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INDLEDNING Oversigt

”Fem brødre har viet deres liv til at 
bygge en katedral, men det viser 
sig, at de bygger den for deres 
ukendte far, som er en falden engel. 
Bliver katedralen færdig, vil den 
fungere som en port til Himmeriget 
og vil være startskuddet til Guds til-
bagevenden på jord og Dommedag”.

Katedralens Krigere er et fantasy-
scenarie. Det er en minikampagne, 
der strækker sig over to spilblokke, 
og som i spiltid varer 10-12 timer. 
Bortset fra den anderledes struk-
tur, er det et klassisk opbygget sce-
narie, hvor hver spiller håndterer 
én spilperson, og spillederen styrer 
resten af verden. De første 4 sider 
af scenariet er en overordnet in-
troduktion. Alt vil blive uddybet og 
forklaret senere i scenarieteksten.  
Scenariet lægger i høj grad op til 
improvisation fra både spillederens 
og spillernes side. Det skal ses som 
et oplæg til en kampagne, hvor der 
er en ramme, som ligger fast, men 
hvordan spillerne – og til dels spil-
lederen – griber det an, er åbent. 

Hvad går det ud på?
Scenariet foregår i en mytisk og 
mørk udgave af Firenze i år 901. 
Spilpersonerne er fem brødre, der 
alle er med til at bygge en fæno-
menal katedral. De fem brødre er  
dygtige håndværkere, og katedralen 
er deres kald. Brødrenes særlige 
evner skyldes, at de er resultatet 
af mødet mellem en jordisk kvinde 
og en guddommelig engel, der 
blev kastet ud af himmerige, det 
øjeblik han befrugtede kvinden. 
Englen blev boende i Firenze, og 
katedralen er hans projekt. Englen 
(mis)bruger sine sønner til at bygge 
en guddommelig katedral, der vil 
fungere som port til Himmerige, 
så englen kan komme hjem igen, 
hvilket også vil medføre Dom-
medag. Brødrene kender ikke deres 
skæbne ved historiens start. 
Katedralens Krigere følger de 

fem brødre de sidste tre år af det 
langstrakte byggeri, hvor kræfter i 
Firenze vil forsøge at forhindre byg-
geriet. Jo tættere brødrene kommer 
på at færdiggøre katedralen, desto 
tættere kommer de på at blive 
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engle. Til sidst går det op for dem, 
at de skal vælge mellem at indvi 
katedralen og blive engle (og være 
skyld i Dommedag) eller slå deres 
far ihjel og destruere deres livsværk 
og blive til mennesker.

Uptime og downtime
Katedralens Krigere er en minikam-
pagne. Den består af syv afsnit, og 
i teorien kunne det være en kam-
pagne, som blev spillet over syv 
eller flere sessioner. Her skal det 
gøres på maksimalt 12 timer. For 
at komprimere handlingen og sam-
tidig dele spillet op, så det bliver 
til at holde ud at spille det samme 
i 12 timer, foregår halvdelen af 
spillet i ’uptime’, hvor spillerne sty-
rer deres spilpersoner som i tradi-
tionelt rollespil. Den anden halvdel 
af spillet foregår i ’downtime’, hvor 
man bruger tiden på at gå op i level 
og hurtigt tale sig gennem større 
bidder af handlingen, som man 
altså ikke spiller, men som stadig 
bliver en del af det overordnede 
indtryk. Af de syv afsnit skal alle 
spille første og syvende afsnit. Så er 
der fem afsnit, hvor spillerne får tid 
til enten at spille to eller tre afsnit, 
alt efter hvor hurtige de er. 

To udgaver spilpersoner
Katedralens Krigere kan være en 
dramatisk fortælling om fem brø-
dre. Det kan også være et spæn-
dende actionscenarie. Fantasy 
og d20 tiltrækker vidt forskellige 
spillere. Derfor er der to udgaver 
af spilpersonerne. En omfattende 
og stemningsfuld beskrivelse til 
modne karakterspillere og en kom-
primeret og forsimplet udgave til 
yngre actionorienterede spillere. 

Scenariets struktur
I alt består scenariet af syv afsnit. 
Groft sagt kan man sige, at hvert 
afsnit repræsenterer en spilsession, 
og at det er ikke meningen, at alle 
afsnit skal spilles, da det vil tage 
for lang tid. Strukturen i scenariet 
er lavet sådan, at spillerne selv 
vælger hvilke to-tre ud af fem valg-
frie afsnit, de vil spille (alle spiller 
første afsnit, og alle spiller syvende 

og sidste afsnit), og hvilke de vil 
tage i downtime. Nogle afsnit er ac-
tionorienterede. Andre er fokuseret 
på drama og rollespil. Der er sat 
cirka to timer af til at tage en ses-
sion i uptime og 30 minutter af til 
en session i downtime. Derudover 
kommer der til at gå tid med at føre 
spilpersonerne op i level. Der klip-
pes meget tydeligt mellem de for-
skellige afsnit, og det er meget klart 
defineret, om man spiller rollespil 
eller taler om det i downtime. 
Katedralens Krigere er et løst 

scenarie, forstået på den måde, at 
der er oplæg til syv afsnit, som i alt 
fører til scenariets klimaks. Hvor-
dan spilpersonerne vælger at gribe 
de syv afsnit an, er i meget høj grad 
op til dem selv. Selve strukturen i 
scenariet er ret fast, så der er ikke 
nogen fare for, at spillerne ’løber 
med scenariet’, eller at det hele går 
galt, fordi de går i en anden ret-
ning, end det der var tænkt. Om 
spillerne mener, at en god kam-
pagne består af en masse filosofisk 
rollespil eller af spændende og 
actionfyldte situationer (eller begge 
dele), betyder ikke så meget, for 
scenariet og afsnittene kan gribes 
an, som spilleder og spillere synes 
bedst om.  
I hvert afsnit er der en løst skit-

seret handling og en ’opgave’ som 
spillerne skal løse. Denne faste 
struktur med de syv afsnit gør, at 
spilpersonerne hele tiden bliver 
hjulpet tilbage på sporet, selv om 
der er lagt op til meget improvisa-
tion og frihed i de enkelte afsnit. 
Improvisationen kommer ikke kun 
fra spillerne. Den kommer også fra 
dig som spilleder, da afsnittene er 
lavet i skitseform. 

d20 og systemet
Katedralens Krigere kører i en for-
simplet udgave af d20. Spilperson-
erne er alle den non-player class, 
der hedder ’the expert’. En ’expert’ 
er en fagmand, altså for eksempel 
en håndværker, en læge eller et 
hvilket som helst andet fag. Det er 
en simpel klasse, og at de alle er 
den samme klasse, gør det nem-
mere at overskue systemet. 
Spilpersonerne får adgang til nogle 

særlige evner, der har at gøre med, 
at de er engle. Systemet spiller en 
rolle i scenariet, da spillerne skal 
bruge tid på selv at føre spilper-
sonerne op i level. De får på den 
måde selv indflydelse på, hvor-
dan spilpersonerne skal udvikle 
sig, hvilket er en vigtig faktor i de 
fleste kampagner. Af samme grund 
spiller xp også en rolle i scenariet. 
Spilpersonerne starter i level 6 og 
kan stige til mellem level 10 og 14 
i løbet af scenariet, alt efter hvor 
mange xp, de gør sig fortjent til. 

Improvisation
I kampagner har spilpersoner mere 
frihed, end de har i scenarier. De 
har friheden til at overraske spil-
lederen og gå i en anden retning, 
end den, som han eller hun havde 
forventet, og det er så spillederens 
opgave på trods – eller netop på 
grund – af dette at føre spilper-
sonerne ad det handlingsspor, 
som oprindeligt var tænkt. Der er 
mange små handlingstråde, som 
spilpersonerne kan vælge at tage 
fat i, og det er slet ikke dem alle 
sammen, som de skal røre ved. 
Det er vigtigt, at denne frihed ikke 

bliver skræmmende for hverken dig 
som spilleder eller spillerne. Det er 

INDLEDNINGOversigt

SYSTEMER

•  Spilrunden. Scenariet består af seks 
spilrunder, som indeholder et afsnit i 
handlingen, uddeling af xp og lignende. 
(Syvende afsnit er scenariets klimaks 
og fungerer ikke som en runde).

•  Reknown. I hvor høj grad har spilper-
sonerne brugt deres særlige evner som 
engle? Jo mere de bruger dem, desto 
større sandsynlighed er der for, at de 
bliver genkendt som mirakelmagerne ... 
eller dæmonerne. 

•  Guddommelige evner. Hver spilperson 
har mulighed for at vælge nogle særlige 
evner, som repræsenterer deres gud-
dommelighed. 

•  Katedralfaktoren. Et system, der be-
stemmer, hvor langt spilpersonerne er 
med katedralen. Jo længere de er nået, 
desto flere guddommelige evner har de. 
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samtidig noget, de skal gøre meget 
for at skjule, da de ellers vil blive 
brændt som troldmænd og monstre 
eller sat i kirkens fangekældre som 
levende relikvier. 
Fælles for spilpersonerne er, at de 
har viet deres liv til katedralen og 
byggeriet. Ingen af dem har nogen-
sinde haft noget med kvinder at 
gøre. De er impotente og ufrugt-
bare, og ingen af dem har familie 
ud over hinanden. De ved ikke 
noget om deres forældre og fortid 
ud over, at de er vokset op på et 
kloster i Firenze. 

Bipersoner 
Konflikten i Katedralens Krigere 
ligger mellem dem, der ønsker at 
katedralen bliver bygget, og dem 
der ikke ønsker det. Det er byens 
fyrste, Gerozzo den Hellige, som for 
ca. 30 år siden begyndte byggeriet 
af katedralen, efter at han havde 
haft besøg af en engel, der sagde til 
ham, at hans eneste håb for frelse 
var at bygge en katedral. Skjult i 
byen findes katedralens farligste 
fjende: de hemmelige alkymister. 
En loge af troldmænd, der frygter 
katedralen, og hvad den vil bringe 
med sig. Brødrenes nærmeste 
allierede er den gamle arkitekt, Am-
brogio, der har tegnet katedralen, 
og som også er englen Akatriel.

De vigtigste bipersoner
Arkitekten/Englen: Historiens an-
tagonist. Optræder som en gammel 
mand og genial arkitekt, der har la-
vet de meget visionære tegninger af 
katedralen. Far til spilpersonerne. 
Fyrst Gerozzo den Hellige:  
Firenzes fyrste, som Englen for 30 
år siden manipulerede til at starte 
byggeriet af katedralen. En gammel 
og nu fysisk svækket fyrste, hvis 
feberagtige drøm om ikke at dø før 
katedralens indvielse holder ham 
i live. Meget vigtig for katedralen, 
da det er hans penge og støtte, der 
holder byggeriet i gang. 
Alkymisterne: Et hemmeligt bro-
derskab af mægtige troldmænd, 
som fornemmer, at katedralen 

en positiv frihed. Det er ikke, fordi  
der er huller i plottet, eller fordi der 
ikke er noget at lave i scenariet. 
Grunden til, at det ikke er mu-
ligt at skrive præcist, hvordan det 
skal gribes an, er, at det er utroligt 
meget op til spillerne. Det gælder 
om at lytte efter, hvad de forventer 
og gerne vil have, og så give dem 
den oplevelse. Nogle spilgrupper vil 
være åbenlyst blinde overfor Dom-
medagssymbolikken, hvor der i en 
anden spilgruppe måske sidder to 
filosoffer og en religionshistoriker, 
som straks ser symbolerne. I den 
ene gruppe skal der skrues op for 
symbolerne. I den anden gruppe 
skal der skrues ned, og det er dig 
som spilleder, der bestemmer dette. 
Improvisationen betyder også, at 

jeg ikke har tænkt alle de ting, som 
kan ske i et afsnit igennem for dig 
som spilleder. Jeg har ikke fundet 
på, at det kunne være spændende, 
hvis Englens Riddere pludselig 
dukkede op i den første scene og 
angreb spilpersonerne, fordi de 
troede, at brødrene havde sat ild på 
kirken. Eller at byvagten dukkede 
op og ville have penge for at hjælpe 
med at slukke branden. Der er 
lavet et skelet, en overordnet plan 
og en masse byggeklodser, men det 
er dig og spillerne, der skal bygge 
det selv.  

