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Introduktion 
Dette scenarie baserer sit regelgrundlag på adventure! D20 og er sat i år 1935. 
Scenariet kører ganske fint blot ved brug af gængse d20 regler (f.eks. som dem i D&D 
Players Handbook 3rd ed.). Det er skrevet til 5 spillere men kan køres med 4, hvis en 
skal tages ud kan det passende være Rick Wilson, og spillederen kan styre de menige 
soldater. Men det er helt op til spillederen. 
Jagten på Lansen er et forholdsvis let scenarie der primært fokuserer på action og 
adventure. Scenariet bygger på en række mere eller mindre troværdige kilder og min 
egen fantasi. Dette medfører at scenariet ikke er fuldstændig historisk korrekt, men 
målet er da også i højere grad eventyr end realisme. 
Scenariet indeholder en række fordomme, lidt racisme og et par stereotype personer. 
Dette skal ses som et billede på hvordan verden er i klassiske eventyr film, serier og 
bøger, snarere end et billede på hvordan ting rent faktisk var i 1935.  
Indeholdt i scenariet er en del regler og kort. Disse er med som basis for action 
scenerne og specielt for at action scenerne kan underholde de knapt så dialog 
orienterede rollespillere og spillegrupper. Hvor meget og hvor nøje disse bruges er helt 
op til spillederen og spilgruppen. Jeg vil dog anbefale at reglerne gøres en anelse 
bøjelige, så spillerne ikke bliver begrænset af dem hvis de vil foretage sig noget heroisk 
og/eller filmisk. Da action delen ikke har været igennem en uendelig række af spiltests 
og fintuninger må det være op til den enkelte spilleder at skrue op og ned for 
sværhedsgraden og dermed antallet af modstandere alt efter behov, så for tidlig 
spillerdød undgås.  
Spillerne spiller to roller under spillet, en helte rolle og en nazist rolle. Hvad de spiller 
hvornår, er klart markeret under hver enkel scene. 
 

Michael Lippert 
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Foromtalen    JUNI 1935 
Lidt udenfor Istanbul, Tyrkiet 

Solen brænder de golde bakker. En gruppe tyrkere kigger 
afventende på en mand i knickers, som står bøjet over et gammelt 
kort. Professoren har efter mange mislykkede udgravninger endelig 
fundet den rigtige bakke. Med iver sætter han de indfødte i gang 
med udgravningen, sikker på at finde hvad han søger. 

...I mellemtiden... 
Monte Carlo, Monaco 

Lugten af brændt gummi bliver i et kort øjeblik fortrængt af 
hjulenes hvinen. Racerbilen drøner videre rundt i svinget, 
overhaler en anden og når først over målstregen. Chaufføren 
modtager pokalen og blomsterne med et selvsikkert smil. Derpå 
bliver han overfaldet af en horde af ellevilde tilskuere. 

...I mellemtiden... 
Calcutta, Indien 

På en hvidmalet veranda sidder en oberst i den engelske 
kolonistyrke og drikker sin te. En indfødt kommer med en kuvert 
på et sølvfad. Der lyder et tørt ’ritch’ da han åbner 
konvolutten, og lidt efter et suk, da han læser dennes indhold: 
hjemsendelsespapirer efter ti års udstationering. 

...I mellemtiden... 
USA, New York 

Solens stråler bliver til striber hen over skrivebordet på 
grund af persiennerne. Striberne fortsætter henover det ark papir 
som avisens toprepporter holder i hånden. På det står hendes 
nyeste opgave. Hun sidder et øjeblik i larmen af de mange 
skrivemaskiner, derefter tager hun sin notesblok og gør sig klar 
til at skrive endnu en mesterlig artikel. 

...I mellemtiden... 
Et stykke vest for Wambasi, Angola 

En abe skriger op, i hjerte af junglen. Udigennem et krat 
kommer en mand løbende. Han spurter igennem lysningen og ind i 
buskadset på den anden side. Straks derefter bryder 20 indfødte 
igennem krattet. De stopper op et øjeblik, vejrer luften og 
fortsætter så videre med præcis samme retning som deres bytte. 

...I mellemtiden... 
Wales, Storbrittanien 

Piberøgen driver rundt i rummet blandt rækker af bøger og 
tunge lædermøbler. Lorden sidder endnu engang i sin chesterfield 
stol. Han studerer det seneste brev i en længere korrespondance 
med en ven der deler hans hobby. Han tager en beslutning og 
ringer efter sin butler.  

...I mellemtiden... 
Luftrummet over Tyskland 

Propelmotorerne ressonerer i hele lastflyet da det bevæger 
sig mod højere luftlag. Inde i lastrummet sidder tredive elite 
soldater. I cockpittet sidder officererne og en enkelt mand i 
civil. Han ser bleg ud og retter nervøst på sit armbind. Da flyet 
nærmer sig en tilpas flyvehøjde sætter det kurs mod Tyrkiet. 

...Senere... 
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Scenarie gennemgang 
 Professor Bright er arkæolog og på jagt efter Longinus Lanse. Longinus var den 
romerske soldat der kastede et spyd i Jesus da han hang på korset, efter sigende har 
lansen magiske evner. Han mener at den befinder sig i Konstantinopels tempel, så her 
har han startet en udgravning. Thule selskabet, dvs. nazisterne, er ude efter artefakter 
der kan hjælpe der Führer til sejr, og de har fået nys om professorens udgravning. En 
af Thule selskabets indsatsstyrker sendes af sted for at få fat på lansen.  
 (Her begynder scenariet) Nazisterne overrasker og dræber professoren i hans 
udgravning og tager Longinus rustning der var at finde i templet. Heltene der alle har 
en tilknytning til professoren ankommer derefter til udgravningen. De finder 
professorens lig og dennes notesbog. På vej til lufthavnen bliver de overfaldet af 
naziagenter i Istanbuls gader. I notesbogen er der ledetråde der fører til to 
scenariespor: 
 Det første fører til en familie ven, en præst i Vatikanet. Han oversætter nogle 
latinske sætninger fra notesbogen der beskriver kong Konstantins nederlag overfor 
Atilla. Her nævnes det at Atilla tog Konstantins våben. Atillas skatkammer er gemt i 
Himalaya bjergene under et tibetansk munkekloster. Heltene drager dertil og får 
skaffet sig adgang til skatkammeret. Lansen er ikke at finde, men Longinus skjold er 
der til gengæld. Skatkammeret styrter sammen og heltene undslipper. 
 Det næste fører til hovedbiblioteket i Berlin for at fremskaffe Necronomicon. Når 
heltene får fat i bogen bliver de opdaget af Nazisterne og de bliver jaget helt til 
Tysklands grænse.  
 I mellemtiden er nazisterne taget til England for at kidnappe en engelsk professor 
for at få mere information så de kan finde resten af lansen. 
 Heltene finder ved hjælp af Necronomicon frem til, at den keltiske gud Nodens 
måske har noget at gøre med lansen. I England er en udgravning af et Nodens tempel 
i gang, og her tager heltene straks til. Her er en gruppe kultister i gang med et ritual 
til ære for Nodens. Heltene får stoppet dem og får dermed en spydspids kultisterne 
brugte i ritualet der er lansens spids. En arkæolog kultisterne har bundet kan fortælle 
om en omstridt statue der står i Vatikanet. Denne har i den ene hånd en stav han 
mener, kan være er lansens skaft. Heltene tager til Vatikanet og får fat i skaftet der 
ganske rigtig passer i spidsen. Derpå bliver heltene overrumplet af nazisterne og 
fanget. 
 Heltene bliver bundet og sat i en langsom dødsfælde. Nazisterne fortæller om deres 
planer om at bruge lansen til at overtage verden, og om hvordan de vil udføre forsøg 
med den i deres Alpe fort. Efter nazisterne er gået slipper heltene fri og tager straks 
efter nazisterne for at forpurre deres onde planer. Heltene kommer ind på nazisternes 
borg og det endelige opgør finder sted. 
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Scene nr: 
1 
Scene navn: 
Professoren myrdes og en ting bliver 
stjålet. 
Spiller roller:  
Nazisterne 
Geografisk placering: 
Tyrkiet: Lidt uden for Istanbul 
 Der er bagende varmt og meget 
tørt. Solen skinner fra en skyfri himmel 
og vandspejlinger kan til tider skimtes. 
Terrænet er bakket og hovedsageligt 
begroet af små grastuer og enkelte 
vindtørre tornebuske. Mod syd ligger 
Istanbul. 
 

 
 
Lokation: 
Arkæologisk udgravning 
 Nedenfor en bakke står 15-16 telte i 
en lejer. I denne lejer er der adskillige 
indfødte, nogle opholder sig i deres 
telte andre er i gang med deres vanlige 

gøremål, så som at køre trillebøre med 
grus eller tilberede mad. 
 På toppen af bakken ligger selve 
udgravningen. Her er adskillige bunker 
af den tørre rødlige jord, et stort 
hejseværk, 7 indfødte i gang med at 
losse jorden fra hejseværket og over til 
en af bunkerne, og endelig er der et hul 
ned i jorden ind til selve tempelruinen. 
Inde i tempelruinen (Se kort 1) findes 
både professoren og rustningen. 
NPC’er: 
Professor Bright 
 Professoren er lige omkring de 50. 
Han er iført kakifarvede bukser en 
skjorte med opsmøgede ærmer og seler. 
Hans markante men milde ansigt er 
glatbarberet og kommer i følgeskab 
med en stærkt grånende sideskilning. 
Han er overordentlig høflig i sin tale 
(bortset fra når han taler til de 
indfødte), og er trods nazisternes 
opførsel servil i ganske lang tid.   

 
 Derudover skal der mere end en 
kugle til at dræbe ham. Når han bliver 
skudt første gang vil han vælte omkuld 
som død, men derefter rejser han sig 
halvt op og begynder at brokke sig 
over ugentlemanagtig opførsel. Dette 
kan gentages adskillige gange alt efter 
hvor underholdende man finder det. 
De indfødte tyrkere (ca. 25) 
 De er mørke i huden og adskillige af 
dem har buskede fuld- eller over-skæg. 
De går klædt i lyse gevandter. De er 
høflige indtil de bliver fornærmet, men 
de adlyder ganske beredvilligt trusler. 
De snakker ikke rigtig engelsk, men de 
kan et par anvendelige gloser de med 
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glæde siger et utal af gange med tyk 
accent. 
 
