
ABILITY SCORES

STR 14 +2  - +2
Strength Value Bonus Misc. Total

DEX 9 -1  - -1
Dexterity Value Bonus Misc. Total

CON 10   -  -   -
Constitution Value Bonus Misc. Total

INT 13 +1  - +1
Intelligence Value Bonus Misc. Total

WIS 17 +3  - +3
Wisdom Value Bonus Misc. Total

CHA 10  -  -  -
Charisma Value Bonus Misc. Total

Level 
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Attack 
+4 
+5
+6/+1
+6/+1
+7/+2
+8/+3
+9/+4
+9/+4
+10/+5

Fort. save
+2
+2
+2
+3
+3
+3
+4
+4
+4

Ref. save
+2
+2
+2
+3
+3
+3
+4
+4
+4

Will save
+5
+5
+6
+6
+7
+7
+8
+8
+9

Attack/save bonus

To tal i attack bonus markerer at spilpersonen har fået angreb nummer 2 
med denne mindre bonus

KATEDRALENS
KRIGEREAntonio

ATTACK

Dagger +4 +2  -
Attack Base Strength Special

Base attack bonus +4
Bestemt af spilpersonens level Total

+6
Total

Dagger 1d4
Damage Die

  -
Weapon

+2  -
Strength Special

+2
Total

 -
Weapon

ARMOR CLASS
10 = +1  - -1
Total Armor

bonus
Shield
bonus

Dex
bonus

 -
Misc. 

I mørke eller tusmørke får Antonio -2 til attack. Blind fighting skill tjek mod 
difficulty 20 reducerer penalty til -1 for hele kampen. 

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

A B

A B C

A B

+ +

A

Special feat avancement

Hvert ny feat koster 3 katedral-point. 

Det kræver både henholdsvis A+B og B+C i 
level 3 for at A eller B i level 4

SKILLS

Appraise +6 +1  -
(Int) Evnen til at vurdere tings værdi Ranks Ability Misc.

+7
Total

Bluff +6 +1  -
(Cha) At narre andre Ranks Ability Misc.

+7
Total

Craft (Woodcarving) +9 +1  +8
(Int) Evnen til at arbejde med træ Ranks Ability Misc.

+18
Total

Listen +9 +3  -
(Wis) Samle information ved at tale med andre Ranks Ability Misc.

+12
Total

Knowledge (Wood) +8 +1  +6
(Wis) Viden om træ Ranks Ability Misc.

+15
Total

Sense motive +4 +3  -
(Wis) Fornemme hvad andre er ude på Ranks Ability Misc.

+7
Total

Blind fighting +6 +3   -
(Wis) At kunne slås uden at se Ranks Ability Misc.

+9
Total

SAVING THROWS

FORTITUDE +2  -  -
Constitution Base Ability Misc.

+5
Total

REFLEX +2 -1  -
Dexterity Base Ability Misc.

+1
Total

WILL +5 +3   -
Wisdom Base Ability Misc.

+8
Total

Expert Level 6

HIT POINTS
29

SPECIAL FEATS
Level 1
Unaturlig empati. Ved at røre ved døde 
ting (altså ikke mennesker og dyr), kan 
Antonio få forståelse af dem. Hvis han 
f.eks. rører ved en træplanke, så kan 
han mærke, om den har svage punkter. 
Rører han ved et sværd, kan han 
fornemme, om der er noget særligt ved 
sværdet. Spilteknisk: Evnen begrænser 
sig til ting, der ikke er større end en lang 
træbjælke, et lille træ og så videre. 

Level 2
A). Læs overfladiske tanker. Empatien 
strækker sig til at på maksimum ti 
meter afstand at kunne fornemme et 
menneskes overfladiske tanker. Altså 
hvad personen tænker på lige nu og 
her. Evnen kræver dyb koncentration 
og brydes koncentrationen med vold, 
mister Antonio 1d4 hit points og får 
hovedpine. 
B). Forståelse af døde objekter. Ved at 
holde en ting i hænderne, får Antonio 
en endnu større indsigt i objektets his-
torie. Han ser billeder af objektets ejer, 
billeder af, hvad det har været brugt til. 
Hvis det er et magisk objekt, får han 
forståelse af brugen af objektet. 
Indflydelse på handikap: Antonio kan 
se næsten normalt ved dagslys. 

Level 3
A). Læs overfladiske tanker og plante 
tanker. Empatien strækker sig så vidt, at 
Antonio kan gå ind i en persons hoved 
og plante en idé derinde. F.eks. hvis en 
vagt står foran en dør, kan han sige til 
vagten, at han skal gå hen og tisse eller 
hente noget vand at drikke. Han kan 
ikke sige til vagten, at han skal hoppe 
ud af vinduet. Offeret kan få et save vs. 
will, hvis det er et viljestærkt offer. 
B).  Tal med de døde. Ved at røre ved 
et lig eller et skelet (minimum et kranie), 
kan Antonio prøve at komme i kontakt 
med den døde sjæl. Han tilkalder 
ikke sjælden, men vil være i empatisk 
kontakt med den og kan forsøge at 
kommunikere med den. 
C). Komplet forståelse af et objekt. 
Antonio kan ved at røre ved et dødt 
objekt få alt at vide om dets historie og 
funktion. 
Indflydelse på handikap: Antonio ville 
skulle bruge læsebriller, og kan ikke se 
detaljer på lang afstand. 

Level 4
A). Overtage andre mennesker. Ved 
dyb koncentration overtager Anto-
nio et andet menneske og har fuld 
kontrol over dette menneske. Hvis 
den overtagede dør, besvimer Antonio 
og mister 25 hit points. Hvis den 
overtagede bliver såret, skal der slås 
save vs. will -5 eller Antonio smides ud. 
Offeret kan få et save vs. will, hvis der 
er tale om en viljestærk person. 
B). Ved at røre et objekt, ser Antonio 
objektets nærmeste fremtid. Hvis han 
rører ved et sværd, ser han, hvem 
sværdet slår ihjel. 
Indflydelse på handikap: Antonios syn 
er normalt. 

Antonioi får 6 + int modifier skill points pr. level

1.  Gå kun ud af rollen, hvis det er nødvendigt
2.  Omtal ikke din spilpersonen, som ‘min karakter 

siger’ eller ‘Alberto synes’, men blev derimod i 
rollen så meget som muligt. 

3.  Marker med ’timeout’ signal, hvis du vil gå ‘out of 
character’, og vent indtil der er en naturlig pause 
i spillet. 

4.  Afbryd ikke rollespil med regeltekniske 
spørgsmål. Vent med regeltekniske spørgsmål til 
at, det er tid til at bruge reglerne. 

Retningslinjer for rollespil

REkNOWN

  1        2        3       4        5       6        7

KATEDRAL

Spiller levelling up
1.  Se på xp-tabellen, hvilket level  

spilpersonen er kommet i
2.  Nye attack bonusser og saves føres 

ind på karakterarket
3.  På karakterarket står der, hvor mange 

skillpoint spilpersonen får pr. level. 
Pointene fordeles på skills. Der kan 
købes nye skills fra listen. 

4.  Evt. nye special feats  
(engle-færdigheder) vælges. 

5.  Der rulles 1d6 + con bonus for nye hit 
points. 



ABILITY SCORES

STR 14 +2  - +2
Strength Value Bonus Misc. Total

DEX 9 -1  - -1
Dexterity Value Bonus Misc. Total

CON 10   -  -   -
Constitution Value Bonus Misc. Total

INT 13 +1  - +1
Intelligence Value Bonus Misc. Total

WIS 17 +3  - +3
Wisdom Value Bonus Misc. Total

CHA 10  -  -  -
Charisma Value Bonus Misc. Total

Level 
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Attack 
+4 
+5
+6/+1
+6/+1
+7/+2
+8/+3
+9/+4
+9/+4
+10/+5

Fort. save
+2
+2
+2
+3
+3
+3
+4
+4
+4

Ref. save
+2
+2
+2
+3
+3
+3
+4
+4
+4

Will save
+5
+5
+6
+6
+7
+7
+8
+8
+9

Attack/save bonus

To tal i attack bonus markerer at spilpersonen har fået angreb nummer 2 
med denne mindre bonus

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

A B

A B C

A B

+ +

A

Special feat avancement

Hvert ny feat koster 3 katedral-point. 

Det kræver både henholdsvis A+B og B+C i 
level 3 for at A eller B i level 4

SKILLS

Appraise +1  
(Int) Evnen til at vurdere tings værdi Ranks Ability Misc. Total

Bluff +1  
(Cha) At narre andre Ranks Ability Misc. Total

Craft (Woodcarving) +1  +8
(Int) Evnen til at arbejde med træ Ranks Ability Misc. Total

Listen +3  
(Wis) Samle information ved at tale med andre Ranks Ability Misc. Total

Knowledge (Wood) +1  +6
(Wis) Viden om træ Ranks Ability Misc. Total

Sense motive +3  
(Wis) Fornemme hvad andre er ude på Ranks Ability Misc. Total

Blind fighting +3   
(Wis) At kunne slås uden at se Ranks Ability Misc. Total

SPECIAL FEATS
Level 1
Unaturlig empati. Ved at røre ved døde 
ting (altså ikke mennesker og dyr), kan 
Antonio få forståelse af dem. Hvis han 
f.eks. rører ved en træplanke, så kan 
han mærke, om den har svage punkter. 
Rører han ved et sværd, kan han 
fornemme, om der er noget særligt ved 
sværdet. Spilteknisk: Evnen begrænser 
sig til ting, der ikke er større end en lang 
træbjælke, et lille træ og så videre. 

Level 2
A). Læs overfladiske tanker. Empatien 
strækker sig til at på maksimum ti 
meter afstand at kunne fornemme et 
menneskes overfladiske tanker. Altså 
hvad personen tænker på lige nu og 
her. Evnen kræver dyb koncentration 
og brydes koncentrationen med vold, 
mister Antonio 1d4 hit points og får 
hovedpine. 
B). Forståelse af døde objekter. Ved at 
holde en ting i hænderne, får Antonio 
en endnu større indsigt i objektets his-
torie. Han ser billeder af objektets ejer, 
billeder af, hvad det har været brugt til. 
Hvis det er et magisk objekt, får han 
forståelse af brugen af objektet. 
Indflydelse på handikap: Antonio kan se 
næsten normalt ved dagslys. 

Level 3
A). Læs overfladiske tanker og plante 
tanker. Empatien strækker sig så vidt, at 
Antonio kan gå ind i en persons hoved 
og plante en idé derinde. F.eks. hvis en 
vagt står foran en dør, kan han sige til 
vagten, at han skal gå hen og tisse eller 
hente noget vand at drikke. Han kan 
ikke sige til vagten, at han skal hoppe 
ud af vinduet. Offeret kan få et save vs. 
will, hvis det er et viljestærkt offer. 
B).  Tal med de døde. Ved at røre ved 
et lig eller et skelet (minimum et kranie), 
kan Antonio prøve at komme i kontakt 
med den døde sjæl. Han tilkalder 
ikke sjælden, men vil være i empatisk 
kontakt med den og kan forsøge at 
kommunikere med den. 
C). Komplet forståelse af et objekt. 
Antonio kan ved at røre ved et dødt 
objekt få alt at vide om dets historie og 
funktion. 
Indflydelse på handikap: Antonio ville 
skulle bruge læsebriller, og kan ikke se 
detaljer på lang afstand. 

Level 4
A). Overtage andre mennesker. Ved 
dyb koncentration overtager Anto-
nio et andet menneske og har fuld 
kontrol over dette menneske. Hvis 
den overtagede dør, besvimer Antonio 
og mister 25 hit points. Hvis den 
overtagede bliver såret, skal der slås 
save vs. will -5 eller Antonio smides ud. 
Offeret kan få et save vs. will, hvis der 
er tale om en viljestærk person. 
B). Ved at røre et objekt, ser Antonio 
objektets nærmeste fremtid. Hvis han 
rører ved et sværd, ser han, hvem 
sværdet slår ihjel. 
Indflydelse på handikap: Antonios syn 
er normalt. 

Antonioi får 6 + int modifier skill points pr. level

Level 
6
7
8
9
10
11
12
13
14

XP
15.000 
21.000
28.000
36.000
45.000
55.000
66.000
78.000
91.000

Max skill 
9
10
11
12
13
14
15
16
17

XP og skills

REKNOWN

  1        2        3       4        5       6        7

KATEDRAL

Spiller levelling up
1.  Se på xp-tabellen, hvilket level  

spilpersonen er kommet i
2.  Nye attack bonusser og saves føres 

ind på karakterarket
3.  På karakterarket står der, hvor mange 

skillpoint spilpersonen får pr. level. 
Pointene fordeles på skills. Der kan 
købes nye skills fra listen. 

4.  Evt. nye special feats  
(engle-færdigheder) vælges. 

5.  Der rulles 1d6 + con bonus for nye hit 
points. 

KATEDRALENS
KRIGEREAntonio

ATTACK

 
Attack Base Strength Special

Base attack bonus
Bestemt af spilpersonens level Total

Total

Damage Die

 
Weapon

 
Strength Special Total

 
Weapon

ARMOR CLASS
      =  

Total Armor
bonus

Shield
bonus

Dex
bonus

 
Misc. 

SAVING THROWS

FORTITUDE   
Constitution Base Ability Misc. Total

REFLEX +2  
Dexterity Base Ability Misc. Total

WILL +2   
Wisdom Base Ability Misc. Total

HIT POINTS

EXPERIENCE LEVEL



KATEDRALENS
KRIGEREAntonio

Katedralen
Du skal spille tømreren Antonio. Sammen 
med dine fire brødre, arbejder du på at 
bygge en katedral i Firenze i år 901. Du er 
en meget dygtig håndværker, og du har ar-
bejdet på katedralen i over 20 år af dit liv. 
I er nået langt med byggeriet, men der er 
stadig tre år til, at katedralen kan indvies, 
og der kan nå at ske meget på tre år. 
På det seneste er der nogen, som er 
begyndt at gøre det svært at arbejde på 
katedralen. Du og dine brødre har besluttet 
jer for, at I vil gøre noget ved det, og I er 
begyndt at holde øje med byggepladsen 
om natten. I er katedralens beskyttere. 

”Jeg tror, at der er flere derude. Lad os 
sikre, at der ikke er nogen, der falder brø-
drene i ryggen,” siger din bror Filippo. 

Du nikker. ”Jeg går højre om kirken. Du 
går venstre?”

”Lad os alligevel holde sammen. Bare 
for en sikkerheds skyld”, siger Antonio, 
og han går af sted. Du følger efter ham og 
er et eller andet sted taknemmelig over, 
at han ikke forventer, at du skal holde i 
hans bælte eller noget i den stil. 

”Højre”, siger du og I lister af sted i mør-
ket forbi telte og arbejdslejre. 

Du stopper op og lytter. ”Shh”, hvisker 
du og Filippo stopper straks. 

”Hos stenhuggerne”, hvisker du og 
rejser dig. 

”Hvor mange?”, hvisker Filippo, men det 
ved du ikke og trækker på skuldrene.  

I bevæger jer over mod stenhuggernes 
lejr. Du ved, at Filippo ikke kan slås, men 
det bekymrer dig ikke, for til gengæld 
gør han ikke noget tåbeligt og uovervejet 
som Lorenze eller Crispio ville gøre. Du 
har selv intet problem med at tage et 
slagsmål, men om natten er du godt som 
blind. 

Stenhuggeriet ligger i en fordybning på 
byggepladsen. I skjuler jer bag et skur. 
Du kan høre en mumlen. Det lyder ikke 
som italiensk eller latin. Det er ikke et 
sprog, som du kender. 
”Jeg kan næsten høre ham, tror jeg. 
Lad os snige os bag ham og tage ham 
oppefra”, hvisker Antonio til dig, og I bev-
æger jer lydløst højre om stenhuggernes 
fordybning. 

Du kan nu høre ham tydeligere og na-
kkehårene rejser sig på dig. 

”For helvede. Er det en troldmand”, 
hvæser du, da du hører hans mærkelige 
bagvendte talen. 

Der lyder nu nogle svage men tydelige 
råb langt inde fra katedralen. Du ved 

ikke, hvad det er han laver, men det kan 
ikke være godt. 

”Shhh ... ”, hvisker du og trækker en 
kniv og tager fast om bladet på den. Du 
sætter dig på hug. 

”Er du klar?”, hvisker du. Du ved ikke 
om Filippo nikker eller ryster på hovedet, 
men du ved, at han ikke ved det, så hvis 
han ikke var klar, ville han sige til og med 
de tanker  kaster du kniven frem mod 
den messende mand. Lyden af kniven 
der rammer, bliver næsten overdøvet af 
Filippo, der springer frem, og du hører, at 
de tumler rundt. 

I har overrasket ham, og det bør gøre 
det. Hvad han end var i gang med, er 
blevet afbrudt. Du prøver at fortolke 
lydene foran dig. Fornemme hvem der 
har overtaget, og du er så koncentreret 
på kampen, der foregår foran dig, at det 
er lige ved, at du ikke hører de hurtige 
fodtrin til højre for dig. Fem meter ... fire 
meter ... tre meter ... to meter ... du rul-
ler hurtigt bagud, hvor du er sikker på, 
at du ikke støder ind i noget, og bruger 
bevægelsen til at rejse dig. I samme øjeb-
lik mærker du en lugt som svagt rådne 
æg i kanel og du hører en skikkelse, 
som tumler forbi dig ned mod Filippo og 
troldmanden. Du tøver ikke et sekund, 
før du kaster dig fremad efter lyden af de 
hurtige og sært slæbende fodtrin, og du 
støder ind i en krop. Lugten af rådden-
skab næsten lammer dig, mens du og den 
ukendte skikkelse tumler af sted ned mod 
Filippo. Du siger intet, for et advarende 
råb til Filippo, kan lige så vel være en 
advarsel til troldmanden, og du ved ikke 
hvem af de to, der har overtaget. I stedet 
fokuserer du på at få balancen, så du i 
det mindste ikke falder omkuld sammen 
med den uhyggeligt stinkende person, du 
lige har tacklet. 

DINE BRØDRE

Bertini
Smed 
Arbejder med ild og metal. Forarbejder og sk-
aber. Hamrer med kontrol og uden voldsom 
styrke. Koncentration. For Bertini er viden en 
vigtig del af at smede. Han er stille og rolig. 
Meget ansvarlig og  samvittighedsfuld, hvilket 
kan gøre, at han tænker en smule firkantet. 
Når han først har fået en idé ind i hovedet, 
kan det være svært at overbevise ham om 
andet. Bertini er pukkelrygget og halter vold-
somt på venstre ben, der er kortere end det 
højre. Det er ofte Bertini, der tager rollen som 
talsmand og leder, når I er sammen. 

Crispio
Stenhugger 
Hugger sten. Crispio er utroligt stærk, og 
bruger sin styrke til at hugge i sten, men han 
kan også arbejde kontrolleret og næsten med 
finesse, samtidig med at han hugger til. Han 
er voldsom og larmende. Han bander meget 
og kæmper med at styre sit voldsomme 
temperament. Sommetider har han for meget 
energi og for meget styrke, og han handler 
før han tænker. Ikke fordi, at han normalt 
tænker så skrækkeligt meget eller så skræk-
keligt hurtigt. Crispio hører dårligt. 

Lorenzo
Glaspuster 
Laver glasmosaik. Designer og bygger mo-
saikkerne. Lorenzo er utroligt adræt, hvilket 
er heldigt, da han ofte kravler rundt på høje 
stilladser og tegner sine glasmosaikker og 
sætter prøver af glas op for at se, hvordan 
det virker. Lorenzo ser ofte det positive i en 
situation, men det betyder også, at han ikke 
altid tager tingene så alvorligt. Han er ufor-
sigtig og handler, før han tænker. 

Filiipo
Maler 
Filippo er maler, men ikke nogen særligt god 
maler. Han er bedre til at helbrede folk. Han 
virker meget stille og eftertænksom, somme 
tider en smule følelseskold og beregnende. 
Han siger ofte tingene som de er uden at 
tage hensyn til, hvordan folk reagerer. Han er 
svær at blive klog på, men der er ikke noget 
spørgsmål om, at han er meget klog. Filippo 
har næsten hvid hud, og hvis han bliver 
såret, tager det lang tid, før hans sår holder 
op med at bløde. 

Kort om Antonio
•  Antonio ser dårligt. I mørket er han 

næsten blind. Om dagen ser han meget 
nærsynet. 

•  Antonio er normalt god til at styre sine 
følelser og sit temperament. Kun når 
nogen håner katedralen eller gud, bliver 
han for alvor vred. 

•  Han ser det som sit personlige ansvar 
over for Gud, at katedralen bliver bygget 
færdig. 

•  Antonio er beslutsom, men lytter også 
til andres argumenter. Han kan virke 
stædig, men kun hvis han virkelig er 
overbevist om, at han har ret. 

•  De fleste vil opfatte Antonio som en 
retfærdig og fornuftig mand. 

Fremmede



Dit navn er Antonio. Du er tømrer. Dit værktøj er kniven 
og øksen. Sammen med dine fire brødre, arbejder du på 
at bygge en Katedral i Firenze. Året er 901. Dine brø-
dre er smeden Bertini, stenhuggeren Crispio, glasmageren 
Lorenzo og maleren Filippo. 

Støvet rejste sig, da de to mænd smed de lange bjælker på jorden foran 

sig. Det gav et gib i den unge dreng, og den ene af mændene bemærkede 

det og smilte uden glæde. De tog fat i de næste planker på kærren, som 

denne gang ramte det træ, der allerede lå på jorden, med en høj lyd, og 

drengen skar ansigt. Hans øjne betragtede de mørke bjælker, der var 

kommet den lange vej fra lande så langt mod nord, at vandet frøs til is. 

Hans hjerte gik næsten i stykker over at noget, der havde rejst så langt, 

skulle ende rejsen med at blive smidt i støvet, som en fuld mand, der 

sparkes ud af en kro. 

De to mænd tog fat i endnu en stabel planker, men stoppede deres 

bevægelse, da de hørte et højt og gennemtrængende skrig. De vendte 

blikket mod himmelen, hvor en gruppe store, sorte fugle kredsede om-

kring. 

Drengen flyttede ikke blikket fra træet. Han så længselsfuldt på det, 

som var det et lækkert stykke kød eller de runde former på en kvinde. 

”De kan ikke se det”, sagde Antonio og forlod sit telt og gik ud i solen. 

Drengen så forskrækket på den ældre tømrermester, som havde han 

gjort noget galt, men sænkede så blikket, da han så tømrerens næsten 

mælkeagtige øjne. 

”Hvad ser de ikke mester?”, spurgte drengen og kiggede frygtsomt op 

på de to mænd, der skulede til ham fra deres vogn. 

”De ser ikke træet. De forstår ikke, hvad det er, de læsser af vognen, 

svarede Antonio. 

En af de to mænd himlede med øjnene. Den anden kiggede tomt ud 

over byggepladsen, hvor tunge sten blev kørt på små trillebøre, jord blev 

slæbt på simple paller uden hjul og livet formede sig omkring det gigan-

tiske byggeri, der tårnede sig op nogle hundrede meter fra tømrenes lejr. 

Lejre med stenhuggere. Røg fra smedene. Stank fra latrinerne. 

Antonio så på vognen med oliebehandlede fyrreplanker fra et fjernt 

land, hvis navn han end ikke kunne udtale.

”Og hvad er det da så”, spurgte en af æseldriverne med et hånligt smil 

om munden. 

”Det er en katedral”, svarede Antonio lavt og gik over mod kærren. 

Antonio
ham oppefra”, hvisker Antonio til dig, og I bevæger jer lydløst højre om 

stenhuggernes fordybning. 

Du kan nu høre ham tydeligere og nakkehårene rejser sig på dig. 

”For helvede. Er det en troldmand”, hvæser du, da du hører hans 

mærkelige bagvendte talen. 

Der lyder nu nogle svage men tydelige råb langt inde fra katedralen. Du 

ved ikke, hvad det er han laver, men det kan ikke være godt. 

”Shhh ... ”, hvisker du og trækker en kniv og tager fast om bladet på 

den. Du sætter dig på hug. 

”Er du klar?”, hvisker du. Du ved ikke om Filippo nikker eller ryster på 

hovedet, men du ved, at han ikke ved det, så hvis han ikke var klar, ville 

han sige til og med de tanker  kaster du kniven frem mod den messende 

mand. Lyden af kniven der rammer, bliver næsten overdøvet af Filippo, 

der springer frem, og du hører, at de tumler rundt. 

I har overrasket ham, og det bør gøre det. Hvad han end var i gang 

med, er blevet afbrudt. Du prøver at fortolke lydene foran dig. Fornemme 

hvem der har overtaget, og du er så koncentreret på kampen, der foregår 

foran dig, at det er lige ved, at du ikke hører de hurtige fodtrin til højre 

for dig. Fem meter ... fire meter ... tre meter ... to meter ... du ruller hurtigt 

bagud, hvor du er sikker på, at du ikke støder ind i noget, og bruger 

bevægelsen til at rejse dig. I samme øjeblik mærker du en lugt som svagt 

rådne æg i kanel og du hører en skikkelse, som tumler forbi dig ned mod 

Filippo og troldmanden. Du tøver ikke et sekund, før du kaster dig fremad 

efter lyden af de hurtige og sært slæbende fodtrin, og du støder ind i en 

krop. Lugten af råddenskab næsten lammer dig, mens du og den ukendte 

skikkelse tumler af sted ned mod Filippo. Du siger intet, for et advarende 

råb til Filippo, kan lige så vel være en advarsel til troldmanden, og du 

ved ikke hvem af de to, der har overtaget. I stedet fokuserer du på at få 

balancen, så du i det mindste ikke falder omkuld sammen med den uhyg-

geligt stinkende person, du lige har tacklet. 
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Den forreste af mændene rystede på hovedet 

”Han er både blind og gal,” sagde han lavt til den anden mand og bev-

ægede fingeren i cirkler foran sit eget øre.  

Hjulene på vognen var store, og vognens gulv var i brysthøjde med An-

tonio, der først stoppede, da hans næsten rørte vognens gulv. Han førte 

sin højre hånd frem og lagde den på en af bjælkerne og mærkede træet 

med fingerspidserne, som en edderkop der fornemmer jorden foran sig. 

Med et pludseligt ryk, greb han fat om æseldriverens højre ben, og trak 

det hårdt bagud. Den store mand flagrede et øjeblik med armene, før 

han landede på ryggen med en tung lyd. Antinio trak hårdt i ham, og 

det var lige før æseldriveren røg ud over vognen, og Antonio slap ham 

igen. Æseldriveren begyndte at rejse sig, mens folk stadig vendte sig på 

byggepladsen for at se, hvad der skete. Selv om den unge mand var stor 

og tung, bevægede han sig imponerende hurtigt og var næsten kommet 

op, da Antonio greb fat om hans venstre ben og trak ham den sidste 

halve meter ud over vognens kant. Han landede i støvet med en tung 

lyd, og Antonio var over ham, før han nåede at komme til sig selv. Den 

erfarne tømrer bøjede sig ned over ham og tog fat øverst på hans kjortel 

med begge hænder. 