Spilpersoner
De fem brødre er femlinger. Deres 
far er en engel, og de er guddom-
melige vanskabninger forstået på 
den måde, at de ikke burde eksis-
tere. En engel kan ikke reproducere 
sig selv, men de fem drenge blev 
undfanget i det øjeblik, hvor den 
guddommelige engel blev kastet 
ud af Himmerige og blev til kød og 
blod. 
Brødrene har hver deres særlige 
evne (en gave fra deres guddom-
melige fader), og de har hver et 
handikap. Deres særlige evner 
bliver mere og mere magtfulde, jo 
tættere de kommer på at fuldføre 
katedralen, da de selv bliver mere 
engle end mennesker, men det er 

BRØDRENE

Bertini
Smeden (Lawful Good)
Arbejder med ild og metal. Forarbejder 
og skaber. Hamrer med kontrol og uden 
voldsom styrke. Koncentration. Viden 
om, hvornår man skal smede. Stille og 
rolig. Ansvarlig. Beslutsom. Samvit-
tighedsfuld. Firkantet. Pragmatisk.
Gave: kontrol over ild
Handikap: pukkelrygget (vanskabt)

Antonio
Tømreren (Neutral Good)
Skærer i træ med knive. Mange forskel-
lige knive. Forarbejder træ. Finder det 
helt rigtige træ. Føler, om træet kan 
holde. Bliver et med træet. Koncentreret. 
Overvejende. Flegmatisk. Beslutsom. 
Kreativ. 
Gave: intuition og sjette sans
Handikap: dårligt syn

Crispio
Stenhugger (Chaotic Good)
Hugger sten. Voldsom kraft forenet med 
kontrol. Kontrollerede slag. Finessen i at 
bruge alle sine kræfter i hammeren og 
stadig ramme præcist. Voldsom. Druk-
kenbolt. Kæmper med indre vildskab. For 
meget energi. For meget styrke. 
Gave: styrke 
Handikap: hører dårligt

Lorenzo
Glaspuster (Neutral)
Laver glasmosaik. Designer og byg-
ger mosaikkerne. Klatrer rundt på høje 
stilladser. Laver meget fint arbejde 
med sine hænder. Delikat. Kunstnerisk. 
Følsom. Uforsigtig. Selvsikker. Legesyg.  
Charmerende. 
Gave: overjordisk intuition
Svaghed: Æv. Det ved jeg ikke. 

Filiipo
Maler (Neutral Evil)
Skærer i kød. Sætter mennesker sam-
men igen. Fokus. Lukke verden ude. 
Meditativ. Forståelse for menneskets 
krop. Forbudt viden. Drømmende. Uhyg-
gelig. Kølig. Ondskabsfuld. Drillende. 
Misundelig. 
Gave: helbredelse. 
Svaghed: albino og bløder. Han kan ikke 
helbrede sig selv. 

KARAKTERER Oversigt



5

ikke er sund for Firenze. De ved 
ikke hvorfor, men de ved, at den er 
farlig. De tror, det er fordi, at den 
vil føre flere kristne og præster til 
byen, som vil afsløre og forfølge de 
ugudelige troldmænd. Alkymisterne 
er ledet af troldmanden Damiano. 
De Hellige Riddere. En ridderor-
den stiftet for 30 år siden, da en 
gruppe adelige krigere i Firenze fik 
besøg af en engel, der fortalte dem, 
at de skulle kæmpe for lyset. Det 
er 25 år siden, de sidst har haft 
besøg af englen. Anført af Santino 
Sansone. 

Handling
Hvert afsnit har sin egen hand-
ling, der bygger på en konkret 
udfordrende situation for spilper-
sonerne. Sideløbende med histori-
erne i de enkelte afsnit, er der en 
fortløbende historie, der handler 
om, hvorvidt brødrene får bygget 
katedralen, og om de finder ud 
af, hvorfor alkymisterne prøver at 
stoppe dem, hvem deres far er, og 
hvad der vil ske, hvis de indvier 
katedralen.  

1. afsnit – Attentatet 
Spilpersonerne forhindrer alkymis-
ternes angreb på katedralen, men 
der er gået ild i et trælager. Sluk-
ker de branden eller forfølger de 
angriberne? Finder de ud af, hvem 
der angreb katedralen?

2. afsnit – Kometen
En rød komet nærmer sig, og byen 
bliver ramt af sygdom. Folk siger, 
at det er Gud, der straffer byen, 
fordi de prøver at eftergøre det gud-
dommelige med katedralen. Fyrsten 
rammes af sygdommen, og en vred, 
syg folkemængde stiller sig op foran 
katedralen. Griber spilpersonerne 
til våben? Forsøger de at få byvag-
ten til hjælp? Udstyrer de arbe-
jderne med våben? 

3. afsnit – Hunger 
Ovenpå sygdommen rammes  
Firenze af hungersnød og arbejdet 
på katedralen går næsten i stå. 
Spilpersonerne skal finde et helligt 
relikvie til katedralen. Rejser de ud 
af Firenze? Prøver de at købe et af 
biskoppen i byen? Eller stjæler de 
et og bruger al guldet på at købe 
mad til deres arbejdere?

4. afsnit – Bryllupsfest
To mægtige familier er ved at gifte 
sig ind i hinanden. Spilpersonerne 
skal forhindre bryllyppet, der vil 
betyde fyrstens undergang, hvis det 
gennemføres. Prøver de at gøre det 
med list, eller prøver de at gøre det 
med vold? Opdager de, at brud-
gommens far, har fortryllet brudens 
far? Opdager de, at bruden er dybt 
ulykkelig og ikke ønsker at blive 
gift? 

5. afsnit – De Døde 
De arbejdere, der er omkommet 
under arbejdet på katedralen, 
rejser sig fra deres grave og vender 
tilbage til katedralen for at få 
hævn. Først kommer deres kroppe, 
siden deres sjæle. Hvordan griber 
spilpersonerne det an? Prøver de at 
skjule, at der er zombier på bygge-
pladsen? Hvad siger de til arbe-
jderne? Hvordan skiller de sig af 
med dem? Involverer de biskoppen, 
som de ellers slet ikke er venner 
med? Opdager de, at det faktisk er 
alkymisterne, der står bag?

6. afsnit – Himmelens ild
Alkymisterne indleder deres sidste 
angreb på katedralen. De forsøger 
at ødelægge den ved at få det til 
at regne med ild. Spilpersonerne 
må og skal finde alkymisterne og 
stoppe deres angreb, og under 
mødet med alkymisterne bliver det 
klart for spilpersonerne, at de er i 
færd med at indlede Dommedag på 
jorden. 

7. afsnit – Dommedag 
Alteret ankommer til katedralen. 
Spilpersonerne hører, at dem, der 
kommer med alteret, er blevet 
overfaldet på torvet og ingen ved, 
hvad der er sket med alteret. De 
haster derned, og de finder Arki-
tekten i sin engleform stående 
midt i et blodbad. Der ligger døde 
alkymister og handelsfolk. Han har 
slået dem alle ihjel. Han fortæller 
spilpersonerne, at de må bringe 
alteret til katedralen og forrette 
den første gudstjeneste. I samme 
øjeblik bliver solen sort som sæk-
kelærred, og månen står frem rød 
som blod. Himmelen lyses op af 
stjerneskud. De får selv vinger i 
dette øjeblik. Spilpersonerne må 
vælge: bekæmpe englen eller fuld-
byrde katedralen. 

HANDLINGOversigt
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port til helvede, så Akatriel kom-
mer frem til, at hans eneste håb 
om tilbagevenden til Himmerige er, 
at skabe Den Guddommelige Port i 
form at et så helligt byggeri, at det 
vil eksistere i både himlen og på 
jorden samme tid. Et sådant byg-
geri skal laves af både menneskeli-
ge og guddommelige væsener. 

År 873 
Fyrsten i byen, den unge Gerozzo, 
er en skånselsløs mand, der har 
anført flere blodige nedslagtninger 
af bønder, der ønsker frihed. Han 
får en nat besøg af englen Akatriel, 
der viser ham helvedes pinsler. 
Englen lover fyrsten, at han vil 
tilbringe evigheden i helvedes flam-
mer, hvis ikke han bygger en kat-
edral til ære for Gud. Fyrsten bliver 
så bange på sin udødelige sjæls 
vegne, at han dagen efter tilkalder 
sine rådgivere og fortæller, at han 
har besluttet, at han vil bygge en 
katedral i Firenze. 

År 877 
Der går en del år, før byggeriet 

kommer i gang. Den slags kræver 
forberedelse, men fyrsten beslut-
ter sig hurtigt for, at den ellers 
ukendte arkitekt Ambrogios planer 
for en katedral, er det tætteste man 
kommer på at bringe himmerige 
ned på jorden, og det er ikke så 
underligt, for Ambrogio er englens 
menneskelige ansigt. I mellem-
tiden betaler Akatriel nonnerne for 
at sørge for drengenes oplæring i 
fem forskellige håndværk. De fem 
brødre, Crispio, Antonio, Bertini, 
Filippo og Lorenzo får en kristen og 
religiøs opdragelse i klosteret, hvor 
de samtidig lærer et håndværk. 
Kun Lorenzo viser ikke overjordiske 
færdigheder for sit håndværk. 

År 881
Da drengene er 13 år, og byggeriet 
af katedralen så småt er ved at 
gå igang, bliver de kaldt til bygge-
pladsen, hvor Ambrogio beder om 
at se deres færdigheder, og der 
er ikke tvivl om, at de på trods af 
deres unge alder, har færdigheder, 
der selv overstiger de tyske og fran-
ske mestre, der er blevet hyret til at 
arbejde på katedralen. De begynder 
straks på arbejdet. 

År 901
Scenariet tager sin start. 

År 865 
Englen Akatriel dukker op i Firenze 
i år 865 – 36 år før historiens start. 
Han viser sig for en gruppe unge 
adelige, og fortæller dem, at de skal 
danne en hellig ridderorden, hvad 
de gør: De Hellige Riddere. Akatriel 
besøger jævnligt sin ridderorden 
og på et af sine besøg på jorden, 
møder englen en søser til en af 
ridderne. Han besnæres af hendes 
utrolige skønhed, og forfører kvin-
den i sin mest menneskelige skik-
kelse kvinden og gennemfører co-
itus med hende, hvilket er et klart 
brud på de regler, som englene skal 
følge, når de er på jorden. Englen 
befrugter kvinden i samme øjeblik 
som Himmerige lukker sig for ham, 
og han bliver fanget i et kødeligt 
hylster, og kan ikke mere forvandle 
sig til ånd. 

År 868
Den udstødte engel rammes af 
vanvid og forsvinder fra Firenze, og 
den gravide kvinde udstødes af sin 
egen familie. Otte måneder senere 
på et kloster i Firenze føder hun 
fem drengebørn og dør selv under 
fødslen. 

År 870
Efter en tid vender englen tilbage 
til Firenze for at finde den kvinde, 
der er skyld i hans bortvisning fra 
Himmerige, for at slå hende ihjel 
i håb om, at det vil ophæve hans 
bortvisning. Han opdager, at hun 
allerede er død, og at han er blevet 
far til fem drenge. Akatriel bliver i 
Firenze, hvor han kommer i kon-
takt med den troldmanden Dami-
ano, en af de såkaldte alkymister. 
Gennem troldmanden lærer han 
om påkaldelse af dæmoner, og det 
vækker en tanke i ham: Hvis man 
kan tilkalde dæmoner og sende 
dem hjem igen, kan man da også 
tilkalde engle og i særdeleshed  
sende dem hjem igen? Troldmæn-
dene mener, at man kan skabe en 

BAGGRUND 865 - 901

Baggrundshistorie
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Det er den tidlige middelalder. 
Meget lidt videnskab. Overtro. Mys-
tisk, mørk, skræmmende. Levende, 
voldsom, voldelig, voldsomme kon-
sekvenser. Politiske intriger. Stor 
forskel på rig og fattig. Spirende 
nytænkning. Meget lidt skønhed. 
Grimme mennesker. Beskidte men-
nesker. Grovhed. Voldsomme kon-
traster. Guddommelighed er smukt. 

Mørke
Det er en meget rå og mørk verden. 
Helt bogstaveligt. Der er ikke meget 
lys. Folk er beskidte og de aller-
fleste er ulærde. Det gælder om 
at arbejde, for ellers sulter man. 
Det gælder om ikke at blive syg, 
for ellers dør man sandsynligvis. 
Kristendom er stadig nyt. Kirken 
er også mystisk og uhyggelig. 
Dødsstraffe for små forbrydelser. 