 
Indfødt tyrker     
HP Init Speed Skills   
4 +1 30ft Hide +3

AC Att Dam Listen +2

11 +1 1d3+1 
Move 
Silent +3

Fort Ref Will 
Open 
locks +1

+2 +0 +0 Spot +2
Feats/Abilities Tumble +0
         
         
         
         
         
          

 
Spiller motivation: 
Nazisterne er ivrige efter at få 
hænderne i et artefakt der kan hjælpe 
der Führer. De har modtaget et 
kommuniké med detaljerne for deres 
mission. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hændelser: 
Nazisterne har ordre på at skaffe 
rustningen fra professoren. Derudover 
skal de dræbe denne da han dels ikke 
må røbe deres tyveri og dels kan vise 
sig at blive en trussel senere. For at få 
fat i rustningen skal nazisterne klare en 
række forhindringer der har karakter af 
fælder (se kort 1). 
Fremdrift: 
Filmisk klipning lige omkring når 
nazisterne har fået fat på rustningen. 
Næste scene: 
Scene 2 
 Før denne scene bliver der dog en 
lille intermission (med opening credits, 
og eventyr musik) hvor spillerne skal 
sætte sig ind i deres primære 
karakterer. 
 Uafhængigt af hinanden er heltene 
opsat på at komme ud til 
udgravningen. De ankommer alle til 
Istanbul lufthavn på samme tid og står 
derfor udenfor og prajer en taxa 
samtidig. Turen derud går igennem 
Istanbul (se beskrivelse i scene 3). 
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Scene nr:  2 
Scene navn: 
Man finder et lig og en bog 
Spiller roller:  Heltene 
Geografisk placering: 
Tyrkiet: Lidt uden for Istanbul 
 Der er bagende varmt og meget 
tørt. Solen skinner fra en skyfri himmel 
og vandspejlinger kan til tider skimtes. 
Terrænet er bakket og hovedsageligt 
begroet af små grastuer og enkelte 
vindtørre tornebuske. Mod syd ligger 
den levende by Istanbul. 
Lokation: 
Arkæologisk udgravning 
 Nedenfor en bakke står 15-16 telte i 
en lejer. I denne lejer er alle de indfødte 
der har assisteret med udgravningen 
samlet. Nogle opholder sig i deres telte 
andre er i gang med deres vanlige 
gøremål, så som at tilberede mad, 
pakke telt sammen eller ligge i skyggen 
og drive den af. 
 På toppen af bakken ligger selve 
udgravningen. Her er adskillige bunker 
af den tørre rødlige jord, et stort 
hejseværk og der er også et hul ned i 
jorden ind til selve tempelruinen. 
Tempelruinen (Se kort 1) 
NPC’er: 
Professoren (Død) 
Se beskrivelse i scene 1. Han har en lille 
stribe blod løbende ude af mundvigen. 
Antallet af huller i ham og hvor dette 
lig kan findes varierer alt efter hvordan 
scene 1 udspillede sig. 
De indfødte tyrkere 
 De er mørke i huden og adskillige af 
dem har buskede fuld- eller over-skæg. 
De går klædt i lyse gevandter. De er 
høflige indtil de bliver fornærmet, men 
de adlyder ganske beredvilligt trusler. 
De snakker ikke rigtig engelsk, men de 
kan et par anvendelige gloser de med 

glæde siger et utal af gange med tyk 
accent.  
 Ingen af dem har noget særligt 
anvendeligt at sige om hvad der er sket 
andet end at nogle europæere, muligvis 
tyskere kom og skød professoren 
Spiller motivation: 
Heltene vil gerne finde ud af hvad der 
er sket med professoren og hvad han 
blev dræbt for. Derudover vil de også 
gerne hævne ham og finde og generobre 
artefaktet nazisterne stjal. Nazister er 
jo onde og bør bekæmpes ved enhver 
given lejlighed. 
Hændelser: 
Heltene skal finde professorens 
notesbog, da denne er vigtig for 
scenariets videre færd. Notesbogen kan 
findes inde i hans telt under madrassen 
i hans seng. Under lykkelige 
omstændigheder finder de gode helte 
selv ud af dette, men ellers må et vink 
med en vognstang gives (Professorens 
nevø ved at han altid skrev ting ned i 
en notesbog.) Arkæologen ved at folk 
gemmer ting under sengen). 
 Derudover kan heltene være så 
heldige at udløse nogle af de fælder 
nazisterne ikke har udløst (se kort 1). 
 De kan også prøve at interviewe 
professorens ansatte indfødte, men det 
får man ikke meget ud af. De vil ikke 
sige så meget, andet end at nogle 
europæere der muligvis var tyske 
dræbte professoren og tog af sted med 
noget i en kasse. Hvis de bliver truet 
finder de på alt muligt de tror den der 
truer gerne vil høre. 
Fremdrift: 
Fundet af professorens dagbog 
(handout 1) og mangel på flere ting at 
lave gør at spillerne vil søge ind til 
Istanbul (og dermed videre til scene 3) 
for derfra at komme videre ud i verden. 
Næste scene:  Scene 3 
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Scene nr: 
3 
Scene navn: 
En jagt og måske lidt musik 
Spiller roller: 
Heltene 
Geografisk placering: 
Tyrkiet: Istanbul 
 Der er bagende varmt og meget 
tørt. Solen skinner fra en skyfri himmel 
og vandspejlinger kan til tider skimtes. 
Lokation: 
Istanbuls gader 
 Byen består hovedsageligt af 
hvidlige lyse bygninger med flade tage. 
Gaderne er smalle og fyldt med folk der 
enten sælger eller transporterer deres 
varer. Alle varer sælges og alt kan 
købes til den rette pris. Der er ikke 
noget lokalt politi at se nogen steder. 
 Rundt omkring i byen er der en 
række tyrkiske barer. Her kan man 
drikke te, ryge vandpibe og finde sig et 
ubemærket bord i en alkove. Barerne 
har lavt til loftet, tilrøgede lokaler, 
dunkel belysning og masser af røde 
tunge klæder der hænger ned fra loftet 
som skillevægge. I hver og en af disse 
barer er der en gruppe der står på en 
scene og afdæmpet spiller noget jazz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I byen findes også et fint hotel 
hvori man kan overnatte hvis det er 
aktuelt. 
NPC’er: 
Nazi agenterne (ca. 7) 
 Trods varmen er disse klædt i lange 
mørke cottoncoats og hatte. De er hver 
udstyret med en Luger, militære id 
papirer og ikke meget andet. De taler 
gebrokkent engelsk, og virke generelt 
som om de ikke befinder sig særlig godt 
i Istanbuls gader. Agenterne er 
posteret rundt omkring i byen, og 
spillerne møder ikke dem alle til at 
starte med. 
Nazi agent     
HP Init Speed Skills   
9 +2 30ft Hide +2

AC Att Dam Listen +4

14 +4 1d10 
Move 
Silent +5

Fort Ref Will 
Open 
locks +3

+2 +2 +0 Spot +4
Feats/Abilities Bluff +5
Cool Customer     
Brawl (1d6+1)     
Precise shot     
Deceitful       
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De indfødte tyrkere 
 De er mørke i huden og adskillige af 
dem har buskede fuld- eller over-skæg. 
De går klædt i lyse gevandter. De er 
høflige indtil de bliver fornærmet, men 
de adlyder ganske beredvilligt trusler. 
De snakker ikke rigtig engelsk, men de 
kan et par anvendelige gloser de med 
glæde siger et utal af gange med tyk 
accent.  
 Hele byen er fuld af dem, 
umiddelbart er der ikke andre hvide 
end heltene og selvfølgelig de tyske 
agenter. De indfødte passer deres 
respektive gøremål, men en del af dem 
er meget interesserede i at sælge knapt 
så anvendelige genstande til turister. 
Spiller motivation: 
Spillerne er på vej væk fra Tyrkiet for 
at følge sporene eller også er de på vej 
for at finde et sted at holde 
rådslagning. Under alle 
omstændigheder støder de på Nazi-
agenterne i Istanbuls gader. 
 

 
 
Hændelser: 
Heltene ankommer til byen. De når at 
opleve en del af byen og kræmmernes 
salgsforsøg før de bemærker at de 
bliver forfulgt af naziagenterne. 
Agenterne vil ikke trække våben på 
åben gade medmindre heltene gør det, 
men de kan sagtens true med en pistol 
fra deres lomme. De vil prøve at få 
heltene ned i en afsidesliggende gyde 
for at skyde dem ubemærket. Dette 
prøver de på ved at true med de gemte 
pistoler og have agenter stående og 
true ved de veje der fører mod flere 
mennesker.  
 Hvis spillerne lydigt følger med til 
deres egen henrettelse vil 
naziagenternes overhoved gøre det 
meget klart for dem at de vil blive 
skudt, i lange og blodige vendinger så 
de kan prøve at undslippe. 
 Hvis spillerne løber eller på nogen 
måde angriber vil agenterne straks 
angribe og forfølge dem. Således kan en 
jagt igennem menneskefyldte gader 
begynde. Her er det vigtigt at huske at:  
 

∼ minimum en frugt bod bør 
væltes, 

∼ man også kan springe rundt på 
tage og lande på markiser, 
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∼ hvis man flygter igennem en 
bygning kommer man næsten 
altid igennem køkkenet, 

∼ der er folk der sælger duer hvis 
bure godt kan gå i stykker så de 
slipper fri. 

 
Fremdrift: 
Efter opgøret med agenterne er 
spillerne nu frit stillet til at kigge i 
notesbogen og på et tidspunkt vil de 
forhåbentlig gerne videre fra Istanbul. 
Efter at have kigget lidt i professorens 
notesbog kan spillerne vælge at gøre to 
ting. De kan få familie vennen som er 
præst og bor i Vatikanet til at kigge på 
de nedskrevne latinske inskriptioner 
(Scene 4). De kan også vælge at følge 
Necronomicon sporet og derfor tage til 
Berlin for at finde denne (Scene 6). 
Næste scene: 
Scene 4 eller Scene 6 
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Scene nr:  
4 
Scene navn:  
Et møde med en præst 
Spiller roller:  
Heltene 
Geografisk placering: 
Italien: Rom 
 Solen skinner fra en næsten skyfri 
himmel og det er en god varm 
sommerdag med en let brise. Byen er 
en blanding af sprit ny fascist 
arkitektonik, og mere eller mindre 
forfaldne murstenshuse. Gaderne er 
fulde af folk, biler og knallerter og 
ingen af dem synes at kende til 
trafikale regler. Rom vrimler med 
politi, og man skal ikke gøre sig meget 
bemærket for at blive antastet og blive 
nødsaget til at fremvise italienske 
legitimationspapirer. 
Lokation: 
Vatikanet 
 Vatikanet er en masse ældre men 
velholdte stenbygninger med pladser 
og parker rundt omkring. De fleste 
man møder rundt omkring er præster 
men en del civile, kordrenge og 
schweizergarder er også at finde i 
Vatikanet. Pladsen med statuen (og 
den man er på når man snakker med 
præsten) er stor og brolagt. Fire store 
egetræer står i en hvert sit hjørne i en 
mindre firkant inde på pladsen. I 
midten omgivet af en cirkelformet 
bænk står en statue. Statuen er af en 
mand der bærer en stav og har en hund 
ved foden. Den er rimelig forfalden. 
NPC’er: 
Schweizergarden 
 Selvom de både er fjollet klædt og 
udstyret betyder det ikke at de 
ligefrem er dumme. De har utrolig kort 
lunte overfor folk der ikke forstår deres 
regler og påbud, og griber til våben så 

snart de er vidne til uregelmæssigheder. 
Dette kan dog let undgås, da spillerne 
bare skal tale med en præst. 