”DET ER EN KATEDRAL!”, råbte Antonio æseldriveren ind i ansigtet 

med en overraskende dyb og kraftfuld stemme. 

”DET ER GUDS HUS!”, råbte Antonio næsten endnu højere, mens 

æseldriveren veg væk fra ham, som var han blevet slået i ansigtet, 

og kun kunne stirre ind i de vilde, blege øjne. Træarbejdere, smede, 

arbejdsdrenge og hvem der ellers stod i nærheden vendte sig om ved 

Antonios voldsomme råb. 

Drengen var nu bleg som et lig og tømreren rejste vendte sig væk fra 

æseldriveren, der blev liggende på jorden, og så hurtigt som folk var 

stoppet op, fortsatte de deres gøremål, da situationen tilsyneladende 

ikke udviklede sig til slagsmål. 

Ud fra et af de få egentlige træhuse på byggepladsen kom en krumbø-

jet mand. Han havde et sværd i hånden, og selv om hele hans venstre 

side næsten virkede lammet, bevægede han sig forbløffende hurtigt over 

pladsen, og de der så ham, veg hurtigt væk fra hans iltre bevægelser og 

det usædvanligt blanke sværd i hans hånd. 

”Antonio”, sagde han og lagde en hånd på sin brors skulder. 

Æseldriveren var kommet nogle meter væk og Antonio havde rejst sig 

op. 

”Det er ikke noget. Jeg burde ikke lade mig hidse op over de blindes 

uvidenhed. Og jeg burde slet ikke skænde på dem, men i stedet oplyse 

dem og vende dem til at forstå, hvad det er vi gør. Undskyld Bertini. Jeg 

åbne byggeplads. Lydene ekkoer ikke tilbage fra bygninger, men fors-

vinder i det fri. De andre søger dækning bag noget, der føles som store 

sandsække, og du dukker dig også ned. 

”Fire personer. Hurtige. Mørke”, hvisker Lorenzo.

”Vagter?”, spørger Antonio. Du kan høre, at Crispio ånder tungt og slår 

sin hammer imod sin håndflade. 

”Nej. Ikke vagter. De ... luskede af sted. De var tynde. Uden rustninger. 

Men bevæbnede.  Sværd tror jeg. To af dem bærer på tønder”, siger 

Lorenzo. 

”For pokker. Hvordan kan du se alt det?”, spørger Bertini.

”Ikke så meget ævl”, siger Crispio, og du hører at han rejser sig og går 

af sted. Bertini bander og Lorenzo griner hysterisk og hopper over sand-

sækkene. 

”Kom med”, siger Bertini og tager fat i dig, men du bliver stående sam-

men med Filippo.  Bertini vender sig mod dig og Filippo, da han er nået et 

par meter ud i mørket. 

”Hvad gør du?” spørger han. 

”Jeg har en anden idé”, svarer Fillipo.

”Jeg følger med Filippo”, svarer du og gør tegn til Bertini om, at han skal 

skynde sig. Du hører, at han løber. 

”Du så noget ikke?”, spørger du Filippo.  

”Jeg tror, at der er flere derude. Lad os sikre, at der ikke er nogen, der 

falder brødrene i ryggen,” svarer han. 

Du nikker. ”Jeg går højre om kirken. Du går venstre?”

”Lad os alligevel holde sammen. Bare for en sikkerheds skyld”, siger 

Antonio, og han går af sted. Du følger efter ham og er et eller andet sted 

taknemmelig over, at han ikke forventer, at du skal holde i hans bælte 

eller noget i den stil. 

”Højre”, siger du og I lister af sted i mørket forbi telte og arbejdslejre. 

Du stopper op og lytter. ”Shh”, hvisker du og Filippo stopper straks. 

”Hos stenhuggerne”, hvisker du og rejser dig. 

”Hvor mange?”, hvisker Filippo, men det ved du ikke og trækker på 

skuldrene.  

I bevæger jer over mod stenhuggernes lejr. Du ved, at Filippo ikke kan 

slås, men det bekymrer dig ikke, for til gengæld gør han ikke noget tå-

beligt og uovervejet som Lorenze eller Crispio ville gøre. Du har selv intet 

problem med at tage et slagsmål, men om natten er du godt som blind. 

Stenhuggeriet ligger i en fordybning på byggepladsen. I skjuler jer bag 

et skur. Du kan høre en mumlen. Det lyder ikke som italiensk eller latin. 

Det er ikke et sprog, som du kender. 

”Jeg kan næsten høre ham, tror jeg. Lad os snige os bag ham og tage 
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ved ikke, hvad der kom over mig”, sagde Antonio. 

Bertini åbnede munden for at svare, men i stedet lød der en række 

endnu højere skrig fra himmelen. Skrig som hysteriske kvinder, hvis 

børn blev flået fra dem og kastet på bålets flammer, og både Antonio og 

Bertini kiggede efter de sorte fugle.  

”Forbandede dyr”, sagde Bertini lavt og så over mod det største 

stillads, hvor flere af fuglene så ud til at dykke ned mod en gruppe ar-

bejdere på jorden. Han åbnede munden for at råbe en advarsel, da han 

så murer falde fra tårnets top, men vidste at det ikke nyttede noget. Han 

knugede sværdet hårdt, da han så manden falde ned fra toppen af tår-

net og ramme jorden med en lyd, som kunne høres helt over til smedene 

og tømrenes arbejdsplads.  

”Hvem døde?”, spurgte Antonio. Hans næsten blinde blik var rettet 

mod himmelen, hvor der nu kun var skyer. 

”En murer. Han faldt fra stilladset”. 

”Det var fuglene”, sagde drengen og både Bertini og Antonio vendte sig 

om. 

”Stik hellere af, før æseldriverne beslutter sig for, at al balladen var din 

skyld”, sagde Bertini. 

Drengen så skiftevis på de to brødre og de to æseldrivere, der var ved 

at læsse det sidste træ og vognen og lægge det forsigtigt på jorden. De-

res blikke var mørke. 

”Men ...”, sagde drengen. 

”Bare kom igen i morgen og sig til Venucci, at jeg sendte dig hjem,” 

sagde Bertini. 

Antonio rystede på hovedet. ”Du blander dig Bertini. Han er ikke en af 

dine drenge. Han er ikke dit ansvar”. 

Bertini nikkede. 

”Vi er forfulgt af uheld”, sagde Bertini med en stemme, der lød mere kon-

staterende end direkte modløs. 

Du rystede lidt på hovedet. ”Tal ikke om held eller uheld”, sagde du 

med alvorlig stemme og fornemmede at Bertini smilede. Du kunne høre 

grydens sagte boblen, og selv om du generelt så meget bedre i dagslys 

end i skumring og mørke, var det nemt at få øje på bålets flammer. Du tog 

endnu en skefuld af den kraftfulde ragout.    

”Jeg mener selvfølgelig ... Herren prøver os”, sagde Bertini,  og du 

smilede forsonende til din bror, men du var egentlig ikke i humør til at 

spøge. Det var alvorligt nok med endnu en dødsulykke, men det irriterede 

dig, at du havde mistet temperamentet tidligere på dagen.  

Natten er ikke kun mørk for dig. Du fornemmer en gang i mellem det 

blafrende lys fra en olielampe, mens du lader Bertini føre dig sikkert 

gennem de smalle gader. Du fornemmer hans halte gang så tydeligt, at 

du næsten selv begynder at halte. Selv om hans krop er deform, er han 

hurtig. Du næsten fornemmer brostenene, før dine fødder rammer dem, og 

du går godt til sammen med dine brødre. Byen er bedre om natten. Der 

er ikke skubbende mennesker og du kan høre, hvad der foregår omkring 

dig. Aldrig når du har gået gennem byen, har du forbandet dine syge 

øjne. Kun når du står inde i katedralen og hører stemmerne runge bløder 

dit hjerte, fordi du ikke kan se skønheden og ... 

”Jeg er hamrende ligeglad med, hvem fanden de er, men hvis de rører 

ved vores arbejde. Så rører jeg ved dem. Med den her!”

Crispios taler højt. Han næsten råber, og hans stemme bringer dig 

tilbage. Du kan høre, at Crispio prøver at overbevise sig selv om, at der 

er tale om en konflikt, som kan løses med hammeren. Et eller andet sted 

ville du ønske, at han har ret. 

”Jeg er enig, men derfor er det stadig ikke klogt at lægge sig ud med 

nogen, som vi ikke ved, hvem er. Vi bliver nødt til at tænke langsigtet. Der 

er mindst tre år tilbage på katedralen, og der er utroligt meget, der kan gå 

galt”, siger Bertini. 

”Fyrsten kan stoppe finansieringen”, mumler du næsten for dig selv. 

Ganske vidst har han betalt i mere end 25 år, men hvem ved. 

”Kirken kan stoppe deres støtte”, siger du. 

”Nogen kan brænde det hele af”, tilføjer du så lavt, at du ikke er helt 

sikker på, at de andre hører dig. 

”Vi kan blive fyret”, siger Crispio og I andre bliver stille. 

”Det sker ikke”, siger Crispio. 

I dit hjerte er der ingen tvivl. Katedralen er guds vilje, og I tjener gud. 

Selv uden finansiering ville det lykkes jer at gøre den færdig. Men blind 

tro er dårlig tro. I kan ikke bare læne jer tilbage i sikker forvisning om at 

katedralen bliver fuldført. Det er jeres ansvar, og I skal bare være lyk-

kelige for, at der hidtil ikke har været de store prøvelser. Det er et mirakel 

i sig selv, at Firenze har haft den samme fyrste i over 30 år. At byen ikke 

er blevet angrebet og plyndret. At byggeriet ikke bare en gang er brændt 

ned. 

Du nikker. ”Crispio har ret. Det sker ikke”, siger du med bestemt over-

bevisning. 

I hører nogle fodrukne råb, og Bertini fører jer gennem en mindre gyde 

på vej op mod katedralen. 

Se!”, siger Lorenzo. 

Der er kommet et andet lys, og du fornemmer, at I er kommet ud på den 
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”Undskyld Antonio. Det var ikke for at spøge med hverken Gud eller 

Ghilbertis død”, sagde Bertini og tog lidt mere af sovsen op på sin tall-

erken. 

Solen var ved at gå ned over Firenze. Du kunne fornemme det smukke 

lys i orange farver, og du ønskede et kort øjeblik, at du kunne se solens 

sidste stråler farve katedralens grå sten røde. 

”Ghilberti var en af vores bedste murere”, sagde du og dyppede et 

stykke brød i den kraftige rødvinssovs. 

”Der er masser af dygtige murere i Firenze. Det er ikke verdens under-

gang,” sagde Lorenzo og fyldte sit krus med hvidvin. 

”Ghilberti har været med fra starten. Han var en ven såvel som en god 

håndværker”, sagde Bertini og sendte Lorenzo et skarpt blik. Han rodede 

med spidsen af sit sværd i bålets gløder og de glødede voldsomt op. 

De fleste af arbejderne var gået hjem. Der var stadig aktivitet blandt 

stenhuggerne, og inde i katedralens buer, var der tændt lamper. Selv om 

byggepladsen lå midt i Firenze, var det alligevel som om, at den ikke var 

en rigtig del af byen, når først solen gik ned. Kræmmerne var altid hurtige 

til at pakke deres boder ned, straks håndværkerne var på vej væk. 

Filippo nippede til sin rødvin. ”Det var fuglene,” sagde han stille. 

Crispio rystede irriteret på hovedet. ”Det var den forpulede pikidiot til 

Lamberto, der ikke fatter, at man for ind i helvede aldrig slipper rebet, 

FØR topmureren har erobret kurven”. 

Filippo nikkede. ”Han slap rebet, men det var på grund af fuglene”, 

sagde han. 

”Hvor ved du fra, at det var fuglene?”, spurgte du og huskede fuglenes 

uhyggelige skrig.  

”Det sagde han til mig”, næsten hviskede Filippo. 

”Hvem? Hvem sagde det”, spurgte Crispio og forsøgte at styre sin vrede.  

”Ghilberti”, svarede Filippo. ”Det tog Ghilberti lidt tid at dø. Han var en 

usædvanlig stærk mand”. 

”End ikke du kunne hjælpe ham?”, spurgte Lorenzo.  

”Nej. Han var gået i stykker på mange mærkelige måder”, svarede 

Filippo. 

Du kunne mærke Crispios vrede, og du forstod den. Hvor Crispios raseri 

blev vakt over guds tilsyneladende mangel på retfærdighed og især hans 

egen manglende evne til at redde dagens ofre, blev din vrede vakt af den 

dumhed og den vantro, som til dagligt var til stede overalt i Firenze. Ja, 

næsten en stolthed over, ikke at ville kunne se, at verden er guds værk. 

I over 20 år har fem brødre arbejdet på en katedral i Firenze. Der var aldrig 

noget spørgsmål om, at de var kaldet til opgaven. Allerede da de var børn, 

begyndte brødrene at tilbyde deres arbejdskraft, når der skulle bygges huse i 

Firenze, og de fem drenge fik hurtigt ry for at have utrolige evner inden for hver 

deres felt. 

Da brødrene endnu var små proklamerede Fyrst Gerozzo, at der skulle bygges 

en Katedral i Firenze. Det skulle være den største og mest fantastiske Katedral, 

og kun de bedste håndværkere skulle bruges, da katedralen skulle stå i 1000 

år. 

En konkurrence blev udskrevet, og der kom håndværkere rejsende fra Rom, 

fra Byzans og fra de germanske riger. Gennem mange år blev arkitekttegninger 

vist frem og bygmestre viste deres kunst for Fyrst Gerozzo. 

Da en ukendt arkitekt ved navn Ambrogio dukkede op og viste sin vision om 

en katedral, var fyrsten ikke mere i tvivl. Det skulle være den ukendte arkitekts 

katedral eller ingen. Det var Ambrogio, der sendte bud efter de fem brødre. Han 

havde hørt om deres evner, og selv om de ikke var mere end 13 år gamle og 

ikke kom fra nogen kendte mestre, hyrede han dem til byggeriet, som havde de 

været voksne svende. 

På hver deres område udmærkede fire af de fem brødre sig på fantastisk 

vis. Aldrig før havde nogen set en så ung smed, der kunne lave de stærkeste 

legeringer. Eller en tømrer, der viste så stort kendskab til træ og som kunne be-

handle det, så det både kunne tåle vand og ild. Den unge stenhugger havde en 

styrke og en præcision, som selv den bedste udenlandske mestre ikke kunne 

mestre, og den unge kunstners glasmosaik fik fyrsten til at græde. 

Den gamle arkitekt Ambrogio forklarede drengene, at katedralen var en gave 

fra gud til menneskene. Han fortalte dem, at sagde de ja til at bygge katedralen, 

gav de deres liv til gud. Det var en større gerning, end at være præst. Det var et 

vigtigere kald end at være munk. De sagde ja. 

Det er en urolig tid i Firenze. I mange år har arbejdet på katedralen kørt 

næsten uafbrudt. Pengekassen har været fornuftigt fyldt, Firenze har undgået 

langvarige krige med sine naboer og det er utroligt nok den samme fyrste, 

der har siddet på magten. Men de rolige dage er forbi. Fyrstens opbakning til 

byggeriet er over den seneste tid blevet en smule mindre. Der er skåret ned på 

antallet af vagter om natten, og I har oplevet, at byggeriet er blevet saboteret, 

uden at der har været de store reaktioner. Kirken har aldrig været fortalere for 

en katedral i Firenze, da en katedral vil betyde, at der kommer en ny biskop til 

byen, men på det sidste, har det næsten udartet sig til aktiv modstand. 

Præcist hvad det er, der foregår er svært at vide, men der er noget i gære, 

og I har besluttet jer for egenhændigt at sørge for, at der ikke er nogen, der 

skader jeres livsværk ... og finde ud af, hvem det er, der har et horn i siden på 

katedralen. 
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ABILITY SCORES

STR 12 +1  - +1
Strength Value Bonus Misc. Total

DEX 8 -1  - -1
Dexterity Value Bonus Misc. Total

CON 17  +3  -  +3
Constitution Value Bonus Misc. Total

INT 14 +2  - +2
Intelligence Value Bonus Misc. Total

WIS 10  -  -  -
Wisdom Value Bonus Misc. Total

CHA 12 +1 - +1
Charisma Value Bonus Misc. Total

Level 
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Attack 
+4 
+5
+6/+1
+6/+1
+7/+2
+8/+3
+9/+4
+9/+4
+10/+5

Fort. save
+2
+2
+2
+3
+3
+3
+4
+4
+4

Ref. save
+2
+2
+2
+3
+3
+3
+4
+4
+4

Will save
+5
+5
+6
+6
+7
+7
+8
+8
+9

Attack/save bonus

To tal i attack bonus markerer at spilpersonen har fået angreb nummer 2 
med denne mindre bonus

KATEDRALENS
KRIGEREBertini

ATTACK

Sword +4 +1  -
Attack Base Strength Special

Base attack bonus +4
Bestemt af spilpersonens level Total

+6
Total

Sword 1d8
Damage Die

 +1
Weapon

+1  -
Strength Special

+2
Total

+1
Weapon

ARMOR CLASS
13 = +2 +2 -1
Total Armor

bonus
Shield
bonus

Dex
bonus

 -
Misc. 

Bertini har et særligt godt sværd med +1 attack og damage bonus

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

A B

A B C

A B

+ +

A

Special feat avancement

Hvert ny feat koster 3 katedral-point. 

Det kræver både henholdsvis A+B og B+C i 
level 3 for at A eller B i level 4

SKILLS

Diplomacy +9 +1  -
(Cha) Evnen til at gyde olie på vandene Ranks Ability Misc.

+10
Total

Intimidate +6 +1  -
(Cha) Evnen til at bølle andre Ranks Ability Misc.

+7
Total

Craft (Smithing) +9 +2  +8
(Int) At forme og skabe ting af metal Ranks Ability Misc.

+19
Total

Gather information +8 +1  -
(Cha) Samle information ved at tale med andre Ranks Ability Misc.

+9
Total

Sense motive +6 +1   -
(Wis) Fornemme hvad andre er ude på Ranks Ability Misc.

+7
Total

Spot +4  -  -
(Wis) at få øje på ting Ranks Ability Misc.

+4
Total

Knowledge (metal) +6 +2  +6
(Int) Viden om metal Ranks Ability Misc.

+14
Total

SAVING THROWS

FORTITUDE +2 +3  -
Constitution Base Ability Misc.

+5
Total

REFLEX +2 -1  -
Dexterity Base Ability Misc.

+1
Total

WILL +5  -   -
Wisdom Base Ability Misc.

+6
Total

Expert Level 6

HIT POINTS
49

SPECIAL FEATS

Bertini får 6 + int modifier skill points pr. level

Bertini har en chain mail, der giver en armor bonus på +5,
men bruger den sjældent

Level 1
Bertini kan påvirke ild og varme. 
Han har evnen til at hæve/sænke 
temperaturen på noget, der er varmt 
eller mindske/forstørre allerede 
eksisterende flammer. Temperatur kan 
fordobles og flammer kan gøres cirka 
dobbelt så kraftige. Fungerer på under 
en halv meters afstand. Kan skabe 
specielle legeringer (+1 attack/damage 
på våben Bertini har lavet). 

Level 2
A). Påvirke varme yderligere. Tem-
peraturer i flydende metal og lignende 
kan firedobles, hvilket kan skabe 
specielle legeringer (+2 attack/damage 
på våben Bertini har lavet). Eksister-
ende flammer kan gøres fire gange 
større. Fungerer på to meters afstand. 
B). Skabe ild ud af blå luft. Der kan 
laves en ildkugle på størrelse med et 
menneskehoved. Ildkuglen kan kastes 
op til 10 meter og laver 2d6 skade på 
et menneske eller væsen og har 50 
procent chance for at sætte ild til træ 
eller andet brændbart. 
Indflydelse på handikap: Bertinis 
pukkel på ryggen bliver synligt mindre, 
hans venstre ben bliver en smule 
længere.

Level 3
A). Påvirke varme i meget voldsom 
grad. Temperaturer i flydende metal 
og lignende kan seksdobles. (+4 
attack/damage på våben Bertini har 
lavet). Eksisterende flammer kan 
gøres til eksplosioner. Et almindeligt 
lejrbål leverer 6d6 i skade i en radius 
af 5 meter. 
B). Kan selv udholde kraftig varme. 
Immun over for almindelige flammer 
og kun let skade (1d6) ved meget 
kraftig varme, som f.eks. i et bræn-
dende hus. Kan kombineres med at 
påvirke varme, til at skabe et sværd, 
der giver +1d4 ekstra i skade på grund 
af varme, men som også gløder rødt i 
mørke og giver renown, hvis det ses. 
C). Skabe kraftig ild ud af blå luft og 
få ting til at gå i brand. Der kan laves 
en kraftigere ildkugle. Kan kastes 
25 meter og laver 4d6 skade på et 
menneske eller væsen og 90 procent 
chance for at sætte ild til træ.
Indflydelse på handikap. Puklen på 
ryggen er næsten væk, og Bertini går 
nærmest helt oprejst.  

Level 4
A). Kan lave et flammesværd ud af fly-
dende metal. Uden immunitet over for 
flammer giver sværdet selv 1 hitpoint 
pr. runde i skade på Bertini. Flammes-
værd + 8 damage, save vs. will -4 or 
flee in terror. 
B). Kan lave ‘fireballs’. Ildkuglen kan 
kastes 50 meter og laver 6d6 skade i 
en radius på 10 meter og 100 procent 
chance for at sætte ild til træ eller 
andet brændbart. 
Indflydelse på handikap: Bertini går 
fuldstændig oprejst. 

REKNOWN

  1        2        3       4        5       6        7

KATEDRAL

Spiller levelling up
1.  Se på xp-tabellen, hvilket level  

spilpersonen er kommet i
2.  Nye attack bonusser og saves føres 

ind på karakterarket
3.  På karakterarket står der, hvor mange 

skillpoint spilpersonen får pr. level. 
Pointene fordeles på skills. Der kan 
købes nye skills fra listen. 

4.  Evt. nye special feats  
(engle-færdigheder) vælges. 

5.  Der rulles 1d6 + con bonus for nye hit 
points. 

1.  Gå kun ud af rollen, hvis det er nødvendigt
2.  Omtal ikke din spilpersonen, som ‘min karakter 

siger’ eller ‘Alberto synes’, men blev derimod i 
rollen så meget som muligt. 

3.  Marker med ’timeout’ signal, hvis du vil gå ‘out of 
character’, og vent indtil der er en naturlig pause 
i spillet. 

4.  Afbryd ikke rollespil med regeltekniske 
spørgsmål. Vent med regeltekniske spørgsmål til 
at, det er tid til at bruge reglerne. 

Retningslinjer for rollespil



ABILITY SCORES

STR 12 +1  - +1
Strength Value Bonus Misc. Total

DEX 8 -1  - -1
Dexterity Value Bonus Misc. Total

CON 17  +3  -  +3
Constitution Value Bonus Misc. Total

INT 14 +2  - +2
Intelligence Value Bonus Misc. Total

WIS 10  -  -  -
Wisdom Value Bonus Misc. Total

CHA 12 +1 - +1
Charisma Value Bonus Misc. Total

Level 
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Attack 
+4 
+5
+6/+1
+6/+1
+7/+2
+8/+3
+9/+4
+9/+4
+10/+5

Fort. save
+2
+2
+2
+3
+3
+3
+4
+4
+4

Ref. save
+2
+2
+2
+3
+3
+3
+4
+4
+4

Will save
+5
+5
+6
+6
+7
+7
+8
+8
+9

Attack/save bonus

To tal i attack bonus markerer at spilpersonen har fået angreb nummer 2 
med denne mindre bonus

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

A B

A B C

A B

+ +

A

Special feat avancement

Hvert ny feat koster 3 katedral-point. 

Det kræver både henholdsvis A+B og B+C i 
level 3 for at A eller B i level 4

SKILLS

Diplomacy +1  
(Cha) Evnen til at gyde olie på vandene Ranks Ability Misc. Total

Intimidate +1  
(Cha) Evnen til at bølle andre Ranks Ability Misc. Total

Craft (Smithing) +2  +8
(Int) At forme og skabe ting af metal Ranks Ability Misc. Total

Gather information +1  
(Cha) Samle information ved at tale med andre Ranks Ability Misc. Total

Sense motive +1   
(Wis) Fornemme hvad andre er ude på Ranks Ability Misc. Total

Spot   
(Wis) at få øje på ting Ranks Ability Misc. Total

Knowledge (metal) +2  +6
(Int) Viden om metal Ranks Ability Misc. Total

SPECIAL FEATS

Bertini får 6 + int modifier skill points pr. level

Level 1
Bertini kan påvirke ild og varme. 
Han har evnen til at hæve/sænke 
temperaturen på noget, der er varmt, 
eller mindske/forstørre allerede 
eksisterende flammer. Temperatur kan 
fordobles og flammer kan gøres cirka 
dobbelt så kraftige. Fungerer på under 
en halv meters afstand. 

Level 2
A). Påvirke varme yderligere. Tem-
peraturer i flydende metal og lignende 
kan firedobles, hvilket kan skabe 
specielle legeringer (+2 damage på 
Bertinis eget sværd). Eksisterende 
flammer kan gøres fire gange større. 
Fungerer på to meters afstand. 
B). Skabe ild ud af blå luft. Der kan 
laves en ildkugle på størrelse med et 
menneskehoved. Ildkuglen kan kastes 
op til 50 meter og laver 2d6 skade på 
et menneske eller væsen og har 50 
procent chance for at sætte ild til træ 
eller andet brændbart. 
Indflydelse på handikap: Bertinis 
pukkel på ryggen bliver synligt mindre, 
hans venstre ben bliver en smule 
længere og han halter mindre. 

Level 3
A). Påvirke varme i meget voldsom 
grad. Temperaturer i flydende metal og 
lignende kan seksdobles. (+4 damage 
på Bertinis eget sværd). Eksisterende 
flammer kan gøres til eksplosioner. Et 
almindeligt lejrbål leverer 6d6 i skade i 
en radius af 5 meter. 
B). Kan selv udholde kraftig varme. 
Immun over for almindelige flammer 
og kun let skade (1d6) ved meget 
kraftig varme, som f.eks. i et bræn-
dende hus. Kan kombineres med at 
påvirke varme, til at skabe et sværd, 
der giver +1d4 ekstra i skade på grund 
af varme, men som også gløder rødt i 
mørke og giver renown, hvis det ses. 
C). Skabe kraftig ild ud af blå luft og få 
ting til at gå i brand. Der kan laves en 
kraftigere ildkugle på samme størrelse. 
Kan kastes 50 meter og laver 4d6 
skade på et menneske eller væsen og 
90 procent chance for at sætte ild til 
træ eller andet brændbart. 
Indflydelse på handikap. Puklen på 
ryggen er næsten væk, og Bertini 
går nærmest helt oprejst. Han halter 
næsten ikke. 