Byen
Firenze er en tæt og stinkende by. 
Husene bliver bygget opad og opad 
for at give plads til de mange men-
nesker, der de seneste 50 år søger 
ind til byen, som i disse år har en 
af sine gyldne perioder. Der er gang 
i handelen. Selv om Vesteuropa er 
inde i en mørk tid, hvor der ikke 
sker nogen former for fremskridt, 
så oplever de Islamiske lande deres 
storhedstid, og Firenze fungerer 
som et vigtigt handelscentrum. 
Der er mange fremmede i Firenze. 

Mængder af kroer, værtshuse og 
vandrehjem for fattige handelsfolk. 
Flere steder, er himmelen noget 
man ser, når man kommer ud på 
et torv, for når der bygges en ny 
etage på husene i det smalle gader, 
udnytter man pladsen ved at den 
nye tage bliver lidt større. På den 
måde danner husene næsten et tag 
over de smalle gader og gyder. Om 
dagen er der larm i Firenzes gader. 
På torvene en kakafoni af råb, lyde 
og skramlende vogne. Om natten er 
der stille. Om natten er der farligt 
i Firenzes gader. Kun våbenføre 
mænd går ud om natten. Resten 
sniger sig hurtigt af sted i håb om, 
at de ikke bliver opdaget af tyve, 
røvere og mordere – og det der er 
værre: Onde ånder. Gengangere. 

Magi
Magi eksisterer i år 901. Monstre 
eksisterer i år 901. Menneskene 
har grund til at være bange for at 
færdes i mørket eller drage uden 
for byens beskyttene mure. Dæ-
moner er ude efter deres udødelige 
sjæle. Engle viser sig, og hjælper de 
udvalgte. 

Magt
Soldater er farlige. Soldater har 
sværd og spyd og rustninger, og de 
har lært at bruge dem. En almin-
delig borger over for en soldat er 
chanceløs. Adelen er urørlig. Man 
taler ikke til dem. Man ser helst 

ikke på dem. De lever i en anden 
verden end almindelige mennesker, 
og de færdes enten i vogne eller til 
helst, når de bevæger sig rundt i 
byen. Spilpersonerne er højt i den 
sociale pyramide af almindelige 
mennesker, som i bund og  
grund består af dem, der har penge 
(hvilket er meget få) og dem, der 
ikke har noget. Spilpersonerne er 
ikke adelige, og har som sådan ikke 
nogen magt. De er højt skattede 
håndværkere, og til en hvis grad 
står de under fyrstens beskyttelse, 
fordi fyrsten virkelig ønsker sin 
katedral og har forstået, at de fem 
brødre er specielle. 

Moral
En af de ting, der er vigtige for 
både stemningen, men især også 
handlefriheden i scenariet er, at 
spilpersonene ikke skal lade sig 
begrænse af moral og dårlig samvit-
tighed. Hvis de har muligheden for 
at fremme deres eget mål ved at slå 
en uskyldig person ihjel, så handler 
det om, hvorvidt nogen opdager 
dem og bliver sure på dem, og ikke 
at det er forkert at slå ihjel. Der er 
ikke noget spørgsmål om, at det 
stadig er synd for den person, som 
får stukket et spyd gennem ryggen, 
men det er ikke noget, som spilper-
sonene skal ligge søvnløse over. Det 
er en rå verden, men det gør det 
ikke til en ond verden. 

 

 

SETTINGFirenze

Firenze år 901

STEMNING
Det er altid farligt at henvise til stemning 
i bøger og film, for det er utroligt svært at 
overføre til scenarie, men til gengæld er 
det en nem og hurtig måde at forklare, 
hvad der er tanken. 
•  Katedralens Krigere er mørk som 

Rosens Navn i både film og bog. Et 
overtroisk og pragmatisk samfund. 

•  Katedralens Krigere er fantastisk og 
eventyrlig ligesom tegneserien Tusmør-
kets Kammerater af Francois Bour-
geon. (Der er dog ikke så meget sex og 
smukke kvinder i Katedralens Krigere.)
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arbejderne er syge. Der er flere ulykker 
på katedralen, end der plejer at være, og 
dagen forinden faldt en mand ned fra et 
stillads og døde. Spillederen beskriver, 
at der er en ond stemning i byen, men at 
ingen af brødrene er blevet syge. Han får 
spillerne til at diskutere, hvordan de  
sikrer, at der arbejdes på katedralen. 
Spillederen fortæller, at en vred men-
neskemængde samler sig foran katedral-
en, og at nogen har spredt det rygte, at 
epidemien skyldes Guds vrede over kat-
edralen. Spillerne skal beslutte, hvad spil-
personerne gør, for at forsvare katedralen. 
Der rulles på forskellige downtimetabeller 
for at afgøre udfald. En af spilpersonerne 
får kontakt med den person, der har 
spredt rygter, og han følger efter ham og 
ser, hvor han bor. De hører, at fyrsten 
også er ramt af sygdommen. Lorenzo 
prøver at opsøge fyrsten for at helbrede 
ham, men han bliver ikke lukket ind. 

2 timer, 30 minutter 
Kl. 13.30. Der uddeles xp og katedral-
point for afsnit 2. Spillerne fører deres 
spilpersoner op i level. Køber sig op i 
skills. Vælger ny Første gang, tager det 
nok lidt tid, da spillerne lige skal forstå 
systemet. 

2 timer, 55 minutter 
Kl 13.55. Spilpersonerne er gået op i level 
og 3. afsnit præsenteres for spillerne. 
Spillerne er lidt uenige, men vælger at 
spille 3. afsnit. 

3 timer, 5 minutter: 
Kl 14.05. Afsnit 3 startes. Der er ud-
brudt hungersnød i Firenze, og arbejdet 
på byggepladsen går skidt. En stor gruppe 
tømrere sidder bare og stirrer ud i luften, 
og Antonio går hen til dem for at muntre 
dem op. Han ser, hvor sultne de er, og 
vælger at give dem sin egen og sine andre 
brødres frokost til deling. Da Crispio 
opdager det, bliver han sur. Ikke fordi at 
han ikke får sin mad, men fordi at de kan 
blive oversvømmet af sultne, hvis rygtet 
går, at de har mad oppe ved katerdralen. 
Spilpersonerne møder arkitekten  
Ambrogio, som fortæller, at de skal skaffe 
et helligt relikvie til katedralen for sørge 
for byggeriets velsignelse. Relikviet skal 
lægges der, hvor alteret kommer til at stå. 
Han giver dem en stor pose guld. (Guld 
nok til at købe mad i Frankrig og fragte 
det til katedralen, så arbejderne over-
lever.) Spilpersonerne beslutter sig for at 
rejse til Lyon, hvor de køber mad for alle 
pengene og forsøger at stjæle et relikvie 
fra en kirke i byen. Brødrene bruger en 
del af deres evner som engle for at finde 
ud af, om der er et ægte relikvie i den 
største kirke i Lyon. De finder til sidst en 
knogle fra en af de allertidligste helgen-

er i et lille kloster. Det er nemt at stjæle, 
men de vil ødelægge det lille kloster, og 
det vil Bertini og Antonio ikke være med 
til. Lorenzo siger til de andre til, at han 
overtaler munkene til at overlade ham 
relikviet til et helligt byggeri. Lorenzo slår 
en munk ihjel, stjæler knoglen og vender 
tilbage til de andre og siger, at han fik det 
forærende. De vender tilbage til Firenze 
sammen med en karavane med mad og et 
relikvie. Afsnittet stopper. 

5 timer. 
Kl. 16.00. Spillederen kører evaluering 
med spillerne. Han spørger hver spiller 
om, hvordan spilpersonen har det med 
de ting, som der er sket. Om spilper-
sonen mener, at det var korrekt at bruge 
pengene på mad og ’stjæle’ relikviet og så 
videre. 

5 timer, 20 minutter. 
Kl. 16.20. Spillederen deler hurtigt xp og 
katedral point ud, og spillerne fører deres 
spilpersoner op i level. 

5 timer, 30 minutter
Kl 16.30. Spillerne får præsenteret afsnit 
fire. Der er tre afsnit tilbage at vælge 
mellem. Spillederen vurderer, at de lige 
kan nå at spille to afsnit mere, så de skal 
vælge et afsnit fra. Spillerne taler aller-
ede om her, at de ikke vil vælge sjette 
afsnit fra, så enten skal det være fjerde 
eller femte afsnit. De får spillederen til 
at fortælle lidt om både fjerde og femte 
afsnit. De vil gerne have et afsnit, der læg-
ger op til mere rollespil og synes at ideen 
om de døde, der vågner, er fed og sætter 
spilpersonerne i en rigtig ubehagelig situ-
ation. De vælger derfor at tage afsnit 4 
som downtime og spille afsnit 5. 

5 timer, 50 minutter
Kl. 16.50. Spillederen starter afsnit 4 i 
downtime og fortæller spillerne, at ryg-
terne går, at fyrsten stadig er svag efter 
sygdom og at to mægtige familier planlæg-
ger at gifte sig ind i hinanden. Brylluppet 
skal forhindres, for ellers er det meget 
muligt, at de to familier konsoliderer deres 
magt og beslutter sig for, at de vil skaffe 
fyrsten af vejen. Hvordan vil spilper-
sonerne forhindre bryllyppet? Spillerne 
begynder at diskutere, om de skal bruge 
list eller magt. De studerer deres spilper-
soners engle-evner og bliver enige om, at 
de først vil prøve at forhindre brylluppet 
ved at bortføre bruden og holde hende 
fanget i katedralen. De ruller på en tabel, 
men ruller meget dårligt, og forsøget på at 
bortføre hende går galt. Til gengæld finder 
de ud af, at hendes far er blevet fortryl-
let til at gifte sin datter bort. Spillerne 
kan ikke blive enige om en taktik, og de 

Det er muligt, at en gruppe vælger at 
fokusere på at finde ud af, hvem alkymis-
terne er, og hvorfor de forfølger brødrene. 
Det kan være, at en anden gruppe i højere 
grad vil bruge tiden på at undersøge, 
hvem de selv er og finde ud af, hvor deres 
særlige evner stammer fra. Og det er især 
sandsynligt, at nogle gruppe i høj grad vil 
reagere på de ting, der sker omkring dem 
og måske ikke selv tage en masse initiativ. 
Det vigtige her er at lige meget, hvad 
der sker, kan det ikke gå helt galt. Den 
nedenstående gennemgang er et MEGET 
forsimplet billede på et tænkt forløb, som 
skal give en fornemmelse af, hvordan det 
kan lade sig gøre med tidsforbrug og valg 
af afsnit. 

0 minutter
Kl. 11.00. Præsentation og uddeling af 
spilpersoner. Spillerne læser deres spil-
personer og stiller eventuelle spørgsmål. 
Flere af spillerne spørger til, hvordan med 
aftensmad, og om man holder pause

30 minutter  
Kl. 11.30. Første afsnit: Efter kampen 
i krypten på katedralen jagter en del af 
spilpersonerne den troldmand, der har 
angrebet katedralen. En af spilpersonerne 
bliver tilbage i krypten for at slukke bran-
den, hvilket viser sig at være sværere, end 
man lige skulle tro. Han får overraskende 
hjælp fra De Hellige Riddere, der så ilden i 
katedralen. De andre spilpersoner mister 
troldmanden af syne i natten, og fornem-
mer, at der er noget efter dem. De finder 
et voldsomt maltrakteret og helt friskt lig 
i en gyde og ser en skikkelse sidde på en 
tagryg. Tilbage ved katedralen møder de 
andre spilpersoner også de hjælpsomme 
riddersfolk. Spilpersonene skal beslutte, 
hvad de vil gøre med ligene i krypten. Vil 
de involvere en præst, eller vil de bare 
begrave dem i ly af natten eller smide dem 
på en mødding. Afsnittet stoppes. 

1 time, 45 minutter 
Kl. 12.45. Evaluering – Spillederen stiller 
spillerne en række spørgsmål om, hvor-
dan deres spilpersoner har det med for-
skellige ting, og hvad de tror, der foregår.

2 timer minutter 
Kl. 13.00. Præsentation af afsnit 2. Spil-
lerne beslutter at tage afsnittet i downtime. 
(Spillederen uddeler xp og katedralpoint, 
men siger til spillerne, at de venter med at 
gå op i level, til efter downtime, da det ikke 
betyder noget, hvilket level de er i). 