 
Robert Hoodlum, præst og familie ven 
 Robert er en rund mand med en 
kartoffeltud og grydeklippet hår. Han 
har en brun kutte og sandaler på. Han 
bliver overordentlig glad for at se 
nevøen og insisterer på minimum fem 
kindkys. Hvis han bliver oplyst om 
professorens død bliver han ked af det 
og beder en hurtig bøn for hans sjæl. 
Han er flink og behagelig at snakke 
med om end hans evige referencepunkt 
er Gud og Jesus. Der er stort set ikke 
noget der er ligesom et eller andet fra 
bibelen. 
Spiller motivation: 
Spillerne skal have oversat nogle 
fragmenterede latinske linjer fra 
professorens dagbog. 
Hændelser: 
Spillerne finder vej til Vatikanet og 
efter lidt søgen finder de præsten på 
den ovennævnte plads. Han kan efter 
et par minutters nærstudering og 
skriblerier give dem en oversættelse til 
engelsk og derudover svare på 
spørgsmål angående kristendommen. 
Fremdrift: 
Præsten oversætter latinen og får på 
den måde Attilas skattekammers 
placering at vide (hvor lansen ifølge 
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latinen skulle befinde sig da Atilla stjal 
lansen fra kejser Konstantin d. 1.).  
Næste scene: Scene 5 
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Scene nr:  
5 
Scene navn:  
Hvad klosteret skjulte 
Spiller roller:  
Heltene 
Geografisk placering: 
Tibet: Et sted i Himalaya bjergene 
 Oppe i den enorme bjergkæde ligger 
munkeklosteret. Heroppe vokser der 
græs og enkelte blomster. Solen 
skinner, og når en enkelt sky endelig 
glider forbi klosteret er der ikke langt 
op til den. Luften er frisk og iltholdig 
og en let vind gør det endnu friskere. 
Lokation: 
Et tibetansk munkekloster 
 Stien op til klosteret munder ud i en 
hængebro, og på den anden side af den 
begynder klosterets område (se kort 5). 
Det ser ganske yndefuldt og orientalsk 
ud, men bærer samtidig præg af at 
være solidt bygget og let forsvarligt fra 
udefrakommende. 
 Under klosteret er skattekammeret. 
Her er luften ikke nær så frisk og der er 
edderkoppespind i de først rum. Der er 
bælgmørkt og ret koldt (se kort 5).  
NPC’er: 
Tibetansk munk     
HP Init Speed Skills   
8 +2 30ft Listen +3

AC Att Dam Spot +4

13 +3 1d6+2 
Sense 
motive +4

Fort Ref Will     
+3 +3 +3     
Feats/Abilities     
Unarmed strike     
Evasion       
Dodge       
     
     
          

Tibetanske munke (ca. 18) 

 Munkene er alle skaldede og går alle 
klædt i orange klædedragter. De er 
yderst fredfyldte og der skal meget til 
at få dem til at blive fjendtlige. Men 
hvis man f.eks. får deres tempel til at 
styrte sammen kan de godt blive meget 
fjendtlige og så giver de til gengæld 
ikke så let op. Medmindre de bliver 
forstyrret sidder munkene og 
mediterer, står i en zen trance eller 
udfører forskellige håndværk.  
Spiller motivation: 
Da spillerne har læst den latinske tekst 
tror de at lansen ligger gemt i Attilas 
skatkammer som befinder sig et sted 
under klosteret. 
Hændelser: 
Spillerne ankommer til klosteret efter 
en længere vandretur. De kan uden 
videre komme ind i templet, men 
begynder de at hive og mase i 
forskellige ting for at finde indgangen 
vil de blive stoppet venligt men 
bestemt af munkene. På en eller anden 
måde skal de finde indgangen alligevel 
(Se kort 5). Nede i selve skatkammeret 
er der et væld af forskellige værdifulde 
genstande fra mange forskellige lande, 
deriblandt et romersk skjold.  
 Så snart man fjerner en ting siger 
den piedestal eller flise den stod på klik 
og en rumlen lyder op igennem hele 
skatkammeret og klosteret. Det hele 
begynder at styrte sammen og spillerne 
skal ud derfra i en hvis fart. Når de så 
kommer ud står der en større gruppe 
munke der er svært ophidsede over at 
de har smadret deres kloster. Efter at 
have sluppet fra munkene kan spillerne 
fortsætte på deres eventyr. 
Fremdrift: 
Spillerne har fundet skjoldet og også 
fundet ud af at Attilas skatkammer 
ikke gemte spyddet. Derfra er der kun 
tilbage at kigge nærmere på det andet 
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spor med Necronomicon og 
Hauptbiblioteket. 
Næste scene:  Scene 6 
 
 
 
Scene nr: 
6 
Scene navn: 
Udlån ikke tilladt 
Spiller roller: 
Heltene 
Geografisk placering: 
Tyskland: Berlin 
Tyskland er igennem de sidste år blevet 
mere og mere nazistisk og militant, og 
det kan ses i gadebilledet. Berlin er som 
en hver anden storby fyldt med 
mennesker. Derudover er der en rimelig 
stor mængde soldater der patruljerer i 
nærheden af og står vagt i offentlige 
monumenter og bygninger, deriblandt 
Hauptbiblioteket. Alle disse offentlige 
bygninger har et enormt naziflag 
hængende på ydersiden. 
Lokation: 
Berliner Hauptbibliotek 
Hauptbiblioteket er enormt, rækkerne 
af bøger virker uendelige. Bøgerne er 
selvfølgelig inddelt i grupperinger og 
sektioner, og en bog som 
Necronomicon findes på anden sal i den 
forbudte afdeling. I stuen er de 
almindelige bøger, kælderen rummer 
arkiver (m. aviser og andre skrifter), 
første sal er personale afdelingen (kort 
5). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NPC’er: 
Bibliotekarer 
Alle bibliotekarerne er mandlige, og de 
fleste af dem er en anelse runde i det. 
Enten er de klædt i cardigans eller 
tweed jakkesæt. De fleste bærer briller 
eller halvbriller. De er behjælpsomme 
indtil Necronomicon bliver nævnt. 
Ingen af dem aner hvad bogen 
indeholder, men de ved at den er i den 
forbudte afdeling og derfor ikke burde 
være noget offentligheden interesserede 
sig for. Hvis heltene prøver at presse 
dem meget vil bibliotekarerne smide 
dem ud. Husk at smør godt med tysk 
accent på. 
Tyske soldater 
De bærer de klassiske hjelme, Mauser-
geværer og gråblå uniformer. De fleste 
er stærke unge mænd med blå øjne og 
lyst hår. Soldaterne er ikke 
overordentligt intelligente, så det er 
muligt at narre dem. Opfører man sig 
lyssky vil de råbe op og vil se 
identifikationspapirer. Spørger man 
dem om ting svarer de kort og præcist. 
Derudover er de meget besatte af at 
opfylde den ordre de har fået. Husk at 
smør godt med tysk accent på. 
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Tysk soldat     
HP Init Speed Skills   
6 +1 30ft Listen +1

AC Att Dam 
Move 
Silent +1

12 +2 2d10 Spot +1

Fort Ref Will 
Sense 
motive +1

+2 +0 +0     
Feats/Abilities     
Adv. gun prof.     
Endurance       
         
         
         
          

 
Spiller motivation: 
Spillerne skal have fingre i 
Necronomicon for at slå de kryptiske 
henvisninger op som står i professorens 
notesbog. 
Hændelser: 
Spillerne ankommer til Berlin. Her skal 
de finde vej til Hauptbiblioteket (kort 
5) og ind i det.  Derefter skal de finde 
Necronomicon. På vej dertil går de 
forbi et transportflyveanlæg hvori en 
zeppeliner er landet. 

 
 
 Der er selvfølgelig ikke adgang til 
den forbudte afdeling, men hvis de vil 
finde bogen må de klare den 
forhindring. Bogen kræver adskillige 
timers undersøgelse før man kan finde 
ud af sammenhængen mellem 
notesbogen, Necronomicons indhold og 
lansen. Når spillerne skal ud af 
biblioteket bliver de på en belejlig 
måde opdaget af de tyske soldater og 
disse slår alarm. 
 Derefter går jagten på spillerne 
igennem biblioteket og ud i Berlins 
gader. Så snart andre soldater ser dem 
komme løbende vil disse også optage 
forfølgelsen. De tre oplagte muligheder 
for at komme ud af Berlin og tyskland 
er:  
1: At tage et tog, hvorefter soldater 
også hopper ombord på toget og man 
bliver nødt til at klare eller undgå dem 
på et tog i fart.  
2: At kapre en bil eller andet køretøj. 
Dette fører til at spillerne bliver jagtet 
af soldater på motorcykler og skal 
forcere en række kontrol punkter og til 
sidst en grænse spærring.  
3: At kapre zeppelineren, klare dens 
besætning og nogle irriterende Hitler 
Jugend og derefter at flyve denne 
tingest over grænsen, og måske endda 
skulle have luftkamp mod et par 
Stuka. 
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Flere muligheder og variationer kan 
selvfølgelig forekomme, og her bør 
kreativ og heroisk tænkning belønnes. 
Fremdrift: 
En filmisk klipning følger efter at 
spillerne vha. Necronomicon har 
fundet ud af at Nodens er navnet på en 
Keltisk jagt og krigsgud og at han 
måske har noget med lansen at gøre (og 
efter de er kommet ud af Tyskland). 
Lorden der følger med i hændelser i 
Britania ved at en arkæologisk 
udgravning af en gammelt offerplads 
til en jægergud er i gang lige nu i 
England, der befinder der sig også den 
førende ekspert på guden. 
Næste scene: 
Scene 7 
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Scene nr: 
7 
Scene navn: 
Akademiker kidnappes 
Spiller roller: 
Nazisterne 
Geografisk placering: 
England: Oxford 
Byen er middelstor og huser et væld af 
gamle bygninger. Den er fyldt 
almindelige englænder der meget gerne 
vil være behjælpelige, men bliver en 
anelse reserverede hvis de finder ud af 
at nazisterne er tyskere. Solen skinner 
fra en himmel med lammeskyer og en 
let brise får træerne til at svaje svagt. 
Lokation: 
Oxford Universitet 
Universitet er en omfattende 
udbygning af en samling ældre 
bygninger og er derfor ikke særligt 
logisk bygget op. Rundt imellem alle 
disse bygninger er der grønne plæner 
med store skyggefulde træer. 
Studerende går rundt omkring, både i 
og udenfor bygningerne. 
Universitetsvagterne patruljerer mere 
eller mindre tilfældigt rundt på 
området. Inde i bygningerne er der en 
blanding af forelæsningslokaler, mindre 
studer lokaler og kontorer (Kort 6). 
NPC’er: 
Professor Jack Dimpley 
En gammel lille mand med tyndt og 
ustyrligt skæg og hår. Han stammer en 
anelse og bliver ved med at sutte på en 
lille stump cigar han altid har i sin 
mundvig. Han fortæller vidt og bredt 
og ganske entusiastisk om gamle 
religioner sammenlignet med hinanden 
og kristendommen, helt uden at blive 
spurgt. Men så snart nogen leder 
samtalen ind på noget mere konkret 
eller han opdager hvor de kommer fra 
eller hvem de er, bliver han meget 

fjendtlig og prøver efter kort tid at 
smide dem ud af sit kontor. Efter en 
passende mængde fysisk vold vil hans 
fædrelandsfølelse forsvinde og han vil 
indvilge i at fortælle dem alt. 