Level 4
A). Kan lave et flammesværd ud af fly-
dende metal. Uden immunitet over for 
flammer giver sværdet selv 1 hitpoint 
pr. runde i skade på Bertini. Flammes-
værd + 8 damage, save vs. will -4 or 
flee in terror. 
B). Kan lave veritable fireballs. Ildku-
glen er på størrelse med et menneske-
hovede. Kan kastes 50 meter og laver 
6d6 skade i en radius på 10 meter og 
100 procent chance for at sætte ild til 
træ eller andet brændbart. 
Indflydelse på handikap: Bertini går 
fuldstændig oprejst. 

Level 
6
7
8
9
10
11
12
13
14

XP
15.000 
21.000
28.000
36.000
45.000
55.000
66.000
78.000
91.000

Max skill 
9
10
11
12
13
14
15
16
17

XP og skills

REKNOWN

  1        2        3       4        5       6        7

KATEDRAL

Spiller levelling up
1.  Se på xp-tabellen, hvilket level  

spilpersonen er kommet i
2.  Nye attack bonusser og saves føres 

ind på karakterarket
3.  På karakterarket står der, hvor mange 

skillpoint spilpersonen får pr. level. 
Pointene fordeles på skills. Der kan 
købes nye skills fra listen. 

4.  Evt. nye special feats  
(engle-færdigheder) vælges. 

5.  Der rulles 1d6 + con bonus for nye hit 
points. 

KATEDRALENS
KRIGEREBertini

ATTACK

 
Attack Base Strength Special

Base attack bonus
Bestemt af spilpersonens level Total

Total

Damage Die

 
Weapon

 
Strength Special Total

 
Weapon

ARMOR CLASS
      =  

Total Armor
bonus

Shield
bonus

Dex
bonus

 
Misc. 

SAVING THROWS

FORTITUDE +3  
Constitution Base Ability Misc. Total

REFLEX -1  
Dexterity Base Ability Misc. Total

WILL   
Wisdom Base Ability Misc. Total

HIT POINTS

EXPERIENCE LEVEL



KATEDRALENS
KRIGEREBertini

Katedralen
Du skal spille smeden Bertini. Sammen 
med dine fire brødre, arbejder du på at 
bygge en katedral i Firenze i år 901. Du er 
en meget dygtig håndværker, og du har ar-
bejdet på katedralen i over 20 år af dit liv. 
I er nået langt med byggeriet, men der er 
stadig tre år til, at katedralen kan indvies, 
og der kan nå at ske meget på tre år. 
På det seneste er der nogen, som er 
begyndt at gøre det svært at arbejde på 
katedralen. Du og dine brødre har besluttet 
jer for, at I vil gøre noget ved det, og I er 
begyndt at holde øje med byggepladsen 
om natten. I er katedralens beskyttere. 

I bevæger jer hurtigt og hjemmevandt gen-
nem byen og kommer op til byggepladsen, 
hvor den ufærdige Katedral ligger som et 
dødt og halvt forrådnet enormt væsen med 
skeletdele stikkende ud til alle sider. 

”Se!”, siger Lorenzo og slukker hurtigt for 
lanternen. 

 Du reagerer hurtigt og uden at spørge 
hvorfor, slukker du også din lanterne og 
fører Antonio i sikkerhed bag nogle store 
sække med sand. 

”Fire personer. Hurtige. Mørke”, hvisker 
Lorenzo og peger op mod Katedralens 
sideindgang. 

”Vagter?”, spørger du. 
”Nej. Ikke vagter. De ... luskede af sted. 

De var tynde. Uden rustninger. Men bev-
æbnede.  Sværd tror jeg. To af dem bærer 
på tønder”, siger du og dukker dig ned bag 
sandsækkene, da skikkelserne er forsvun-
det ind i bygningen.  

”For pokker. Hvordan kan du se alt det?”, 
spørger du og klemmer øjnene sammen. Du 
kan godt se nogle skygger, men slet ikke så 
detaljeret som Lorenzo. 

”Ikke så meget ævl”, siger Crispio og rejser 
sig og går op mod Katedralen med faste 
skridt. Du ser, at han trækker sin store ham-
mer og bærer den dovent i højre hånd. 

Du bander lavmælt over din brors tå-
belige mod, som altid viser sig på de mest 
ufordelagtige tidspunkter. Før du når at 
sige noget, hopper Lorenzo selvfølgelig over 
sækkene og sætter efter jeres store, tum-
pede bror, mens han griner hysterisk. Han 
næsten hopper af sted som en forventnings-
fuld hund. 

”Kom med”, siger du og tager fat i Antonio, 
men han bliver stående. 

”Hvad gør I?” spørger du Antonio og 
Filippo, der står tilbage. 

”Jeg har en anden idé”, svarer Fillipo.
”Jeg følger med Filippo”, svarer Antonio 

og gør tegn til dig om, at du skal skynde 
dig efter de andre, og du løber efter Crispio 
og Lorenzo. Katedralen tårner sig op foran 
dig som en gigantisk mørk væg, og du løber 
frem mod portåbningen. Mørket er ved at 
blive totalt, og du tænder din lanterne med 
et fyrtøj. Det giver nogle voldsomme glimt, 
men du pakker den næsten helt ind i et 
tørklæde, så lyset dæmpes. Du standser 
straks du træder ind under den store hvælv-
ing, og du lytter. Lytter efter skridt. Du kan 

høre skridt foran dig. Det er Crispio. Lorenzo 
kan bevæge sig lydløst. Du kan også høre 
andre lyde i mørket, men det er ikke til at 
høre, hvor de kommer fra. Lydene inde i 
katedralen ekkoer rundt, så det er svært at 
høre, hvor noget kommer frem. Du går hur-
tigt frem. Du kender katedralen. Du kender 
alle små fremspring. Du kender stenene på 
gulvet. Du har selv hugget dem ud, slebet 
dem og været med til at lægge dem. Du kan 
mærke de næsten umærkelige små revner, 
hvor de er sat sammen. Du kan mærke selv 
den mindste ujævnhed i en sten, og du ved 
præcist, hvor du befinder dig, og du ved, at 
det er 17 år siden, at denne sten blev lagt. 

Du indhenter Crispio ved nedgangen 
til krypten. Du kan høre mærkelige lyde 
dernede fra. 

“Hvad sker der?”, hvisker du til Crispio, 
og han kigger bare undrende på dig, og du 
forbander hans dårlige hørelse. Du sætter 
i stedet lanternen op til ansigtet og laver et 
meget spørgende udtryk. 

“Lorenzo er gået foran. Spejder”, hvisker 
Crispio lavt, og han taler på den lidt 
mærkelige måde, der fortæller dig, at han 
ikke selv kan høre, hvad han siger. 

Crispio har stået på spring for i det 
sekund, at I ser det røde skær fra flam-
merne springer han frem. Du tager selv et 
langt skridt, er lige ved at falde, genvinder 
balancen og løber frem. Du trækker dit 
korte brede sværd og ærgrer dig over, at dit 
gode sværd ligger tilbage i smedjen, mens 
du løber de sidste trin ned af de perfekte 
stentrapper og nærmer det skæret, lugten af 
brændende olie og de mærkelige lyde. 

Helvede. Du er lammet i et øjeblik, for scen-
eriet er så tæt på dine mareridt om helvede, 
at du næsten tror, at du drømmer. Du ser 
straks, at de mærkeligt hoppende skikkelser 
ikke er mennesker, selv om de har arme, 
ben og hoveder. Måske har de været men-
nesker engang, men det som gjorde dem til 
mennesker er forsvundet, og de bevæger sig 
som døende insekter og lyder som knitrende 
brænde. Knitrende brænde ... de har sat ild 
på trælageret i krypten. 

Lorenzo kaster sig til siden op over en 
brændestabel, der går ild i hans kappe, et af 
væsenerne får Crispios hammer i brystet og 
flyver bagud med benstumper efter sig, og 
benene flagrer i luften som trommestikker. 

DINE BRØDRE

Lorenzo
Glaspuster 
Laver glasmosaik. Designer og bygger mo-
saikkerne. Lorenzo er utroligt adræt, hvilket 
er heldigt, da han ofte kravler rundt på høje 
stilladser og tegner sine glasmosaikker og 
sætter prøver af glas op for at se, hvordan 
det virker. Lorenzo ser ofte det positive i en 
situation, men det betyder også, at han ikke 
altid tager tingene så alvorligt. Han er ufor-
sigtig og handler, før han tænker. 

Filippo
Maler 
Filippo er maler, men ikke nogen særligt god 
maler. Han er bedre til at helbrede folk. Han 
virker meget stille og eftertænksom, somme 
tider en smule følelseskold og beregnende. 
Han siger ofte tingene som de er uden at 
tage hensyn til, hvordan folk reagerer. Han er 
svær at blive klog på, men der er ikke noget 
spørgsmål om, at han er meget klog. Filippo 
har næsten hvid hud, og hvis han bliver 
såret, tager det lang tid, før hans sår holder 
op med at bløde. 

Crispio
Stenhugger 
Hugger sten. Crispio er utroligt stærk, og 
bruger sin styrke til at hugge i sten, men han 
kan også arbejde kontrolleret og næsten med 
finesse, samtidig med at han hugger til. Han 
er voldsom og larmende. Han bander meget 
og kæmper med at styre sit voldsomme 
temperament. Sommetider har han for meget 
energi og for meget styrke, og han handler 
før han tænker. Ikke fordi, at han normalt 
tænker så skrækkeligt meget eller så skræk-
keligt hurtigt. Crispio hører dårligt. 

Antonio
Tømrer 
Antonio er en meget hellig mand. Han er 
måske den mest troende af de fem brødre. 
Han bygger ikke katedralen for fyrsten, fordi 
det er hans arbejde eller fordi, at det bliver en 
fantastisk bygning. Han bygger den til Gud. 
Men ellers er Antonio en fornuftens mand, 
der ofte tager sig tid til at høre begge sider 
af en sag, før han træffer en beslutning. Han 
ser meget dårligt. Om natten er han næsten 
blind, og han skal ofte hjælpes. 

Kort om Bertini
•  Bertini føler sig ansvarlig for sine brødre 

og for katedralen. Når noget går galt, 
tager han det på sine egne skuldre og 
giver aldrig andre skylden.   

•  Han har det med at tage tingene ret 
alvorligt, og har svært ved at håndtere 
det med humor. 

•  Fordi han selv er en autoritetsperson, 
forventer han, at folk gør sådan, som 
han siger, at de skal gøre. 

•  Bertini føler et stort ansvar overfor 
katedralen, fordi det er hans opgave, at 
den bliver bygget. Han har ikke tænkt så 
meget over, hvorfor han bygger den. 

•  Bertini er meget optaget af sine forsøg 
med at skabe nye metallegeringer. 

Fremmede



Dit navn er Bertini. Du er smed. Dit værktøj er ilden. 
Sammen med dine fire brødre, arbejder du på at bygge en 
Katedral i Firenze. Året er 901. Dine brødre er stenhug-
geren Crispio, tømreren Antonio, glasmageren Lorenzo og 
maleren Filippo. 

Den grove hånd tørrede langsomt sveden af ansigtet. Rødt støv fra 

byggepladsen blev hvirvlet op af vogne og gående og løbende fødder. 

Støvet satte sig i smedelærlingens fugtige ansigt. Selv om eftermiddags-

luften over Firenze var lun, føltes den kold i forhold til temperaturen 

inde i smedjen. Han kiggede over mod katedralen og på stilladserne, der 

næsten knejsede, som var de tårne. Han så på de små skikkelser, der 

gik rundt på de høje stilladser og tog imod kurve med sten og langsomt 

dag efter dag føjede endnu lidt til højden på kirketårnet, der engang ville 

blive et spiger. 

Lærlingen skulle lige til at vende sig om for at tage endnu en tørn ved 

blæsebælgen, da et højt og skingert skrig fik ham til at kigge på himlen. 

Tre store sorte fugle kredsede omkring. Han klemte øjnene sammen og 

dækkede med hænderne for det skarpe sollys, men kunne ikke se dem 

tydeligt. 

”Jeg tror, det er ravne”, lød en ung stemme et stykke derfra. Sme-

delærlingen kiggede over på en af de knægte, der hjalp tømrelærlingene 

for en bid mad og måske en mønt. Han skulle lige til at samle en sten 

op og tyre den i hovedet på drengen som straf for, at han tillod sig at 

tale til en lærling på andet år, men vendte i stedet blikket efter fuglene. 

”De er for store til at være ravne”, mumlede han så lavt, at han næsten 

var sikker på, at drengen ikke hørte, at han svarede ham. 

”Dreng!”, lød det inde fra smedjen. Det var ikke noget råb, men al-

ligevel glemte lærlingen alt om fugle og uvorne knægte. 

Hans mester stod bøjet over et stykke metal. Han stirrede på det, som 

var det en personlig fornærmelse fra hans værste fjende. Gløderne i es-

sen var svage, men det lod ikke til at genere mester. 

”Er de sorte fugle tilbage?”, spurgte smeden uden at løfte blikket fra 

det rødlige metal. Han lod en finger glide over det, og det var næsten 

som om, at det blev en smule rødere. 

”Ja mester. Tre stykker. De kredser over det store stillads. Skal jeg ...”, 

spurgte han og pegede over mod blæsebælgen. 

”Nej, jeg tror heller ikke, at det lykkes i dag”, svarede hans mester. På 

en hylde over smeden stod væsker og pulvre i værdifulde glaskrukker. 

Bertini
skridt. Du kan høre skridt foran dig. Det er Crispio. Lorenzo kan bevæge 

sig lydløst. Du kan også høre andre lyde i mørket, men det er ikke til at 

høre, hvor de kommer fra. Lydene inde i katedralen ekkoer rundt, så 

det er svært at høre, hvor noget kommer frem. Du går hurtigt frem. Du 

kender katedralen. Du kender alle små fremspring. Du kender stenene på 

gulvet. Du har selv været med til at lægge dem. Du kan mærke de næsten 

umærkelige små revner, hvor de er sat sammen. Du kan mærke selv den 

mindste ujævnhed i en sten, og du ved præcist, hvor du befinder dig, og 

du ved, at det er 17 år siden, at denne sten blev lagt. 

Du indhenter Crispio ved nedgangen til krypten. Du kan høre mærkelige 

lyde dernede fra. 

“Hvad sker der?”, hvisker du til Crispio, og han kigger bare undrende 

på dig, og du forbander hans dårlige hørelse. Du sætter i stedet lanternen 

op til ansigtet og laver et meget spørgende udtryk. 

“Lorenzo er gået foran. Spejder”, hvisker Crispio lavt, og han taler på 

den lidt mærkelige måde, der fortæller dig, at han ikke selv kan høre, 

hvad han siger. 

Crispio har stået på spring, for i det sekund I ser det røde skær fra flam-

merne, springer han frem. Du tager selv et langt skridt, er lige ved at fal-

de, genvinder balancen og løber frem. Du trækker dit korte brede sværd 

og ærgrer dig over, at dit gode sværd ligger tilbage i smedjen, mens du 

løber de sidste trin ned af de perfekte stentrapper og nærmer dig skæret, 

lugten af brændende olie og de mærkelige klaprende lyde. 

Helvede. Du er lammet i et øjeblik, for sceneriet er så tæt på dine mare-

ridt om helvede, at du næsten tror, at du drømmer. Du ser straks, at de 

mærkeligt hoppende skikkelser ikke er mennesker, selv om de har arme, 

ben og hoveder. Måske har de været mennesker engang, men det som 

gjorde dem til mennesker er forsvundet, og de bevæger sig som døende 

insekter og lyder som knitrende brænde. Knitrende brænde ... de har sat 

ild på trælageret i krypten. 

Lorenzo kaster sig til siden op over en brændestabel, der går ild i hans 

kappe, et af væsenerne får Crispios hammer i brystet og flyver bagud 

med benstumper efter sig, og benene flagrer i luften som trommestikker. 

Lorenzo stikker ud efter en af de sygt dansende skikkelser, men finter 

og tager benene på væsenet, og du fanger hans blik og fører dit sværd 

gennem brystet på det døde menneske ...  
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Lærlingen bed sig i læben. Han var endnu ikke nået dertil i sin træning, 

hvor legeringer og alkymiens hemmeligheder var blevet røbet for ham. 

Han fulgte med i sin mesters forsøg på at lave en ny legering og skabe 

et metal, der var så stærkt som jern, men skinnende som sølv, selv om 

han ikke forstod mange af de ting, som den erfarne smed foretog sig. 

Bertini kiggede op fra arbejdsbordet over på væggen, hvor talrige mod-

eller til beslag, nagler og ornamenteringer næsten dækkede det rå træ. 

Hans blik fæstnede sig ved et mindre 90 graders beslag og han gik over 

og tog det ned fra væggen. 

”Tak det over til svendene og sig, at de skal lave 16 af dem i morgen”, 

sagde Bertini og kastede det over til sin lærling, der greb det i en hånd. 

”Jamen ...,” sagde han og pegede på essen, hvor gløderne langsomt 

blev mørkere og mørkere. 

”Vi stopper for i dag. Sig til Frederico, at jeg kigger over senere. Og 

kom så af sted knægt”, sagde smeden og sendte drengen et hårdt blik, 

og han løb ud af døren. 

Bertini stillede sig over til gløderne og rakte hånden ind over dem. Han 

lod langsomt den hårde næve komme tættere og tættere på de varme 

gløder. 

”DET ER EN KATEDRAL”, lød et voldsomt råb et stykke fra smedjen.

Bertini kendte stemmen. Det var hans halvblinde bror tømreren Anto-

nio. Det var sjældent, at han hidsede sig op. Endnu mere sjældent, at 

han råbte. Bertini bevægede sig hurtigt om bag sig arbejdsbord og rakte 

ned på en hylde og trak et langt og meget blankt sværd frem. Han lod 

blikket hvile på det et øjeblik. 

”DET ER GUDS HUS”, hørte han Antonio råbe endnu højere end før, 

og han gik med hurtige, ujævne og haltende skridt ud af den mørke 

smedje. 

Det kraftige dagslys blændede ham, og han mærkede støvet mod sit 

ansigt. Bertini orienterede sig et øjeblik, og fik øje på sin bror 50 meter 

derfra. Han sad oven på en æseldriver. Bertini rakte sværdet 45 grader 

ud fra siden og lod folk se det, mens han gik derover. 

”Antonio”, sagde smeden og lagde en hånd på sin brors skulder. 

Æseldriveren var kommet nogle meter væk, og Antonio havde rejst sig 

op. Tømreren vendte sig mod sin bror med et forpint ansigtsudtryk. 

”Det er ikke noget. Jeg burde ikke lade mig hidse op over de blindes 

uvidenhed. Og jeg burde slet ikke skænde på dem, men i stedet oplyse 

dem og vende dem til at forstå, hvad det er vi gør. Undskyld Bertini. Jeg 

ved ikke, hvad der kom over mig”, sagde Antonio. 

Bertini åbnede munden for at svare, men i stedet lød der en række 

endnu højere skrig fra himmelen. Skrig som hysteriske kvinder, hvis 

”Det sker ikke”, siger Crispio så, som om han meget hurtigt er kommet 

på andre tanker.  

Antonio nikker. ”Crispio har ret. Det sker ikke”, siger han med en 

voldsom selvsikkerhed, og du ser, at Crispio sender sin bror et sjældent 

taknemmeligt blik. 

Du orker ikke at gå ind i diskussionen. Det er alligevel ikke noget, I kan 

tale jer igennem eller ud af. 

I bevæger jer hurtigt og hjemmevandt gennem byen og kommer op til 

byggepladsen, hvor den ufærdige Katedral ligger som et dødt og halvt for-

rådnet enormt væsen med skeletdele stikkende ud til alle sider. 

”Se!”, siger Lorenzo og slukker hurtigt for lanternen. 

 Du reagerer hurtigt og uden at spørge hvorfor, slukker du også din lan-

terne og fører Antonio i sikkerhed bag nogle store sække med sand. 

”Fire personer. Hurtige. Mørke”, hvisker Lorenzo og peger op mod  

katedralens sideindgang. 

”Vagter?”, spørger du. 

”Nej. Ikke vagter. De ... luskede af sted. De var tynde. Uden rustninger. 

Men bevæbnede.  Sværd tror jeg. To af dem bærer på tønder”, siger du 

og dukker dig ned bag sandsækkene, da skikkelserne er forsvundet ind i 

bygningen.  

”For pokker. Hvordan kan du se alt det?”, spørger du og klemmer øjnene 

sammen. Du kan godt se nogle skygger, men slet ikke så detaljeret som 

Lorenzo. 

”Ikke så meget ævl”, siger Crispio og rejser sig og går op mod katedral-

en med faste skridt. Du ser, at han trækker sin store hammer og bærer 

den dovent i højre hånd. 

Du bander lavmælt over din brors tåbelige mod, som altid viser sig 

på de mest ufordelagtige tidspunkter. Før du når at sige noget, hopper 

Lorenzo selvfølgelig over sækkene og sætter efter jeres store, tumpede 

bror, mens han griner hysterisk. Han næsten hopper af sted som en 

forventningsfuld hund. 

”Kom med”, siger du og tager fat i Antonio, men han bliver stående. 

”Hvad gør I?” spørger du Antonio og Filippo, der står tilbage. 

”Jeg har en anden idé”, svarer Fillipo.

”Jeg følger med Filippo”, svarer Antonio og gør tegn til dig om, at du skal 

skynde dig efter de andre, og du løber efter Crispio og Lorenzo.  

Katedralen tårner sig op foran dig som en gigantisk mørk væg, og du 

løber frem mod portåbningen. Mørket er ved at blive totalt, og du tænder 

din lanterne med et fyrtøj. Det giver nogle voldsomme glimt, men du pak-

ker den næsten helt ind i et tørklæde, så lyset dæmpes. Du standser, 

straks du træder ind under den store hvælving, og du lytter. Lytter efter 
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børn blev flået fra dem og kastet på bålets flammer, og både Antonio og 

Bertini kiggede efter de sorte fugle.  

”Forbandede dyr”, sagde Bertini lavt og så over mod det største 

stillads, hvor flere af fuglene så ud til at dykke ned mod en gruppe ar-

bejdere på jorden. Han åbnede munden for at råbe en advarsel, da han 

så en murer falde fra tårnets top, men vidste at det ikke nyttede noget. 

Han knugede sværdet hårdt, da han så manden falde ned fra toppen 

af tårnet og ramme jorden med en lyd, som kunne høres helt over til 

smedene og tømrenes arbejdsplads.  

”Hvem døde?”, spurgte Antonio. Hans næsten blinde blik var rettet 

mod himmelen, hvor der nu kun var skyer. 

”En murer. Han faldt fra stilladset”. 

”Det var fuglene”, sagde drengen og både Bertini og Antonio vendte sig 

om. 

”Stik hellere af, før æseldriverne beslutter sig for, at al balladen var din 

skyld”, sagde Bertini. 

Drengen så skiftevis på de to brødre og de to æseldrivere, der var ved 

at læsse det sidste træ og vognen og lægge det forsigtigt på jorden.  

Deres blikke var mørke. 

”Men ...”, sagde drengen. 

”Bare kom igen i morgen og sig til Venucci, at jeg sendte dig hjem,” 

sagde Bertini. 

Antonio rystede på hovedet. ”Du blander dig Bertini. Han er ikke en af 

dine drenge. Han er ikke dit ansvar”. 

Bertini nikkede. 

***

”Vi er forfulgt af uheld”, sagde du med en stemme, der lød mere kon-

staterende end direkte modløs. Du sad sammen med dine fire brødre 

omkring bålet og spiste aftensmad. 

Antonio rystede på hovedet. ”Tal ikke om held eller uheld”, sagde han 

med alvorlig stemme. 

Du smilede. Du kendte din brors modvilje mod begreber som held og 

uheld. I hans verden var der kun én vilje. 

”Jeg mener selvfølgelig ... Herren prøver os”, tilføjede du. 

Antonio smilte, men du fornemmede tydeligt, at han ikke var i humør til 

at spøge. Der var egentlig heller ikke nogen anledning til spøg. I havde 

mistet to mand på en tåbelig ulykke. Det var ikke så meget arbejdsk-

raften, men de rygter der allerede i forvejen gik om katedralen, der gik dig 

på. Folk sagde, at byggepladsen var forbandet. 

Lorenzo hopper ind foran jer: ”Vi lægger os absolut og overhovedet ikke 

ud med nogen som helst! Der er nogen, der mildt sagt lægger sig rimeligt 

meget ud med os, når de skader vores arbejde på katedralen, og hvis der 

er nogen, der ligefrem går så vidt som til at skade katedralen direkte, så 

lægger de sig sgu’ ikke bare ud med os, men med kirken, Fyrsten OG os”, 

siger du og slår ud med armene. 

Filippo klapper uden lyd og og Crispio nikker bifaldende. 

Du bevæger dig uden om en dynge affald på gaden i stedet for træde 

over den, og fører vant Antonio uden om, så han ikke falder i den. Du 

prøver at begrænse din halten, men det er svært, når I går hurtigt på de 

toppede brosted. 

”Jeg er hamrende ligeglad med, hvem fanden de er, men hvis de rører 

ved vores arbejde. Så rører jeg ved dem. Med den her”, siger Crispio og 

klapper sin hammer med den store grove hånd. 

Du bryder dig ikke om deres snak, selv om du har på fornemmelsen, at 

det mere handler om, at Crispio skal overbevise sig selv om, at det ikke er 

spor indviklet og bare handler om at slå nogle hoveder ind med en ham-

mer. 

Natten er mørk i Firenze. Enkelte gader er svagt oplyst af blafrende 

olielamper, men I sætter jeres lid til egne lanterner. Utætte skodder lader 

lys fra kærter og lamper undslippe, og langs de mørke gader tegner sig et 

spøgelsesagtigt billede af vinduernes konturer i byens huse. 

Du er også bekymret over, hvem der er, der ikke ønsker katedralen. 

Eller ikke så meget over, at der er nogen i Firenze, som er imod at fyrsten 

i byen tømmer sine skatkister på at bygge en kirke, men mere bekymret 

over, hvorfor det føles som om, at I fem brødre pludselig står alene mod 

en ukendt fjende. 

I hører en gruppe meget berusede unge mænd foran jer. Du orker ikke 

en slåskamp, så du vinker de andre ind i en smal sidegade, der fører ud 

til en række sammenhængende gårde, der går parallelt med vejen. 