2 timer, 5 minutter 
Kl. 13.05. Afsnit 2 startes i downtime. 
Spillederen fortæller, at der er udbrudt 
sygdom i byen, og at mange af  

SCENARIET Eksempel

Eksempel på scenarieflow
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beslutter sig for at myrde brudgommen på 
bryllupsdagen. Snigmordet lykkes. 

6 timer, 30 minutter
Kl 17.30. Der udleveres xp til spilperson-
erne. De bliver straffet for at bruge deres 
engle-evner i overdreven grad. Spillerne 
fører deres spilpersoner op i level i spise-
pausen. 

6 timer, 35 minutter
Kl. 17.35. Der holdes en times mad-
pause. Spillerne opfordres til at gå ud og 
spise eller bringe maden tilbage, så de 
kan sidde og snakke sammen. 

7 timer 30 minutter
Kl. 18.30. Spillederen starter afsnit 5. 
Spilpersonerne arbejder på katedralen, da 
de hører, at tyskeren Bandwin er kommet 
op at slås. Lorenzo går derned, og han op-
dager, at tyskeren har slået en mand ihjel. 
Da Filippo kommer til, genkender han den 
døde, som en arbejder, der døde på bygge-
pladsen for tre dage siden. Det forklarer 
også hans udseende. I samme øjeblik 
dukker det næste gående lig op, og en del 
af arbejderne begynder at tale om den 
forbandede katedral. Bertini reagerer hur-
tigt og vælger at sende de fleste arbejdere 
hjem med fuld løn, og kort tid efter viser 
flere lig sig i udkanten af byen. Byvagten 
dukker op, og spørger, hvad pokker der 
foregår, og Lorenzo bilder dem ind, at det 
er fulde arbejdere fra muslimske lande. 
Spilpersonerne bekæmper ligene så stil-

færdigt som muligt og samler dem inde i 
katedralen. (De overvejer aldrig, hvorfor 
ligene dukker op). Da de bliver angrebet 
af spøgelser, stikker de af fra katedralen 
og søger hjælp hos biskoppen. Sammen 
med biskoppen får de jaget spøgelserne 
på flugt, men de opdager aldrig, at det er 
alkymisterne, der står bag. 

9 timer
Kl. 20.00 Evaluering. Spillerne er lidt 
frustrerede, fordi de ikke helt forstod, 
hvad der skete, hvilket kommer frem un-
der evalueringen. 

9 timer, 15 minutter
Kl. 20.15. Uddeling af xp og levelling up. 

9 timer 30 minutter 
Kl. 20.30. Spillederen starter afsnit 6. 
Der er ved at blive lagt tag på katedralen, 
da det begynder at regne hagl og blod 
fra himmelen. Arbejderne går i panik 
og i stedet for at finde ud af, hvorfor det 
regner blod, forsøger spilpersonerne at 
holde ro og orden på arbejderne. Det viser 
sig at være heldigt, for meget kort tid efter 
begynder det at regne ild, og fordi de fik 
styr på arbejderne, lykkes det Bertini at få 
en del af dem til at hjælpe med at slukke 
ilden. Under slukningsarbejdet viser 
flere af brødrene sig som engle, og der 
udbryder total panik blandt arbejderne, 
som stikker af. Antonio tror ikke på, at 
ilden kommer fra gud og ved at lade sig 
ramme af ilden, fornemmer han, hvor den 

magiske energi kommer fra. Mens det står 
på, begynder Bertini pludselig at tvivle, 
og han siger til de andre, at de måske 
skal lade katedralen brænde ned. At det 
måske er forkert, det de gør. Antonio 
prøver at overbevise de andre om, at han 
ved, hvor alkymisterne holder til, og at de 
skal handle NU, hvis de vil overrumple 
dem. Mens brødrene står og skændes 
foran katedralen, dukker alymisternes 
leder Damiano op. Han har ikke en masse 
andre alkymister med sig (de er nemlig i 
færd med at overfalde fragtfolkene med 
alteret til kirken). Gøglerkongen Damiano 
fortæller brødrene, at det er rigtigt, at de 
skal ødelægge katedralen. At katedralen 
vil føre Dommedag med sig. At de ikke 
er engle, men de er dæmoner. Sønner af 
en falden engel, som har udnyttet men-
neskene til sin egen fordel. Faktisk prøver 
Damiano at trække tiden, så hans alky-
mister når at ødelægge alteret. Crispio går 
amok og går til angreb på Damiano, som 
leverer et dødbringenede slag til Crispio og 
stikker af. Scenen slutter. 

11 timer, 15 minutter 
Kl. 22.15. Spillederen kører en hurtig 
evaluering med spillerne. Han spørger 
hver spiller om, hvordan spilpersonen 
har det med de ting, som der er sket. Om 
spilpersonen mener, at de skal ødelægge 
katedralen, om hvad han eller hun mener 
om det som Damiano sagde, om hvad de 
bør gøre nu. Spillederen springer over 
uddeling af xp for afsnit seks, da den går 
direkte over i syvende og sidste afsnit og 
han vil holde tempoet. 

11 timer, 40 minutter 
Kl. 22.40. Spilpersonerne står ved kat-
edralen, og spillet fortsætter præcist, hvor 
det blev sluppet. Ilden er slukket. En ung 
tømrer kommer løbende, mens han råber 
”Alteret kommer, alteret kommer”, men 
da han kommer op til byggepladsen og 
ser, at der ikke er nogen ud over de fem 
brødre og fornemmer stemningen, løber 
han skrigende derfra. Lorenzo indhenter 
ham, og han fortæller, at alteret er på vej 
ind i byen. Bertini råber, at det var derfor, 
at de ikke angreb, og brødrene haster ned 
i byen for at finde alteret. De hører rygter 
om, at Firenze bliver angrebet. Der er en 
panisk stemning i byen. Brødrene finder 
alteret på et af byens torv. Der ligger 
døde mennesker over det hele og i midten 
står englen Akatriel med et stort sværd i 
hånden og blodige vinger. Han ser smuk 
og vanvittig ud og klimaks på scenariet 
går i gang ... 

13 timer  
Midnat. Spilgruppen evaluerer og taler 
om scenariet. 

SCENARIETEksempel
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Handlingen i scenariet
Den overordnede historie handler 
om de fem brødre, og om hvad de 
gør, når de opdager, at deres livs-
værk vil medføre Dommedag, og at 
deres elskede arbejdsgiver gennem 
20 år er en engel, som har brugt 
dem til sit eget formål. Og at han 
er deres far. Denne del af scenariet 
er i bund og grund et følelsesdrama 
forstået på den måde, at der ikke 
er en række spor og scener spilper-
sonerne skal igennem, for til sidst 
at nå til denne indsigt. Det betyder 
ikke alverden, om spilpersonerne 
hurtigt regner ud, at de er engle. 
Det betyder ikke alverden, hvis de 
ikke fatter det før til slut i scena-
riet, hvor de får vinger. 
Det egentlige plot handler om, at 
spilpersonerne skal overvinde den 
modstand, der er mod katedralen. 
Det er primært de meget hemmelige 
og mystiske alkymister, som ikke 
ønsker at se katedralen fuldført.  
Det er denne handling, som afsnit-
tene i scenariet lægger sig op af. 
Afsnittene fortæller historien om 
besværlighederne ved at bygge 
katedralen, og at der er nogen, 
som aktivt yder en modstand mod 
katedralen, og hvis den skal blive 
bygget, så må spilpersonerne gøre 
nogle ubehagelige ting. Her spiller 
følelsesdramadelen af scenariet 
igen en rolle. En del af afsnittene 
lægger op til svære moralske valg, 
hvor brødrene skal blive enige om, 
hvordan de vil gribe sagen an. 
Formålet med dette er selvfølgelig 
at få spilpersonerne til at tale sam-
men og få spillerne til at gå aktivt 
ind i deres rolle i stedet for blot at 
fortælle, hvad rollen gør. 
Det er vigtigt at huske på, at scena-
riet er fantasy og ikke investigation. 
Det er meningen, at scenariet skal 
opleves. Det er ikke et scenarie, 
som skal løses. Det betyder også, at 
meget af handlingen ligger i spilp-
ersonernes personlige udvikling.
Sagt på en anden måde, så skal 

spilpersonene virkeligt dumme 
sig, hvis katedralen bliver ødelagt 
før scenariets klimaks. Det er for 
eksempel ikke meningen, at folke-
mængden i afsnit 2 skal ødelægge 
katedralen. Det skal skabe en 
spændende scene for spilperson-
erne. 

Hvad ligger helt fast
Der er nogle få helt overordnede 
ting i handlingen, der ligger fast. 
•  Hen imod det sidste afsnit, skal 

spilpersonerne opdage, at arki-
tekten Ambrogio er englen Aka-
triel. Dette kommer helt af sig 
selv, da Akatriel viser sig selv for 
spilpersonerne i de sidste scener. 

•  I sidste afsnit skal spilpersonerne 
blive klar over, at indvielsen af 
katedralen vil medføre Domme-
dag. Dette kan enten blive fortalt 
af englen, af en af alkymisterne 
eller vises ved at solen bliver sort 
som sækkelærred og månen rød 
som blod. 

•  I sidste afsnit skal det går op for 
spilpersonerne, at de er engle, 
hvilket også kommer af sig selv, 
da de får vinger 

Hvad kan ske
Hvad vil være fint, hvis spilperson-
erne erfarer i løbet af scenariet
•  I starten af scenariet, skal de se 

alkymisterne som deres åbenlyse 
fjender, men det vil ikke gøre no-
get, hvis de senere i scenariet får 
en fornemmelse af, at alkymis-
terne måske ved et eller andet. 
Man kan godt forestille sig, at  
alkymisterne sent i scenariet 
prøver at overbevise en af spilper-
sonerne om, at han skal slå sine 
brødre ihjel eller brænde kat-
edralen ned, fordi den er farlig. 

•  I starten af scenariet, skal spil-
personerne som sådan ikke nære 
mistanke til Ambrogio, men det 
gør ikke noget, hvis det senere 
i scenariet bliver mere klart, at 
der er noget overnaturligt ved 

den gamle arkitekt. At han f.eks. 
nærmest kan være to steder på 
en gang (fordi han flyver over 
byen), eller ved noget, som spil-
personerne ikke har fortalt ham. 

•  Det er ikke meningen, at spil-
personerne skal indse med det 
samme at Dommedag lurer, men 
jo længere vi kommer ind i scena-
riet, desto tydeligere bliver sym-
bolerne, og desto klarere må det 
godt være for dem. 

Hvornår slutter scenariet?
•  Hvis spilpersonerne ødelæg-

ger katedralen, så er scenariet 
som sådan slut. Man kan godt 
forestille sig, at en gruppe spil-
lere kunne finde på at smadre 
katedralen før klimaks, fordi de 
har regnet ud, at bygningen vil 
medføre Dommedag. 

•  Når spilpersonerne indvier kat-
edralen med alteret installeret 
forvandles katedralen til en portal 
til Himmerige og Dommedag går 
i gang. 

Hvad kan gå ’galt’?
•  Hvis spilpersonerne på et meget 

tidligt tidspunkt bliver klar over, 
at færdiggørelsen af katedralen vil 
medføre dommedag, ryger noget 
af spændingen ved scenariet. 

•  Englen spiller en vigtig rolle i sce-
nariets klimaks, så det vil være 
problematisk, hvis spilpersonerne 
slår ham ihjel. 

•  Spilpersonerne kan fare dumt 
frem og lægge sig ud med alt 
og alle i byen og afsløre at de er 
engle over for kirken, at det vil 
være dårligt rollespil ikke at slå 
dem ihjel eller spærre dem inde 
eller jage dem ud af byen. 

•  Spilpersonerne må ikke blive 
’venner’ med alkymisterne før til 
allersidst. Det gør ikke noget, at 
de begynder at tale med alky-
misterne, men da alkymisternes 
modstand mod katedralen i høj 
grad driver scenariet, skal den 

Det praktiske i scenariet

PRAKTIKKEN Handlingen
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PRAKTIKKENOverordnede retningslinjer

det gør du. Rul et library tjek. Nå, 
men du finder ikke noget. Hvad gør 
I andre?” så ved man godt, at det 
ikke, var det rigtige at gøre.
I en almindelig kampagne kender 

man sine spillere og ved, hvad de 
er gode til, og hvor meget initia-
tiv og omtanke, man kan forvente 
fra dem. Det ved man ikke på en 
kongres, så derfor skal du som spil-
leder være forberedt på at hjælpe 
spillerne (hvis de er initiativløse) og 
udfordre dem (hvis de spiller dårligt 
rollespil). 