 
De studerende 
De studerende er alle i skjorte, slips og 
blazer men disse sidder ofte løst og 
uordentligt. De studerende er kun 
mænd og ingen af dem har skæg, til 
gengæld er de næsten alle ubarberede. 
Luddovne som de jo er, er der meget få 
af dem der foretager sig noget 
studieaktivt. De fleste slapper af rundt 
omkring, spiller diverse spil eller 
snakker om sidste weekend eller næste 
weekend. Hvis man spørger dem om 
noget vil de højst sandsynligt give et 
frækt eller drilsk svar, eller måske 
ligefrem misinformere med et smil på 
læben. 
Universitetsvagterne 
Disse knapt så kvikke funktionærer går 
rundt på universitetet og sikrer sig at 
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ingen laver ballade og at det kun er 
studerende der befinder sig på området. 
De går klædt i skjorte og seler og har en 
kølle hængende fra bæltet. De fleste af 
dem har en topmave og en del af dem 
er ved at blive godt tyndhårede. 

 
 
 
 
 
 

 
Universitetsvagt   
HP Init Speed Skills   
4 +0 30ft Listen +1

AC Att Dam 
Move 
Silent +1

11 +1 1d6 Spot +1

Fort Ref Will 
Sense 
motive +1

+2 +0 +0     
Feats/Abilities     
Brawl       
         
         
         
         
          

 
 
Spiller motivation: 
Nazisterne er blevet beordret til at få 
fat på professoren og få ham til at tale. 
Hændelser: 
Nazisterne skal finde frem til 
Universitetet. Der skal de finde ud af 
hvor professoren befinder sig (Kort 6) 
og få ham på tomandshånd. Derefter 
skal de få ham til at fortælle dem om 
Lansen. 
Fremdrift: 
Filmisk klipning til næste scene. Dette 
bør ske lige efter at professoren 
indvilger i at fortælle alt. Den næste 
scene er i England da heltene 
efterforsker Nodens og vil se om mere 
kan læres ved hans offerplads. 

 
 
 

Næste scene:  
Scene 8  
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Scene nr: 8 
Scene navn: 
Kultister og en spydspids 
Spiller roller: Heltene 
Geografisk placering: 
England: Llud Island 
 Færgen til Llud island går en gang 
om dagen, nemlig kl. 11 om aftenen 
(pga. en nyligt vedtaget overenskomst 
hvori færgemanden først skal arbejde 
når pubben har lukket). En tåge så tyk 
som ærtesuppe har lagt sig ind over 
kysten og Llud Island og det er godt 
mørkt da de kommer frem. På øen 
ligger den lille landsby Lydney, der er 
en lille samling huse der alle har 
skodder for vinduerne. Et nyligt 
opstillet skilt viser ud til en lille lund 
og på det står der: Lydney Park 
udgravningen 1 --> 
Lokation: 
Lydney park udgravningen 
 Udgravnings hullet er ca. 8 meter 
dybt, men adskillige stiger fører ned i 
forskellige hjørner. Der står store  
stearinlys tændt ved en stige og flere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Står spredt ad en rende i 
udgravningerne (kort 8). Selve 
udgravningen virker labyrintisk pga. 
de mange render og gange i forskellig 
højde, og de mange midlertidige tage 
arkæologerne har opsat som 
beskyttelse mod regn skader. I et 
hjørne af udgravning står et stort telt. 
NPC’er: 
Kultisterne (ca. 13)  
 Kultisterne er klædt i sorte kutter 
med røde hedenske og mystiske 
symboler broderet på. De bærer alle en 
lille orientalsk kniv. De har altid 
hætten oppe, så kun den nederste 
halvdel af deres ansigt er synligt. Da 
spillerne ankommer, er det midt i og 
rimelig optagede af et længerevarende 
ritual der både involverer messen og at 
hver kultist giver lidt blod (Dette sker 
ved at de bliver skåret i fingeren med 
en meget gammel spydspids). Så snart 
de bliver opmærksomme på heltene vil 
de gå til angreb på dem. Hvis oddsene 
begynder at se dårlige ud for dem vil de 
prøve at flygte, og så er enhver sig selv 
nærmest. 
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Kultist       
HP Init Speed Skills   
6 +1 30ft Hide +4

AC Att Dam Listen +2

12 +2 1d4+1 
Move 
Silent +3

Fort Ref Will 
Open 
locks +1

+1 +1 +3 Spot +2
Feats/Abilities Bluff +5

Ingen   
Sense 
motive +4

spilrelaterede     
         
         
         
          

 
 Får man taget hætten af nogle af 
disse kultister vil de alle vise sig at 
være mere eller mindre kendte adelige 
og administrerende direktører (Lorden 
og måske også reporteren vil vide hvem 
de er). Først benægter de deres 
identitet og derefter trygler og 
bønfalder de om at blive sat fri, 
tilbyder penge i stigende summer. 
Professor John Irving 
 John, som han insisterer på at man 
kalder ham, er en høj mand med 
høgenæse og et tykt overskæg. Han 
fortæller præcist og beredvilligt om alt 
hvad heltene kunne finde på at spørge 
om mens han fra tid til anden stryger 
sit overskæg tænksomt. Kultisterne har 
bundet og kneblet professoren og smidt 
ham ind i hans telt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spiller motivation: 
Spillerne kommer for at finde ud af 
mere om sammenhængen mellem 
Nodens og lansen. 
Hændelser: 
Spillerne ankommer til øen med færgen 
og tilbagelægger hurtigt afstanden til 
udgravningen. Her opdager de 
kultisterne og prøver formodentlig at 
sætte en stopper for deres ritual. Hvis 
ikke opdager en kultist der fungerer 
som udkigspost dem efter et stykke tid. 
Når de er konfronteret kan heltene få 
fat i den ældgamle spydspids 
kultisterne brugte til ritualet og frit 
snakke med professoren. 
Fremdrift: 
Efter samtale med professoren får de 
lidt mere af vide om Nodens. Han er 
pga. romernes invasion filtret ind i 
deres religion og bliver i denne 
identificeret med enten Ares/Mars 
(græsk/romersk krigsgud) eller Silvanus 
(romersk skov og jagt gud). Begge 
bærer normalt spyd når afbilledet og 
Silvanus har ligesom Nodens ofte en 
eller to hund ved sine fødder. Hvis 
spillerne ikke selv kommer i tanke om 
Statuen de sad ved da de snakkede med 
præsten i scene 4 må der gives mere 
eller mindre subtile hints dertil fra 
professoren. Når man har fundet ud af 
dette er der jo intet andet for end 
endnu engang at besøge Vatikanet. 
Næste scene: 
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Scene 9 
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Scene nr: 
9 
Scene navn: 
Lokations gensyn og en fælde 
Spiller roller: 
Heltene 
Geografisk placering: 
Italien: Rom 
 Solen skinner fra en næsten skyfri 
himmel og det er en god varm 
sommerdag med en let brise. Byen er 
en blanding af sprit ny fascist 
arkitektonik og mere eller mindre 
forfaldne murstenshuse. Gaderne er 
fulde af folk, biler og knallerter og 
ingen af dem synes at kende til 
trafikale regler. Rom vrimler med 
politi, og man skal ikke gøre sig meget 
bemærket for at blive antastet og blive 
nødsaget til at fremvise italienske 
legitimationspapirer. 
Lokation: 
Vatikanet 
 Vatikanet er en masse ældre men 
velholdte stenbygninger med pladser 
og parker rundt omkring. De fleste 
man møder rundt omkring er præster 
men en del civile, kordrenge og 
schweizergarder er også at finde i 
Vatikanet. Pladsen med statuen (og 
den man er på når man snakker med 
præsten) er stor og brolagt. Fire store 
egetræer står i en hvert sit hjørne i en 
mindre firkant inde på pladsen. I 
midten omgivet af en cirkelformet 
bænk står en statue. Statuen er af en 
mand der bærer en stav og har en hund 
ved foden. Den er rimelig forfalden, så 
det er svært at se hvilken beklædning 
han har på. 
NPC’er: 
Schweizergarden  
 Selvom de både er fjollet klædt og 
udstyret betyder det ikke at de 
ligefrem er dumme. De har utrolig kort 

lunte overfor folk der ikke forstår deres 
regler og påbud, og griber til våben 
(deres hellebarder) så snart de er vidne 
til uregelmæssigheder. 

 
 
Schweizergardist   
HP Init Speed Skills   
18 +0 30ft Listen +4

AC Att Dam 
Move 
Silent +0

11 +6 d10+3 Spot +4

Fort Ref Will 
Sense 
motive +0

+3 +1 +1     
Feats/Abilities     
Ancient W. Prof     
Weapon focus     
         
         
         
          

 
Nazisterne 
De har jo deres egne personbeskrivelser 
andetsteds. 
Spiller motivation: 
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At få fat i staven som statuen holder 
der rent faktisk er skaftet til spydet. 
 
 
 
Hændelser: 
Heltene ankommer til rom, her skal de 
igennem byen til Vatikanet. Når de når 
dertil, skal de på den ene eller den 
anden måde få sat de 
schweizergardister der holder vagt ved 
pladsen med statuen da disse ellers vil 
prøve at stoppe spillerne fra at øve 
hærværk. Spillerne får vristet skaftet 
fri og har nu tre af de fire dele til 
artefaktet. 
 Lige så snart de står med artefaktet 
i hænderne træder nazisterne ind på 
pladsen fulgt af en overvældende 
mængde schweizergardister. De har 
omringet pladsen, og heltenes eneste 
mulighed er at give sig i nazisternes 
vold. De kan selvfølgelig kæmpe imod, 
men det bør hurtigt være klart at 
nederlag er uundgåeligt. Nazisterne 
tager deres artefaktdele og fører dem 
hen til den langsomme dødsfælde og 
nazilederen holder en lille monolog, 
som skurke jo gør, før de forsvinder og 
lader heltene alene til den sikre død. 
Nazisterne spilles bedst og til størst 
morskab hvis de accenter og udtryk 
spillerne bruger som nazister kopieres 
af spillederen i hans spil af dem. 
Dødsfælden 
 Dødsfælden er placeret i et 
klokketårn i Vatikanet. Den fungerer 
vha. det kæmpemæssige pendul urværk 
der i stedet for et rundt pendul har en 
enorm kniv (økseformet). Denne skærer 
langsomt igennem et reb der vil 
knække 12:00 (om et kvarter). I det reb 
hænger heltene bundet fast. De hænger 
alle bundet fast i en stor bunke. Under 

dem er et betragteligt fald man næppe 
vil overleve. 
 