”Jeg er enig, men derfor er det stadig ikke klogt at lægge sig ud med 

nogen, som vi ikke ved, hvem er. Vi bliver nødt til at tænke langsigtet. Der 

er mindst tre år tilbage på katedralen, og der er utroligt meget, der kan gå 

galt”, siger du og prøver at lyde så overbevisende som muligt. . 

”Fyrsten kan stoppe finansieringen”, mumler Antonio. 

” Kirken kan gå imod byggeriet”, siger Lorenzo.  

”Nogen kan brænde det hele af”, tilføjer Filippo. 

”Vi kan blive fyret”, siger Crispio og I andre bliver stille. 

”Hmm ... ja, det havde jeg sgu egentlig ikke tænkt på”, siger Lorenzo og 

kigger lidt overrasket på Crispio. Det er sjældent, at Crispio kommer med 

et lyst indfald.
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”Undskyld Antonio. Det var ikke for at spøge med hverken Gud eller 

Ghilbertis død”, sagde du og tog lidt mere af sovsen op på sin tallerken. 

Solen var ved at gå ned over Firenze. Dens røde lys farvede de grå sten. 

De sidste arbejdere var ved at forlade byggepladsen. 

”Ghilberti var en af vores bedste murere”, sagde Antonio og dyppede et 

stykke brød i den kraftige rødvinssovs. 

”Der er masser af dygtige murere i Firenze. Det er ikke verdens under-

gang,” sagde Lorenzo og fyldte sit krus med hvidvin. 

”Ghilberti har været med fra starten. Han var en ven såvel som en god 

håndværker”, sagde du og sendte Lorenzo et skarpt blik og følte dig lidt 

dum over, at det nu var dig, der irettesatte Lorenzo, fordi han opførte sig, 

som du havde opført dig for et minut siden. Du rodede med spidsen af dit 

sværd i bålets gløder og de glødede voldsomt op. 

De fleste af arbejderne var gået hjem. Der var stadig aktivitet blandt 

stenhuggerne, og inde i katedralens buer, var der tændt lamper. Selv om 

byggepladsen lå midt i Firenze, var det alligevel som om, at den ikke var 

en rigtig del af byen, når først solen gik ned. Kræmmerne var altid hurtige 

til at pakke deres boder ned, straks håndværkerne var på vej væk. 

Filippo nippede til sin rødvin. ”Det var fuglene,” sagde han stille. 

Crispio rystede irriteret på hovedet. ”Det var den forpulede pikidiot til 

Lamberto, der ikke fatter, at man for ind i helvede aldrig slipper rebet, 

FØR topmureren har erobret kurven”. 

Filippo nikkede. ”Han slap rebet, men det var på grund af fuglene”, 

sagde han. 

”Hvor ved du fra, at det var fuglene?”, spurgte Antonio.  

”Det sagde han til mig”, næsten hviskede Filippo. 

”Hvem? Hvem sagde det”, spurgte Crispio og forsøgte at styre sin vrede.  

”Ghilberti”, svarede Filippo. ”Det tog Ghilberti lidt tid at dø. Han var en 

usædvanlig stærk mand”. 

”End ikke du kunne hjælpe ham?”, spurgte Lorenzo.  

”Nej. Han var gået i stykker på mange mærkelige måder”, svarede 

Filippo. 

Du kunne mærke Crispios vrede, og du forstod den. Hvor Crispios raseri 

blev vakt over guds tilsyneladende mangel på retfærdighed og især hans 

egen manglende evne til at redde dagens ofre. 

I over 20 år har fem brødre arbejdet på en katedral i Firenze. Der var 

aldrig noget spørgsmål om, at de var kaldet til opgaven. Allerede da de 

var børn, begyndte brødrene at tilbyde deres arbejdskraft, når der skulle 

bygges huse i Firenze, og de fem drenge fik hurtigt ry for at have utrolige 

evner inden for hver deres felt. 

Da brødrene endnu var små, proklamerede Fyrst Gerozzo, at der 

skulle bygges en Katedral i Firenze. Det skulle være den største og mest 

fantastiske Katedral, og kun de bedste håndværkere skulle bruges, da 

katedralen skulle stå i 1000 år. 

En konkurrence blev udskrevet, og der kom håndværkere rejsende fra 

Rom, fra Byzans og fra de germanske riger. Gennem mange år blev arki-

tekttegninger vist frem, og bygmestre viste deres kunst for Fyrst Gerozzo. 

Da en ukendt arkitekt ved navn Ambrogio dukkede op og viste sin 

vision om en katedral, var fyrsten ikke mere i tvivl. Det skulle være den 

ukendte arkitekts katedral eller ingen. Det var Ambrogio, der sendte 

bud efter de fem brødre. Han havde hørt om deres evner, og selv om de 

ikke var mere end 13 år gamle og ikke kom fra nogen kendte mestre, 

hyrede han dem til byggeriet, som havde de været voksne svende. 

På hver deres område udmærkede fire af de fem brødre sig på fan-

tastisk vis. Aldrig før havde nogen set en så ung smed, der kunne lave 

de stærkeste legeringer. Eller en tømrer, der viste så stort kendskab til 

træ og som kunne behandle det, så det både kunne tåle vand og ild. 

Den unge stenhugger havde en styrke og en præcision, som selv den 

bedste udenlandske mestre ikke kunne mestre, og den unge kunstners 

glasmosaik fik fyrsten til at græde. 

Den gamle arkitekt Ambrogio forklarede drengene, at katedralen var 

en gave fra Gud til menneskene. Han fortalte dem, at sagde de ja til at 

bygge katedralen, gav de deres liv til gud. Det var en større gerning, end 

at være præst. Det var et vigtigere kald end at være munk. De sagde ja. 

Det er en urolig tid i Firenze. I mange år har arbejdet på katedralen 

kørt næsten uafbrudt. Pengekassen har været fornuftigt fyldt, Firenze 

har undgået langvarige krige med sine naboer, og det er utroligt nok den 

samme fyrste, der har siddet på magten. Men de rolige dage er forbi. 

Fyrstens opbakning til byggeriet er over den seneste tid blevet en smule 

mindre. Der er skåret ned på antallet af vagter om natten, og I har 

oplevet, at byggeriet er blevet saboteret, uden at der har været de store 

reaktioner. Kirken har aldrig været fortalere for en katedral i Firenze, da 

en katedral vil betyde, at der kommer en ny biskop til byen, men på det 

sidste, har det næsten udartet sig til aktiv modstand. 

Præcist hvad det er, der foregår er svært at vide, men der er noget i 

gære, og I har besluttet jer for egenhændigt at sørge for, at der ikke er 

nogen, der skader jeres livsværk ... og finde ud af, hvem det er, der har 

et horn i siden på katedralen. 
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ABILITY SCORES

STR 17 +3 +2 +5
Strength Value Bonus Misc. Total

DEX 13 +1 - +1
Dexterity Value Bonus Misc. Total

CON 15 +2 - +1
Constitution Value Bonus Misc. Total

INT 7 -2 - -2
Intelligence Value Bonus Misc. Total

WIS 11  - - +1
Wisdom Value Bonus Misc. Total

CHA 9 -1 - -1
Charisma Value Bonus Misc. Total

Level 
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Attack 
+4 
+5
+6/+1
+6/+1
+7/+2
+8/+3
+9/+4
+9/+4
+10/+5

Fort. save
+2
+2
+2
+3
+3
+3
+4
+4
+4

Ref. save
+2
+2
+2
+3
+3
+3
+4
+4
+4

Will save
+5
+5
+6
+6
+7
+7
+8
+8
+9

Attack/save bonus

To tal i attack bonus markerer at spilpersonen har fået angreb nummer 2 
med denne mindre bonus

KATEDRALENS
KRIGERECrispio

ATTACK

Hammer +4 +3 +2
Attack Base Strength Special

Base attack bonus +4
Bestemt af spilpersonens level Total

+9
Total

Hammer 1d6
Damage Die

+0
Weapon

+3 +2
Strength Special

+5
Total

+0
Weapon

ARMOR CLASS
13 = +1 +0 +1
Total Armor

bonus
Shield
bonus

Dex
bonus

+1
Misc. 

Crispio får +1 til AC jvf. sin special feat

Crispio får +2 til strength bonus (KUN I KAMP) jvf. sin special feat

SPECIAL FEATS
Level 1
Giver +1 til strength. (Bonus er lagt til 
på karakterark). Usædvanlig styrke. 
I ophidset tilstand, som f.eks. ved 
kamp eller ved hårdt arbejde, får 
Crispio en +2 bonus til strength dam-
age og +1 til AC bonus. Spilteknisk: 
Bonus varer ved indtil Crispio er 
faldet til ro eller i 30 runder. 

Level 2
Giver grundlæggende +2 til strength 
stat. 
A). Uhyrligt hårdt slag. Næste slag 
Crispio leverer giver +10 bonus 
til damage. Kan kun bruges hver 
tredje runde. Rammer Crispio ikke, 
skal der saves mod reflex difficulty 
15 for ikke at tabe våbenet ud af 
hånden. 
B). Usædvanlig styrke. Som level 1 
feat, bortset fra +4 damage bonus og 
+2 AC bonus. 
Indflydelse på handikap: Crispios 
hørelse bliver noget bedre. 

Level 3
Giver grundlæggende +3 til strength 
stat. 
A). Lammende slag. Slaget lammer 
fjenden i 1d4+2 runder. Ved kon-
centration i en runde, kan det næste 
slag være lammende. Rammer 
slaget runden efter koncentration, 
skal fjenden lave save vs. fortitude 
-5 eller blive lammet. (Virker ikke 
på undeads og andre magiske 
væsener. I det tilfælde giver evnen 
+ 10 i damage bonus som på level 
2.A.) 
B).  Raseri. Crispio går i kontrolleret 
raseri. +8 attack, +8 damage bonus, 
+25 hit points. Raseriet varer i ti 
runder eller hvis der ikke er flere 
fjender tilbage. Skal lave et save vs. 
will for ikke at angribe uskyldige eller 
allierede. (Kan ikke kombineres med 
feats, der kræver koncentration). 
C). Usædvanlig styrke. Som level 1 
evne, bortset fra +6 damage bonus 
og +3 AC bonus. Kan bruge to-
håndsvåben i en hånd. 
Indflydelse på handikap: Crispio 
hører næsten normalt.  

Level 4
Giver grundlæggende +4 til strength 
stat. 
A). Dræbende slag. Ved koncen-
tration i en runde, kan det næste 
slag være øjeblikkeligt dræbende. 
Rammer slaget runden efter kon-
centration, skal der laves save vs. 
fortitude -5 eller instant kill. (Virker 
ikke på undeads og andre magiske 
væsener. I det tilfælde giver evnen 
+ 15 i damage bonus). Saves der 
gives der + 15 i damage bonus.
B). Overmenneskelig styrke. Som 
level 1 feat.  +10 damage bonus 
og +5 AC bonus. Kan bruge to to-
håndsvåben i hver hånd. 
Indflydelse på handikap: Crispios 
hørelse er helt normal. 

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

A B

A B C

A B

+ +

A

Special feat avancement

Hvert ny feat koster 3 katedral-point. 

Det kræver både henholdsvis A+B og B+C i 
level 3 for at A eller B i level 4

SKILLS 

Appraise +6 -2  -
(Int) Vurdere tings værdi Ranks Ability Misc.

+4
Total

Climb +6 +3  -
(Str) At klatre med og Ranks Ability Misc.

+9
Total

Craft (Stonecutting) +9 -2  +8
(Int) At være stenhugger Ranks Ability Misc.

+15
Total

Jump +6 +3  -
(Str) At hoppe højt og langt Ranks Ability Misc.

+9
Total

Knowledge (Rocks) +6 -2  +6
(Int) Viden om sten, hvor de kommer fra, hvad de kan Ranks Ability Misc.

+10
Total

Tumble +6 +1  -
(Dex) At falde uden at Ranks Ability Misc.

+7
Total

Use rope +6 +1  -
(Dex) At bruge reb til forskellige ting Ranks Ability Misc.

+7
Total

SAVING THROWS

FORTITUDE +2 +2  -
Constitution Base Ability Misc.

+4
Total

REFLEX +2 +1  -
Dexterity Base Ability Misc.

+3
Total

WILL +5  -   -
Wisdom Base Ability Misc.

+5
Total

Expert Level 6

HIT POINTS
44

Crispio får 6 + int modifier skill points pr. level

REKNOWN

  1        2        3       4        5       6        7

KATEDRAL

Spiller levelling up
1.  Se på xp-tabellen, hvilket level  

spilpersonen er kommet i
2.  Nye attack bonusser og saves føres 

ind på karakterarket
3.  På karakterarket står der, hvor mange 

skillpoint spilpersonen får pr. level. 
Pointene fordeles på skills. Der kan 
købes nye skills fra listen. 

4.  Evt. nye special feats  
(engle-færdigheder) vælges. 

5.  Der rulles 1d6 + con bonus for nye hit 
points. 

Crispio får -8 til listen tjeks (som han ikke har som skill)

1.  Gå kun ud af rollen, hvis det er nødvendigt
2.  Omtal ikke din spilpersonen, som ‘min karakter 

siger’ eller ‘Alberto synes’, men blev derimod i 
rollen så meget som muligt. 

3.  Marker med ’timeout’ signal, hvis du vil gå ‘out of 
character’, og vent indtil der er en naturlig pause 
i spillet. 

4.  Afbryd ikke rollespil med regeltekniske 
spørgsmål. Vent med regeltekniske spørgsmål til 
at, det er tid til at bruge reglerne. 

Retningslinjer for rollespil



Level 
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Attack 
+4 
+5
+6/+1
+6/+1
+7/+2
+8/+3
+9/+4
+9/+4
+10/+5

Fort. save
+2
+2
+2
+3
+3
+3
+4
+4
+4

Ref. save
+2
+2
+2
+3
+3
+3
+4
+4
+4

Will save
+5
+5
+6
+6
+7
+7
+8
+8
+9

Attack/save bonus

To tal i attack bonus markerer at spilpersonen har fået angreb nummer 2 
med denne mindre bonus

SPECIAL FEATS
Level 1
Giver +1 til strength. (Bonus er lagt til 
på karakterark). 
Usædvanlig styrke. I ophidset 
tilstand, som f.eks. ved kamp eller 
ved hårdt arbejde, får Crispio en +2 
bonus til strength damage og +1 til 
AC bonus. Spilteknisk: Bonus varer 
ved indtil Crispio er faldet til ro eller i 
30 runder. 

Level 2
Giver grundlæggende +2 til strength 
stat. 
A). Uhyrligt hårdt slag. Næste 
slag der leveres giver +10 bonus 
til damage. Kan kun bruges hver 
tredje runde. Rammes der ikke, 
skal der saves mod reflex for ikke 
at tabe våben.  
B). Usædvanlig styrke. Som level 1 
feat, bortset fra +4 damage bonus og 
+2 AC bonus. 
Indflydelse på handikap: Crispios 
hørelse bliver noget bedre. 

Level 3
Giver grundlæggende +3 til strength 
stat. 
A). Lammende slag. Slaget lam-
mer fjenden i 1d4+2 runder. Ved 
koncentration i en runde, kan det 
næste slag være lammende. Ram-
mer slaget runden efter koncentra-
tion, skal der laves save vs. fortitude 
-5 eller fjenden er lammet. (Virker 
ikke på undeads og andre magiske 
væsener. I det tilfælde giver evnen 
+ 15 i damage bonus). Saves der 
gives der + 15 i damage bonus.
B).  Raseri. Crispio går i kontrolleret 
raseri. +8 attack, +8 damage bonus, 
+25 hit points. Raseriet varer i ti 
runder eller hvis der ikke er flere 
fjender tilbage. Skal lave et save vs. 
will for ikke at angribe uskyldige eller 
allierede. (Kan ikke kombineres med 
feats, der kræver koncentration). 
C). Usædvanlig styrke. Som level 1 
evne, bortset fra +6 damage bonus 
og +3 AC bonus. Kan bruge to-
håndsvåben i en hånd. 
Indflydelse på handikap: Crispio 
hører næsten normalt.  

Level 4
Giver grundlæggende +4 til strength 
stat. 
A). Dræbende slag. Ved koncentra-
tion i en runde, kan det næste slag 
være øjeblikkeligt dræbende. Ram-
mer slaget runden efter koncentra-
tion, skal der laves save vs. fortitude 
-5 eller instant kill. (Virker ikke på 
undeads og andre magiske virker. I 
det tilfælde giver evnen + 20 i dam-
age bonus). Saves der gives der + 
20 i damage bonus.
B). Overmenneskelig styrke. Som 
level 1 feat.  +10 damage bonus 
og +5 AC bonus. Kan bruge to to-
håndsvåben i hver hånd. 
Indflydelse på handikap: Crispios 
hørelse er helt normal. 

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

A B

A B C

A B

+ +

A

Special feat avancement

Hvert ny feat koster 3 katedral-point. 

Det kræver både henholdsvis A+B og B+C i 
level 3 for at A eller B i level 4

SKILLS 

Appraise -2  
Vurdere tings værdi Ranks Ability Misc. Total

Climb +3  
At klatre med og uden reb Ranks Ability Misc. Total

Craft (Stonecutting) -2  +8
At være stenhugger Ranks Ability Misc. Total

Jump +3  
At hoppe højt og langt Ranks Ability Misc. Total

Knowledge (Rocks) -2  +6
Viden om sten, hvor de kommer fra, hvad de kan Ranks Ability Misc. Total

Tumble +1  
At falde uden at slå sig Ranks Ability Misc. Total

Use rope +1
At bruge reb til forskellige ting Ranks Ability Misc. Total

Crispio får 6 + int modifier skill points pr. level

Level 
6
7
8
9
10
11
12
13
14

XP
15.000 
21.000
28.000
36.000
45.000
55.000
66.000
78.000
91.000

Max skill 
9
10
11
12
13
14
15
16
17

XP og skills

REKNOWN

  1        2        3       4        5       6        7

KATEDRAL

Spiller levelling up
1.  Se på xp-tabellen, hvilket level  

spilpersonen er kommet i
2.  Nye attack bonusser og saves føres 

ind på karakterarket
3.  På karakterarket står der, hvor mange 

skillpoint spilpersonen får pr. level. 
Pointene fordeles på skills. Der kan 
købes nye skills fra listen. 

4.  Evt. nye special feats  
(engle-færdigheder) vælges. 

5.  Der rulles 1d6 + con bonus for nye hit 
points. 

KATEDRALENS
KRIGERECrispio

ATTACK

 
Attack Base Strength Special

Base attack bonus
Bestemt af spilpersonens level Total

Total

Damage Die

 
Weapon

 
Strength Special Total

 
Weapon

ARMOR CLASS
      =  

Total Armor
bonus

Shield
bonus

Dex
bonus

 
Misc. 

SAVING THROWS

FORTITUDE +2  
Constitution Base Ability Misc. Total

REFLEX +1  
Dexterity Base Ability Misc. Total

WILL  -   
Wisdom Base Ability Misc. Total

HIT POINTS

EXPERIENCE LEVEL

ABILITY SCORES

STR 17 +3
Strength Value Bonus Misc. Total

DEX 13 +1 - +1
Dexterity Value Bonus Misc. Total

CON 15 +2 - +1
Constitution Value Bonus Misc. Total

INT 7 -2 - -2
Intelligence Value Bonus Misc. Total

WIS 11  - - +1
Wisdom Value Bonus Misc. Total

CHA 9 -1 - -1
Charisma Value Bonus Misc. Total



KATEDRALENS
KRIGERECrispio

Katedralen
Du skal spille stenhuggeren Crispio. Sam-
men med dine fire brødre, arbejder du på 
at bygge en katedral i Firenze i år 901. Du 
er en meget dygtig håndværker, og du har 
arbejdet på katedralen i over 20 år af dit 
liv. I er nået langt med byggeriet, men der 
er stadig tre år til, at katedralen kan ind-
vies, og der kan nå at ske meget på tre år. 
På det seneste er der nogen, som er 
begyndt at gøre det svært at arbejde på 
katedralen. Du og dine brødre har besluttet 
jer for, at I vil gøre noget ved det, og I er 
begyndt at holde øje med byggepladsen 
om natten. I er katedralens beskyttere. 

”Ikke så meget ævl”, siger du og rejser 
dig og går op mod Katedralen med faste 
skridt. 

Du hører Bertini bande bag dig og hans 
banden blander sig Lorenzos latter. Du 
mærker hvordan musklerne i dine arme 
glæder sig til at slippe deres kræfter 
løs. Som en bue, der bliver spændt og 
spændt. Som når man lader en armbrøst. 
Ikke bare en armbrøst ... som en katapult, 
der bliver spændt hårdt af fire mand. Det 
føles som når Bertini viste dig, hvordan 
man kunne samle solens stråler gennem 
et stykke buet glas. Du er solens stråler, 
der bliver samlet. Din styrke er uendelig. 

Der er mørkt uden for Katedralen, men 
da du træder ind i den første buegang, 
er det eneste synlige nogle stjerner over 
dig i de åbne vinduesportaler. Du kender 
Katedralen og alle dens ufærdige hjørner, 
søjler. Gemmesteder for baghold. Træla-
gre. Trælagre. Trælageret!

Du mærker en hånd på din skulder. 
”Hvis jeg var dem, så gik jeg efter 

trælageret”, siger Lorenzo og forsvinder 
hurtigt i mørket foran dig videre ind kat-
edralen. 

Du har lyst til at sige, at det havde du 
regnet ud, men småbander og går lang-
somt frem i mørket. Du tror, at dine øjne 
har vænnet sig til lyset, men det er Ber-
tini, der indhenter dig. Bertini har tændt 
sin lanterne, men dækker for den med at 
stykke stof, så lyset er svagt. 

”Trælageret”, siger du og prøver at 
hviske, selv om det er svært. Bertini nik-
ker. 

Du ser på Bertini, at han har hørt noget, 
og kigger spørgende på ham. Han løfter 
advarende hånden og peger frem mod 
nedgangen til krypten, hvor det meste 
importerede træ opbevares midlertidigt 
for at beskytte det. Du aner Lorenzo, som 
står halvt nede af trappen. Han gør tegn 
til jer om, at I skal stoppe. Du ser dig 
rundt om efter Filiipo, men kan ikke se 
noget i mørket. 

Du hader ventetiden. Du hader at snige 
dig. Du hader mørket. Hvorfor ikke bare 
tænde nogle fakler og gå ned og ordne de 
idioter. Få det overstået. 

Du løber i det øjeblik du ser det vold-
somme røde flakkende lys og næsten 
springer ned af stentrappen, støder fra 
på soklen til statuen og bruger energien i 
bevægelsen til at vende dig og løbe videre 
ind i krypten, hvor flammerne kom-
mer fra. Du ser skygger på væggende. 
Skygger, der bevæger sig i underlige hak, 
men før dine tanker har fundet sam-
men brager du gennem den halvåbne 
tremmedør ind til den største krypt, hvor 
træet er lagret. 

Der lugter af olie. Fyrretræet fra Norden 
brænder. Foran flammerne danser en 
skikkelse panisk. Arme og ben spjætter 
ud til alle sider. Det er et menneske. Det 
er en menneskekrop, men den bevæger 
sig ikke som et menneske. Kroppen er 
tynd og mager. Skikkelsen har et sværd 
i hånden. Fra siden ser du en lignende 
skikkelse der hopper, krabber og kryber 
hen imod dig. Hovedet hænger livløst 
på skrå. Munden er åben. Ansigtet er 
grågrønligt. Det er den hævede tunge, 
der åbner munden. Der er kun tænder i 
undermunden. 

Med et højt råb dukker du dig ned og 
bevæger dig fremad og til venstre, mens 
du svinger hammeren hårdt mod højre 
og rammer væsenet i brystet. Ikke med 
al din kraft. Du reserverer en smule af 
den til at kontrollere dit slag. Hammeren 
bryder det hårde brystben og presser 
knogler og ribben dybt ind i brystet og 
inden det krabbende og vridrende væsen 
rammer jorden, hiver du hammeren til 
dig og svinger den mod det sted, hvor 
du fornemmer det døde hoved vil lande 
sekunder før din hammer. I flammernes 
skær ser skyggerne af de menneskelige 
væseners forkrampede bevægelser, og 
dine brødre der kæmper mod dem. 

DINE BRØDRE

Bertini
Smed 
Arbejder med ild og metal. Forarbejder og sk-
aber. Hamrer med kontrol og uden voldsom 
styrke. Koncentration. For Bertini er viden en 
vigtig del af at smede. Han er stille og rolig. 
Meget ansvarlig og  samvittighedsfuld, hvilket 
kan gøre, at han tænker en smule firkantet. 
Når han først har fået en idé ind i hovedet, 
kan det være svært at overbevise ham om 
andet. Bertini er pukkelrygget og halter vold-
somt på venstre ben, der er kortere end det 
højre. Det er ofte Bertini, der tager rollen som 
talsmand og leder, når I er sammen. 

Filiipo
Maler 
Filippo er maler, men ikke nogen særligt god 
maler. Han er bedre til at helbrede folk. Han 
virker meget stille og eftertænksom, somme 
tider en smule følelseskold og beregnende. 
Han siger ofte tingene som de er uden at 
tage hensyn til, hvordan folk reagerer. Han er 
svær at blive klog på, men der er ikke noget 
spørgsmål om, at han er meget klog. Filippo 
har næsten hvid hud, og hvis han bliver 
såret, tager det lang tid, før hans sår holder 
op med at bløde. 

Lorenzo
Glaspuster 
Laver glasmosaik. Designer og bygger mo-
saikkerne. Lorenzo er utroligt adræt, hvilket 
er heldigt, da han ofte kravler rundt på høje 
stilladser og tegner sine glasmosaikker og 
sætter prøver af glas op for at se, hvordan 
det virker. Lorenzo ser ofte det positive i en 
situation, men det betyder også, at han ikke 
altid tager tingene så alvorligt. Han er ufor-
sigtig og handler, før han tænker. 

Antonio
Tømrer 
Antonio er en meget hellig mand. Han er 
måske den mest troende af de fem brødre. 
Han bygger ikke katedralen for fyrsten, fordi 
det er hans arbejde eller fordi, at det bliver en 
fantastisk bygning. Han bygger den til Gud. 
Men ellers er Antonio en fornuftens mand, 
der ofte tager sig tid til at høre begge sider 
af en sag, før han træffer en beslutning. Han 
ser meget dårligt. Om natten er han næsten 
blind, og han skal ofte hjælpes. 

Kort om Crispio
•  Crispio er en utrolig dygtig stenhugger, 

som kan kombinere utrolig styrke med 
stor præcision.  

•  Han bliver meget nemt hidsig. Crispio 
har svært ved at styre sit temperament. 
Det er som om, at der er for mange 
følelser inde i ham. Han kommer også 
sommetider til at drikke for meget. 

•  Crispio bander og svovler, fordi det 
hjælper ham til ikke at slå nogen, når 
han bliver hidsig.  