Rollespil i uptime
For at hjælpe og presse spillerne til 
rent faktisk at spille rollespil, er der 
en række regler for, hvordan man 
skal spille, når man er i gang med 
et afsnit. Reglerne er også præsen-
teret for spillerne i deres spilper-
sonbeskrivelser. 
•  Gå kun ud af rollen, hvis det er 

nødvendigt
•  Omtal ikke spilpersonen, som 

‘min karakter siger’ eller ‘Alberto 
synes’. 

•  Marker med ’timeout’ signal, hvis 
du har et spørgsmål, og vent 
indtil der er en naturlig pause i 
spillet. 

•  Afbryd ikke rollespil med re-
geltekniske spørgsmål. Vent med 
regeltekniske spørgsmål til at det 
er tid til at bruge reglerne. 

Hjælp spillerne
Katedralens Krigere er ikke no-
get svært scenarie, så det gælder 

om at hjælpe spillerne til at have 
det morsomt. De skal helst ikke 
være voldsomt i tvivl om, hvad der 
forventes af dem. Spillerne kan 
hjælpes i gang med spørgsmål eller 
ved at foreslå dem direkte, hvad 
de kunne gøre. Der findes spillere, 
som går i baglås, når de sættes i 
en situation, hvor det er dem, som 
skal være udfarende og handlende 
i stedet for at reagere på noget, der 
sker omkring dem. Dem kan man 
hjælpe ved at foreslå dem ting i stil 
med: 
•  ”I skal nok overveje, hvad I vil gøre 

med ligene. Det vil ikke være godt, 
hvis der ligger lig på byggeplad-
sen, når arbejderne kommer om få 
timer.”

•  ”Måske ved biskoppen i byen 
noget om, hvor der kan findes 
relikvier. Men husk på, at han jo 
ikke ligefrem synes, at katedralen 
er en god idé.”

•  ”Tyvene i Firenze har godt kendsk-
ab til skjulte indgange til paladset, 
og I kender jo tyvedronningen.”

Udfordre spillerne
Katedralens Krigere er også et 
drama, der handler om spilperso-
nernes følelser og tanker. Hvis der 
skal opstå interessant rollespil 
mellem spilpersonerne, så skal spil-
lerne rollespille deres spilpersoner. 
Det er alt for nemt for en spiller, 
bare at køre ud af en tangent og 
spille, sådan som han altid gør, 
men I Katedralens Krigere er der 
sat tid af til at spille rollespil. Hvis 
spillerne ikke rollespiller deres spil-
personer, så kan du udfordre dem 
med spørgsmål: 
•  ”Hvorfor gør Crispio sådan?”
•  ”Hvad tænker Lorenzo, når han er 

ligeglad med, hvad hans brødre 
siger?”

•  ”Antonio er jo meget troende? 
Hvorfor er han pludselig ligeglad 
med guds ord?”

   trussel ikke tages ud af scenariet 
tidligt, da det vil ødelægge nogle af 
afsnittene. 

•  Spilpersonerne kan dø. Det er en 
helt reel overvejelse. Hvis gruppen 
mister Filippo, så mister de også 
deres healer, og så har de altså 
rig mulighed for at dø. Scenariet 
kan godt gennemføres, hvis der 
kun er fire eller ligefrem tre spil-
personer tilbage, men det bliver 
underligt at spille det færdigt med 
kun to spilpersoner. Hvis mere 
end halvdelen af gruppen dør, så 
er scenariet slut. 

Køre scenariet
Katedralens Krigere er et scena-
rie, hvor du som spilleder ikke 
skal være bange for at gå ind og 
fortælle dine spillere, hvordan det 
er meningen, at de skal spille. Det 
vil være fjollet, hvis spillerne sidder 
og er meget forsigtige med at tage 
initiativ, fordi de er bange for, at 
komme til at ødelægge scenariet 
eller bruge tid på noget, som det 
ikke er meningen, at de skal bruge 
tid på. 
”Hvad gør I nu?”, er et meget ofte 

stillet spørgsmål i rollespil, og som-
metider sidder man som spiller og 
har lidt på fornemmelsen, at der 
er et rigtigt og forkert svar. Hvis 
man siger, at man tager ned på 
biblioteket og bruger nogle timer 
på at finde en bog om den gamle 
dæmon, og spillederen siger: ”Fint, 



12

APPENDIKS Johannes Åbenbaring

Appendikser
Appendikserne til Katedralens Krigere er inspiration til scenariet. Der står 
ikke noget i appendikserne, som er essentielt for at køre eller forstå  
Katedralens Krigere, men de kan måske give en forståelse for scenariet, 
bipersonerne og for den verden, det hele foregår i.  

Når fuldførelsen af Katedralen bringer 
det jordiske rige og Himmeriget sammen, 
vil Dommedag være uafvendelig. Kristus 
vil vende tilbage til jorden og dømme 
levende og døde. Scenariets syv scener 
læner sig op af åbningen af de syv segl, 
som beskrevet i Johannes Åbenbaring. 
Noget er i mere symbolsk forstand, og 
andre elementer er mere direkte overført. 
Det omtalte lam i Åbenbaringen er et ret 
specielt lam, der ser ud, som om det er 
slagtet og har syv horn og syv øjne. Det 
repræsenterer Guds syv ånder.

1. afsnit - 1. segl
Og jeg så lammet bryde det første af de 
syv segl, og jeg hørte et af de fire levende 
væsener sige med tordenrøst: “Kom!” Og 
jeg så en hvid hest, og han der sad på den, 
havde en bue. Han fik givet en krone, og 
han drog ud fra sejr til sejr. 
Johannes Åbenbaring: Krig. Hvid hest 
med kriger. Repræsenterer sejr – eller ryt-
teren repræsenterer den falske profet. 
Scenarie: Spilpersonerne påtager sig rol-
len af Katedralens Krigere og de ‘drager 
ud til sejr’ - eller vinder et slag over 
alkymisterne. Den falske profet kan være 
englen ... eller troldmanden Damiano. 

2. afsnit - 2. segl
Og da lammet brød det andet segl, hørte 
jeg det andet væsen sige: “Kom!” Og ud 
kom en anden, ildrød hest, og han, der sad 
på den, fik givet at tage freden fra jorden, 
så folk myrder hinanden. Og han fik givet 
et stort sværd. 
Johannes Åbenbaring: Pest og sygdom. 
Rød hest. Rytter med sværd. Repræsen-
terer blod og kamp. 
Scenarie: Sygdom bryder ud og pøbelen 
vender sig mod katedralen, og de bliver 
slagtet af spilpersonerne, hvilket er det 
blod og den kamp, der omtales i Åbenbar-
ingen.

3. afsnit - 3. segl
Og da Lammet brød det tredje segl, hørte 
jeg det tredje væsen sige: “Kom!” Og jeg så 
en sort hest, og han der sad på den, havde 
en vægt i hånden. Og jeg hørte nogen sige, 
som var det en røst inde mellem de fire 

meget godt ind i starten af sjette scene. 
Åbningen af det 6. segl bruges i klimaks 
for at symbolisere, at nu er Dommedag 
nær. 

7. afsnit - 7. segl
Og da Lammet brød det syvende segl, blev 
der stilhed i himlen hen ved en halv time. 
Og jeg så, at de syv engle, der står foran 
gud, fik givet syv basuner. 
Johannes Åbenbaring: Dommedag sættes 
i gang og følger de syv basuner.   
Scenarie: Alteret ankommer til kat-
edralen. Når det kommer ind i kirken, og 
den første gudstjeneste bliver startet, er 
Katedralen indviet og Dommedag sætter 
ind. Egentlig hører dette til åbningen af 
de sjette segl, men det er dette, som folk 
forbinder med Johannes Åbenbaring og 
dommedag.

væsener: “Et mål hvede for en denar og tre 
mål byg for en denar, men olie og vin, må 
du ikke skade”. 
Johannes Åbenbaring: Hungersnød. Sort 
hest. Rytteren bærer en vægt. 
Scenarie: Hungersnød bryder ud. Der er 
ingen mad. Kun vin. Spilpersonerne skal 
skaffe et relikvie, hvilket ikke direkte har 
med Åbenbaringen at gøre. 

4. afsnit - 4. segl
Og da Lammet brød det fjerde segl, hørte 
jeg det fjerde væsens røst sige: “Kom!” Og 
jeg så en gustengul hest, og han, der sad 
på den hed Døden, og Dødsriget fulgte med 
ham. 
Johannes Åbenbaring: Død. Gulgrønlig 
hest. Rytteren bærer en le. Død som følge 
af en tyran. 
Scenarie: Spilpersonerne skal forhin-
dre et bryllup, sandsynligvis ved at 
myrde flere mennesker. Spilpersonerne 
repræsenterer selv Døden i afsnittet. 

5. afsnit - 5. segl
Og da Lammet brød det femte segl, så 
jeg under alteret sjælene af den, der 
var myrdet på grund af Guds ord og det 
vidnesbyrd de holdt fast ved. Og de råbte 
med høj røst: “Hvor længe, hellige og sand-
dru hersker, skal det vare, før du kommer 
og hævner vort blod på dem, der bor på 
jorden?” 
Johannes Åbenbaring: De døde helgener 
venter under alteret på deres hævn. 
Scenarie: De døde arbejdere rejser sig 
og vender tilbage til katedralen for at få 
hævn. 

6. afsnit - 6. segl
Og da jeg så Lammet bryde det sjette segl, 
kom der et stort jordskælv, og solen blev 
sort som en sæk, og hele månen blev som 
blod, og himlens stjerner faldt ned på jor-
den, som et figentræ taber sine frugter, når 
stormen rusker i det. 
Johannes Åbenbaring: Jorden begynder 
at gå under.
Katedralen Egentlig er ild, hagl og blod 
fra himmelen den første plage, der følger 
åbningen af det sidste segl, og den første 
trompet, der blæser, men det passer 

Johannes Åbenbaring og Dommedag

HVORFOR?
Jeg ville lave et rigtigt godt fantasy-scenarie 
til Fastaval. Jeg har forsøgt et par gange, 
men jeg synes ikke, jeg hidtil har ramt plet. 
Ideen til Katedralens Krigere opstod ud fra en 
kampagne, jeg kørte for mange år siden. Og 
netop fordi, det havde været en kampagne, 
synes jeg, at det var oplagt at prøve at lave 
en kongres-kampagne, som er en idé, jeg har 
leget med mange gange før. 
Et af hovedmålene med scenariet er, at det 
skal være elastisk forstået på den måde, at det 
både kan underholde ungdomsskoleeleverne 
og de garvede rollespillere. Og her opstod så 
tanken om, at lade meget af scenariet være 
improvisation, for det er forskelligt, hvad de to 
målgrupper finder underholdende. 
Historien er en kombination af historien fra den 
gamle kampagne og inspiration fra Johannes 
Åbenbaring. Der er intet religiøst eller politisk 
motiv i scenariet. Kun et ønske om at lave et 
medrivende og underholdende scenarie. 
Layoutmæssigt er jeg gået tilbage til sort-hvid 
og et meget mere simpelt og stilrent layout 
end de sidste par scenarier fra min hånd. 
Jeg har tidligere brugt billedet med, at mine 
scenarier er lagkager med RIGTIG meget fløde-
skum, som fik det til at glide nemmere ned. 
Katedralens Krigere skulle været et scenarie, 
hvor kagen er spændende nok i sig selv uden 
flødeskum. 
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Der bor omkring 30.000 mennesker i 
Firenze i år 900. Det er utroligt mange 
mennesker samlet på forholdsvis lidt 
plads. I den tidlige middelalder byggede 
man huse, hvor de øvre etager var større 
end etagen under. Når husene i de meget 
smalle gader kommer op i tre etager, 
betyder det, at de øverste etager næsten 
når hinanden over gaden. Der kommer 
ikke meget lys ned i de smalleste gader. 
Husene er fortrinsvis bindingsværkshuse, 
men der er også stenhuse og træhuse i 
Firenze. 