 
 
 
 
 
 
 Spillerne kan selvfølgelig slippe fri 
med lidt snilde, det går specielt let hvis 
de hjælpes ad. Der går dog så lang tid 
at rebet er godt trevlet, og de må 
skynde sig inden rebet knækkes. 

 
 
Fremdrift: 
Spillerne slipper fri og er derefter 
ganske ivrige efter at få artefaktdelene 
igen og få hævnet professoren. Da 
nazisterne er taget til deres borg i 
alperne (det nævnes i monologen), er 
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der ikke meget andet at gøre end at 
følge efter. 
Næste scene: 
Scene 10 
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Scene nr:  
10 
Scene navn:  
Showdown 
Spiller roller:  
Heltene 
Geografisk placering: 
Tyskland: Alperne 
 Det er midt om natten og himlen er 
helt dækket af skyer. Indimellem slår 
et lyn ned så man klart kan se de 
enorme bjergtinder pege mod himlen. 
Regnen vælter ned, forringer 
sigtbarheden og skaber en mærkbar 
kulde. 
Lokation: 
Fort Drachburg 
 Oppe ad et af bjergene ligger et 
gammelt tysk fort. Nazisoldater, en 
antiluftskytskanon og adskillige 
antenner skæmmer borgen. På en lille 
mark uden for fortet holder en 
zeppeliner. En kabinelift fører ned til 
byen i dalen for foden af bjerget (kort 
10). 
NPC’er: 
Nazisterne 
 De har jo deres egne 
personbeskrivelser andetsteds. 

 
Nightgaunts 

 Da H. P. Lovecraft har opfundet 
disse væsener kommer her hans 
beskrivelse af dem: 
 ”Shocking and uncouth black 
things with smooth, oily...surfaces, 
unpleasant horns that curved inward 
toward each other, bat wings whose 
beating made no sound, ugly prehensile 
paws, and barbed tails lashed 
needlessly and disquietingly. And 
worst of all, they never spoke…because 
they had no faces at all…but only a 
suggestive blankness where a face 
ought to be. All they ever did was 
clutch and fly and tickle; that was the 
way of nightgaunts.”  
– H. P. Lovecraft 
 Nightgaunts angriber ved at graple 
og forsøger derefter at trække den 
graplede ind igennem riften. 
Nightgaunt     
HP Init Speed Skills   
22 +7 60ft Hide +6 
AC Att Dam Listen +8 

14 +7 NA 
Move 
Silent +9 

Fort Ref Will Open locks +10
+5 +6 +6 Spot +8 
Feats/Abilities Tumble +5 
Dodge   Wilderness +5 
Flyby Attack     
Mobility       
Dam. red. 15/+2     
Ekstra evner,      
se teksten     

 [Tickle: når man er graplet bliver 
man kildet og prikket; dc 15 will save, 
ellers er man immobilised] 
 [Fear aura: alle inden for 30ft skal 
klare dc 16 will save, og ellers være 
udsat for 3 runder hvor man enten står 
helt stille eller løber bort.] 
Spiller motivation: 
At stoppe nazisterne i deres onde 
forehavende, at tage hævne for 
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mordforsøget, at få fat i lansen og at 
hævne professsoren 
Hændelser: 
Spillerne ankommer på en eller anden 
måde til borgen. Her skal de finde vej 
til nazilederne og få dem standset 
(Kort 10). Når de finder frem til 
nazilederne er disse i færd med at prøve 
at bruge artefaktet. Hvis spillerne vil 
stoppe dem er kamp uundgåelig. 
Alt efter spillerne og spillederens 
ønsker kan scenariet slutte på en eller 
en kombination af nedenstående 
måder. Efter at have spillet resten af 
scenariet igennem kan spillederen 
vurdere hvilken slutning de vil synes er 
mest underholdende eller blot 
diktatorisk vælge den han synes er 
sjovest at spille. 
Cthulhu afslutning 
 Ved at bruge artefaktets 
extraplanærer egenskaber kommer 
nazilederen til at skære et hul mellem 
vores verden og en anden. Denne anden 
verden er kulsort, og alle der prøver at 
gå igennem det forsvinder ud af spillet. 
Ud af dette hul kommer en horde 
Nightgaunts. Når de finder ud af at det 
ikke er Nodens der har tilkaldt dem, 
men bare en flok dødelige, vil de gå 
amok. De vil angribe og slæbe alle i 
nærheden af lansebæreren ind igennem 
riften, dræbe selve spydbæreren, tage 
lansen og derefter forsvinde ind 
igennem riften og lukke den efter sig. 
De behøver ikke at komme ud af 
dimensionsriften med det samme. Lad 
hellere spillerne få kæmpet næsten 
færdig med nazisterne, så de får lov til 
at være aktivt med i slutningen. Hvis 
man som spiller overlever Nightgaunt 
angrebet, ved f.eks. at gemme sig, er 
der en risiko for at spilleren bliver 
sindssyg. Således kan scenariet slutte 
med indlæggelsen af denne person på 

en galeanstalt og påførsel af 
spændetrøje imens han/hun blot 
mumler noget om flyvende 
mørkehunde og lanser. 
Halvovernaturlig afslutning 
 Det er regnvejr og lynene slår ned 
fra tid til anden. Lansen tiltrækker lyn 
så de først kommer nærmere, og 
derefter begynder at slå ned i lansen. 
Lansebæreren kan aflade disse lyn fra 
lansen ved at stikke folk med den. 
[Udover normal skade giver den 2d6 
skade per lyn opladet i den]. Hvis 
lansebæreren lader den med for mange 
lyn (bestem selv) lyn eksploderer den i 
et lyn inferno (Dette bør indtræffe på 
et dramatisk tidspunkt, men igen skal 
spillerne være så meget som muligt 
med i slutningen). Ud fra lansen 
spreder der sig lyn i alle retninger der 
griber fat og elektrificerer alle der er 
synlige fra bæreren.  Denne bliver helt 
oplyst og svæver opad med lysende 
øjne i en kort stund før han falder til 
jorden. [Dette resulterer i at bæreren dør 
og alle bliver ramt og får 2d6 skade]. 
Hele artefaktet er nu smeltet og har 
brændt sig fast på den døde bærer. 
Kort efter stopper regnen og ude i 
horisonten begynder man svagt at 
kunne ane solens opståen. 
Realistisk afslutning 
 Heltene får overvundet nazisterne 
eller omvendt uden nogen overnaturlig 
indblanding. Hvis heltene klarer 
nazierne og afleverer artefaktet til en 
regering eller lignende vil lansen blive 
arkiveret. Således bliver sidste scene at 
en tung kasse bliver båret igennem en 
lagerbygning og stablet ved siden af 
række på række af lignende kasser. 
Hvis Nazierne vinder bliver sidste 
scene et sønderbombet London i år 
1943 hvor kolonner af tyske soldater 
marcherer igennem gaderne. Et banner 
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bliver hængt op fra Big Ben hvorpå 
Hitler er afbilledet under et hagekors. 
Han hilser med den ene hånd, er iført 
en gammel romersk rustning og bærer 
på en lanse i den anden hånd. 
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Kort til at tegne røde rejse linier på
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Kort 1: Tempeludgravning – Spilleder 
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Kort 1: Tempeludgravning 
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Kort 5: Munkekloster – Spilleder 
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Kort 5: Munkekloster 
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Kort 6: Biblioteket – Spilleder 
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Kort 6: Biblioteket 
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Kort 7: Oxford 
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Kort 8: U pilleder dgravningen – S
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Kort 8: Udgravningen 
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Kort 10: Naziborg – Spilleder 
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Kort 10: Naziborg – Spilleder 
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Handouts  
Nazisternes ordrer til scene 1 og 7, klip ved streg: 
 
 
 
FIND OG ELIMINER PROFESSOR BRIGHT. FÅ FAT PÅ DET RELIKVIE HAN GRAVER EFTER. TS 
 
 
FIND OG PÅGRIB PROFESSOR JACK DIMPLEY. FÅ HAM TIL AT FORTÆLLE HVAD HAN VED OM LANSEN. TS 
 
 
 
 
Handout til Heltene: Professorens notesbog til scene 2 klip i halve, oversættelse af latin til scene 4: 

 



 

Noter angående lansen: 

t af de klassiske vartegn: 

Hvor er den nu? 

E

 

N 08 04 

 

M 15 39 

 

For mange modstridige kilder 

 

Måske Konstantinoples andet 
tempel? –Udgravning hermed 

påbegyndt 

Ofte forekommende tegn herunder 

 



 

Latin inskription i 
hemmelige kammer: 

første 

 DEIVOS QOI MEDMITAT  
 

NEI TEDEN DOCOS MISVIR  
 

COSIED LONGINUS 
 

NOISIO PETO ITES IA IPAC  
 

ARIVOIS 
 

DVENOS MED FECED EN MANO  

ATIL MEINOM DZENOI NEMED  
 

 
Dette kunne være svaret på hvor 

 
 
Stemmer det overens med 
Arculpus eller Paschales 
kronik? 
 

 

Definitivt romersk udseende 

J 19 34 

 

Obs: Kontakt Robert og få det 
korrekt oversat 

N 07 08 

…IO VESAT CONSTANTINUS 
 

ASTE D

 

MAOSTATOD 
 

den er.  
 

 



 

 
 
 
 

Visse kilder nævner 
Necronomicon, det er tvivlsomt 

at den passer ind, men et 
forsøg værd hvis andet fejler. 

 
- Se et sted midt i bogen 

 
 
 

Den er åbenbart umulig at 
fremskaffe, eneste eksemplar 
der kunne opstøves er på det 
tyske national bibliotek 

 



Latin oversættelse 
 

Så mistede Constantin vor konge Longinus 
Lanse 

 
Atilla hunnen da drog bort 

 
Mod tredje store bjerg de danse 

 
hvor lansen gemtes under fromme fort 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibel Citater 
 
Nicodemus 8:4 
Da vil de skue på ham de har spiddet 
 
 
Markus 15:39 
Da officeren, som stod lige over for ham, så, at han udåndede 
sådan, sagde han: »Sandelig, den mand var Guds søn.« 
 
 
Johannes 19:34 
men en af soldaterne stak ham i siden med et spyd, og der 
kom straks blod og vand ud. 
 
 
Nicodemus 7:8 
Da tog Longinus sin lanse og jog den i hans side, og følgeligt 
flød der frem blod og vand 



 

  
 
 
 
________________________________________________________________________ 

 

_____

   

__ ____ ____ ____ __________________________ 

 

_____

 
 
 
___ _____ ________ ___ ___

   
 
 
________________________________________________________________________ 

 .  

_ ___ _ _ ___________________________________________________ 

 
 
___ ___ ___ ___ ___

 



 

   

 



 

Obersturmbahnführer von Bötz 
 Du er den øverstkommanderende på denne mission. Du skal styre 
begivenhedernes gang og få gruppen til at løse opgaven. Vær hård og 
hensynsløs overfor overfor de andre.  
Husk den tyske acce
Du er udstyret med din officersuniform og en Luger. 