•  Han er et godt menneske. Han kan ikke 
lide, når andre har smerte eller bliver 
ulykkelige på grund af noget, som han 
gør. 

Fremmede



Dit navn er Crispio. Du er stenhugger. Dit værktøj er 
hammeren. Sammen med dine fire brødre, arbejder du på 
at bygge en Katedral i Firenze. Året er 901. Dine brødre 
er smeden Bertini, tømreren Antonio, glasmageren Lorenzo 
og maleren Filippo. 

Øjnene betragtede stenen indgående. De gamle hænder gled over ste-

nens næsten glatte flader, og den blev forsigtigt lagt tilbage til stakken 

af de andre sten. De enkelte slag fra hamre der rammer mejsler var 

umulig at skelne fra hinanden, og skabte et samlet billede af støj, de lå 

som et tæppe over det åbne værksted. 

En stor sort fugl landede på bordet lige foran den gamle stenhugger. 

Den skreg højt, og han tabte den tunge sten i sine hænder. Han så i 

samme øjeblik ind fuglens øje og glemte den ellers indgroede bevægelse 

hos en stenhugger, der taber noget tungt. Stenen faldt tungt på den 

tynde lædersko og knuste tre knogler, før den roligt lagde sig til rette på 

den støvede jord.  

Den gamle mands skrig overdøvede et kort øjeblik de 25 hamre og me-

jlser, men da skrig på katedralens byggeplads ikke var sjældne, fortsatte 

de ufortrødent deres musik, mens den gamle mester jamrende faldt 

sammen og holdt om sin fod, hvor blodet langsomt farvede det brune 

slidte læder sort. 

Fuglen hoppede et par gange rundt på det store, grove arbejdsbord og 

satte store aftryk i det fine støv fra stenene. Den lagde hovedet på skrå 

og stirrede på den gamle mands ene øje og åbnede og lukkede næbbet 

langsomt flere gange. Fuglen, som lignede en usædvanlig stor ravn, 

hoppede helt ud til kanten af bordet og dens sorte øjne slap aldrig den 

gamle mand. Så lød der en række uhyggelige skrig fra himmelen og med 

to vingeslag, der fik støvet til at rejse sig, lettede fuglen. 

Som stenhuggeren lå der og hans hoved var fyldt med smerte, fik 

han øje på det firkantede stykke granit ved siden af ham, og han følte 

at smerten lettede, mens han betragtede de perfekte hjørner og de lige 

sider. 

”Mester! Mester, hvad er der sket,” spurgte Crispio og bøjede sig ned. 

Han så fuglen, der havde siddet på bordet, men tænkte ikke over den. 

Der var mange dyr, der forsøgte at snuppe en pølse, eller hvad stenhug-

gerne havde med til frokost. Og da han så sin ældre mester ligge på 

jorden, blev alle tanker om fugle hurtigt jaget væk. 

”Fældet af en sten”, kvækkede den gamle mand og pegede på Crispios 

Crispio
mernes skær ser skyggerne af de menneskelige væseners forkrampede 

bevægelser, og dine brødre der kæmper mod dem. 
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lille mesterværk, der lå på jorden. 

”Hvad?”, spurgte Crispio, og lagde sit øre helt hen til sin læremester. 

”Jeg fik for pokker bare en sten over foden. Jeg tror, den er brækket”, 

svarede mesteren højt og Crispio fik øje på både stenen og foden. 

”Vi er forfulgt af forbandede uheld”, sagde Crispio og hjalp sin mester 

på benene. Han ømmede sig, men Crispio hørte det ikke og støttede den 

gamle mand så meget som han nu kunne uden at bære ham. Det ville 

ikke være værdigt for en mester af hans rang at blive båret. 

Han førte sin mester ud af stenhuggernes åbne værksted og op mod 

katedralen. Rundt omkring var svende ved at hæve store kurve med 

sten og vogne med de smukkeste træbjælker blev trukket af okser hen 

over byggepladsen. 

”Jeg tager dig op til Filippo. Han har forstand på den slags”, sagde 

Crispio højt. Han talte altid lidt højt, fordi han hørte dårligt, men over 

ham skreg de sorte fugle som børn, der var ved at blive brændt levende. 

Selv om alle andre lyde blev dæmpet, som lå der et tykt tæppe hen over 

dem, så kunne Crispio høre skrigene klart og tydeligt.  

Han så nogle skygger bevæge sig hurtigt på jorden, og hørte langt væk 

sit navn blive råbt, men det var svært at høre, hvor råbet kom fra. 

Da han fik øje på det, var det allerede for sent. Han så en af tre sv-

ende smide rebet, han holdt i, og de to svende, der stadig holdt i rebet, 

begyndte straks at blive trukket af sted over jorden. Crispio havde set 

ulykker ske mange gange før. Når først det var ved at ske, var det meget 

sjældent, at man kunne nå at gøre noget. Derfor blev den store mand 

stående og tog sig tid til at sætte sin mester ned. Han så den ene af 

svendene give slip på rebet, da en murer mistede fodfæstet højt over 

dem, og hang med alt sin vægt i kurven med sten. Den sidste og yngste 

af mændene ... en ung svend ved navn Buletto på ikke mere end 14 år, 

havde viklet rebet omkring sin hånd og med et ynkeligt skrig blev han 

trukket hen over jorden. 

Crispio skar en grimasse. ”For helvede”, mumlede han og vidste ud-

mærkt, hvor Buletto var på vej hen. Han håbede ikke, at knægten var 

klar over det. Som noget naturligt, vendte de fleste sig om eller lukkede 

øjnene i det øjeblik kurven med over 100 kilo sten ramte drengen på 

brystet og på halsen. Crispio så det. Han så også mureren, der havde 

trukket drengen i døden, ramme kurven med stenene og brække ryggen 

med en usædvanlig høj splintrende lyd. 

Han rystede på hovedet og kiggede op, hvorfra råbet var kommet. Han 

så Lorenzo stå i et vindue. I forhold til vinduets enorme proportioner, så 

han lille ud. Crispio vinkede til ham. 

Gemmesteder for baghold. Trælagre. Trælagre. Trælageret!

Du mærker en hånd på din skulder. 

”Hvis jeg var dem, så gik jeg efter trælageret”, siger Lorenzo og forsvin-

der hurtigt i mørket foran dig videre ind katedralen. 

Du har lyst til at sige, at det havde du regnet ud, men småbander og 

går langsomt frem i mørket. Du tror, at dine øjne har vænnet sig til lyset, 

men det er Bertini, der indhenter dig. Bertini har tændt sin lanterne, men 

dækker for den med at stykke stof, så lyset er svagt. 

”Trælageret”, siger du og prøver at hviske, selv om det er svært. Bertini 

nikker. 

Du ser på Bertini, at han har hørt noget, og kigger spørgende på ham. 

Han løfter advarende hånden og peger frem mod nedgangen til krypten, 

hvor det meste importerede træ opbevares midlertidigt for at beskytte det. 

Du aner Lorenzo, som står halvt nede af trappen. Han gør tegn til jer om, 

at I skal stoppe. Du ser dig rundt om efter Filippo, men kan ikke se noget 

i mørket. 

Du hader ventetiden. Du hader at snige dig. Du hader mørket. Hvorfor 

ikke bare tænde nogle fakler og gå ned og ordne de idioter. Få det over-

stået. 

Du løber i det øjeblik du ser det voldsomme røde flakkende lys og 

næsten springer ned af stentrappen, støder fra på soklen til statuen og 

bruger energien i bevægelsen til at vende dig og løbe videre ind i krypten, 

hvor flammerne kommer fra. Du ser skygger på væggende. Skygger, der 

bevæger sig i underlige hak, men før dine tanker har fundet sammen 

brager du gennem den halvåbne tremmedør ind til den største krypt, hvor 

træet er lagret. 

Der lugter af olie. Fyrretræet fra Norden brænder. Foran flammerne 

danser en skikkelse panisk. Arme og ben spjætter ud til alle sider. Det er 

et menneske. Det er en menneskekrop, men den bevæger sig ikke som et 

menneske. Kroppen er tynd og mager. Skikkelsen har et sværd i hånden. 

Fra siden ser du en lignende skikkelse der hopper, krabber og kryber 

hen imod dig. Hovedet hænger livløst på skrå. Munden er åben. Ansigtet 

er grågrønligt. Det er den hævede tunge, der åbner munden. Der er kun 

tænder i undermunden. 

Med et højt råb dukker du dig ned og bevæger dig fremad og til venstre, 

mens du svinger hammeren hårdt mod højre og rammer væsenet i brys-

tet. Ikke med al din kraft. Du reserverer en smule af den til at kontrollere 

dit slag. Hammeren bryder det hårde brystben og presser knogler og rib-

ben dybt ind i brystet og inden det krabbende og vridrende væsen ram-

mer jorden, hiver du hammeren til dig og svinger den mod det sted, hvor 

du fornemmer det døde hoved vil lande sekunder før din hammer. I flam-
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”Vi er forfulgt af uheld”, sagde Bertini. 

Du havde ikke nogen appetit, mens du sad i skumringen sammen med 

dine brødre, selv om gryden med hønen i rødvin og krydderurter duftede 

godt. 

Antonio rystede lidt på hovedet. ”Tal ikke om held eller uheld”, sagde 

han og du så, at Bertini og Filippo smilede. 

”Jeg mener selvfølgelig ... Herren prøver os”. 

Antonio sendte sin bror et lille smil, men var tydeligvis ikke i humør til at 

spøge. 

”Undskyld Antonio. Det var ikke for at spøge med hverken Gud eller 

Ghilbertis død”, sagde Bertini og tog lidt mere af sovsen op på sin tall-

erken. 

Solen var ved at gå ned over Firenze. I skumringen var byen næsten 

stille. De mange tårne stod i silhouet og du lod blikket glide over dem og 

tænkte, at jeres tårn ville blive højere end dem alle. 

”Ghilberti var en af vores bedste murere”, sagde Antonio. Han dyppede 

et stykke brød i den kraftige rødvinssovs. 

Du nikkede, men sagde ikke noget. Du kunne ikke lade være med at 

tænke på, om du kunne have nået rebet. Eller drengen. Ghilberti var 

dødsdømt det øjeblik, han faldt ud over stilladset. Men drengen ... 

”Der er masser af dygtige murere i Firenze. Det er ikke verdens under-

gang,” sagde Lorenzo og fyldte sit krus med hvidvin. 

”Ghilberti har været med fra starten. Han var en ven såvel som en god 

håndværker”, sagde Bertini og sendte Lorenzo et skarpt blik. Han rodede 

med spidsen af sit sværd i bålets gløder og de glødede voldsomt op. 

De fleste af arbejderne var gået hjem. Der var stadig aktivitet blandt 

stenhuggerne, og inde i katedralens buer, var der tændt lamper. Selv om 

byggepladsen lå midt i Firenze, var det alligevel som om, at den ikke var 

en rigtig del af byen, når først solen gik ned. Kræmmerne var altid hurtige 

til at pakke deres boder ned, straks håndværkerne var på vej væk. 

Filippo nippede til sin rødvin. ”Det var fuglene,” sagde han stille. 

Du rystede irriteret på hovedet. ”Det var den forpulede pikidiot til Lam-

berto, der ikke fatter, at man for ind i helvede aldrig slipper rebet, FØR 

topmureren har erobret kurven”. 

Filippo nikkede. ”Han slap rebet, men det var på grund af fuglene”, 

sagde han. 

”Hvor ved du fra, at det var fuglene?”, spurgte Antonio. 

”Det sagde han til mig”, næsten hviskede Filippo. 

”Hvem? Hvem sagde det”, spurgte du og bekæmpede vreden i din 

stemme. Du vidste, at din bror Filippo tog din råben ilde op. 

”Ghilberti”, svarede Filippo. ”Det tog Ghilberti lidt tid at dø. Han var en 

vinker jer ind i en smal sidegade, der fører ud til en række sammenhæn-

gende gårde, der går parallelt med vejen. 

”Jeg er enig, men derfor er det stadig ikke klogt at lægge sig ud med 

nogen, som vi ikke ved, hvem er. Vi bliver nødt til at tænke langsigtet. Der 

er mindst tre år tilbage på katedralen, og der er utroligt meget, der kan gå 

galt”siger Bertini. 

”Fyrsten kan stoppe finansieringen”, mumler Antonio. 

” Kirken kan gå imod byggeriet”, påpeger Lorenzo. 

”Nogen kan brænde det hele af”, tilføjer Filippo. 

”Vi kan blive fyret”, siger du og de andre bliver stille. 

”Hmm ... ja, det havde jeg sgu egentlig ikke tænkt på”, siger Lorenzo. 

”Men selvfølgelig”. 

”Det sker ikke”, siger du. 

Antonio nikker. ”Crispio har ret. Det sker ikke”, siger han med en vold-

som selvsikkerhed i stemmen, der gør, at du pludselig føler dig sikker på 

dine ord. 

I bevæger jer hurtigt og hjemmevandt gennem byen og kommer op til 

byggepladsen, hvor den ufærdige Katedral ligger som et dødt og halvt for-

rådnet enormt væsen med skeletdele stikkende ud til alle sider. 

”Se!”, siger Lorenzo og slukker hurtigt for lanternen. Bertini gør straks 

det samme, og I forsvinder ned bag nogle store sække med sand. 

”Fire personer. Hurtige. Mørke”, hvisker han og peger op mod katedral-

ens sideindgang. 

”Vagter?”

”Nej. Ikke vagter. De ... luskede af sted. De var tynde. Uden rustninger. 

Men bevæbnede.  Sværd tror jeg. To af dem bærer på tønder”, siger 

Lorenzo. 

”For pokker. Hvordan kan du se alt det?”, spørger Bertini og klemmer 

øjnene sammen. 

”Ikke så meget ævl”, siger du og rejser dig og går op mod katedralen 

med faste skridt. 

Du hører Bertini bande bag dig og hans banden blander sig Lorenzos 

latter. Du mærker hvordan musklerne i dine arme glæder sig til at slippe 

deres kræfter løs. Som en bue, der bliver spændt og spændt. Som når 

man lader en armbrøst. Ikke bare en armbrøst ... som en katapult, der 

bliver spændt hårdt af fire mand. Det føles som når Bertini viste dig, hvor-

dan man kunne samle solens stråler gennem et stykke buet glas. Du er 

solens stråler, der bliver samlet. Din styrke er uendelig. 

Der er mørkt uden for katedralen, men da du træder ind i den første 

buegang, er det eneste synlige nogle stjerner over dig i de åbne vindue-

sportaler. Du kender katedralen og alle dens ufærdige hjørner, søjler. 
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usædvanlig stærk mand”. 

”End ikke du kunne hjælpe ham?”, spurgte Lorenzo.  

”Nej. Han var gået i stykker på mange mærkelige måder”, svarede 

Filippo. 

Du mærkede, hvordan vreden begyndte at bygge op i dig. Vreden over 

at en god mand og ven som Ghilberti skulle dø på en sådan måde. Vre-

den over, at du ikke gjorde noget. Ikke kunne gøre noget. Ikke forsøgte 

at gøre noget. Vreden over, at du ikke bare kunne reagere hurtigt, men 

altid skulle tænke over tingene. Du hamrede næven så hårdt ned i jorden, 

at du mærkede småsten og ral bryde huden, og du rejste dig hurtigt og 

gik ud i det begyndende mørke med din hammer. Du håbede, at der ville 

dukke tyveknægte op. 

I over 20 år har fem brødre arbejdet på en katedral i Firenze. Der var 

aldrig noget spørgsmål om, at de var kaldet til opgaven. Allerede da de 

var børn, begyndte brødrene at tilbyde deres arbejdskraft, når der skulle 

bygges huse i Firenze, og de fem drenge fik hurtigt ry for at have utrolige 

evner inden for hver deres felt. 

Da brødrene endnu var små proklamerede Fyrst Gerozzo, at der 

skulle bygges en Katedral i Firenze. Det skulle være den største og mest 

fantastiske Katedral, og kun de bedste håndværkere skulle bruges, da 

katedralen skulle stå i 1000 år. 

En konkurrence blev udskrevet, og der kom håndværkere rejsende fra 

Rom, fra Byzans og fra de germanske riger. Gennem mange år blev arki-

tekttegninger vist frem og bygmestre viste deres kunst for Fyrst Gerozzo. 

Da en ukendt arkitekt ved navn Ambrogio dukkede op og viste sin 

vision om en katedral, var fyrsten ikke mere i tvivl. Det skulle være den 

ukendte arkitekts katedral eller ingen. Det var Ambrogio, der sendte 

bud efter de fem brødre. Han havde hørt om deres evner, og selv om de 

ikke var mere end 13 år gamle og ikke kom fra nogen kendte mestre, 

hyrede han dem til byggeriet, som havde de været voksne svende. 

På hver deres område udmærkede fire af de fem brødre sig på fantas-

tisk vis. Aldrig før havde nogen set en så ung smed, der kunne lave de 

stærkeste legeringer. Eller en tømrer, der viste så stort kendskab til træ 

og som kunne behandle det, så det både kunne tåle vand og ild. Den 

unge stenhugger havde en styrke og en præcision, som selv den bedste 

udenlandske mestre ikke kunne mestre, og den unge kunstners glasmo-

saik fik fyrsten til at græde. 

Den gamle arkitekt Ambrogio forklarede drengene, at katedralen var 

en gave fra gud til menneskene. Han fortalte dem, at sagde de ja til at 

bygge katedralen, gav de deres liv til gud. Det var en større gerning, end 

at være præst. Det var et vigtigere kald end at være munk. De sagde ja. 

Det er en urolig tid i Firenze. I mange år har arbejdet på katedralen 

kørt næsten uafbrudt. Pengekassen har været fornuftigt fyldt, Firenze 

har undgået langvarige krige med sine naboer og det er utroligt nok den 

samme fyrste, der har siddet på magten. Men de rolige dage er forbi. 

Fyrstens opbakning til byggeriet er over den seneste tid blevet en smule 

mindre. Der er skåret ned på antallet af vagter om natten, og I har 

oplevet, at byggeriet er blevet saboteret, uden at der har været de store 

reaktioner. Kirken har aldrig været fortalere for en katedral i Firenze, da 

en katedral vil betyde, at der kommer en ny biskop til byen, men på det 

sidste, har det næsten udartet sig til aktiv modstand. 

Præcist hvad det er, der foregår er svært at vide, men der er noget i 

gære, og I har besluttet jer for egenhændigt at sørge for, at der ikke er 

nogen, der skader jeres livsværk ... og finde ud af, hvem det er, der har 

et horn i siden på katedralen. 

”Det er uklogt at lægge os ud med ukendte fjender”, siger Bertini og 

halter uden om en død hund i rendestenen. 

Mørket er faldet på for flere timer siden. Inde bag skodder, kan man 

fornemme lyset fra flakkende kærter og tællelys. Det er næsten muligt 

at bilde sig ind, at byen er mindre stinkende om natten, fordi luften er 

køligere. Enkelte gadehjørner er oplyst af olielamper, men både Lorenzo 

og Bertini bærer hver sin flakkende lanterne.

Du har et fast greb om Antonios arm. Om dagen ser han dårligt, men om 

natten er han nærmest blind. 

Lorenzo hopper et par hurtige skrift frem og vender sig med front mod 

jer, og går baglæns. ”Vi lægger os absolut og overhovedet ikke ud med 

nogen som helst Bertini. Der er nogen, der groft sagt lægger sig rimeligt 

meget ud med os, når de skader vores arbejde på katedralen, og hvis de 

ligefrem går så vidt som til at skade katedralen direkte, så lægger de sig 

sgu’ ikke bare ud med os, men med kirken, Fyrsten OG os”, siger han og 

laver en voldsom bevægelse med armene. 

Filippo klapper uden lyd og nikker bifaldende. 

”Jeg er hamrende ligeglad med, hvem fanden de er, men hvis de rører 

ved vores arbejde. Så rører jeg ved dem. Med den her”, siger du og klap-

per din hammer ned i hånden. Det føles godt at sige det højt, men du har 

heller ikke lyst til at lægge dig ud med en eller anden magtfuld familie 

eller et hemmeligt selskab. 

I hører en gruppe meget berusede unge mænd foran jer, og Bertini 
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ABILITY SCORES

STR 8 -1  - -1
Strength Value Bonus Misc. Total

DEX 14 +2  - +2
Dexterity Value Bonus Misc. Total

CON 10   -  -   -
Constitution Value Bonus Misc. Total

INT 18 +4  - +4
Intelligence Value Bonus Misc. Total

WIS 14 +2  - +2
Wisdom Value Bonus Misc. Total

CHA 9 -1 - -1
Charisma Value Bonus Misc. Total

Level 
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Attack 
+4 
+5
+6/+1
+6/+1
+7/+2
+8/+3
+9/+4
+9/+4
+10/+5

Fort. save
+2
+2
+2
+3
+3
+3
+4
+4
+4

Ref. save
+2
+2
+2
+3
+3
+3
+4
+4
+4

Will save
+5
+5
+6
+6
+7
+7
+8
+8
+9

Attack/save bonus

To tal i attack bonus markerer at spilpersonen har fået angreb nummer 2 
med denne mindre bonus

KATEDRALENS
KRIGEREFilippo

ATTACK

Dagger +4 -1  -
Attack Base Strength Special

Base attack bonus +4
Bestemt af spilpersonens level Total

+3
Total

Dagger 1d4
Damage Die

 -
Weapon

-1  -
Strength Special

+3
Total

 -
Weapon

ARMOR CLASS
12 =  - +2
Total Armor

bonus
Shield
bonus

Dex
bonus

 -
Misc. 

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

A B

A B C

A B

+ +

A

Special feat avancement

Hvert ny feat koster 3 katedral-point. 

Det kræver både henholdsvis A+B og B+C i 
level 3 for at A eller B i level 4

SKILLS

Craft (painting) +6 +4  -
(Int) Evnen til at gyde olie på vandene Ranks Ability Misc.

+10
Total

Forgery +5 +4  -
(Int) Evnen til at forfalske dokumenter Ranks Ability Misc.

+9
Total

Heal +8 +2  +8
(Wis) Viden om helbredelse Ranks Ability Misc.

+18
Total

Hide +8 +2  -
(Dex) At kunne gemme sig Ranks Ability Misc.

+10
Total

Knowledge (religion) +4 +4   -
(Int) Viden om kristendom Ranks Ability Misc.

+8
Total

Speak/write latin +6 +4  -
(Wis) Læse og skrive latin Ranks Ability Misc.

+10
Total

Listen +6 +2  
(Wis) Evnen til at lytte Ranks Ability Misc.

+8
Total

SAVING THROWS

FORTITUDE +2  -  -
Constitution Base Ability Misc.

+2
Total

REFLEX +2 +2  -
Dexterity Base Ability Misc.

+4
Total

WILL +5 +2   -
Wisdom Base Ability Misc.

+7
Total

Expert Level 6

HIT POINTS
26

SPECIAL FEATS

Filippo får 6 + int modifier skill points pr. level

Move silently +8 +2  -
(Dex) Læse og skrive latin Ranks Ability Misc.

+10
Total

Search +8 +4  
(Int) Kunsten at søge efter skjulte ting Ranks Ability Misc.

+12
Total

Level 1
Helbrede mindre sår, stoppe min-
dre indre og ydre blødninger samt 
forårsage mindre blødninger. 
Fungerer kun ved berøring. 
Spilteknisk: Helbreder/skader 
1d4+1 hit points én gang i døgnet 
pr. person. 

Level 2
A). Helbrede mindre sår, stoppe 
mindre indre og ydre blødninger 
samt forårsage mindre blød-
ninger. Fungerer på op til fire 
meters afstand. Spilteknisk: 
Helbreder/skader 1d6+2 hit points 
én gang i døgnet pr. person. 
B). Helbrede ikke-dødelige 
sygdomme fra forkølelse over 
tuberkulose til lungebetændelse. 
Fungerer kun ved berøring. Hvis 
f.eks. lungebetændelsen er så 
alvorlig, at den er blevet dødelig, 
kan Filippo ikke helbrede den. 
Indflydelse på handikap: Hvis 
Filippo bliver såret, skal han lave 
et +5 fortitude save for ikke at 
miste flere hit points. 

Level 3
A). Helbrede alvorligere sår og 
stoppe alvorlige blødninger. 
Reparere knogler. Eller forårsage 
samme skader. Fungerer kun ved 
berøring. Spilteknisk: Helbreder/
skader 2d8+6 hit points én gang i 
døgnet pr. person. 
B). Massehelbredelse. Kan tage 
en level 2 feat og bruge den på 
op på 50 mennesker på samme 
tid. (Altså helbrede 1d6+2 hit 
points eller helbrede en ikke-
dødelig sygdom). Kan kun bruges 
én gang om ugen.
C). Helbrede alle former for 
sygdom øjeblikkeligt. Kan 
lamme en modstander i kortere 
tid. Fungerer kun ved berøring. 
Spilteknisk: Save vs. will or be 
paralyzed 1d6+3 rounds. 
Indflydelse på handikap: Hvis 
Filippo bliver såret, skal han ikke 
mere lave fortitude save for ikke 
at miste flere hit points. 

Level 4
A). Helbreder dødelige sår 
og alvorlige indre blødninger. 
Fungerer kun ved berøring. 
Spilteknisk: Helbreder/skader  
6d6+10 hit points én gang i døg-
net pr. person. 
B). Kan vække de døde til live. 
Eller dræbe de levende. Fungerer 
kun ved berøring. Spilteknisk. 
Save vs. will -5 or die. Kan kun 
bruges én gang om ugen.  
Indflydelse på handikap: Filip-
pos hudfarve bliver normal. 

(Filippo er bløder. Bliver han såret 
af et skarpt våben, skal han lave et 
fortitude save mod difficulty 15 hver 
runde for at holde op med at bløde. 
Mister ellers 1 hp i runden.)

REKNOWN

  1        2        3       4        5       6        7

KATEDRAL

Spiller levelling up
1.  Se på xp-tabellen, hvilket level  

spilpersonen er kommet i
2.  Nye attack bonusser og saves føres 

ind på karakterarket
3.  På karakterarket står der, hvor mange 

skillpoint spilpersonen får pr. level. 
Pointene fordeles på skills. Der kan 
købes nye skills fra listen. 

4.  Evt. nye special feats  
(engle-færdigheder) vælges. 

5.  Der rulles 1d6 + con bonus for nye hit 
points. 

1.  Gå kun ud af rollen, hvis det er nødvendigt
2.  Omtal ikke din spilpersonen, som ‘min karakter 

siger’ eller ‘Alberto synes’, men blev derimod i 
rollen så meget som muligt. 

3.  Marker med ’timeout’ signal, hvis du vil gå ‘out of 
character’, og vent indtil der er en naturlig pause 
i spillet. 

4.  Afbryd ikke rollespil med regeltekniske 
spørgsmål. Vent med regeltekniske spørgsmål til 
at, det er tid til at bruge reglerne. 