Byggepladsen
Katedralen bliver bygget på et højt område 
midt i Firenze. Der lå tidligere en mindre 
kirke i forbindelse med et kloster, men 
begge bygninger blev revet ned, for at give 
plads til katedralen. Firenze er i forve-
jen en handelsby, som er vant til, at der 
kommer mange fremmede rejsende til, så 
da byggeriet gik i gang, var det ikke noget 
større problem, at der kom et par hun-
drede arbejdere til byen. I alt arbejder der 
nok 4-500 mennesker på katedralen, men 
de allerfleste af disse bor rundt omkring 
i Firenze. Der er nogle få lejre bestående 
af tyske og franske arbejdere, som holder 
sig for sig selv og ikke vil have for meget 
at gøre med italienerne. Det betyder, at 
der er en værre larm og leben på bygge-
pladsen om dagen, men at den er næsten 
forladt om natten. Der arbejdes indtil 
klokken ni om aftenen eller til solen går 
ned, hvad der end kommer først. 

Pladsen er delt op i forskellige afdelinger, 
alt efter hvad der arbejdes med. Smed-
jerne ligger for sig, stenhuggerne har de-
res eget, store område, som næsten altid 
er indhyldet i støv og så videre. 

Stemningen på området er travl. Der er 
et stramt hieraki, og det er kun de øverste 
i hierakiet, der har tid til at beundre 
katedralen eller stille sig op og tænke over 
byggeriets fortræffeligheder. Inden for 
hver af de mange håndværk repræsen-
teret er der hierakier, og det sker ofte, at 
en tømrer kommer op at skændes med 
en murer, fordi de løser hver sin opgave, 
men alligevel er afhængige af hinanden, 
og ikke har den samme chef. Slåskampe 
på byggepladsen er slet ikke ualmindelige, 
men mord hører dog til sjældenhederne. 
Alle der ikke har mesterstatus har stor 
respekt for alle med autoritet, da byg-
mestrene bestemmer over liv og død på 
byggepladsen. Gør en murer ikke sit  

arbejde godt nok, kan det betyde 10  
piskeslag. Eller en afskedigelse. 

Daglejerne er det laveste af det laveste 
på byggepladsen. De dukker op om 
morgenen, arbejder hele dagen og får 
deres hyre, når de går hjem. Rigtige 
håndværkere, om det så er lærlinge eller 
svende, får løn hver 14. dag. 

Blandt de ledende kræfter på byggeplad-
sen, bygmestrene, håndværksmestrene og 
de bedste håndværkere, hersker der oftest 
en god og kollegial stemning. Især blandt 
de fem fag som brødrene repræsenterer. 
Den gode stemning går dog ikke dybere 
ned blandt det arbejdende folk, som 
styres med en blanding af frygt og fysisk 
magt. 

Byggepladsen har eksisteret i snart 25 
år. Det betyder, at smedjer og lignende 
huse ikke er midlertidige. Der ligger 
masser af rigtige huse på byggepladsen. 

Indtil for nylig var der faktisk også nogle 
kroer på byggepladsen, men er lukket 
efter at arbejderne holdt op med at ville 
være på området efter mørkets frembrud. 
For et lille års tid siden, forsvandt en del 
daglejere og håndværkere, som overnat-
tede på byggepladsen, og rygtet gik at det 
var munkenes spøgelser og dæmoner, der 
kom og tog dem. 

Byggepladsen indeholder blandt andet: 
•  Telte, hvor tømrere og lignende arbejder 

i ly for regn og sol
•  Fulde og tomme tønder med olie, vand, 

farve, slibemiddel, mørtel, mad etc. 
•  Store bunker fyldt med affaldstræ, 

ødelagte mursten, ødelagt værktøj

•  Tromler med reb
•  Store stakke af brædder og tømmer til at 

lave stilladser af
•  En kirkegård, hvor de arbejdere, som 

ikke bor i Firenze, bliver begravet
•  Et lille kapel, hvor der afholdes guds-

tjenester
•  Fællesområde med borde til spisning. 

Der holdes relativt ofte fester i anledning 
af religiøse højtider. 

Katedralen
Katedralen er omkring 90 procent færdig, 
da scenariet starter. Det betyder, at alle 
ydermurene er på plads, og de fleste af de 
inderste mure også er på plads. Udvendigt 
er det især tårnet, der arbejdes på, samt 
en skrækkelig masse detaljer. Indvendigt 
er der ved at blive lavet loftshvælvinger, 
hvilket er noget af det mest komplekse 
at bygge, og som kræver, at man bygger 
et enormt træstillads inde i katedralen. 
Pointen er, at der både arbejdes indven-
digt og udvendligt med mange forskellige 
ting. Der er stilladser, simple kraner, he-
jserværker og stiger over det hele det. For 
en udeforstående ser det kaotisk og vildt 
ud, men for dem der arbejder der, giver 
det fint mening. 

Når man kommer rejsende til Firenze, 
så ser det på afstand ud som om, at byen 
har en katedral, men når man kommer 
tættere på, kan man godt se, at den ikke 
er færdig endnu. 

Se appendiks om virkelighedens kat-
edral for at få inspiration til at beskrive 
katedralen. 

APPENDIKSFirenze og byggepladsen

Firenze
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selvstændigt tænkende væsen, som skal 
klare sig selv og forholde sig til sig selv 
og udvikle en identitet. De første år på 
jorden, hvor han ikke er en rigtig guddom-
melig engel, er han nærmest som et barn, 
der ikke har andet formål i livet end at 
overleve. Det er først, da Akatriel beslutter 
sig for, at han vil tilbage i himmerige, det 
er først, da Akatriel får et formål, at han 
bliver farlig. Selv om Akatriel ikke mere 
er fyldt med guddommelig energi, er han 
stadig et overjordisk væsen med overnat-
urlige kræfter. 

Men det er ikke af ondskab eller trods, 
at Akatriel vil tilbage til himmerige. Han 
vil bare hjem. Han elsker ikke jorden. Han 
elsker ikke menneskene. Han fortryder 
med hele sit ikke-eksisterende hjerte, at 
han lod sig fascinere af et menneske. 

Og dog er Akatriel skånselsløs. Han 
nærer ingen hæmninger. Han nærer ingen 
forbehold eller nogen medmenneske-
lighed. Akatriel har set verden opstå. Han 
har set de første mennesker på jorden. 
Han bekymrer sig ikke, om der står nogen 
i vejen for ham. De eneste mennesker, 
der betyder noget for Akatriel er hans fem 
børn. Ikke fordi, de er hans børn, men 
fordi de besidder noget af den guddom-
melighed, som han selv mistede fuldstæn-
digt, da han blev kastet ud af himmerige. 
Og det er den guddommelighed, der 
betyder noget for ham. Hvis han kunne, 
så ville han sprætte dem op og tømme 
den ud af dem, hvis han bare kunne det 
... hvilket han ikke føler sig sikker på, så 
defor lader han være. 

Akatriel er et skræmmende væsen, fordi 
han er så umenneskelig. Selv når det går 
op for Akatriel, at hans katedral vil føre 
Dommedag med sig og udslette men-
neskeheden bekymrer han sig mere om, 
at han selv kommer tilbage til himmerige. 

Han optræder i to former i scenariet. 
Som englen Akatriel og arkitekten Am-
brogio. I rollen som arkitekten Ambrogio 
spiller han skuespil. Han kører på de fem 
brødres ønske om, at have en faderskik-
kelse i deres liv. Han forstår, at mennes-
ket har brug for at blive bekræftet, så han 
bekræfter dem. Men dybest set bruger 
han dem bare og siger og gør de ting, der 
får brødrene til at gøre de ting, som Aka-
triel ønsker, at de skal gøre. 

Dette skuespil kan i løbet af scenariet 
begynde at falde fra hinanden. I starten 
er det ikke meningen, at spilpersonerne 
skal mistænke Ambrogio for at have 
skumle motiver, men jo længere de kom-
mer frem i scenariet, desto mere ligeglad 
bliver englen med at opretholde facaden, 
og til sidst kan han ikke nære sig, og han 

spreder sine vinger og viser, hvem han i 
virkeligheden er. 
Hvordan skal Akatriel bruges i  
scenariet: I rollen som Ambrogio kan han 
bruges som spilpersonernes chef. Han 
kan hjælpe dem, fortælle dem ting, sætte 
dem i gang, skælde dem ud, hvis de ikke 
gør deres arbejde godt nok. 

Gøglerkongen Damiano
Den gale gøgler i Firenze er leder af byens 
troldmænd. Damiano er en gammel 
vampyr, der har levet i Firenze i mange år. 
Han har passet på byen. Han har hjulpet 
de af byens fyrster, som han har følt sym-
pati med. Han har forsøgt at lære viden og 
lys fra sig til andre alkymister. Damiano 
kaldes Gøglerkongen fordi han bestyrer 
byens største dukketeater, der ligger på 
torvet. Der er kun forestillinger om nat-
ten, og hans dukker er på størrelse med 
mennesker og hans forestillinger er meget 
virkelighedstro. 

Damiano er modsat englen Akatriel både 
ond og god. Han er ond på den måde, at 
han tager menneskeliv og ikke bekym-
rer sig vitterligt om det. Men han er god 
på den måde, at han ønsker at Firenze 
skal bestå. På nogle måder er Damiano 
scenariets helt. Det er ham, der prøver 
at stoppe katedralens tilblivelse og redde 
menneskeheden. Ikke fordi at han af per-
sonlige årsager ikke kan lide katedralen, 
men fordi at han er blevet overbevist om, 
at den er farlig for Firenze. End ikke han 
har forstået, hvor farlig katedralen er. 

Men han er også en skikkelse, som er 
vant til at handle i kulisserne. Han skub-
ber til ting og sætter ting op, men det er 
sjældent ham eller hans alkymister, der 
står i forreste linje. Derfor undgår han 
også direkte konflikt med spilpersonerne. 
I første omgang er han nok ikke klar over, 
hvor stor en rolle spilpersonerne spiller 
for katedralen. Han ved simpelthen ikke, 
at han kunne stoppe byggeriet, hvis han 
bare slog de fem brødre ihjel. Når det 
henimod slutningen går op for ham, er 
spilpersonerne sandsynligvis blevet så far-
lige, at han ikke bare kan overfalde dem. 
Hvordan skal Damiano og alkymisterne 
bruges i scenariet: Alkymisterne er mod-
standen i scenariet. De skal bruges til at 
skabe pres på spilpersonerne og dynamik 
og usikkerhed i scenariet. Hvis det går i 
stå. kan der dukke nogle sorte fugle op, 
eller nogle alkymister kan lave rav i den. 
De er troldmænd, og kan alt det, der 
passer ind i dit kram som spilleder. 
De Sorte Fugle: De store sorte ravne i Fi-
renze er alkymisterne tjenere. Deres øjne 

Der er fire hoved-bipersoner, som alle tre 
spiller en vigtig rolle omkring katedralen. 
Det er ikke sikkert, at de disse bipersoner 
bliver fremtrædende i scenariet, men de 
er vigtige for scenariets handling. Englen 
Akatrien misbruger byens fyrste Gerozzo til 
at bygge den hellige katedral, og vampyren 
og troldmanden Damiano prøver at forhin-
dre at katedralen bliver bygget. De Hellige 
Riddere kender Akatriel fra dengang han 
var engel. 

Englen Akatriel
Arkitekten Ambrogio
Akatriel er som sådan ikke ond. Før en-
glen blev fristet af en kødelig kvinde, ud-
førte den bare de ordrer, som den havde 
fået i himmerige og man kan sige, at den 
stod hævet over ondskab og godhed. Den 
bare ’var’.  Det øjeblik englen bliver kastet 
ud af himmerige, det øjeblik hvor englen 
handler på eget initiativ, bliver den til et 

APPENDIKS Bipersoner

Fire vigtige bipersoner
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og deres ører. Fuglene kan bruges som et 
dårligt tegn, 

Gerozzo den Hellige
I Gerozzos ungdom, var han en fandens 
karl af en fyrste. Helt bogstaveligt. Han 
tilbad satan. Men så viste en engel sig for 
ham og viste, at den mørke fyrste ikke 
ville belønne ham, men at han ville opleve 
en evighed i helvedes flammer, og det 
eneste der kunne frelse ham nu, var at 
bygge en katedral i Firenze. Og så skiftede 
Gerozzo retning og blev senere kendt som 
Gerozzo den Hellige. Kombinationen af 
Gerozzos forståelse af de mørke sider af 
mennesket og hans nyfundne hellighed 
har gjort ham til en af de mægtigste 
fyrster i Firenzes historie. 

I dag er Gerozzo en gammel og syg 
mand. Han holder sig selv i live i ønsket 
om at se katedralen blive færdig, så han 
ved, at han er frelst. 