 
I din tjeneste har du: 
 - Løjtnant Knackbieder. Hun er den i gruppen der gør det beskidte arbejde, og gør 
det med glæde. Hun er ekspert i alle de ubehagelige fysiske forhørsteknikker, hun kan 
de utroligste ting med sine hænder. 
 - Hr. Spitzer. En sær civilklædt fyr. Selveste Thuleselskabets direktion satte ham 
på denne mission, så han må være vigtig. Helt hvad han kan eller skal bidrage ved du 
endnu ikke, og spørger man ham svarer han undvigende og siger at det er fortroligt. 
 - Senior løjtnant Henkel. Du ved ikke hvorfor han skulle med på denne mission, 
selv siger han at han blot er observatør. Måske er han med for at overvåge dig, SS er 
jo så paranoide, i så tilfælde må alt hellere gøres efter forskrifterne. Måske mener SS 
du skal udskiftes, måske bliver du lynchet. 
 - 10 Menige. De skal holdes i stram snor ellers bidrager de ikke med noget som 
helst, halvdelen af dem har sikkert ikke engang nogen rigtig fædrelandsfølelse. De er 
med for at udføre alle de kedelige og farlige opgaver. 
 
 

 

 

Obersturmbahnführer   

de menige, og mere venskabelig 
nt. 

HP Init Speed Skills   
25 +2 30ft Listen +4
AC Att Dam Move Silent +2
15 +5 1d10 Spot +4

Fort Ref Will 
Sense 
motive +3

+3 +2 +4 Bluff +3
Feats/Abilities    
Adv. gun prof.    
Endurance      
Iron will      
Combat reflexes    
        
         

 



 

 
Løjtnant Knackbieder 

erende på denne mission. Det er din 

orm og et par læderhandsker. 

fyr. Selveste Thuleselskabets direktion satte ham 

 
 
 
 
 

 Du er den næstkommand
opgave og dit privilegium at klare de problemer der involverer 
fysisk vold og overtalelse. Derudover skal du også sikre at de 
menige udfører givne ordrer til punkt og prikke. Husk den tyske 
accent. 
 

Du er udstyret med din officersunif
Med i gruppen er: 
 - Obersturmbahnführeren. Din overordnede, hvilket han har været igennem en 
række missioner. Han tjener upåklageligt Riget og Føreren. 
 - Hr. Spitzer. En sær civilklædt 
på denne mission, så han må være vigtig. Han står sikkert for efterretning eller 
propaganda, han er i hvert fald ikke en rigtig soldat. 
 - Senior løjtnant Henkel. En flot ung arier.  Han fungerer som observatør på denne 
mission. Men hvad er der at observere for en SS’er her. 
 - 10 Menige. De skal holdes i stram snor ellers bidrager de ikke med noget som 
helst, halvdelen af dem har sikkert ikke engang nogen rigtig fædrelandsfølelse. 
 
 

 Løjtnant Knackbieder   
HP Init Speed Skills   
25 +2 30ft Listen +4
AC Att Dam Move Silent +5
15 +6 1d6+3 Spot +4

F Rort ef Will 
Sense 
motive +1

+5 +1 +0 Bluff +0
F / i

 
 
 
 

eats Abil ties    
Adv. gun prof.    
Endurance      
Brawl      
Stunning fists    
        
         

 



 

 
 
 

 
Hr
 
Riget ikke er i åben krig med andre nationer er det dit job at gøre 
gruppen en anelse mere diskret. Resten af gruppen er militærfolk og 

en at skabe unødig 
mærksomhed er det din opgave at overtale de andre til at vælge den 

r ham der skal overtales hvis 

oldelig, og derfor skal hun nok 

- Senior løjtnant Henkel. Der er forskellige mennesker i Thuleselskabets top med 
rskellige interesser. Henkel repræsenterer den anden fløj end jeg selv. Hvad der end 

ver i obersturmbahnführerens hænder, eller 
ilfalde Henkel. Hold godt øje med ham, man 

v d  
ot Obersturmbahnführerens ordrer, det er ikke 

h r s ndringer. 
 

. Spitzer 
Du deltager i denne mission på ordre fra Thuleselskabets top. Da 

handler derefter, men hvis opgaver kan løses ud
op

løsningsmetode.  Husk den tyske accent. 
Du er udstyret med dit civile tøj og en Luger. 
 
Med i gruppen er: 
 - Obersturmbahnführeren. Gruppens leder, det e
gruppen skal gøres mere diskret. 
 - Løjtnant Knackbieder. Hun er ganske ubehageligt v
tales til at dæmpe sin adfærd når det er skadeligt for Riget. Hun løser de opgaver hun 
får, men subtil kan man ikke ligefrem kalde hende. 
 
fo
bliver fundet er det vigtigt at det forbli
dine egne, det må for alt i verden ikke t

ed al
1

rig hvad SS e
e

r ude på.
 - 0 Men

 
ige. D  menige udføre

t skabe 
r bl

er de skal ættes ind for a fora

 
Hr Spitzer     

HP Init Speed Skills   
18 +5 30ft Listen +3
AC Att Dam e Silent +Mov 5
16 +4 1d10 Spot +3

Fort f l 
se 
ive +Re Wil

Sen
mot 2

+2  0 ff ++0 + Blu 6
Feats/Abilities Open Locks +6
Adv. gun prof.    
Endurance      
Improved init.    
Deceitful      
        
         

 

 



 

 
Senior løjtnant Henkel, SS 
 Du er med på denne mission som observatør. Det betyder ikke at du 
ikke skal deltage aktivt, det betyder blot at hovedformålet med din 
tilstedeværelse er at holde øje med gruppens medlemmer. Se efter 

n rm
m

Du er udstyret m
I gruppen tjener
 - Obersturmb

- Løjtnant Knackbieder. Hun er den i gruppen der gør det beskidte arbejde, og gør 
un er ekspert i alle de ubehagelige fysiske forhørsteknikker. Hun 

stændigheder falde i hænderne på 

u o ale handlinger og find ud af hvad de hver især tænker. Der er 
uligvis en forræder iblandt dem. Husk den tyske accent. 

ed din SS-uniform og en Luger. 
: 
ahnführeren. Gruppens leder, der ifølge arkiverne har tjent Riget og 

Føreren upåklageligt i lang tid. Hvorfor virker han så hele tiden så nervøs i mit 
nærvær? Har han noget at skjule? 
 
det med glæde. H
virker slet ikke som typen der ville skade Fædrelandet, men er det ikke netop det alle 
forrædere udstråler? 
 - Hr. Spitzer. En sær civilklædt fyr. Den dårlige halvdel af Thuleselskabets 
direktion satte ham på denne mission, så han er værd at holde øje med. En forræder er 
han næppe, men det vi jagter må under ingen om
ham. 
 - 10 Menige. De menige er ikke så interessante, og deres sløvhed er heldigvis ikke 
dit problem. 
 
 

 Senior løjtnant Henkel SS   
HP Init Speed Skills   
20 +3 30ft Listen +4
AC Att Dam Move Silent +0
15 +6 1d10 t Spo +5

Fort Ref Will 
Sense 
motive +7

+4 +1 +3 Bluff +1
Feats/Abilities    
A g rdv. un p of.    
Endurance      
D r  

 

ieha d     
Brawl (1d6+1)    
        
         

 



 

 

 
1
G r 
p
m
 
I

en er der: 

 en farlig og rimelig voldelig kvinde, det gælder om 

enkel. SS folk er altid farlige, og derfor værd at gøre tilfredse. 

 i kamp:           

       

0 Menige soldater 
ø endelig ikke noget der ikke bliver bedt om. Man skal selvfølgelig 
arere ordre, men derudover gælder det om at slappe så meget af som 
uligt. Husk den tyske accent. 

 er udstyret med uniformer, hjelme og rifler. 
 
Af officerer i grupp
 - Obersturmbahnführeren. Han er gruppens leder men ikke den man er hurtigst til 
at adlyde. Han er dog ofte hidsig, og når det er tilfældet er det med at rubbe neglene. 
 - Løjtnant Knackbieder. Hun er
at gøre hvad hun siger med det samme for at undgå reprisalier. 
 - Hr. Spitzer. En sær civilklædt fyr. Han er den eneste man ikke behøver at adlyde, 
så hvorfor gøre det. 
 - Senior løjtnant H
Ham her er iskold hvilket kun gør ham endnu farligere, heldigvis fokuserer han 
primært på officererne. 
 
Dræbt
 
 
Menig 
HP Init Speed Skills   
6 +1 30ft Listen +1

AC Att Dam Move Silent +1
12 +2 2d10 Spot +1

Fort Ref Will 
Sense 

e motiv +1
+2 +0 +0 Bluff +2
Feats/Abilities    
A g rodv. un p f.    
Endurance      
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21/5 – 1935 
 Igen er der intet job at finde. Jeg mødte viceværten i dag, han 
må have ligget på lur i porten denne gang, for jeg plejer altid at 
kunne nå at gemme mig når han kommer forbi. Han mente ganske 
rigtigt at jeg skyldte ham for et par måneder efterhånden, men jeg 
fik talt ham fra at smide mig ud. Historien om min moders nylige 
ød virk end  engang, endda selvom jeg kom til at tøv  lidt, da 
eg blev i tvivl om jeg havde fortalt ham den før. Så nu skal jeg 
are betale så snart jeg har mulighed for det. 

 Endelig har jeg fået arbejde. En amerikansk oliemillionær er 
yderst interesseret i en afrikansk stamme. Han har tidligere brugt 
formuer på at få fat i deres skjolde og spyd. Han pynter angiveligt 
sit kontor med dem. Han kontaktede mig i dag og bad mig om at 
anskaffe stammens gudebillede. Denne diminutive statue i noget der 
igner gr  fed sten vil han give mig rigeligt med peng  for. Det 
liver nok heller ikke let at få franarret dem noget så helligt, 
en med den sum er jeg mere end villig til at gøre et forsøg. I det 

rsikre 

 Professor Bright var i avisen i dag. Han har lige åbnet en 
større udgravning af et tempel ved Istanbul. Sidst jeg snakkede med 
ham sagde han at han var på jagt efter noget stort, en genstand med 
langt større værdi end selve udgravningen. Men hvad kan ligge i 
Konstantinopels tempel der besidder en sådan værdi? Måske man 
skulle aflægge ham et besøg inden længe, og dermed få svar. 

3/5 – 1935 
Så er alt pakket og klar til rejsen til Angola. Eftersom jeg kan 

te har 
jeg taget lidt dynamit og en pistol med. Forhåbentlig kan 
blodsudgydelser undgås, men det skader aldrig at være beredt. Med 
lidt held er jeg hjemme om en uges tid, en hel del rigere. Så kan 
jeg holde et par dages fri, og måske også betale viceværten. 
 Jeg har besluttet mig for at besøge professoren. Jeg fik aldrig 
sagt ordentligt tak for dengang han reddede mit liv i den egyptiske 
dgravning, nlunde gengældt den enorme tjeneste. Han lod mig 
o tilmed gå, vel vidende at jeg var kommet der for at stjæle fra 
ans udgravning. Hvorom alting er, vil jeg tage dertil og møde ham. 

mer. 

d ede nu e
j
b
 
22/5 – 1935 

l øn t e
b
m
mindste skal jeg ikke spille lærd arkæolog, og hele tiden fo
om at artefakterne er helt lovlige, denne gang. 