Retningslinjer for rollespil



ABILITY SCORES

STR 8 -1  - -1
Strength Value Bonus Misc. Total

DEX 14 +2  - +2
Dexterity Value Bonus Misc. Total

CON 10   -  -   -
Constitution Value Bonus Misc. Total

INT 18 +4  - +4
Intelligence Value Bonus Misc. Total

WIS 14 +2  - +2
Wisdom Value Bonus Misc. Total

CHA 9 -1 - -1
Charisma Value Bonus Misc. Total

Level 
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Attack 
+4 
+5
+6/+1
+6/+1
+7/+2
+8/+3
+9/+4
+9/+4
+10/+5

Fort. save
+2
+2
+2
+3
+3
+3
+4
+4
+4

Ref. save
+2
+2
+2
+3
+3
+3
+4
+4
+4

Will save
+5
+5
+6
+6
+7
+7
+8
+8
+9

Level 
6
7
8
9
10
11
12
13
14

XP
15.000 
21.000
28.000
36.000
45.000
55.000
66.000
78.000
91.000

Max skill 
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Attack/save bonus

XP og skills

To tal i attack bonus markerer at spilpersonen har fået angreb nummer 2 
med denne mindre bonus

KATEDRALENS
KRIGEREFilippo

ATTACK

 
Attack Base Strength Special

Base attack bonus
Bestemt af spilpersonens level Total

Total

Damage Die

 
Weapon

 
Strength Special Total

 
Weapon

ARMOR CLASS
      =  

Total Armor
bonus

Shield
bonus

Dex
bonus

 
Misc. 

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

A B

A B C

A B

+ +

A

Special feat avancement

Hvert ny feat koster 3 katedral-point. 

Det kræver både henholdsvis A+B og B+C i 
level 3 for at A eller B i level 4

SKILLS

Craft (painting) +4  
(Int) Evnen til at gyde olie på vandene Ranks Ability Misc. Total

Forgery +4  
(Int) Evnen til at forfalske dokumenter Ranks Ability Misc. Total

Heal +2  +8
(Wis) Viden om helbredelse Ranks Ability Misc. Total

Hide +2  
(Dex) At kunne gemme sig Ranks Ability Misc. Total

Knowledge (religion) +4   
(Int) Viden om kristendom Ranks Ability Misc. Total

Speak/write latin +4  
(Wis) Læse og skrive latin Ranks Ability Misc. Total

Listen +2  
(Wis) Evnen til at lytte Ranks Ability Misc. Total

SAVING THROWS

FORTITUDE   
Constitution Base Ability Misc. Total

REFLEX +2  
Dexterity Base Ability Misc. Total

WILL +2   
Wisdom Base Ability Misc. Total

HIT POINTS

SPECIAL FEATS

REKNOWN

  1        2        3       4        5       6        7

Filippo får 6 + int modifier skill points pr. level

Move silently +2  
(Dex) Læse og skrive latin Ranks Ability Misc. Total

Search +4  
(Int) Kunsten at søge efter skjulte ting Ranks Ability Misc. Total

Level 1
Helbrede mindre sår, stoppe mindre 
indre og ydre blødninger samt forår-
sage mindre blødninger. Fungerer 
kun ved berøring. 
Spilteknisk: Helbreder/skader 1d4+1 
hit points én gang i døgnet pr. 
person. Kan ikke bruge nogle af sine 
særlige evner på sig selv. 

Level 2
A). Helbrede mindre sår, stoppe 
mindre indre og ydre blødninger 
samt forårsage mindre blødninger. 
Fungerer på op til fire meters 
afstand. Spilteknisk: Helbreder/
skader 1d6+2 hit points én gang i 
døgnet pr. person. 
B). Helbrede ikke-dødelige syg-
domme fra forkølelse over tuberku-
lose til lungebetændelse. Fungerer 
kun ved berøring. Hvis f.eks. lunge-
betændelsen er så alvorlig, at den 
er blevet dødelig, kan Filippo ikke 
helbrede den. 
Indflydelse på handikap: Hvis Filippo 
bliver såret, skal han lave et +5 
fortitude save for ikke at miste flere 
hit points. 

Level 3
A). Helbrede alvorligere sår og 
stoppe alvorlige blødninger. 
Reparere knogler. Eller forårsage 
samme skader. Fungerer kun ved 
berøring. Spilteknisk: Helbreder/
skader 2d8+4 hit points én gang i 
døgnet pr. person. 
B). Massehelbredelse. Kan tage 
en level 2 feat og bruge den på op 
på 50 mennesker på samme tid. 
(Altså helbrede 1d6+2 hit points eller 
helbrede en ikke-dødelig sygdom). 
Kan kun bruges én gang om ugen. 
Kan ikke vendes negativt. 
C). Helbrede alle former for sygdom 
øjeblikkeligt. Kan lamme en mod-
stander i kortere tid. Fungerer kun 
ved berøring. Spilteknisk: Save vs. 
will or be paralyzed 1d6+3 rounds. 
Indflydelse på handikap: Hvis Filippo 
bliver såret, skal han ikke mere lave 
fortitude save for ikke at miste flere 
hit points. 

Level 4
A). Helbreder dødelige sår og alvor-
lige indre blødninger. Fungerer kun 
ved berøring. Spilteknisk: Helbreder/
skader  4d6+6 hitpoints én gang i 
døgnet pr. person. 
B). Kan vække de døde til live. Eller 
dræbe de levende. Fungerer kun 
ved berøring. Spilteknisk. Save vs. 
will -5 or die. Kan kun bruges én 
gang om ugen.  
Indflydelse på handikap: Filippos 
hudfarve bliver normal. 

(Filippo er bløder. Bliver han såret 
af et skarpt våben, skal han lave et 
fortitude save mod difficulty 15 hver 
runde for at holde op med at bløde. 
Mister ellers 1 hp i runden.)

EXPERIENCE LEVEL

KATEDRAL

Spiller levelling up
1.  Se på xp-tabellen, hvilket level  

spilpersonen er kommet i
2.  Nye attack bonusser og saves føres 

ind på karakterarket
3.  På karakterarket står der, hvor mange 

skillpoint spilpersonen får pr. level. 
Pointene fordeles på skills. Der kan 
købes nye skills fra listen. 

4.  Evt. nye special feats  
(engle-færdigheder) vælges. 

5.  Der rulles 1d6 + con bonus for nye hit 
points. 



KATEDRALENS
KRIGEREFilippo

Katedralen
Du skal spille maleren Filippo. Sammen 
med dine fire brødre, arbejder du på at 
bygge en katedral i Firenze i år 901. Du ar-
bejder på katedralen, fordi dine brødre gør 
det. Du føler ikke det samme brændende 
ansvar for dette Guds hus, som de andre 
gør, men det er noget, som du holder helt 
for dig selv. Du ved ikke, hvordan de ville 
reagere, hvis de opdagede, at du ikke var 
tændt af den samme ild som de. Men om 
tre år er katedralen færdig. Så er du og 
dine brødre endelig fri. Indtil da beskytter 
du dine brødre, så godt du kan, mens de 
beskytter deres altid kostbare katedral. 

”Jeg tror, at der er flere derude. Lad os 
sikre, at der ikke er nogen, der falder de 
andre i ryggen”. 
Antonio nikker. ”Jeg går højre om kirken. Du 
går venstre?”
Du smiler. ”Lad os alligevel holde sammen. 
Bare for en sikkerheds skyld”, siger du. 
”Højre”, siger din bror og I lister af sted i 
mørket. 
Byens lyde af grædende børn, gøende 
hunde, skrigende galninge og vægternes 
monotone råb når svagt højen, hvor Kat-
edralen bygges. Du prøver at lukke alle de 
velkendte lyde ude og lytte efter det, som er 
fremmed. De lyde, som ikke bør være der. 
Du træder forsigtigt ned i gruset med dine 
tynde lædersko og bevæger foden, så der 
næsten ikke er nogen lyd. Antonio følger dig, 
og træder i dine fodtrin. 
”Shh”, hvisker Antonio og du stopper straks. 
Han har sat sig på hug og lukker øjnene. 
”Hos stenhuggerne”, hvisker han og rejser 
sig halvt. 
”Hvor mange?”, hvisker du, men Antonio 
trækker på skuldrene. 
Du sætter retning mod stenhuggernes lejr, 
hvor du svagt aner de lyse teltduge, der 
dækker deres arbejdsborde. Du ved, at du 
ikke skal opdages. Du er intet værd i kamp. 
Dine arme har ingen styrke og der skal ikke 
mere end en lille rift til, før du bløder som 
et slagtesvin. Og den gave, du kan hjælpe 
andre med, virker ikke på dig selv. 
Stenhuggeriet ligger i en fordybning på 
byggepladsen, og du går hen til kanten og 
skjuler dig bag et skur, mens du forsøger at 
lytte dig frem til, hvem og hvor mange der 
er nede blandt stenhuggernes telte. Antonio 
prikker dig forsigtigt på skulderen og peger 
over mod et af de fjerneste værksteder. Det 
er meget svagt, men der er noget, som bev-
æger sig. Det står stiller, men det ligner en 
skikkelse, der nærmest står og fægter ud i 
luften med begge arme. Hans arme bevæger 
sig hurtigt frem og tilbage og en gang i mel-
lem tager han nogle små, mærkelige skridt. 
Du beskriver scenen for Antonio, som nikker. 
”Jeg kan næsten høre ham, tror jeg. Lad 
os snige os bag ham og tage ham oppefra”, 
hvisker du til Antonio, og I bevæger jer så 
stille I kan højre om stenhuggernes værk-

sted, for at komme tættere på den mystiske 
skikkelse. Ud af øjenkrogen ser du nogle 
meget svage lys flakke inde i katedralen, og 
du hører et fjernt råb, som kan være Crispio. 
Du mærker det rykke i dig for at komme til 
hans hjælp. Du ser ham for dig, liggende 
blødende og hjælpeløs, og du hader knuden 
af frygt i maven, når dine brødre er i fare. 
Den fremmede står med siden til jer. Hans 
øjne er lukkede, og han bevæger sine arme 
som en feberramt gøgler. Som en manisk 
dukkefører uden marionetter. Hans mund 
bevæger sig og der kommer nogle mærkelige 
lyde fra ham. 
”For helvede. Er det en troldmand”, hvæser 
Antonio, da han hører hans mærkelige 
bagvendte talen, og du mærker et sug i ma-
ven, da det går op for dig, at Antonio måske 
har ret. Troldmænd. Du har hørt historier 
om dem. 
Der lyder nu nogle svage men tydelige råb 
langt inde fra katedralen. Du ved ikke, hvad 
det er han laver, men det kan ikke være 
godt. 
”Shhh ... ”, hvisker Antonio og trækker en 
kniv og holder den i højre hånd. Han sæt-
ter sig på hug, og lægger venstre hånd på 
jorden med hele håndfladen. 
”Er du klar?”, hvisker han så stille, at du 
næsten ikke hører det. Du nikker og mærker 
dit hjerte slå hurtigere og hurtigere. Dine 
øjne ser nu den sært, maniske skikkelse 
ganske tydeligt i mørket, og i det øjeblik 
du fornemmer Antonios arm bevæge sig, 
springer du frem. 
Kniven når sit mål før dig, og den unge 
mand krummer sig sammen. Du læner dig 
frem med skulderen forrest og rammer ham 
i siden med hele din beskedne vægt. Det er 
nok til, at du driver ham bagud ind i et bord. 
Hurtigt, før han reagerer, uden at tænke dig 
om, lægger du begge hænder om hans hals, 
og det føles som en voldsom kraft pludselig 
strømmer fra dine hænder, og hans øjne 
åbnes på lige så vid gab som hans mund. 
Tungen stritter ud. Han forsøger at tale 
... eller blot at trække vejret, men dit greb 
lukker for alt. Hans arme banker op og ned 
i jorden og han kaster hovedet fra side til 
side .

DINE BRØDRE

Bertini
Smed 
Arbejder med ild og metal. Forarbejder og sk-
aber. Hamrer med kontrol og uden voldsom 
styrke. Koncentration. For Bertini er viden en 
vigtig del af at smede. Han er stille og rolig. 
Meget ansvarlig og  samvittighedsfuld, hvilket 
kan gøre, at han tænker en smule firkantet. 
Når han først har fået en idé ind i hovedet, 
kan det være svært at overbevise ham om 
andet. Bertini er pukkelrygget og halter vold-
somt på venstre ben, der er kortere end det 
højre. Det er ofte Bertini, der tager rollen som 
talsmand og leder, når I er sammen. 

Crispio
Stenhugger 
Hugger sten. Crispio er utroligt stærk, og 
bruger sin styrke til at hugge i sten, men han 
kan også arbejde kontrolleret og næsten med 
finesse, samtidig med at han hugger til. Han 
er voldsom og larmende. Han bander meget 
og kæmper med at styre sit voldsomme 
temperament. Sommetider har han for meget 
energi og for meget styrke, og han handler 
før han tænker. Ikke fordi, at han normalt 
tænker så skrækkeligt meget eller så skræk-
keligt hurtigt. Crispio hører dårligt. 

Lorenzo
Glaspuster 
Laver glasmosaik. Designer og bygger mo-
saikkerne. Lorenzo er utroligt adræt, hvilket 
er heldigt, da han ofte kravler rundt på høje 
stilladser og tegner sine glasmosaikker og 
sætter prøver af glas op for at se, hvordan 
det virker. Lorenzo ser ofte det positive i en 
situation, men det betyder også, at han ikke 
altid tager tingene så alvorligt. Han er ufor-
sigtig og handler, før han tænker. 

Antonio
Tømrer 
Antonio er en meget hellig mand. Han er 
måske den mest troende af de fem brødre. 
Han bygger ikke katedralen for fyrsten, fordi 
det er hans arbejde eller fordi, at det bliver en 
fantastisk bygning. Han bygger den til Gud. 
Men ellers er Antonio en fornuftens mand, 
der ofte tager sig tid til at høre begge sider 
af en sag, før han træffer en beslutning. Han 
ser meget dårligt. Om natten er han næsten 
blind, og han skal ofte hjælpes. 

Kort om Filippo
•  Filippo er officielt maler, men hvor hans 

brødre er utroligt dygtige til deres hånd-
værk, er Filippo ikke nogen god maler. 

•  Hans brødre lever og ånder for katedral-
en. Det gør Filippo ikke. Han er ligeglad 
med katedralen, men han vil gøre alt for 
at beskytte sine brødre. 

•  Filippo er egoistisk. Han tænker kun på 
ham selv og sine brødre. Han er ligeglad 
med andre mennesker, og hvad der sker 
med dem. 

•  Han siger tingene ligeud, og er ikke 
bange for at såre nogen. Han tager kun 
hensyn til sine brødre. 

Fremmede



Dit navn er Filippo. Du lader som om, at du er maler, 
men dit sande materiale er kødet. Sammen med dine fire 
brødre, arbejder du på at bygge en Katedral i Firenze. 
Året er 901. Dine brødre er smeden Bertini, tømreren  
Antonio, stenhuggeren Crispio og glaspusteren Lorenzo.  

Murersvenden så skiftevis på sin hævede hånd og på den store, sorte 

fugl, der sad på hejseværket lidt derfra. Hans ansigt var fortrukket i ær-

grelse og han følte trang til at samle en sten op, og kaste den i synet på 

det mørke bæst, der stirrede på ham med sorte øjne og åbenlyst hånede 

ham. 

Omkring ham var der travlhed. En travlhed, som han burde være 

en del af. Hans mester og en anden svend var i fuld gang med at fylde 

kurven med de smukt forarbejdede sten, og han burde være i fuld gang 

med at hjælpe dem. 

Hver sten vejede præcist 2 kilo og 500 gram. Det var små sten bereg-

net til detaljebyggeri på tårnet. Granitten blev hugget ud 20 kilometer 

uden for Firenze og fragtet til byggepladsen på store oksekærrer, hvor 

stenhuggerne forarbejdede dem med samme kærlighed, som havde 

det været diamanter og rubiner. Det ville være normalt at forarbejde 

stenene i stenbruddet, men den unge mester Crispio havde fra starten 

forlangt, at stenhuggeriet skulle sættes op lige ved siden af byggeriet. 

Den unge svend havde hørt mester Crispio forklare, at stenhuggerne 

skulle kunne se hvilket guddommeligt byggeri de var en del af, så de 

forstod, at hver sten skulle være et mesterværk i sig selv. 

Svenden bandede højt. ”Mester! Jeg kan ikke mere”, sagde han og 

holdt hånden frem. Den var misfarvet, hævet og tydeligvis betændt. Han 

havde arbejdet med den nu i tre dage, og havde hver nat bedt til, at det 

ville være bedre om morgenen, men det var kun blevet værre. 

”Nej, det ligner sgu noget lort”, sagde mesteren og så bekymringen 

i svendens ansigt. Ikke bekymring over hånden, men bekymring over 

fremtiden på byggepladsen. Der var ikke plads til folk, som ikke kunne 

arbejde, og der stod fem mænd parate til at overtage hans job med 30 

minutters varsel. 

”Ved du hvad. Gå op og tal med maleren Filippo. Sig at Lucrenzo siger, 

at han ville være ked af at undvære din indsats med stenene”, sagde 

mesteren. ”Og sig til Buletto, at han skal overtage din plads!”, råbte han 

efter svenden, der løb op mod katedralen. 

Filippo betragtede de unge mænd, der omhyggeligt rørte præcist 

Filippo 
skikkelse. Ud af øjenkrogen ser du nogle meget svage lys flakke inde i 

katedralen, og du hører et fjernt råb, som kan være Crispio. Du mærker 

det rykke i dig for at komme til hans hjælp. Du ser ham for dig, liggende 

blødende og hjælpeløs, og du hader knuden af frygt i maven, når dine 

brødre er i fare. Du føler den aldrig på noget andet tidspunkt. 

Den fremmede står med siden til jer. Hans øjne er lukkede, og han bev-

æger sine arme som en feberramt gøgler. Som en syg mand, der kun kan 

danse med armene. Som en manisk dukkefører uden marionetter. Hans 

mund bevæger sig og der kommer nogle mærkelige lyde fra ham. 

”For helvede. Er det en troldmand”, hvæser Antonio, da han hører hans 

mærkelige bagvendte talen, og du mærker et sug i maven, da det går op 

for dig, at Antonio måske har ret. Troldmænd. Du har hørt historier om 

dem. 

Der lyder nu nogle svage men tydelige råb langt inde fra katedralen. Du 

ved ikke, hvad det er han laver, men det kan ikke være godt. 

”Shhh ... ”, hvisker Antonio og trækker en kniv og holder den i højre hånd. 

Han sætter sig på hug, og lægger venstre hånd på jorden med hele hånd-

fladen. 

”Er du klar?”, hvisker han så stille, at du næsten ikke hører det. Du 

nikker og mærker dit hjerte slå hurtigere og hurtigere. Dine øjne ser nu 

den sært, maniske skikkelse ganske tydeligt i mørket, og i det øjeblik du 

fornemmer Antonios arm bevæge sig, springer du frem. 

Kniven når sit mål før dig, og den unge mand krummer sig sammen. Du 

læner dig frem med skulderen forrest og rammer ham i siden med hele 

din beskedne vægt. Det er nok til, at du driver ham bagud ind i et bord. 

Hurtigt, før han reagerer, uden at tænke dig om, lægger du begge hænder 

om hans hals, og det føles som en voldsom kraft pludselig strømmer fra 

dine hænder, og hans øjne åbnes på lige så vid gab som hans mund. 

Tungen stritter ud. Han forsøger at tale ... eller blot at trække vejret, 

men dit greb lukker for alt. Hans arme banker op og ned i jorden og han 

kaster hovedet fra side til side og hamrer det til sidst ned i jorden hårdt. 

En gang mere, tungen dirrer, og du bliver skubbet omkuld og mister dit 

greb ... 
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afmålte mængder farve ned i den hvide grundmaling. Larmen ude fra 

byggepladsen fortonede sig i katedralens akustik, der allerede var impo-

nerende, selv om bygningsværket var langt fra færdigt. Den bløde larm 

fra råb, hamren og skrumlen blev spiddet af et højt fugleskrig. Både 

malermesteren og hans lærlinge så op ved lyden af de høje, næsten 

kvindeagtige skrig. Filippo lavede en hurtig bevægelse og lærlingene 

fortsatte deres arbejde, men han så selv op mod de enorme portaler, 

hvor nogle sorte skygger passerede frem og tilbage udenfor. Oppe i den 

største af portalerne så han sin bror, glaspusteren Lorenzo, sidde og 

holde øje med byggepladsen. 

”Undskyld mester”, sagde den unge svend på lang afstand. Han ville 

sige mere, men han turde ikke tale til den lyse og altid tildækkede 

malermester, der vendte sig og så med sine røde øjne. I stedet for at tale 

holdt svenden sin betændte hånd frem. 

”Fortsæt”, sagde Filippo til sine lærlinge og gik hen til den unge mand. 

”Ud i lyset”, sagde han og gik forbi murersvenden. 

Malermesteren missede mod det skarpe sollys og trak sin kutte om-

kring sig. Han så op mod himmelen og de sorte fugle. 

”Jeg skar mig”, sagde svenden og stak sin betændte hånd frem. 

Filippo sukkede. Hånden var så betændt, at ondskaben snart ville 

sprede sig til resten af kroppen og ramme drengen, først med feber, se-

nere med døden. Han tog hans hånd og den unge mand for sammen, da 

han prikkede på den med en finger, men han hold smerten for sig selv. 

”Hvorfor skulle jeg redde din hånd?”, spurgte Filippo lavt og fik øje på 

stenhuggeren Crispio. Hans bror kom gående sammen med den gamle 

stenmester, som støttede sig til den store stenhugger. Det var tydeligt, at 

den gamle mand havde skadet foden. Malermesteren sukkede. 

Svenden kiggede skiftevis på sin hånd og på den uhyggelige mester. 

”Så jeg kan være med til at bygge katedralen?”, forsøgte svenden. 

Filippo rystede svagt på hovedet. ”Der er ikke mangel på arbejdskraft”, 

sagde han og slap svendens hånd i samme øjeblik, som der lød et højt 

råb fra byggepladsen.

Tre murersvende var ved at hejse en kurv med sten, da den forreste af 

dem pludselig slap sit greb i rebet. De to unge mænd, der stadig holdt 

i rebet, blev straks trukket af sted. Kurven med sten vejede mere end 

dem. Filippo så den anden af svendene give slip på rebet. En murer højt 

over dem mistede fodfæstet, og hang med alt sin vægt i kurven med 

sten. Den sidste og yngste af mændene havde viklet rebet omkring sin 

hånd og med et ynkeligt skrig blev han trukket hen over jorden, mens 

kurven og mureren kom farende ned mod den. 

Som noget naturligt, vendte de fleste sig om eller lukkede øjnene i 

”Jeg har en anden idé”, svarer du. Du kan se, at Bertini har lyst til at 

spørge, hvad det er, eller argumentere for, at I bør holde sammen, men at 

det samtidig rykker i ham for at følge efter Lorenzo og Crispio. 

”Jeg følger med Filippo”, siger Antonio og gør tegn til Bertini om, at han 

bare skal skynde sig efter de andre. 

”Du så noget ikke?”, spørger Antonio og kigger på dig med sin blege, 

mælkeagtige øjne, som er blinde, men alligevel sommetider ser det, som 

de andre ikke lægger mærke til. 

”Jeg tror, at der er flere derude. Lad os sikre, at der ikke er nogen, der 

falder de andre i ryggen”. 

Antonio nikker. ”Jeg går højre om kirken. Du går venstre?”

Du smiler. ”Lad os alligevel holde sammen. Bare for en sikkerheds 

skyld”, siger du. 

”Højre”, siger din bror og I lister af sted i mørket. 

Byens lyde af grædende børn, gøende hunde, skrigende galninge og væg-

ternes monotone råb når svagt højen, hvor katedralen bygges. Du prøver 

at lukke alle de velkendte lyde ude og lytte efter det, som er fremmed. De 

lyde, som ikke bør være der. Du træder forsigtigt ned i gruset med dine 

tynde lædersko og bevæger foden, så der næsten ikke er nogen lyd. Anto-

nio følger dig, og træder i dine fodtrin. 

”Shh”, hvisker Antonio og du stopper straks. 

Han har sat sig på hug og lukker øjnene. 

”Hos stenhuggerne”, hvisker han og rejser sig halvt. 

”Hvor mange?”, hvisker du, men Antonio trækker på skuldrene. 

Du sætter retning mod stenhuggernes lejr, hvor du svagt aner de lyse telt-

duge, der dækker deres arbejdsborde. Du ved, at du ikke skal opdages. 

Du er intet værd i kamp. Dine arme har ingen styrke og der skal ikke 

mere end en lille rift til, før du bløder som et slagtesvin. Og den gave, du 

kan hjælpe andre med, virker ikke på dig selv. 

Stenhuggeriet ligger i en fordybning på byggepladsen, og du går hen til 

kanten og skjuler dig bag et skur, mens du forsøger at lytte dig frem til, 

hvem og hvor mange der er nede blandt stenhuggernes telte. Antonio 

prikker dig forsigtigt på skulderen og peger over mod et af de fjerneste 

værksteder. Det er meget svagt, men der er noget, som bevæger sig. Det 

står stiller, men det ligner en skikkelse, der nærmest står og fægter ud 

i luften med begge arme. Hans arme bevæger sig hurtigt frem og tilbage 

og en gang i mellem tager han nogle små, mærkelige skridt. Du beskriver 

scenen for Antonio, som nikker. 

”Jeg kan næsten høre ham, tror jeg. Lad os snige os bag ham og tage 

ham oppefra”, hvisker du til Antonio, og I bevæger jer så stille I kan højre 

om stenhuggernes værksted, for at komme tættere på den mystiske 
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det øjeblik kurven med de mange sten ramte drengen på brystet og på 

halsen. Filippo så det. Han så også mureren, der havde trukket drengen 

i døden, ramme kurven med stenene og brække ryggen med en usæd-

vanlig høj splintrende lyd. 

”Åh gud. Det var ... det var mig. Det var mig”, sagde den unge svend 

med hånden og pegede på de to knuste mænd. 

”Kom tilbage ved middagstid. Så skal jeg ordne din hånd for dig”, 

sagde Filippo og smilede, mens han gik over til ulykken. 

”For fanden da noget lort”, sagde den enorme stenhugger Crispio til 

sin blege bror. 

”Ja, med mindre det er guds værk”, mumlede Fillipo. 

”For resten Fillipo. Mesteren er kommet til skade med foden ... tror du, 

at du kan ...?”. 

”Ja bror. Selvfølgelig vil jeg det. Alt for mine brødre. Alt for katedralen. 

Men nu tror jeg hellere, at jeg skal kigge til disse døende mænd. Og 

måske male katedralen, hvis jeg får tid til det”. 

”Vi er forfulgt af uheld”, sagde Bertini. 