Historien om Gerozzo er dybt tragisk, 
for han bliver ikke frelst, hvis han bygger 
sin katedral, men til gengæld vil han blive 
frelst, hvis han bare vil angre sine synder 
for gud, men han er så optaget af at bygge 

katedralen, at han aldrig har bedt til gud 
om tilgivelse. 
Hvordan skal Gerozzo bruges i  
scenariet: Det er ikke sikkert, at han skal 
bruges. Han kan evt. tilkalde spilper-
sonerne og tale med dem om byggeriet, 
hvis der er noget, som er ved at gå galt, 
eller hvis det for eksempel bliver kendt, 
at det har væltet rundt med levende lig 
på byggepladsen. Det kan også være, at 
spilpersonerne opsøger Gerozzo. Hans 
rolle i scenariet er, at det er meget vigtigt 
for katedralen, at han lever og sidder på 
magten, for det er fra ham at pengene til 
katedralen kommer. 

Ridder Santino Sansone 
De Hellige Riddere bliver betragtet som 
en gruppe sørgelige og gale gamle mænd. 
De er en gruppe riddere, som for omkring 
30 år siden fik guddommeligt besøg, som 
fortalte dem, at de skulle forberede sig på 
en vigtig opgave og gøre klar til at blive 
sendt af sted. De skulle træne og vente 
på den dag, når der kom bud fra gud om, 
at de skulle handle. Men buddet kom 

aldrig, for englen forbrød sig på en kvinde, 
og blev smidt ud af himmerige og kunne 
ikke sige til ridderne, at de skulle drage 
til det hellige land og hente et stykke af 
Jesu kors. Faktisk var det riddernes leder, 
Santino Sansones søster, som englen var 
sammen med, og da hun blev gravid uden 
for ægteskab, blev kvinden ekskluderet af 
familien. 

De var oprindeligt 30 riddere. Nu er det 
15 tilbage. Ridderne er mellem 50 og 65 
år, hvilket er en meget høj alder at være 
aktiv ridder i. Hver dag træner de i et 
deres ordenshus, som er Santino San-
sones slægtshus og hver dag gør de klar 
til, at de går guds bud til at drage af sted 
på deres opgave. De er klædt i fine ens 
uniformer, de har rustninger og sværd. De 
ligner rigtige riddere. De er bare gamle og 
trætte. De kan dog stadig slås trods deres 
alder. De rider hver dag rundt i byen og 
kigger efter tegn på det guddommelige og 
håber, at det er deres signal. 

Santino Sansone var for 30 år siden 
en mægtig adelsmand. Han var faktisk 
lidt for mægtig til at være ridder, og det 
var ham, der i første omgang fik besøg af 
englen, og det var ham, der samlede 29 
adelsfolk og dannede De Hellige Riddere. 
Sansone-familien har mistet alt bortset fra 
en lille smule penge og et af deres huse. 
Santinos søskende er flygtet fra deres gale 
bror. Onkler og lignende har slået hånden 
af ham. Han fremstår som en gammel 
og vejrbidt senet mand. Han er omkring 
de 60. Har halvlangt gråsprængt hår og 
voldsomme skægstubbe. 

Hvordan skal ridderne bruges i scena-
riet: Spilpersonerne kan støde på rid-
derne i næsten enhver scene. De bevæger 
sig rundt i byen både ved nattetid og om 
dagen. De er nysgerrige og de blander 
sig. Derudover har ridderne en viden om 
englen Akatriel, som de eventuelt kan 
fortælle til spilpersonerne. Måske opsøger 
spilpersonerne dem, hvis de selv opdager 
noget om englen. Måske opsøger spilp-
ersonerne dem for at få fat på et relikvie. 
Måske kan Akatriel et eller andet sted 
godt huske, at det var ridderne, som han 
var på jorden for at give en opgave, hvilket 
han så glemte, da han blev degraderet til 
kødeligt væsen. 
Hvordan kan Santino Sansone bruges 
i scenariet: Santino er riddernes leder, 
og det var ham, som havde mest med 
Akatriel at gøre for omkring de 30 år 
siden. Man kunne godt forestille sig, at 
Santino har genkendt Akatriel i Ambrogio. 
Måske har han set ham på byggepladsen 
og genkendt noget i ham. Hans øjne. Hans 
udtryk. Hans ansigt. Santino kan bruges 
til at sætte spilpersonerne på sporet af 
englen, især hvis spilpersonerne selv 
opsøger De Hellige Riddere og Santino vil 
det virke godt. 

APPENDIKSBipersoner

MAGI
Troldmændenes magi i Katedralens Krigere er 
ikke de typiske D&D-spells, selv om de også 
kan nogle ting, som kan minde om det. Trold-
mændenes magi er langt mere åben, men til 
gengæld er den ikke særligt umiddelbar. Sagt 
på en anden måde er det ikke kamp-magi. 
Der er ikke fireballs og magic missiles. Magien 
kræver forberedelse og ritualer, men så er den 
til gengæld også ganske magtfuld. Grunden 
til at magien i Katedralens Krigere fungerer 
på den måde er, at det giver spillederen frie 
hænder til at finde på hvad som helst. Hvis det 
pludselig giver god mening, at en af alkymis-
terne er usynlig, så ville det da være pokkers, 
hvis han ikke kunne være usynlig, fordi jeg ikke 
havde udstyret ham med et ‘invisibility spell’. 
Troldmændene kan det, som er med til at gøre 
dem til en interessant modstander i scenariet. 
De kan lige præcist så meget, at spillerne fryg-
ter dem og deres magi, men at de ikke bare 
opgiver, fordi troldmændene er for mægtige. 

For eksempel bruger Damiano magien til at 
skabe uhyggelige marionetdukker af lig, som 
andre troldmænd kan styre.
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1 pund = 20 shilling = 240 penny
1 shilling = 12 penny

En murers, altså en almindelig håndværk-
er, dagløn er på 20 penny, hvilet svarer til  
1 shilling og 8 penny.
1 setier (156 liter) hvede kunne købes for 
10-18 schilling. 1 shilling kunne man få 
15,6 liter hvede for. 1 penny gav altså ca. 
1.4 liter hvede. 1 kilo mel kostede om-
kring 1 penny

En dagløn kunne altså købe mellem 13 og 
18 kilo hvede og dagsforbruget af brød var 
omkring et halvt til et helt kilo brød pr. 
person. Hvis det skulle forsørge en familie 
på fire, skulle der købes tre kilo mel, 
hvilket har kostet 3 penny. En relativt lille 
del af en dagsløn på 20 penny. Pengene er 
også blevet brugt på andet end brød.

Et godt måltid mad for to sultne hånd-
værkere: 
•  2 brød fra bageren = 2 penny
•  1 kilo fårekød        = 5 penny
•  1 kilo grøntsager    = 1 penny
•  1 liter vin                = 1 penny
•  Olie, salt, krydderi  = 1 penny

10 penny i alt. Men for dette kunne to 
store mænd også få et hovedmåltid, der 
gjorde det ud for frokost og aftensmad, og 
have lidt mad til overs.

Hvis man ikke skal forsørge en familie, 
skal man regne med at bruge 3-5 penny 
om dagen på mad, alt efter hvad man 
spiser. Spiser man ude, er prisen lidt 
højere, men ikke voldsomt. Man går ud 
fra, at en håndværker med familie skulle 
bruge ca. halvdelen af sin løn på mad til 
ham selv og familien.Resten går til tøj, 
husleje og skat.

En håndværker som levede fattigt og 
boede fattigt, og ikke skulle forsørge andre 
end sig selv, kunne opspare 5 penny (en 
fjerdedel) om dagen. Da der om året var 
omkring 265 dage arbejdsdage, kunne der 
opspares 5 pund 8 shilling og 2 penny. 
Men så er det også et meget fattigt liv.

Spilpersonerne er ikke almindelige hånd-
værkere. De har status som noget nær 
håndværksmestre, og de er højt skattede. 
På den anden side, har de aldrig gjort 
krav på penge, som mange almindelige 
mennesker ville gøre, og det har holdt 
deres løn nede. I dag tjener en højt skattet 
medarbejder cirka det tre- eller firedob-
belte af en gennemsnitsløn, og det har 
nok været det samme der. Spilpersonerne 
tjener cirka 50 pund (12.000 schilling) om 
året. 
 

Inspiration til prisliste
Tallene er inspireret af en oversigt over 
priser fra et gammelt dokument fundet på 
nettet, og er ikke helt urealistiske. Listen 
er ment som inspiration, hvis penge kom-
mer op at vende i scenariet. 

Mad og drikke
•  Liter dårlig vin    1 penny
•  Liter bedre vin    2 penny
•  Liter god kvalivin (flaske) 10 penny
•  Liter øl    1⁄2 penny
•  Liter mjød    1 penny
•  Liter brandy    5 penny
•  Kilo dårligt oksekød    2 penny
•  Kilo godt oksekød    5 penny
•  Kilo fårekød    5 penny
•  Kilo kalvekød    6 penny
•  Kilo svinekød    8 penny
•  Kilo hvedemel    1 penny
•  1 høne     5 penny
•  1 liter tørrede hestebønner 1 penny
•  1 stort kålhovede  1⁄2 penny
•  1 kilo alm. grøntsager   1 penny
•  1⁄2 kilo bær     2 penny
•  100 gram salt    1 penny
•  100 gram peber   10 shilling
•  100 gram alm. krydderi  10 penny
•  Et trist kromåltid  

(oksekødstuvning & brød)   2-3 penny
•  Et alm. kromåltid (Fårekød, 

 pasta, oliven,brød, vin)   4-5 penny
•  Et godt kromåltid (Krydret kød,  

olivenbrød, god vin)   7-9 penny

Udstyr
•  Almindelig træskål, trækrus,  

trætallerken el.lign   3 penny
•  Almindelig udført tinskål,  

tinkrus, el. lign    18 penny
•  Smukt udført trækrus, 

 skål, tallerken, el. lign   9 penny
•  Smukt udført tinkrus, skål, 

 tallerken el. lign   3 shilling
•  Smukt udført sølvkrus, skål,  

tallerken el. lign.    2 pund 
•  Almindelige jernpande   1 shilling
•  Stor jerngryde (100 liter)   8 shilling
Almindelig jerngryde   1 shilling 3 penny
3 meter almindeligt reb  10 penny
•  30 meter almindeligt reb  7 shilling
•  3 meter suverænt reb (500 kilo 

bæreevne)    4 shilling
•  Kastekrog til reb    3 shilling
•  Olielampe (simpel model)   8 penny
•  Olielampe (avanceret)   2 shilling
•  Pergament (1 side papir) 10 penny
•  Pergament (indbundet i  

bog, 30 sider)   1 pund 5 shilling
•  Pen til skrivning    1 penny
•  Illumineret bog     3 pund 10 shilling
•  Samlede materialer til  

laboratorie  cirka 20 pund 
•  Sølvkrucifiks (som smykke  

om halsen)    5 shilling

Nørdet  

Liste over udvalgte skattepligtige erhverv i 
Firenze omkring år 1000. 

1. Arte di Calimila (klædeproduktion). 2. 
Arte della Lana (Uldproduktions-gildet). 4. 
Krydderihandlere. 5. Læger. 6. Buntmag-
ere. 7. Slagtere. 8. Skoflikkere. 9. Smede. 
10. Stenmurere og træskærere. 11. 
Forhandlere af gammelt tøj og linned. 12. 
Våben- og sværdsmede. 13. Garvere. 14. 
Bagere. 15. Guldsmede og flaskemagere. 
17. Kroholdere. 18. Seletøjsmagere. 19. 
Jern- og træ-skjoldsmagere. 20. Sadel-
magere. 21. Kammagere. 22. Tømrere. 
23 Paksadelfabrikanter. 24. Detailvin-
handlere. 25. Lærred- og garnhandel. 26. 
Dynehandlere og messingarbejdere. 27. 
Olie-, ost- og kornhandlende. 28. Hjelms-
mede. 29. Pungmagere. 30. Kiste- og 
kuffertmagere. 31. Bødkere og kistemag-
ere. 34. Grønthandlere. 35. Hattemagere. 
36. Farvere. 37 Malere. 38. Skålemagere, 
kastepilmagere, drejere. 39. Barberer. 
43. Skræddere, syersker og lappeskræd-
dere. 44. Pilemagere. 45. Offentlige 
vejere. 46. Pakkere. 47. Terningskærere. 
48. Byflodens fiskere. 49. Murstens- og 
kalkbrændere. 50. Fabrikanter af glaskar 
i området. 51. Udlejere af trækmuldyr. 52. 
Mæglere af alle slags. 53. Buemagere. 54 
Kurvemagere. 55. Kokke, forhandlere af 
kallun, kogte bønner, grøntsager, ver-
micelli, ragouter etc. 56. Talgkøbmænd. 
57. Arbejdsvogn- og vognfabrikanter. 58. 
Æseldrivere og arbejdere der transport-
erer sand, kalk, mørtel, brosten, tagsten, 
skifersten, sten og udhuggede sten. 59. 
Ejere af badeanstalter. 60. Dragere. 62. 
Byudråbere. 63. Dommere og notarer. 
64. Vekselerer og bankierer 65. Sk-
raldemænd. 66. Vævere af alle slags. 67. 
Svende og lærlinge hos varehandlende. 
68. Udsmeltere og arbejdere ved smelt-
eovne og møntmagere. 69. Klokkestøbere. 
70. Hjulmagere. 71. Møllestensudhuggere. 
72. Stenbrudsarbejdere og forhandlere 
og stenbrudsprodukter. 73. Arbejdere i 
marmor- og sandstensbruddene.