 
2
 
risikere at møde modstand mod mit forehavende fra de indfød

u og inge
j
h
Så kan jeg også få kigget nærmere på hvilken skat templet gem



 
Efter at være lan

 

det i Istanbul lufthavn for at besøge professoren, og måske kigge nærmere på 

sorens nevø. Ifølge aviserne er han en mand med store evner inden for 

 og ud fra 
elt for dig at bære rundt på. 

hans udgravning, kan jeg se at jeg ikke er den eneste der har fået den idé. Det er nok bedst at 
introducere mig selv som en af professorens arkæologi kolleger, det er jeg vel på sin vis også. 
 
Professor Bright 
Han reddede mig engang, og det skylder jeg ham for. Han var egentlig slet ikke vred, men kun 
venlig. 
 

dam Bright A
Angiveligt profes
motorsporten, han er noget nær en legende i motorkredse. 
 
Lord Masterton 
En adelig, det er sjældent man har noget med dem at gøre. Han er sikkert stokkonservativ og 
ganske uvidende om den hårdere side af livet hvor alt ikke bliver serveret. 
 
James Mitchells 
Oberst i det Ostindiske Kompagni. Som alle andre militærmænd er han vel regelret, punktlig og 
ikke så lidt tør. 
 
Jane Moran 
En kvinde der får hvad hun vil have ved hjælp af sit udseende, og tilmed en repporter-snude. 
Mærkeligt nok er det hende jeg har mest tilfælles med. 
 
 

f udstyr har du hvad du kunne tænke dig, selvfølgelig inden for rimelighedens grænserA
hvad der er plausib



 

 



 

 

 



 

 

21/4                                                                                             1934 
 

Lord Masterton reder endnu engang dagen 

 
Lord Masterton slapper af i hans 

selskabslejlighed i London 
Takket være den altid 
elskværdige lord, er den 27 
årige Eloise Bridges kommet 
hjem i god behold. Hun var som 
bekendt blevet meldt bortført i 
mandags, og løsesummen lød på 
intet mindre end 10.000£. 
 Her følger et uddrag af et 
interview med Lord Masterton: 
:Hvordan blev De involveret i 
hele affæren? 
 ”Jo ser de; jeg boede på 
samme franske hotel som Eloise, 
altså Miss Bridges, og havde 
følgelig konverseret med hende. 
Da hun så ikke var at finde ved 
morgenbordet tænkte jeg at jeg 
da hellere måtte undersøge hvor 
hun blev af.” 
:Hvad gjorde De da de opdagede 
at hun var blevet kidnappet? 
 ”Jeg løb ud af hotellet, og 
så kidnappernes bil køre bort. 
Da var der ikke andet at gøre 
end at starte jaguaren op og 
sætte efter dem.” 
:Hvor fik De modet fra? 

 ”Det ved jeg såmænd ikke, 
den slags tænker jeg ikke over. 
Jeg reagerede blot som enhver 
anden gentleman vel ville gøre, 
når han opdager at en kvinde er 
i nød.” 
:Indhentede De dem? 
 ”Jeg kunne ikke indhente 
dem, da de kørte utroligt 
stærkt, og jeg nødigt ville 
køre en uskyldig fodgænger ned. 
Det lykkedes mig dog at følge 
efter dem til deres gemmested i 
bjergene.” 
:Og der klarede De egenhændigt 
5 bevæbnede mænd? 
 ”De havde jo ikke alle 
sammen pistoler, og det 
lykkedes mig åbenbart at 
overraske dem. De må jo også 
tænke på at jeg selv var 
bevæbnet, jeg havde helt 
tilfældigvis min kårde med mig. 
Den er jeg efterhånden øvet i 
at bruge, for som min onkel 
Lance altid sagde; Du bliver 
aldrig en rigtig adelsmand før 
du lærer at fægte.” 
:Skal De se mere til Miss 
Bridges nu hvor denne hændelse 
har ført dem sammen? 
 ”Hun virker jo som en sød 
ung pige, så det kan ikke 
udelukkes. Mere vil jeg heller 
ikke sige om den sag, det 
bliver mellem Miss Bridges og 
jeg selv.” 
:Hvad er Deres planer nu hvor 
deres ferie er slut? 
 ”Jeg må nok hellere snart 
tilbage til godset og se til 
mine adelige pligter. Men en 
enkelt dag eller to kan jeg nok 
godt blive her i London, hvad 
har De af planer herefter?” 

-Af Donna Hornby- 



 

 

udgravning iskuteret 
dette mang
han flittigt fra Istanbul og inviterede mig tilmed ne
ja og er nu just landet i Istanbul lufthavn, selvom m
 
Professor Bright 
En yderst begavet professor i arkæologi. Jeg nyder hans selskab og de altid livlige intellektuelle 
diskussioner man involveres i i hans nærvær. I årene
 
Adam Bright 
Professorens nevø. Det er første gang jeg møder ham
om ham.  Bright er en mand med store evner in
legende i motorkredse. Hans opførsel derimod lade
forhold til det modsatte køn er slet ikke gentleman
lys under en skæppe. Jeg har altid synes godt om ha
grænsen til at mene at der her er tale om et sort får. 
 
Jam

ær

 intelligent. M
ler d

lder kor

 en
han

følge

Efter en længere korrespondance med professor Bright er jeg nu på vej til hans nyeste 
 ved Istanbul i Tyrkiet. Vi deler begge en forkærlighed for antikken og har d
t en aften. Da han vidste at jeg som altid kedede mig med godsforvaltningen skrev 

d for at se på hans udgravning. Jeg takkede 
an knapt kan kalde den det. 

s løb er han tilmed blevet en god ven. 

, men aviserne har oftest et og andet at sige 
den for motorsporten, han er noget nær en 
r noget tilbage at ønske ifølge pressen. Hans 
agtigt, og han sætter heller ikke ligefrem sit 
ns onkel og resten af familien, men jeg er på 

es Mitchells 
Oberst i det Ostindiske Kompagni og veteran fr
adskillige festlige lejligheder, men jeg har kun tal
engelsk gentleman, men også meget som en milit
anelse tør. 
 
Jane Moran 
En smuk ung dame, og tilmed lynende

a Den Store Krig. Jeg har mødt ham ved 
t kort med ham. Han virker som en ærbar 
mand. Han er meget regelret, punktlig og en 

on hun er ledig? Hun er en af amerikanernes 
er er værd at læse. Hun er enormt dygtig til 
tene tæt til kroppen, selvom jeg intet har at 

bedste journalister, og den eneste yankees artik
sit erhverv, så dygtig at man instinktivt ho
skjule. 
 
Rick Wilson 
Professor Bright har på et tidspunkt snakket om
men dette er vor første møde. Professoren sagde 
 
 
Af udstyr har du hvad du kunne tænke dig, selv
hvad der er plausibelt for dig at bære rundt på.  

 arkæolog bekendt han fra tid til anden ser, 
 var en arbejdsom egenrådig fyr. 

lig inden for rimelighedens grænser og ud fra 
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Adam Bright: En Succesfuld vovehals 
 

På denne uges 
søndagsforside 
ser Harry Hughes 
nærmere på en af 
vor tids 
motorlegender; 
Adam Bright. For 
de der endnu 
ikke har hørt om 
denne kan det 
nævnes at han 
har vundet samtlige væsentlige 
racerløb i Europa de sidste to 
år, og igen i år er favorit til 
at komme først over målstregen 
i Monte Carlo. 
 Han startede sin karriere 
ved at vinde et lokalt løb i 
Stratford, før han overhoved 
havde fået kørekort. Dette er 
på mange måder betegnende for 
hans kometkarriere, han har mod 
på en hver udfordring. Fra 
jomfruløbet er det gået støt 
fremad indtil i dag, og hvem 
ved om det stopper her.  
 Indimellem alle racerløbene 
har Bright dog også haft tid 
til andet. Han har deltaget i 
adskillige kapsejladser, opnået 
titel af ballonskipper og endda 
fløjet i maskine over Atlanten. 
Derudover er han også en 
fremragende mekaniker, og har i 
flere løb gjort brug af dette 
til sin fordel. 
 Publikum elsker ham og han 
kan snart ingen steder tage 
uden at blive genkendt. Denne 
store berømmelse skyldes dels 
hans fremragende kørsel, hans 
charmerende væsen og det faktum 
at det er ham selv og ingen 
anden der er skyld i at han 

vinder sine løb. Han er 100% 
autodidakt både angående kørsel 
og mekanik. 
 Bright er tilmed også en 
damernes ven. Han virker ganske 
uimodståelig på kvinder, men 
hvem kunne forvente andet. Han 
er jo udstyret med en overdådig 
cocktail af succes, berømmelse, 
motorsport og et berygtet 
gavtyvesmil. Han synes dog ikke 
at kunne finde tilrette med en 
af dem. Så sent som i sidste 
uge havde han ny ledsagerske 
med til gallafest, men i 
skrivende stund er der igen 
ingen kvinde i Brights liv. 

 
 På trods af den massive 
succes er der også fiaskoer i 
Brights liv. For 3 år siden 
kørte han galt og var indlagt 
to måneder derefter. Uheldet 
skete bemærkelsesværdigt nok 
ikke i forbindelse med et 
racerløb, men derimod i 
forbindelse med et væddemål. 
Bright har ikke villet give 
yderligere kommentarer, så det 
er stadig uvist hvad væddemålet 
gik ud på. Ifølge nære kilder 
er det dog langt fra det eneste 
af sådanne hasarderede væddemål 
hans disposition som indædt 
konkurrencemenneske har budt 
ham at indgå. 