Antonio rystede lidt på hovedet. ”Tal ikke om held eller uheld”, sagde han 

og Bertini og Filippo smilede. 

”Jeg mener selvfølgelig ... Herren prøver os”, rettede Bertini. 

Antonio sendte sin bror et lille smil, men var tydeligvis ikke i humør til at 

spøge. 

”Undskyld Antonio. Det var ikke for at spøge med hverken Gud eller Ghil-

bertis død”, sagde Bertini og tog lidt mere af sovsen op på sin tallerken. 

Solen var ved at gå ned over Firenze. I skumringen var byen næsten 

stille. De mange tårne stod i silhuet og du lod blikket glide over dem og 

tænkte på, hvor mange håndværkere der var gået i døden for at bygge et 

lidt højere tårn end naboens. Du smilede for dig selv ved tanken om rige 

købmænd, der skulle have de største tårne i byen.  

”Ghilberti var en af vores bedste murere”, sagde Antonio. Han dyppede et 

stykke brød i den kraftige rødvinssovs. 

”Der er masser af dygtige murere i Firenze. Det er ikke verdens under-

gang,” sagde Lorenzo og fyldte sit krus med hvidvin. 

”Ghilberti har været med fra starten. Han var en ven såvel som en god 

håndværker”, sagde Bertini og sendte Lorenzo et skarpt blik. Han rodede 

med spidsen af sit sværd i bålets gløder og de glødede voldsomt op. 

De fleste af arbejderne var gået hjem. Der var stadig aktivitet blandt 

stenhuggerne, og inde i katedralens buer, var der tændt lamper. Selv om 

byggepladsen lå midt i Firenze, var det alligevel som om, at den ikke var 

Natten er mørk i Firenze. Enkelte gader er svagt oplyst af blafrende 

olielamper, men I sætter jeres lid til egne lanterner. Utætte skodder lader 

lys fra kærter og lamper undslippe husene og langs de mørke gader 

tegner sig et svagt spøgelsesagtigt billede af vinduernes konturer i byens 

huse. 

”Jeg er hamrende ligeglad med, hvem fanden de er, men hvis de rører 

ved vores arbejde. Så rører jeg ved dem. Med den her”, siger Crispio og 

klapper sin hammer med den store grove hånd. 

Du kan høre, at han taler bragesnak for at styrke sig selv. Hvis der er no-

get, som Crispio frygter, er det politik og rænkespil, som han ikke forstår.  

Din bror Bertini giver Crispio et klap på skulderen, som du ikke helt ved, 

om du tolker som en opbakning eller en advarsel. 

”Jeg er enig, men derfor er det stadig ikke klogt at lægge sig ud med 

nogen, som vi ikke ved, hvem er. Vi bliver nødt til at tænke langsigtet. Der 

er mindst tre år tilbage på katedralen, og der er utroligt meget, der kan gå 

galt”, siger han. 

”Fyrsten kan stoppe finansieringen”, mumler Antonio. 

”Kirken kan gå imod byggeriet”, siger Lorenzo. 

”Nogen kan brænde det hele af”, tilføjer Filippo lavt.  

”Vi kan blive fyret”, siger Crispio og I andre bliver stille. 

Du går i dine helt egne tanker, og bliver næsten chokeret da Bertini siger 

dit navn, og du opdager, at de andre er på vej ind i en mindre gyde. De 

taler stadig ophidset om, hvem det er der saboterer byggeriet, da I kom-

mer op til byggepladsen foran katedralen. 

”Se!”, siger Lorenzo og slukker hurtigt for lanternen, mens han peger op 

i mørket mod katedralen. I forsvinder ned bag nogle store sække med 

sand. 

”Fire personer. Hurtige. Mørke”, hvisker Lorenzo og peger op mod kat-

edralens sideindgang. 

”Vagter?”, spørger Antonio, som ser dårligt om dagen, og er natteblind i 

tusmørke. 

”Nej. Ikke vagter. De ... luskede af sted. De var tynde. Uden rustninger. 

Men bevæbnede.  Sværd tror jeg. To af dem bærer på tønder”, siger 

Lorenzo og dukker sig bag sandsækkene, da skikkelserne er forsvundet 

ind i bygningen.  

”For pokker. Hvordan kan du se alt det?”, spørger Bertini og klemmer 

øjnene sammen. 

”Ikke så meget ævl”, siger Crispio og rejser sig og går op mod katedralen 

med faste skridt, hvorefter Lorenzo hurtigt følger efter med et grin.  

”Kom med”, siger Bertini og tager fat i Antonio. Han vender sig mod dig, 

da de er nået et par meter ud i mørket. ”Hvad gør du?” spørger han. 
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en rigtig del af byen, når først solen gik ned. Kræmmerne var altid hurtige 

til at pakke deres boder ned, straks håndværkerne var på vej væk. 

Du nippede til din rødvin. ”Det var fuglene,” sagde du stille. 

Crispio rystede irriteret på hovedet. ”Det var den forpulede pikidiot til 

Lamberto, der ikke fatter, at man for ind i helvede aldrig slipper rebet, 

FØR topmureren har erobret kurven”. 

Du nikkede. ”Han slap rebet, men det var på grund af fuglene”, sagde du. 

”Hvor ved du fra, at det var fuglene?”, spurgte Antonio og så frem for sig 

med sine blege øjne, der næsten var blinde i det begyndende mørke.  

”Det sagde han til mig”, svarede du lavt. 

”Hvem? Hvem sagde det”, spurgte Crispio og du kunne høre, at han 

bekæmpede vreden i sig.  

”Ghilberti”, svarede du. ”Det tog Ghilberti lidt tid at dø. Han var en usæd-

vanlig stærk mand”. 

Du havde været imponeret over Ghilberti. Hans ryg var knust, og mange 

af hans indre organer, var gået helt i stykker. Alligevel havde han levet og 

været ved bevidsthed i næsten 10 minutter. Han havde nået at bekende 

sine synder, selv om du fandt, at det var nogle meget stilfærdige synder, 

og han havde nået at fortælle, at det var de sorte fugle, der havde angre-

bet Lamberto.

”Men end ikke du kunne hjælpe ham?”, spurgte Lorenzo.  

”Nej. Han var gået i stykker på mange mærkelige måder”, svarede du. 

Døden var dig overhovedet ikke fremmed. Du var ikke bange for kødet. 

Heller ikke det kød, som var inde i kroppen. Det kød, som gjorde andre 

mennesker blege, når de så det vælte ud af maven på en mand eller de 

stumper af kød, der hænger i trevler, når en arm er blevet rykket af. Du 

havde aldrig været bange for deres skrig og tanken om, at det kunne 

være dig selv, havde aldrig gjort dig blegere, end du var fra fødslen. Du 

fandt heller ikke glæde i den, og havde du kunnet hjælpe Ghilberti, havde 

du gjort det. Du tror nok, at du lindrede hans smerter i hans sidste minut-

ter, før han fandt sin gud. 

Crispio kunne til sidst ikke styre sit temperament og rejste sig med en 

skramlen og gik ud i mørket med sin hammer og sin vrede. 

Dine brødre elsker katedralen. Den er deres et og alt. Deres liv. Du føler 

ikke noget for den. Det er en hemmelighed, du skjuler for dine brødre. 

I over 20 år har fem brødre arbejdet på en katedral i Firenze. Der var 

aldrig noget spørgsmål om, at de var kaldet til opgaven. Allerede da de 

var børn, begyndte brødrene at tilbyde deres arbejdskraft, når der skulle 

bygges huse i Firenze, og de fem drenge fik hurtigt ry for at have utrolige 

evner inden for hver deres felt. 

Da brødrene endnu var små proklamerede Fyrst Gerozzo, at der 

skulle bygges en Katedral i Firenze. Det skulle være den største og mest 

fantastiske Katedral, og kun de bedste håndværkere skulle bruges, da 

katedralen skulle stå i 1000 år. 

En konkurrence blev udskrevet, og der kom håndværkere rejsende fra 

Rom, fra Byzans og fra de germanske riger. Gennem mange år blev arki-

tekttegninger vist frem og bygmestre viste deres kunst for Fyrst Gerozzo. 

Da en ukendt arkitekt ved navn Ambrogio dukkede op og viste sin 

vision om en katedral, var fyrsten ikke mere i tvivl. Det skulle være den 

ukendte arkitekts katedral eller ingen. Det var Ambrogio, der sendte 

bud efter de fem brødre. Han havde hørt om deres evner, og selv om de 

ikke var mere end 13 år gamle og ikke kom fra nogen kendte mestre, 

hyrede han dem til byggeriet, som havde de været voksne svende. 

På hver deres område udmærkede fire af de fem brødre sig på fan-

tastisk vis. Aldrig før havde nogen set en så ung smed, der kunne lave 

de stærkeste legeringer. Eller en tømrer, der viste så stort kendskab til 

træ og som kunne behandle det, så det både kunne tåle vand og ild. 

Den unge stenhugger havde en styrke og en præcision, som selv den 

bedste udenlandske mestre ikke kunne mestre, og den unge kunstners 

glasmosaik fik fyrsten til at græde. 

Den gamle arkitekt Ambrogio forklarede drengene, at katedralen var 

en gave fra gud til menneskene. Han fortalte dem, at sagde de ja til at 

bygge katedralen, gav de deres liv til gud. Det var en større gerning, end 

at være præst. Det var et vigtigere kald end at være munk. De sagde ja. 

Det er en urolig tid i Firenze. I mange år har arbejdet på katedralen 

kørt næsten uafbrudt. Pengekassen har været fornuftigt fyldt, Firenze 

har undgået langvarige krige med sine naboer og det er utroligt nok den 

samme fyrste, der har siddet på magten. Men de rolige dage er forbi. 

Fyrstens opbakning til byggeriet er over den seneste tid blevet en smule 

mindre. Der er skåret ned på antallet af vagter om natten, og I har 

oplevet, at byggeriet er blevet saboteret, uden at der har været de store 

reaktioner. Kirken har aldrig været fortalere for en katedral i Firenze, da 

en katedral vil betyde, at der kommer en ny biskop til byen, men på det 

sidste, har det næsten udartet sig til aktiv modstand. 

Præcist hvad det er, der foregår er svært at vide, men der er noget i 

gære, og I har besluttet jer for egenhændigt at sørge for, at der ikke er 

nogen, der skader jeres livsværk ... og finde ud af, hvem det er, der har 

et horn i siden på katedralen. 
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ABILITY SCORES

STR 13 +1  - +1
Strength Value Bonus Misc. Total

DEX 18 +4  - +4
Dexterity Value Bonus Misc. Total

CON 10  -  -  -
Constitution Value Bonus Misc. Total

INT 11  - -  -
Intelligence Value Bonus Misc. Total

WIS 7 -2 - -2
Wisdom Value Bonus Misc. Total

CHA 15 +2 - +2
Charisma Value Bonus Misc. Total

Level 
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Attack 
+4 
+5
+6/+1
+6/+1
+7/+2
+8/+3
+9/+4
+9/+4
+10/+5

Fort. save
+2
+2
+2
+3
+3
+3
+4
+4
+4

Ref. save
+2
+2
+2
+3
+3
+3
+4
+4
+4

Will save
+5
+5
+6
+6
+7
+7
+8
+8
+9

Attack/save bonus

To tal i attack bonus markerer at spilpersonen har fået angreb nummer 2 
med denne mindre bonus

KATEDRALENS
KRIGERELorenzo

ATTACK

Short sword +4 +4  -
Attack Base Strength Special

Base attack bonus +4
Bestemt af spilpersonens level Total

+8
Total

Short sword 1d6
Damage Die

 -
Weapon

+1  -
Strength Special

+1
Total

 -
Weapon

ARMOR CLASS
15 = +1 +0 +4
Total Armor

bonus
Shield
bonus

Dex
bonus

 -
Misc. 

Crispio bruger sin dex til attack bonus i stedet for strength

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

A B

A B C

A B

+ +

A

Special feat avancement

Hvert ny feat koster 3 katedral-point. 

Det kræver både henholdsvis A+B og B+C i 
level 3 for at A eller B i level 4

SKILLS

Balance +4 +4 +4
(Dex) At gå på line og på høje stilladser Ranks Ability Misc.

+12
Total

Climb +6 +1  -
(Str) At klatre med og uden reb Ranks Ability Misc.

+7
Total

Craft (Glassblowing) +9  -  +8
(Int) Lave og puste glas Ranks Ability Misc.

+17
Total

Jump +4 +1  -
(Str) At hoppe højt og langt Ranks Ability Misc.

+5
Total

Hide +2 +4  +4
(Dex) At gemme sig Ranks Ability Misc.

+10
Total

Tumble +6 +4  4
(Dex) At falde uden at Ranks Ability Misc.

+14
Total

Profession (Artist) +9 -2  +6
(Wis) Designe og skabe glasmosaik Ranks Ability Misc.

+13
Total

SAVING THROWS

FORTITUDE +2  -  -
Constitution Base Ability Misc.

+2
Total

REFLEX +2 +4  -
Dexterity Base Ability Misc.

+6
Total

WILL +5 -2   -
Wisdom Base Ability Misc.

+3
Total

Expert Level 6

HIT POINTS
32

Move silently +4 +4  +4
(Dex) At bevæge sig uden en lyd Ranks Ability Misc.

+12
Total

Spot +6 -2  
(Wis) At lægge mærke til ting Ranks Ability Misc.

+4
Total

SPECIAL FEATS
Level 1
Unaturlig intuition. Intuition kaldes 
også for sjette sans. Lorenzo har 
evnen til at se og fornemme ting, som 
er lige ved at ske, hvilket giver ham 
en fantastisk evne til at undgå at blive 
ramt af slag, falde ned fra stilladser 
og lignende. Evnen giver +5 på alle 
skilltjeks der involverer dexterity. 

Level 2
A). Lynhurtige reflekser. +8 på alle 
skills der involverer dexterity, +3 på 
AC bonus. 
B). Se i mørke. Det er ikke fordi, at 
Lorenzo ser, som var det dagslys, 
men han fornemmer, hvad der er 
omkring ham. Han fornemmer fjender, 
vægge, forhindringer på gulvet, og det 
giver ham ingen problemer at bevæge 
sig eller kæmpe i komplet mørke. 
Indflydelse på handikap: 

Level 3
A). Et ekstra angreb i runden (på 
fuld bonus) og hurtige reflekser som 
fra level 2 feat. Det er ikke fordi, at 
Lorenzo bevæger sig dobbelt så 
hurtigt, men han ved præcist, hvad 
han skal gøre og kan derfor udnytte 
tiden bedre.  
B). Sjette sans. Lorenzo har en fuldt 
udviklet sjette sans, og vil aldrig gå i 
en fælde, kan fornemme om folk taler 
sandt eller usandt og kan ikke over-
raskes på nogen måde i kamp. + 4 på 
attack roll fordi han forudser fjendens 
træk. 
C). Se gennem mure. Lorenzo kan 
fornemme, hvad der er på den anden 
side af op til to mure. Evnen kræver, 
at han koncentrerer sig, og giver ham 
et relativt detaljeret billede af, hvad 
der foregår bag murene på op til 20 
meters afstand. 
Indflydelse på handikap: 

Level 4
A). To ekstra angreb i runden på 
fuld bonus ud over de eksisterende 
angreb, han har. 
B). Alseende. Lorenzo kan vælge 
hvilket som helst sted han har været, 
og se hvad der foregår. Han kan ikke 
høre noget, men kun se. Der er ingen 
tidsbegrænsning, men det kræver 
koncentration. 
Indflydelse på handikap: 

REKNOWN

  1          2         3         4          5         6          7

Lorenzo får 6 + int modifier skill points pr. level

Spiller levelling up
1.  Se på xp-tabellen, hvilket level  

spilpersonen er kommet i
2.  Nye attack bonusser og saves føres 

ind på karakterarket
3.  På karakterarket står der, hvor mange 

skillpoint spilpersonen får pr. level. 
Pointene fordeles på skills. Der kan 
købes nye skills fra listen. 

4.  Evt. nye special feats  
(engle-færdigheder) vælges. 

5.  Der rulles 1d6 + con bonus for nye hit 
points. 

1.  Gå kun ud af rollen, hvis det er nødvendigt
2.  Omtal ikke din spilpersonen, som ‘min karakter 

siger’ eller ‘Alberto synes’, men blev derimod i 
rollen så meget som muligt. 

3.  Marker med ’timeout’ signal, hvis du vil gå ‘out of 
character’, og vent indtil der er en naturlig pause 
i spillet. 

4.  Afbryd ikke rollespil med regeltekniske 
spørgsmål. Vent med regeltekniske spørgsmål til 
at, det er tid til at bruge reglerne. 

Retningslinjer for rollespil



ABILITY SCORES

STR 13 +1  - +1
Strength Value Bonus Misc. Total

DEX 18 +4  - +4
Dexterity Value Bonus Misc. Total

CON 10  -  -  -
Constitution Value Bonus Misc. Total

INT 11  - -  -
Intelligence Value Bonus Misc. Total

WIS 7 -2 - -2
Wisdom Value Bonus Misc. Total

CHA 15 +2 - +2
Charisma Value Bonus Misc. Total

Level 
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Attack 
+4 
+5
+6/+1
+6/+1
+7/+2
+8/+3
+9/+4
+9/+4
+10/+5

Fort. save
+2
+2
+2
+3
+3
+3
+4
+4
+4

Ref. save
+2
+2
+2
+3
+3
+3
+4
+4
+4

Will save
+5
+5
+6
+6
+7
+7
+8
+8
+9

Attack/save bonus

To tal i attack bonus markerer at spilpersonen har fået angreb nummer 2 
med denne mindre bonus

Spiller levelling up
1.  Se på xp-tabellen, hvilket level  

spilpersonen er kommet i
2.  Nye attack bonusser og saves føres 

ind på karakterarket
3.  På karakterarket står der, hvor mange 

skillpoint spilpersonen får pr. level. 
Pointene fordeles på skills. Der kan 
købes nye skills fra listen. 

4.  Evt. nye special feats  
(engle-færdigheder) vælges. 

5.  Der rulles 1d6 + con bonus for nye hit 
points. 

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

A B

A B C

A B

+ +

A

Special feat avancement

Hvert ny feat koster 3 katedral-point. 

Det kræver både henholdsvis A+B og B+C i 
level 3 for at A eller B i level 4

SKILLS

Balance +4
(Dex) At gå på line og på høje stilladser Ranks Ability Misc. Total

Climb +1  
(Str) At klatre med og uden reb Ranks Ability Misc. Total

Craft (Glassblowing)   +8
(Int) Lave og puste glas Ranks Ability Misc. Total

Jump +1  
(Str) At hoppe højt og langt Ranks Ability Misc. Total

Hide +4  
(Dex) At gemme sig Ranks Ability Misc. Total

Tumble +4  
(Dex) At falde uden at Ranks Ability Misc. Total

Profession (Artist) -2  +6
(Wis) Designe og skabe glasmosaik Ranks Ability Misc. Total

Move silently +4  
(Dex) At bevæge sig uden en lyd Ranks Ability Misc. Total

Spot -2  
(Wis) At lægge mærke til ting Ranks Ability Misc. Total

SPECIAL FEATS
Level 1
Unaturlig intuition. Intuition kaldes 
også for sjette sans. Lorenzo har 
evnen til at se og fornemme ting, som 
er lige ved at ske, hvilket giver ham 
en fantastisk evne til at undgå at blive 
ramt af slag, falde ned fra stilladser 
og lignende. Evnen giver +4 på alle 
skilltjeks der involverer dexterity. 

Level 2
A). Lynhurtige reflekser. +8 på alle 
skills der involverer dexterity, +3 på 
AC bonus. 
B). Se i mørke. Det er ikke fordi, at 
Lorenzo ser, som var det dagslys, 
men han fornemmer, hvad der er 
omkring ham. Han fornemmer fjender, 
vægge, forhindringer på gulvet, og det 
giver ham ingen problemer at bevæge 
sig eller kæmpe i komplet mørke. 

Level 3
A). Et ekstra angreb i runden (på 
fuld bonus) og hurtige reflekser som 
fra level 2 feat. Det er ikke fordi, at 
Lorenzo bevæger sig dobbelt så 
hurtigt, men han ved præcist, hvad 
han skal gøre og kan derfor udnytte 
tiden bedre.  
B).  Sjette sans. Lorenzo har en fuldt 
udviklet sjette sans, og vil aldrig gå i 
en fælde, kan fornemme om folk taler 
sandt eller usandt og kan ikke over-
raskes på nogen måde i kamp. + 4 på 
attack roll fordi han forudser fjendens 
træk. 
C). Se gennem mure. Lorenzo kan 
fornemme, hvad der er på den anden 
side af op til to mure. Evnen kræver, 
at han koncentrere sig, og giver ham 
et relativt detaljeret billede af, hvad 
der foregår bag murene på op til 20 
meters afstand. 

Level 4
A). To ekstra angreb i runden på fuld 
bonus.
B). Alseende. Lorenzo kan vælge 
hvilket som helst sted han har været, 
og se hvad der foregår. Han kan ikke 
høre noget, men kun se. Der er ingen 
tidsbegrænsning, men det kræver 
koncentration. 

Lorenzo får 6 + int modifier skill points pr. level
Husk bonus på dex-skills efter i forhold til special feats
(Disse bonusser er ikke akkumulative)

Level 
6
7
8
9
10
11
12
13
14

XP
15.000 
21.000
28.000
36.000
45.000
55.000
66.000
78.000
91.000

Max skill 
9
10
11
12
13
14
15
16
17

XP og skills

REKNOWN

  1        2        3       4        5       6        7

KATEDRAL

KATEDRALENS
KRIGERELorenzo

ATTACK

 
Attack Base Strength Special

Base attack bonus
Bestemt af spilpersonens level Total

Total

Damage Die

 
Weapon

 
Strength Special Total

 
Weapon

ARMOR CLASS
      =  

Total Armor
bonus

Shield
bonus

Dex
bonus

 
Misc. 

SAVING THROWS

FORTITUDE   
Constitution Base Ability Misc. Total

REFLEX +4  
Dexterity Base Ability Misc. Total

WILL -2   
Wisdom Base Ability Misc. Total

HIT POINTS

EXPERIENCE LEVEL



Dit navn er Lorenzo. Du er kunstner. Dit værktøj er glas. 
Sammen med dine fire brødre, arbejder du på at bygge 
en Katedral i Firenze. Året er 901. Dine brødre er smeden 
Bertini, tømreren Antonio, stenhuggeren Crispio og maleren 
Filippo. 

Syv, store sorte fugle lettede fra toppen af skelettårnet. De skreg højt 

som forpinte børn. En af arbejderne på stilladset omkring det ufærdige 

tårn satte sin spand med mørtel og kiggede op efter de mørke skygger 

på himmelen. Hans grove ansigt var lagt i bekymrede furer, som så han 

de syv sorte fugle mod den blå himmel som et dårligt tegn. Han lavede 

uden at tænke over det korsets tegn for sit bryst og greb igen spanden 

med mørtel og så op, hvor stilladset strakte sig højt mod himmelen. 

Med et fast greb i en bjælke over sig, trak han sig med muskuløse arme 

højere i stilladset, satte spanden med mørtel på en bjælke over sig og 

trak sig behændigt op på den næste brede bjælke, så han var på højde 

med den ufærdige mur. Den simple arbejder så igen op mod himmelen, 

og følte sig lettet over, at de sorte fugle var væk. Furerne i hans an-

sigt blev glattet ud, da han med murerskeen lagde en præcist afmålt 

mængde mørtel på den øverste sten. Han så et øjeblik ud som et lille 

barn, der havde fundet en blank sten i vandkanten. 

Mange meter under ham greb unge, men slidte næver, fat i et tykt reb, 

og på en kort kommando spændtes musklerne i arme og ben, og kurven 

med sten hævede sig op i luften. De tre muresvende forsøgte at få så 

godt fodfæste i den hårde, sandede jord, og trak sig langsomt bagud. 

Næverne var låst om rebet som skruetvinger og det svage punkt var 

de bløde lædersåles greb med jorden, som skred under dem. Fødderne 

bevægede sig hurtigt under dem. Hvis de gik i stå, ville de miste magten 

over kurven med sten, som langsomt hævede sig op mod tårnets midler-

tidige tinde. Den bagerste svend havde viklet rebenden om sin arm, så 

han ikke slap sit greb. 

”Sten”, råbte den forreste svend. 

”Sten”, råbte sjakbejdsen halvvejs oppe på stilladset, med hænderne 

formet som en tragt. 

Gennem råb, metal mod metal og en konstant hamren hørte mureren 

råbet og reagerede, som havde det været hans navn. Han så ned på 

kurven, der var 10 meter fra ham, lagde sin murerske og gjorde sig klar 

til at erobre kurven. 

Lorenzo så fuglene cirkle omkring tårnet. De forsvandt næsten mod 

Lorenzo
voldsomme glimt i samme øjeblik du passerer den sidste buegang og 

kommer ud i kryptens hovedkammer, hvor træet ligger. 

Fire skikkelser ... ikke mennesker, men skikkelser. Du ser noget, der 

ligner et menneske stå med et fyrtøj foran fyrretræet fra norden. Hans 

bevægelser er overdrevne. Armen bliver ført helt tilbage, før den farer 

frem og slår ned på fyrtøjet. Hans ben spjætter næsten bagud, da fyrtøjet 

gnistrer og i et kort sekund, ser det ud som om, at han svæver. Denne 

gang får gnisten fat i det olievædede træ, som straks flammer op. 

Du bander lydløst og trækker dit korte sværd fra dit bælte, og løber frem 

uden en lyd. Dine brødre vil se flammerne og kommet et øjeblik. Du kan 

godt holde stand mod fire ... skikkelser ... i et øjeblik. Du er hurtigere, 

du har overraskelsens moment og ... du hugger sværdet ind i siden på 

væsenet med fyrtøjet, lige der, hvor nyrerne sidder, men han bukker ikke 

sammen i smerte som forventet, men vender hovedet mod dig. Uden at 

vende kroppen. Han drejer hovedet næsten 180 grader og kigger på dig 

med tomme glasøjne. Du har ikke sat farten ned, men fortsætter forbi 

ham, ruller over træet, hvor det endnu ikke brænder, frem mod den næste 

menneskedukke, mens du i høj grad savner Crispio og den knusende 

kraft fra hans hammer. Du hører sværd blivet trukket, og din næste bev-

ægelse med sylen, bliver et lavt sving, der presser marionettens sværd ud 

til siden, og du sparker hårdt og voldsomt ud efter brystet på den, men 

væsenet nærmest flyver bagud i luften. Du hører tunge skridt fra Crispio 

og fornemmer ud af øjenkrogen, at hans hammer driver væsenet med 

fyrtøjet i gulvet med en syg, kvasende lyd. Du stikker selv ud, men fører 

ikke slaget igennem, og i stedet fejer du benene væk under marionetten 

og træder til side, så Bertini kan komme til og han borer sit kortsværd 

ned i brystet på det uvæsen, der krabber rundt på gulvet med en grå 

tunge hængende ud af munden. En hængt mands ansigt. En død mands 

ansigt. Bertini dræber ham igen, og i flammerne hidsigt flakkende lys, 

orienterer du dig kort, før du kaster dig væk fra et sværdhug ...
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solens stærke lys, men når han kneb øjnene sammen, kunne han se syv 

mørke skygger bevæge sig. Han brød sig ikke om fuglene, der havde til-

bragt formiddagen øverst på Antonios stillads. Han havde et lille stykke 

grønt glas i hånden og lod fingeren glide over strukturen og mærkede 

igen og igen den lille urenhed i glassets overflade. Han sad i en vin-

duesåbning som engang ville blive hjemsted for den rene skønhed. Når 

Lorenzo lukkede øjnene, kunne han se mosaikkerne skifte form foran 

sit øje og før eller siden, ville den rigtige konstellation af glasstykker gå 

op for ham. Men han havde ikke lukket øjnene og set noget. Han havde 

med åbne øjne kigget på de syv, sorte fremmede fugle. 