Indtægt og udgift for 
en håndværker
Der er nogle få opgørelser fra denne tid, 
som gør, at det kan lade sig gøre at lave et 
overslag på, hvad håndværkere har tjent 
og brugt deres penge på. I stedet for at 
lave den normale øl-økonomi (hvor man 
regner alting ud efter, hvad en øl koster, 
er her en mel-økonomi: 

APPENDIKS Prisliste

information
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Det var et fantastisk projekt, når en by gik i gang 
med at bygge en katedral, og selv når byggeriet gik 
planmæssigt, var det ikke sjældent, at byggeriet 
tog op til 100 år. Omkring byggepladsen opstod der 
nærmest en by i sig selv, hvor de mange hånd-
værkere boede, når de ikke arbejdede. 
De mest nødvendige håndværkere var: 
•  Stenbrudsarbejder
•  Stenhugger
•  Billedhugger
•  Mørtelblander
•  Murer
•  Tagdækker
•  Smed
•  Tømrer
•  Glaspuster

Det værktøj som blev brugt til byggeriet blev oftest 
lavet på selve byggepladsen, som på mange måder 
udviklede sig til en selvforsynende landsby. Det var 
ikke så underligt, når man tænker på, hvor mange 
der er med til at bygge en katedral, og at mange er 
omrejsende håndværkere, for hvem det er logisk at 
bo på selve byggepladsen. 
Der blev brugt: 
•  Forhamre til sten
•  Almindelige hamre og mejsler
•  Løftestange og brækjern
•  Målestok
•  Vinkelmål
•  Save
•  Passere
•  Borsving
•  Forhamre og kiler
•  Bor
•  Økser
•  Høvle

APPENDIKSAt bygge en katedral

Virkelighedens katedraler
Buerne i katedralen 
blev først bygget i træ, 
og det krævede et 
træstillads, som for-
bandt de to kormure 40 
meter over jorden. Fra 
denne platform blev 
der konstrueret lære-
burer, der blev brugt til 
stræbebuerne. Lære-
buerne støttede de 
buede stenribber, som 
først kunne bære sig 
selv, når mørtlen var 
størknet. Ribberne bar 
hvælvingsskallen, som 
udgjorde selve loftet. 
Hvælvingerne blev 
bygget som ét brofag 
af gangen. Under 
alle omstændigheder 
betød konstruktionen, 
at arbejderne ofte gik 
rundt på træstilladser 
40 meter over jorden 
uden nogen form for 
sikkerhed. 

Før en katedral kan laves af sten, skal den først laves af træ, 
og sidenhen fjernes træstilladserne

Tømrene på bygge-
pladsen havde også 
ansvaret for at lave 
mere eller mindre 
avancerede hejsespil. 
De første hejsespil 
øverst på stilladserne 
var simple og spinkle, 
og blev brugt til at 
hejse brædder og 
lignende, så der blev 
dannet fundament for 
at kunne bygge større 
hejsespil, der kunne 
hejse hele færdig-
byggede konstruk-
tioner op i toppen på 
katedralen. 
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APPENDIKS Cantebury Katedral

Planen viser Cantebury Katedral, der 
er en gotisk katedral fra cirka 1180. 
Det er nogle hundrede år senere end 
vores katedral, og der er derfor nogle 
stilmæssige forskelle, men oversigt-
splanen giver en idé om, hvad der 
er i en katedral. Jeg synes ikke, at 
det er en god idé at give spillerne et 
kort over katedralen, da det er meget 
interessant, at de skaber den i deres 
egen fantasi. Problemet ved konkrete 
kort er, at det kan ødelægge spillerne 
forestillingsevne, fordi de i højere grad 
forholder sig til det konkrete kort i 
stedet for fantasien. Derfor er dette kort 
ikke et handout. 
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•  Frihed til at spilpersonerne kan gå i 
den retning, som de har lyst under nogle 
rammer, som er fastlagt af spillederen. 
Det kræver initiativ fra spillernes side. 

•  Improvisation. Det er nok det vigtigste 
punkt af dem alle. Jeg har altid været 
glad for kampagner, hvor jeg tydeligt 
mærker, at det input, vi kommer med 
som spillere, bliver samlet op af spill-
ederen og brugt. 

Sidebemærkning omkring indiespil og 
kampagner
Mange indiespil arbejder med at sætte 
spillernes medindflydelse i system. Det 
er spillerne, der selv skal bestemme, om 
de har mødt skurken eller helten, og via 
systemer kan de influere handlingen. 
Groft sagt er jeg ikke videre imponeret, 
for det er lige præcist det, som jeg mener, 
at kampagner altid har gjort, selv om det 
kommer an på, hvordan man ser kampag-
ner. I de gode kampagner lytter spill-
ederen til, hvad spillerne siger, både som 
spilpersoner, men læser også mellem lin-
jerne, når spillerne taler sammen, og dette 
input bruges til at skabe et bedre spil. 
Selvfølgelig er det fascinerende, at lave et 
spil, som kan gøre dette på meget kort tid 
(altså indiespillene), men jeg synes, at der 
betales en høj pris, da det meget fokus på 
systemerne efter min mening begrænser 
rollespillet. 
 

Gamle navne
Det kan være svært, lige at hive et gam-
melt engelsk navn ud af ærmet, så denne 
liste er tænkt som en hurtig genvej, når 
der skal findes på en biperson i farten. 

Italienske drengenavne
Adamo, Adriano, Alberto, Aldo, Alessan-
dro, Alessio, Amadeo, Anatolio, Angelo,  
Baldovino, Bartolo, Callisto, Celestino, 
Cirino, Clemente, Cristiano, Dante, 
Doriano, Drago, Elario, Fabrizio, Faus-
tino, Fortunato, Gaetano, Ignazio, Ilario, 
Innocenzo,  Luciano, Massimo Mattero, 
Pancrazio, Severino, Vitale

Italienske pigenavne
Beatrice, Bianca, Carmina, Celeste, Clara, 
Cristiana, Fiametta, Isabelle Luciana, 
Lucrezia, Luisa, Norina, Paola, Roberta, 
Rosa

Tyske navne
Adalwolf, Adelhard, Albrecht, Amalrich, 
Beringar, Burkhard, Detlef, Dietmar, 
Eugen, Faramond, Gotthilf, Hardwin, 
Hrodwulf, Leberecht

Franske navne
Amadieu, Augustin, Benezet, Goddard, 
Gwenael, Lazare, Pascal, Raphael

Engelske navne
Ackerley, Alwyn, Benedict, Brenden, 
Calder, Athelwolf, Francis, Hadwin, Kes-
haun, Larkin, Mordecai

Nå ... så de tror, at det er kongens liv-
garde, der står bag attentatet på prinsen. 
Det havde jeg sgu’ egentlig ikke lige tænkt 
på. Det kunne måske egentlig være meget 
fedt, hvis det viste sig, at den fisefor-
nemme livgarde viste sig at være dybt kor-
rupt. Det betyder selvfølgelig, at jeg skal 
droppe mine gøglersnigmordere, men gør 
det egentlig noget? 

Min fascination af kampagnen kommer i 
høj grad, at jeg mener, at spillerne i høj 
grad styrer, hvad historien skal handle 
om, og hvilken retning det hele tager, og 
hvordan det gribes an. Jeg fastlagde nogle 
retningslinjer for, hvordan jeg opfatter en 
kampagne: 
•  Der skal gå tid. Det er ikke alle kam-

pagner, der strækker sig over længere 
tid, men for at forstærke fornemmelsen 
af kampagne strække scenariet sig over 
flere år.  

•  Gennemgående bipersoner, som også 
forandrer sig. Både skurke og venner. 

•  En troværdig setting, som forandrer sig, 
og hvor der foregår ting, som vedrører 
spillerne, men som ikke har direkte med 
dem at gøre. 

•  Spilpersonerne skal have mulighed for 
at udvikle sig personligt, men især også 
rent systemteknisk. 

•  Tid til at spille rollespil. Der skal både 
være tid og mulighed for at spille rol-
lespil. 

Kampagner
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“Jeg tror ikke, at det er vagter. De sniger på en 
mærkelig måde. De er tynde. Ingen rustninger. Men 
bevæbnede. Sværd tror jeg. To af dem bærer på små 
tønder”, siger Lorenzo og kigger frem fra skjulet bag 
de store sække. 
 “Hvordan kan du se alt det?” spørger Bertini og kl-
emmer øjnene sammen i mørket, hvor Katedralens 
skeletagtige silhuet svagt anes i månelyset. 
 “Ikke så meget ævl,” siger Crispio, rejser sig og 
kigger vurderende ud over byggepladsen, før han 
med faste skridt går op mod Katedralen, mens han 
trækker sin store hammer. 
 Bag ham slår Antonio sig for panden og bander af 
sin brors stupiditet. Filippo griner lavt, springer let 
over sækkene og sætter i lydløst løb efter sin bror. 
 Crispio mærker, hvordan musklerne i hans arme 
bare venter på at slippe deres kræfter løs. Glæden 
ved vægten af den tunge hammer bobler i ham. 
Vreden over, at nogen formaster sig til at luske 
ind i Katedralen med ondt i sinde, får hans blod 
til at føles som kogende olie og rygende salpeter.

En smed, en tømrer, en maler, en glaspuster 
og en stenhugger. Fem brødre har i 16 år 
været højt skattede håndværkere på det 
vigtigste bygningsværk i Firenze. Katedralen 
er brødrenes kald. Deres liv. Da politiske 
intriger blandt byens mægtige fyrste og de 
måske endnu mægtigere alkymister truer 
Katedralen, må de fem håndværkere sætte 
liv og sjæl på spil for at fuldføre det gud-
dommelige byggeri og kæmpe mod mørke 
væsener, intrigante troldmænd og dæ-
moner i Katedralen og dæmoner i deres 
egne hjerter.

Der bliver rig mulighed for både rollespil, 

terningerul og ophedede diskussioner 

mellem de fem meget forskellige brødre. 

Om diskussionerne handler om filoso-

fiske implikationer ved evigt liv, eller 

om hvorvidt troldmændenes hus skal 

angribes om natten eller om dagen, er op 

til spillernes temperament. Konflikterne 

og udfordringerne i scenariet kan enten 

løses med sværdet eller med hjernen ... 

eller med begge dele. Som konsekvens 

af, at fantasy og d20 tiltrækker vidt 

forskellige spillere, er der to udgaver af 

spilpersonerne. En udgave til modne 

spillere, hvor der er fokus på motivation, 

karakteropbygning, følelser og indbyrdes 

relationer i gruppen, samt en udgave til 

de yngre og/eller mere action-mindede 

spillere, hvor der skæres helt ind til 

benet, og hvor der er knap så meget at 

læse.

Katedralens Krigere er et anderledes 

fantasy-scenarie. Det er en minikam-

pagne, der kører over to spilblokke lige 

efter hinanden. Cirka halvdelen af tiden 

kommer til at gå med at spille klas-

sisk rollespil, hvor man styrer hver sin 

spilperson, og den anden halvdel af 

tiden, kommer til at gå med at udvikle 

historien og karaktererne (deriblandt 

levelling up) i såkaldt downtime, hvor 

man taler om, hvad der sker, i stedet 

for at spille det. På den måde når man 

længere i handlingen, end hvis alt i 

scenariet skulle spilles.

Foromtalen