-Harry Hughes- 



 

 

engang v ine løb, 
og han m ligt da 

e g k
at det er gensidig
 
Professor Bright 
Onkel er en akad åd
befinder jeg mig udmærket i hans selskab, se
Han virker glad for arrie
min nyligste sejr
 
Lord Masterton 
En ægte adelig r a

 e
r 

r.  

nen
dog

elligens og en repporter-snudes medfødte 
r er det et forsøg værd. 

an fra Den Store Krig. Jeg har mødt ham 
d og derfor regelret, punktlig og en anelse 

et u

 ark
 sagd

vfø
undt

Ikke lang tid efter min strålende sejr i Monte Carlo besluttede jeg mig for at det endnu 
ar på tide at besøge onkel. Jeg besøger ham fra tid til anden mellem m
odtager mig altid v rmt og glædes ved mit besøg. Det er halvvejs en pa

jeg er det nærm ste familie medlem, men je
t. 

emiker indtil benet og som s

 mig, han følger min k
. 

med hvad der dertil høre
overbevist om at hans måde at opføre sig på
jeg møder ham. Han er dog tit i aviserne hvo
oppustet uden at udvise nogen reelle evne
 
Jane Moran 

an nu godt lide manden, og det lader til 

an har vi ikke meget tilfælles. Alligevel 
lvom diskussionerne oftest er kedelige. 
re med interesse. Og roser mig altid for 

f snobberi og forfængelighed. Han er 
r den eneste rigtige. Det er første gang 
han hver gang har formået at virke lige 

de intelligent. Det siges at hun er en af 
 endnu ikke gidet læse de amerikanske 

Sikke et skår, en smuk kvinde, og tilmed ly
amerikanernes bedste journalister, jeg har 
aviser. Hun bliver svær at erobre med den int
mistro, men med min charme og mine evne
 
James Mitchells 
Oberst i det Ostindiske Kompagni og veter
en enkelt gang før. Han er en militærman
tør. Men det han har nået her i livet er nå
man respektere. 

delukkende ved egen indsats, og det må 

æolog bekendt han fra tid til anden ser, 
e han var en arbejdsom egenrådig fyr.  

lgelig inden for rimelighedens grænser og 
 på.

 
Rick Wilson 
Onkel har på et tidspunkt snakket om en
men dette er vor første møde. Professoren
 
 
Af udstyr har du hvad du kunne tænke dig, sel
ud fra hvad der er plausibelt for dig at bære r



 

 



 

 

 



 

Ostindisk Kompagni: Oberst: James Mitchells, SE# 106645 
 

Karriere forløb: 
1906 – Stockton Kadetskole, grundforløb 
1909 – Stockton Kadetskole, officersforløb 
1914 – B.E.F. Paris 
1915 – B.E.F. Arras 
1916 – B.E.F. Verdun 
1917 – B.E.F. Paschendale 
1918 – B.E.F. Amiens 
1920 – Stockton, Eksercits Sergent 
1925 – Ostindisk Kompagni 
1935 - Hjemsendt 
 
 
Bemærkninger, udmærkelser: 
 Mitchells har modtaget æresbevisning 

for at være blandt de ti bedste kadetter på Stockton. Da han 
var både tjenestevillig og hårdtarbejdende tjente han som et 
eksempel for de andre kadetter. Han følger den militære kode 
og de militære doktriner til punkt og prikke. 
 Under Verdenskrigen tjente han upåklageligt i de 
forskellige Britisk Ekspeditions Styrkers udstationeringer i 
Frankrig. Både som Sergent og senere som løjtnant var han et 
stort aktiv i opretholdelsen af de meniges moral. Dette på 
trods af de ufordelagtige kår i form af udbombede 
skyttegrave og gentagne gasangreb.  
 Efter et allieret fremstød ved Verdun hvor et stormløb 
sikrede op mod 200m fjendtligt territorium sad hans regiment 
i en udsat position. Den ledende oberst var omkommet under 
stormløbet, så Mitchells havde overtaget kommandoen. Her sad 
hans regiment i adskillige dage under tung artilleri ild, og 
da de ikke fortrak, blev tyskerne nød til at allokere 
betragtelige ressourcer for at generobre positionen. Dette 
gav hele den Engelske frontlinie et hårdt tiltrængt pusterum 
kun takket være Mitchells vedholdenhed. 
 Under sin udstationering fremviste han en helt unik 
egenskab i form af hans håndtering af de indfødte. De var på 
intet tidspunkt i tvivl om deres plads, men han formåede at 
træne og oplære dem til et disciplinært niveau på linje med 
Hans Majestæts egne tropper. De indfødte under hans ledelse 
blev næsten behandlet hårdere end resten, men ikke en eneste 
klage indløb og de løste de stillede missioner til fuld 
tilfredshed. 
 Han hjemsendes og fritstilles på foranledning af 
generalstaben i Hans Majestæts navn for mange års tro 
tjeneste. Fuld løn og senere pension udleveres. 

 



 

Hjemsendt fra Indien er jeg nu fritstillet på ubestemt tid. Da jeg ikke er en som driver 
gen lang følte jeg at jeg måtte foretage 

 hurtigt ud af at han nu graver i 
Tyrkiet, og så var der jo er 
er noget mere civiliseret hagelig mangel på 
respekt. 
 
Professor Bright 
Vi sad i samme skyttegra en da har vi været 
gode venner. Godt nok er nd jeg selv, men efter 
krigen har vi holdt så tæ r en ægte 
ven, både i medgang og m
 
Adam Bright 
Professorens nevø. Det er nden gang jeg møder ham.  Bright er en mand med store 
evner inden for motorspo otorkredse. Han er i 

an er 

da mig noget. Tanken faldt straks på Bright, og 
til handling. Jeg fandt derfra er der ikke langt

ikke andet for end at tage en flyvemaskine til Istanbul. H
end Indien, men de indfødte har en ube

v ved Verdun under Den Store Krig. Sid
bning e han af en mere akademisk stø

t kontakt som mine udstationeringer tillod. Han e
odgang. 

 a
rten, han er noget nær en legende i m

ingen henseender som sin onkel, men på bunden er han sikkert en reel knægt. Han har 
bare brug for lidt mere disciplin. 
 
Lord Masterton 
En ægte adelig med hvad der dertil hører af snobberi og forfængelighed. H
ganske sikkert en flink fyr, problemet er bare at adelige tror de er mere end de er, og 
det passer sig ikke for en mand. 
 
Jane Moran 
En nydelig ung dame, og tilmed lynende intelligent. Hun er en af amerikanernes 
bedste journalister, jeg har nydt at læse flere af hendes artikler. Hun virker som en 
ganske behagelig kvinde, men stadig kun en kvinde. 
 
Rick Wilson 
Professor Bright har tidligere nævnt en arkæolog bekendt, men dette er vor første 
møde. Professoren sagde han var en arbejdsom egenrådig fyr. Han er garanteret en 
ganske flink og velafrettet ung mand, kender jeg professorens valg af bekendte ret. 
 
 
Af udstyr har du hvad du kunne tænke dig, selvfølgelig inden for rimelighedens grænser og 
ud fra hvad der er plausibelt for dig at bære rundt på. 
Du kan vha. din heal evne give 1d8+3 hitpoints tilbage til en spiller ved et succesfuldt heal 
check. Dette kan gøres en gang per spiller efter eller under hver episode hvori den 
pågældende spiller bliver såret.

 



 

 



 

 

 



 

 



 

LA TIMES HOVEDKVARTER     18/4 - 1934 
 
ATT. PHILIP CLARKSON 
 
Hej Philip 
 Har du fået fod på din nye top reporter? Da du bad om at 
få hende overflyttet til din New York afdeling kunne jeg 
ikke lade være med at trække på smilebåndet, idet jeg tror 
du har fået mere end hvad du spurgte efter. Godt nok er hun 
uden tvivl en af verdens bedste reportere, men det har nogle 
følger: 
 Foreløbig er du vel helt og aldeles forblændet af hendes 
ydre, og hvilket ydre, men hun ved hun er køn og hun har 
endda udnyttet det adskillige gange for at give sig selv en 
fordel på jobbet. Bliv nu endelig ikke for forgabt i hende, 
så bliver dit hjerte blot knust når du finder ud af at hun 
er uimodtagelig overfor charme. Først troede jeg, at det var 
min vielsesring der gjorde hendes attitude overfor mig 
reserveret, men så bemærkede jeg adskillige andre på 
kontoret forsøge og gang på gang blive afvist. Herudfra kan 
jeg kun konkludere at hun af uransagelige årsager ikke 
finder sunde og veltrænede mænd som jeg specielt selv 
tiltrækkende, så du kan lige så godt spare dig. 
 Derudover er hun en snushane i en grad jeg aldrig før 
har oplevet. Jeg ved godt nysgerrighed er en del af jobbet, 
men for et par uger siden fandt jeg hende på mit kontor med 
mine breve i hånden. Det er godt jeg er kommet af med hende, 
inden hun opdagede min lille affære med Mindy. Af samme 
grund er dette brev markeret fortroligt, så lader hun det 
forhåbentligt være. 
 Når alt det er sagt må jeg hellere være retfærdig og 
dertil lægge hendes bedre egenskaber. Hun er den mest 
arbejdsomme reporter jeg har haft, der er endnu ikke en af 
hendes historier der er gået i vasken. Hun er altid den 
første til at møde på arbejde og den sidste til at gå hjem. 
Derudover lader det til at hun uden nogen vinding har 
hjulpet nogle af de andre reportere med at opklare specielt 
svære historier. Du skal dog passe på med at give hende 
direkte farlige opgaver, hun er jo kun en kvinde, men hun 
lader sig ikke gå på af farer og kan let komme på dybt vand. 
Jeg håber du får lige så mange tophistorier ud af hende som 
jeg har gjort. Lev vel indtil vi ses igen. 

 
 
 

Mvh. Chefredaktør Jack Rosenbaum 

 



 

Min nyeste opgave fra bladet er at lave en to siders reportage om professor Bright og 
hans nuværende arkæologi projekt. Jeg bliver nødt til at finde ud af hvilken slags 
mand han rigtig er, og præcis hvad det er han graver efter. Det ser ud til at blive en 
kedelig opgave uden meget spænding og en kedelig sensation løs artikel. 
 
Professor Bright 
En yderst begavet professor i arkæologi. Han har foretaget adskillige vigtige 
udgravninger rundt omkring i verden. Han var den bedste i sin årgang på 
universitetet og skrev jævnligt læserbreve til aviser af udmærket kvalitet. 
 
Adam Bright 
Professorens nevø. Bright er en mand med store evner inden for motorsporten, han er 
noget nær en legende i motorkredse. Han optræder jævnligt i sladderspalterne med 
endnu en skandale historie der enten involverer kvinder eller væddemål, meget 
modent.  
 
James Mitchells 
Oberst i det Ostindiske Kompagni og veteran fra Den Store Krig. Han er vist en 
ganske udmærket soldat, hans indsats under krigen er i særdeleshed blevet rost. De 
kolonisoldater jeg har haft med at gøre har alle virket så gammeldags og ubehageligt 
racistiske, men det behøver jo ikke gælde for Mitchells. 
 
Lord Masterton 
Lorden optræder tit i medierne: Fra tid til anden fordi han endnu engang har formået 
at forvalte den med titlen følgende formue profitabelt, men oftere med et af hans 
eventyr. Han er konstant væk fra livet som adelig og i gang med noget helt andet. 
Han virker som en mand der ikke er tilfreds med hans overordentligt behagelige plads 
i livet, ikke videre stabilt. 
 
Rick Wilson 
En af Professor Brights arkæolog bekendte. Han har ikke rigtig gjort sig bemærket i 
pressen. Han kan sikkert fortælle et og andet om arkæologi og professorens nuværende 
projekt. 
 
 
Af udstyr har du hvad du kunne tænke dig, selvfølgelig inden for rimelighedens grænser og 
ud fra hvad der er plausibelt for dig at bære rundt på. 
 

 



 

 



 

 
 

 