Ud af øjenkrogen så han mureren Frederico gribe fat i stilladset og 

læne hele sin muskuløse krop ud i intet for at gribe en ny kurv med 

sten. Lorenzo flyttede blikket fra fuglene til murerens akrobatiske bevæ-

gelser. Murerens hånd lukkede sig om rebet på kurven, og han trak den 

over mod sig. 

Lorenzo så ikke fuglene forlade deres plads højt over det ufærdige 

tårn, men han hørte deres skrig, da de dykkede ned over arbejderne på 

jorden. 

”Crispio”, råbte han kort og hårdt, da han så den forreste murersvend 

slippe sit greb i rebet for at afværge fuglens angreb. De to andre svende 

holdt fast i rebet, men de begyndte at glide frem i den løse jord. 

Lorenzo så, at den ældre murer fik et overrasket udtryk i ansigtet, da 

kurven pludselig blev tung i stedet for at hæve sig den sidste meter. Han 

havde et splitsekund til at beslutte sig for, om han ville holde fast i den 

eller give slip. Lorenzo nåede kun at åbne munden for at råbe ”slip”, da 

vægten blev for meget for murerens greb om bjælken og han forsvandt 

ud over kanten, mens han klamrede sig til kurven. Det gav et voldsomt 

ryk i rebet, og den anden svend slap rebet og lod det glide. Den tredje og 

yngste svend havde viklet rebet om armen, og han skreg højt, da hans 

arm blev af rykket og led, og han blev trukket hen over den stenede jord 

i voldsom fart. 

De fleste arbejdsfolk vendte sig bort, da kurven med sten ramte sven-

den med en høj, våd lyd. Splitsekunder senere ramte den gamle murer 

kurven med sten, og hans ryg brækkede med en høj splintren. Han lå 

over stenkurven, som bøjede han sig sammen over den, men han lå på 

ryggen. 

Der blev stille. Lorenzo sukkede. Han så ned på Crispio, der vinkede 

op til ham og trak på skuldrene. Lorenzo kastede det lille stykke glas 

efter en af fuglene, der havde sat sig på stilladset overfor ham, men det 

lille grønne glasstykke faldt til jorden. 

”Buer”, mumlede han. ”Vi burde have nogle buer”. 

”For pokker. Hvordan kan du se alt det?”, spørger Bertini og klemmer 

øjnene sammen. 

”Ikke så meget ævl”, siger Crispio og rejser sig og går op mod katedral-

en med faste skridt. Du ser, at han trækker sin store hammer og bærer 

den dovent i højre hånd. 

Du hører Bertini bande bag dig, og du kan ikke lade være med at grine 

over dine brødre. Du mærker noget boble i kroppen, en glæde over at se 

dit bjerg af en bror vade direkte op mod katedralen for at smadre enhver, 

som formaster sig til at skade noget, som han holder af. En glæde over 

at løbe ud i mørket uden at vide, hvad der møder dig og føle en frihed, 

som du ellers kun føler, når du klatrer højt oppe i stilladserne eller ser 

hvordan tre farvede stykker glas pludselig bliver til en ny helhed, som gør 

dem alle tre smukkere end de var før. Du ser dig selv løbe ind i katedral-

en, og du ved, at du smiler, som en ægtemand, der vender hjem til sin 

kone og børn efter en lang rejse. 

Mænd med tønder. Hvad har man i tønder, hvis det ikke er vin eller øl. 

Du ser Crispio stå i katedralens første buegang i det totale mørke. Det er 

sjældent, at han tøver, men hvis der er noget, som Crispio hader, er det 

mørke. Han hører som en gammel mand, og hans øjne er ikke så gode 

som dine. Du lægger en hånd på hans skulder. 

”Hvis jeg var dem, så gik jeg efter trælageret”, siger du til ham. Lidt 

højere, end du foretrækker, men han skal have en chance for at høre det. 

Du fortsætter frem uden at vente på hans respons. 

Mørket er din ven, men i dette næsten totale mørke, hvor det eneste lys 

kommer fra de åbne vinduesportaler, er det ikke synet, du sætter din lid 

til, men det er kendskabet til katedralen. Til alle dens kroge, som du har 

set opstå. Du kender hver en sten på gulvet. Du har set dem blive lagt. 

Du har hørt stenhuggerne skændes over, hvorvidt stenene var glatte nok, 

og du mærke en lille forhøjning gennem læderet på din sko, og du har en 

klar fornemmelse af, hvor du er. 

Du hører dem. Du hører en svag plasken og nogle besynderlige aryt-

miske trin. Det er nede fra krypten, hvor I opbevarer store mængder 

importeret træ. Dine brødre er lige bag dig. Du hører tydeligt Crispio, 

og lige bag ham, hører du Bertini som efter al sandsynlighed har fat i 

Antonio, der intet kan se i mørket. Du kan ikke se eller høre Filippo, og 

det beroliger dig. Hans skrøbelige helbred er ikke egnet til kamp, men du 

håber, at han er i nærheden. Du gør tegn til dem, at de skal stoppe og 

viser dem, at du sniger dig frem for at se, hvad der foregår. 

Du bevæger fødderne, så de laver så lidt støj på stenene som muligt 

og skynder dig frem i den underjordiske gang. Lydene af mærkelige trin 

bliver højere, og du hører den umiskendelige lyd af et fyrtøj og ser nogle 
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”Ghilberti var en af vores bedste murere”, sagde Antonio og dyppede et 

stykke brød i den kraftige rødvinssovs. 

Crispio nikkede. Du vidste, at han havde dårlig samvittighed. Dårlig 

samvittighed over, at han havde mistet to af sine mænd og dårlig samvit-

tighed over, at han ikke havde nået rebet. Over at han ikke havde forsøgt 

at nå rebet, men bare havde stået og gloet på dig. 

”Der er masser af dygtige murere i Firenze. Det er ikke verdens under-

gang,” sagde du og fyldte dit krus med hvidvin. 

”Ghilberti har været med fra starten. Han var en ven såvel som en god 

håndværker”, sagde Bertini og sendte dig et vredt blik. Han rodede med 

spidsen af sit sværd i bålets gløder. 

Solen var ved at gå ned over byggepladsen. De fleste af arbejderne 

var gået hjem. Der var stadig aktivitet blandt stenhuggerne, og inde i 

katedralens buer, var der tændt lamper. Selv om byggepladsen lå midt 

i Firenze, var det alligevel som om, at den ikke var en rigtig del af byen, 

når først solen gik ned. Kræmmerne var altid hurtige til at pakke deres 

boder ned, straks håndværkerne var på vej væk. Kun sjældent forsøgte 

tiggerne at lave lejr på byggepladsens område, hvilket måske godt kunne 

hænge sammen med din bror Crispios ry for selv at bevogte byggepladsen 

om natten med sin store hammer over skulderen. 

Eller måske var det fordi, at folk sagde, at byggepladsen var forbandet. 

Der var ikke nogen, der turde sige, at katedralen var forbandet. Det var 

Fyrst Gerozzos Katedral. 

Filippo nippede til sin rødvin. ”Det var fuglene,” sagde han stille. 

Crispio rystede irriteret på hovedet. ”Det var den forpulede pikidiot til 

Lamberto, der ikke fatter, at han for ind i helvede aldrig slipper rebet, 

FØR topmureren har erobret kurven”. 

Filippo nikkede. ”Han slap rebet, men det var på grund af fuglene”, 

sagde han. 

Du fulgte interesseret dine to brødres diskussion men blandede dig ikke. 

”Hvor ved du fra, at det var fuglene?”, spurgte Antonio. Han sad og snit-

tede i et stykke træ med en meget lille kniv.

”Det sagde han til mig”, næsten hviske Filippo. 

”Hvem? Hvem sagde det”, spurgte Crispio og du kunne høre, at han 

passede på ikke at lyde alt for brysk. 

”Ghilberti”, svarede Filippo. ”Det tog Ghilberti lidt tid at dø. Han var en 

usædvanlig stærk mand”. 

”End ikke du kunne hjælpe ham?”, spurgte du og fangede din brors røde 

øjne. 

”Nej. Han var gået i stykker på mange mærkelige måder”, svarede 

Filippo. 

over, hvorfor det føles som om, at I fem brødre pludselig står alene mod 

en ukendt fjende. 

Måske lytter du generelt bare for meget til sladderen på kroen.  

Katedralen burde stå under Fyrst Gerozzos beskyttelse, så hvorfor han 

ikke i højere grad griber ind over for de ting, der sker lige nu, forstår du 

ikke helt. I over 20 år har fyrsten lagt mere guld i katedralen end nogen 

troede, der var i byens skatkamre. Måske er kisten ved at være tom? 

I hører en gruppe meget berusede unge mænd foran jer, og Bertini 

vinker jer ind i en smal sidegade, der fører ud til en række sammenhæn-

gende gårde, der går parallelt med vejen. 

”Jeg er enig, men derfor er det stadig ikke klogt at lægge sig ud med 

nogen, som vi ikke ved, hvem er. Vi bliver nødt til at tænke langsigtet. Der 

er mindst tre år tilbage på katedralen, og der er utroligt meget, der kan gå 

galt”, siger Bertini. 

”Fyrsten kan stoppe finansieringen”, mumler Antonio. 

” Kirken kan gå imod byggeriet”, siger du. 

”Nogen kan brænde det hele af”, tilføjer Filippo. 

”Vi kan blive fyret”, siger Crispio og I andre bliver stille. 

”Hmm ... ja, det havde jeg sgu egentlig ikke tænkt på”, siger du og 

kigger lidt overrasket på din bror. Det kan godt være, at han ikke er det 

hurtigste dyr i skoven, men når han tænker, så er det fornuftige tanker. 

”Det sker ikke”, siger Crispio så, som om han meget hurtigt er kommet 

på andre tanker.  

Antonio nikker. ”Crispio har ret. Det sker ikke”, siger han med en 

voldsom selvsikkerhed, og du ser, at Crispio sender sin bror et sjældent 

taknemmeligt blik. 

I bevæger jer hurtigt og hjemmevandt gennem byen og kommer op til 

byggepladsen, hvor den ufærdige Katedral ligger som et dødt og halvt for-

rådnet enormt væsen med skeletdele stikkende ud til alle sider. 

”Se!”, siger du og slukker hurtigt for lanternen. Dine øjne har vænnet sig 

til mørket, og du ser næsten så klart, som havde det været tusmørke. Og 

da du ser skyggerne, er det næsten som om, at dine øjne trækker dem 

tættere ind på dig og du fokuserer dit blik. 

 Bertini gør straks det samme, og I forsvinder ned bag nogle store 

sække med sand. 

”Fire personer. Hurtige. Mørke”, hvisker du og peger op mod katedralens 

sideindgang. 

”Vagter?”

”Nej. Ikke vagter. De ... luskede af sted. De var tynde. Uden rustninger. 

Men bevæbnede.  Sværd tror jeg. To af dem har tønder”, siger du og duk-

ker dig ned bag sækkene, da skikkelserne er forsvundet ind i bygningen.  

Lorenzo  6 Lorenzo  3



Crispio sad lidt og hamrede sin næve i jorden, før han pludselig rejste 

sig, tog sin hammer og gik ud i det begyndende mørke. 

”Men han har ret. Det var fuglene”, sagde du og kiggede på Filippo. 

”Vi burde have nogle buer”, sagde Antonio og du smilede. 

”Jeg troede, at du gjorde i at kaste med dine knive”, sagde du til din 

næste blinde bror, og det var Antonios tur til at smile. 

Bertini rejste sig. ”Jeg går op og forklarer sagen for Ambrogio”, sagde 

han. 

Du rejste dig også. ”Hvad helvede er der at forklare Bertini? Det var et 

uheld. En murer og en svend døde i et uheld. Det er ikke første gang, at 

det sker, og det bliver sandsynligvis ikke sidste”. 

Din bror trak på skuldrene og gik ud i mørket. 

I over 20 år har fem brødre arbejdet på en katedral i Firenze. Der var 

aldrig noget spørgsmål om, at de var kaldet til opgaven. Allerede da de 

var børn, begyndte brødrene at tilbyde deres arbejdskraft, når der skulle 

bygges huse i Firenze, og de fem drenge fik hurtigt ry for at have utrolige 

evner inden for hver deres felt. 

Da brødrene endnu var små, proklamerede Fyrst Gerozzo, at der 

skulle bygges en Katedral i Firenze. Det skulle være den største og mest 

fantastiske Katedral, og kun de bedste håndværkere skulle bruges, da 

katedralen skulle stå i 1000 år. 

En konkurrence blev udskrevet, og der kom håndværkere rejsende fra 

Rom, fra Byzans og fra de germanske riger. Gennem mange år blev arki-

tekttegninger vist frem, og bygmestre viste deres kunst for Fyrst Gerozzo. 

Da en ukendt arkitekt ved navn Ambrogio dukkede op og viste sin 

vision om en katedral, var fyrsten ikke mere i tvivl. Det skulle være den 

ukendte arkitekts katedral eller ingen. Det var Ambrogio, der sendte 

bud efter de fem brødre. Han havde hørt om deres evner, og selv om de 

ikke var mere end 13 år gamle og ikke kom fra nogen kendte mestre, 

hyrede han dem til byggeriet, som havde de været voksne svende. 

På hver deres område udmærkede fire af de fem brødre sig på fantas-

tisk vis. Aldrig før havde nogen set en så ung smed, der kunne lave de 

stærkeste legeringer. Eller en tømrer, der viste så stort kendskab til træ 

og som kunne behandle det, så det både kunne tåle vand og ild. Den 

unge stenhugger havde en styrke og en præcision, som selv den bedste 

udenlandske mestre ikke kunne mestre, og den unge kunstners glasmo-

saik fik fyrsten til at græde. 

Den gamle arkitekt Ambrogio forklarede drengene, at katedralen var 

en gave fra Gud til menneskene. Han fortalte dem, at sagde de ja til at 

bygge katedralen, gav de deres liv til gud. Det var en større gerning, end 

at være præst. Det var et vigtigere kald end at være munk. De sagde ja. 

Det er en urolig tid i Firenze. I mange år har arbejdet på katedralen 

kørt næsten uafbrudt. Pengekassen har været fornuftigt fyldt, Firenze 

har undgået langvarige krige med sine naboer, og det er utroligt nok den 

samme fyrste, der har siddet på magten. Men de rolige dage er forbi. 

Fyrstens opbakning til byggeriet er over den seneste tid blevet en smule 

mindre. Der er skåret ned på antallet af vagter om natten, og I har 

oplevet, at byggeriet er blevet saboteret, uden at der har været de store 

reaktioner. Kirken har aldrig været fortalere for en katedral i Firenze, da 

en katedral vil betyde, at der kommer en ny biskop til byen, men på det 

sidste, har det næsten udartet sig til aktiv modstand. 

Præcist hvad det er, der foregår er svært at vide, men der er noget i 

gære, og I har besluttet jer for egenhændigt at sørge for, at der ikke er 

nogen, der skader jeres livsværk ... og finde ud af, hvem det er, der har 

et horn i siden på katedralen. 

Du hopper ind foran dine brødre: ”Vi lægger os absolut og overhovedet 

ikke ud med nogen som helst! Der er nogen, der mildt sagt lægger sig 

rimeligt meget ud med os, når de skader vores arbejde på katedralen, 

og hvis der er nogen, der ligefrem går så vidt som til at skade katedralen 

direkte, så lægger de sig sgu’ ikke bare ud med os, men med kirken, 

Fyrsten OG os”, siger du og slår ud med armene. 

Filippo klapper uden lyd og og Crispio nikker bifaldende. 

”Jeg er hamrende ligeglad med, hvem fanden de er, men hvis de rører 

ved vores arbejde. Så rører jeg ved dem. Med den her”, siger han og klap-

per sin hammer med den store grove hånd. 

Det føles godt, at dine brødre er med dig, men du er bekymret. Ikke på 

dine egne vegne. Du kan altid enten tale dig ud af problemerne eller bare 

løbe rigtig hurtigt. Men du er bekymret på dine brødres vegne. Samvit-

tighedsfulde Bertini kunne nemt komme til at fornærme nogen i et politisk 

spil. Og en fornærmelse kan være farligere end en lejemorder i en mørk 

gyde. 

Natten er mørk i Firenze. Enkelte gader er svagt oplyst af blafrende 

olielamper, men I sætter jeres lid til egne lanterner. Utætte skodder lader 

lys fra kærter og lamper undslippe og langs de mørke gader tegner sig et 

spøgelsesagtigt billede af vinduernes konturer i byens huse. 

Du er også bekymret over, hvem der et, der ikke ønsker katedralen. 

Eller ikke så meget over, at der er nogen i Firenze, som er imod at fyrsten 

i byen tømmer sine skatkister på at bygge en kirke, men mere bekymret 
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KATEDRALENS
KRIGERELorenzo

Katedralen
Du skal spille glaspusteren Lorenzo. Sam-
men med dine fire brødre, arbejder du på 
at bygge en katedral i Firenze i år 901. Du 
er en meget dygtig håndværker, og du har 
arbejdet på katedralen i over 20 år af dit 
liv. I er nået langt med byggeriet, men der 
er stadig tre år til, at katedralen kan ind-
vies, og der kan nå at ske meget på tre år. 
På det seneste er der nogen, som er 
begyndt at gøre det svært at arbejde på 
katedralen. Du og dine brødre har besluttet 
jer for, at I vil gøre noget ved det, og I er 
begyndt at holde øje med byggepladsen 
om natten. I er katedralens beskyttere. 

”Ikke så meget ævl”, siger Crispio og rejser 
sig og går op mod Katedralen med faste 
skridt. Du ser, at han trækker sin store ham-
mer og bærer den dovent i højre hånd. 

Du hører Bertini bande bag dig og du 
kan ikke lade være med at grine over dine 
brødre. Du mærker noget boble i kroppen, 
en glæde over at se dit bjerg af en bror vade 
direkte op mod Katedralen for at smadre 
enhver, som formaster sig til at skade noget, 
som han holder af. En glæde over at løbe ud 
i mørket uden at vide, hvad der møder dig 
og føle en frihed, som du ellers kun føler, når 
du klatrer højt oppe i stilladserne eller ser 
hvordan tre farvede stykker glas pludselig 
bliver til en ny helhed, som gør dem alle 
tre smukkere end de var før. Du ser dig 
selv løbe ind i Katedralen, og du ser, at du 
smiler, som en ægtemand, der vender hjem 
til sin kone og børn efter en lang rejse. 

Mænd med tønder. Hvad har man i tønder, 
hvis det ikke er vin eller øl. Du ser Crispio 
stå i Katedralens første buegang i det totale 
mørke. Det er sjældent, at han tøver, men 
hvis der er noget, som Crispio hader, er det 
mørke. Han hører som en gammel mand og 
hans øjne er ikke så gode som dine. Du læg-
ger en hånd på hans skulder. 

”Hvis jeg var dem, så gik jeg efter 
trælageret”, siger du til ham. Lidt højere, 
end du foretrækker, men han skal have en 
chance for at høre det. Du fortsætter frem 
uden at vente på hans respons. 

Mørket er din ven, men i dette næsten 
totale mørke, hvor det eneste lys kommer fra 
de åbne vinduesportaler, er det ikke synet, 
du sætter din lid til, men det er kendskabet 
til Katedralen. Du kender hver en sten på 
gulvet. Du har set dem blive lagt. Du har 
hørt stenhuggerne skændes over, hvorvidt 
stenene var glatte nok, og du mærke en lille 
forhøjning gennem læderet på din sko, og du 
har en klar fornemmelse af, hvor du er. 

Du hører dem. Du hører en svag plasken 
og nogle besynderlige arytmiske trin. Det 
er nede fra krypten, hvor I opbevarer store 
mængder importeret træ. Dine brødre er 
lige bag dig. Du hører tydeligt Crispio, og 
lige bag ham, hører du Bertini som efter al 
sandsynlighed har fat i Antonio, der intet 
kan se i mørket. Du kan ikke se eller høre 
Filippo, og det beroliger dig. Hans skrøbelige 
helbred er ikke egnet til kamp, men du 
håber, at han er i nærheden. Du gør tegn til 

dem, at de skal stoppe og viser dem, at du 
sniger dig frem for at se, hvad der foregår. 

Du bevæger fødderne, så de laver så lidt 
støj på stenene som muligt og skynder dig 
frem i den underjordiske gang. Lydene af 
mærkelige trin bliver højere, og du hører 
den umiskendelige lyd af et fyrtøj og ser 
nogle voldsomme glimt i samme øjeblik du 
passerer den sidste buegang og kommer ud 
i kryptens hovedkammer, hvor træet ligger. 

Fire skikkelser ... ikke mennesker, men 
skikkelser. Du ser noget, der ligner et men-
neske stå med et fyrtøj foran fyrretræet fra 
norden. Hans bevægelser er overdrevne. 
Armen bliver ført helt tilbage, før den farer 
frem og slår ned på fyrtøjet. Hans ben spjæt-
ter næsten bagud, da fyrtøjet gnistrer og i 
et kort sekund, ser det ud som om, at han 
svæver. Denne gang får gnisten fat i det 
olievædede træ, som straks flammer op. 

Du bander lydløst og trækker dit korte 
sværd fra dit bælte, og løber frem uden en 
lyd. Dine brødre vil se flammerne og kommet 
et øjeblik. Du kan godt holde stand mod fire 
... skikkelser ... i et øjeblik. Du er hurtigere, 
du har overraskelsens moment og ... du 
hugger sværdet ind i siden på væsenet 
med fyrtøjet, lige der, hvor nyrerne sidder, 
men han bukker ikke sammen i smerte som 
forventet, men vender hovedet mod dig. 
Uden at vende kroppen. Han drejer hovedet 
næsten 180 grader og kigger på dig med 
tomme glasøjne. Du har ikke sat farten ned, 
men fortsætter forbi ham, ruller over træet, 
hvor det endnu ikke brænder, frem mod 
den næste menneskedukke, mens du i høj 
grad savner Crispio og den knusende kraft 
fra hans hammer. Du hører sværd blivet 
trukket, og din næste bevægelse med sylen, 
bliver et lavt sving, der presser marionettens 
sværd ud til siden, og du sparker hårdt 
og voldsomt ud efter brystet på den, men 
væsenet nærmest flyver bagud i luften. Du 
hører tunge skridt fra Crispio og fornemmer 
ud af øjenkrogen, at hans hammer driver 
væsenet med fyrtøjet i gulvet med en syg, 
kvasende lyd. Du stikker selv ud, men fører 
ikke slaget igennem, og i stedet fejer du 
benene væk under marionetten og træder til 
side, så Bertini kan komme til og han borer 
sit kortsværd ned i brystet på det uvæsen, 
der krabber rundt på gulvet med en grå 
tunge hængende ud af munden. En hængt 
mands ansigt. En død mands ansigt. 

DINE BRØDRE

Bertini
Smed 
Arbejder med ild og metal. Forarbejder og sk-
aber. Hamrer med kontrol og uden voldsom 
styrke. Koncentration. For Bertini er viden en 
vigtig del af at smede. Han er stille og rolig. 
Meget ansvarlig og  samvittighedsfuld, hvilket 
kan gøre, at han tænker en smule firkantet. 
Når han først har fået en idé ind i hovedet, 
kan det være svært at overbevise ham om 
andet. Bertini er pukkelrygget og halter vold-
somt på venstre ben, der er kortere end det 
højre. Det er ofte Bertini, der tager rollen som 
talsmand og leder, når I er sammen. 

Filiipo
Maler 
Filippo er maler, men ikke nogen særligt god 
maler. Han er bedre til at helbrede folk. Han 
virker meget stille og eftertænksom, somme 
tider en smule følelseskold og beregnende. 
Han siger ofte tingene som de er uden at 
tage hensyn til, hvordan folk reagerer. Han er 
svær at blive klog på, men der er ikke noget 
spørgsmål om, at han er meget klog. Filippo 
har næsten hvid hud, og hvis han bliver 
såret, tager det lang tid, før hans sår holder 
op med at bløde. 

Crispio
Stenhugger 
Hugger sten. Crispio er utroligt stærk, og 
bruger sin styrke til at hugge i sten, men han 
kan også arbejde kontrolleret og næsten med 
finesse, samtidig med at han hugger til. Han 
er voldsom og larmende. Han bander meget 
og kæmper med at styre sit voldsomme 
temperament. Sommetider har han for meget 
energi og for meget styrke, og han handler 
før han tænker. Ikke fordi, at han normalt 
tænker så skrækkeligt meget eller så skræk-
keligt hurtigt. Crispio hører dårligt. 

Antonio
Tømrer 
Antonio er en meget hellig mand. Han er 
måske den mest troende af de fem brødre. 
Han bygger ikke katedralen for fyrsten, fordi 
det er hans arbejde eller fordi, at det bliver en 
fantastisk bygning. Han bygger den til Gud. 
Men ellers er Antonio en fornuftens mand, 
der ofte tager sig tid til at høre begge sider 
af en sag, før han træffer en beslutning. Han 
ser meget dårligt. Om natten er han næsten 
blind, og han skal ofte hjælpes. 

Kort om Lorenzo
•  Lorenzo bryder sig ikke om at bekymre 

sig. Han er positivt indstillet og tror på, at 
tingene nok skal gå i sidste ende.  

•  Han er på grænsen til uansvarlig. Han 
tænker ikke altid over, hvilke kon-
sekvenser hans handlinger har på lang 
eller kort sigt. 

•  Lorenzo foretrækker at komme med en 
sjov bemærkning, når alt ser skidt ud i 
stedet for at brokke sig.   

•  Han kan godt lide en tår over tørsten, og 
er heller ikke bange for at rulle en enkelt 
terning om et glas vin eller en flaske af 
noget, der er stærkere. 

Fremmede


