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I nat...

Tak til, inspiration og andet vrøvl.

Jim Steinman for inspiration og teenage-drømme man næsten stadig kan tro på.
Asbjørn Christensen og Johannes Busted for sparing i skriveforløbet.
Mette Suhr, Asbjørn Christensen, Christian Danielsen, Jacob Jeppesen og Anders Kragh for en fed playtest.
Musikalen Tanz der Vampire, filmen Lost Boys og religionen katolicisme som alle har nogle sjove ideer, 
fede temaer og stemnings-billeder.

Og så tak til Fastaval 2007 og alle der stod bag eller bare stod lidt i baren - det var fantastisk fedt at få det 
prøvet af.
Specielt tak til velforberedte spilledere som gav mig mod på selv at prøve det efter det havde fået sin ilddåb, 
og til de spillere der lod sig gribe nok til at nyde det...

Og her var i øvrigt et godt sted at lægge foromtalen, tænkte jeg...

I Nat... (Lund/Steinman) - Side 2 af 31.

I nat...

Amerika er delt i to: de døende og jer. I er de levende, I er verdens nye håb, I er den næste generation 
der skal arve jorden. I er de nye guder med alle muligheder åbne. I er mere levende og mere unge end I 
nogensinde vil være igen. Indtil i nat har grænsen været klar...
Men allerede som I sidder der i skolens cafeterie og ser de smukke, de grimme, de dumme og alle de der 
kun alt for ivrigt er ved at slutte sig til de døendes rækker, pønser de ældste af dem på en ny krig, en ny 
depression eller en ny lov der kan bruges mod jer. Med deres forældede tanker, de samme gamle had, 
samme klyngen sig til ting, magt og penge og den samme støvede religion higer de nærigt om magten. 
Men I kan gribe natten og de brændende gader; hver weekend... i sommeraftenerne... under den 
tordnende himmel... i nat...
På gaderne kan I høre jeres helte-sagn om kærlighed og had, og spille dem lige så højt I vil. På gaden 
kan I slås og dø sammen med heltene fra sølv-lærredet, grønsværen, Washington og kulturkrigen. På 
gaderne kan I blive vanvittige af forelskelse, had, forundring eller trodsig loyalitet - hvad der end tænder 
dig...
Igen i nat kan en morder krybe ud af sit drikkehul uden for byen og smadre dig med sit monster af en 
motorcykel. Igen i nat kan en af de gennemrejsende, unge, smukke, gyldne piger snige sig ud af 
YWCA-bygningen, bruge hendes krop som bandage og hele alt det onde i verden... for en nat.
Mens I venter raser I mod himlen. Slynger en næve mod gamle tårne og tanker; fantaserer om at se dem 
brænde og styrte. I venter på en djævel eller en engel mens I lader hånt om de gamle, tåbelige 
moralsystemer. Alt er tilladt og I kan umuligt tabe, indtil i nat...

Genre: Katolsk melodrama.
Antal spillere: 5 + spilleder.
System: Helst ikke...

Om forfatteren:
Kristian er en eftertænksom lille fyr på et eftertænksomt lille studie (filosofi i Århus), og er konstant 
bange for at han elsker sandheden mere end den elsker ham. Mere vigtigt for scenariet er at Kristian er 
ret vildt med svulmende Wagner-rock og stadig drømmer om at være oprørsk teenager i en simpel 
verden.



I nat...

Indholdsfortegnelse.

Forside. 1
Tak til, inspiration og andet vrøvl. 2
Indholdsfortegnelse. 3

Spillederens introduktion. 4
Musikken. 5
Scenariets struktur. 5

Spillernes introduktion. 6
Scenariets intro. 6
Karaktererne. 7

Scenariets start. 8
Introduktions-scener. 8
Kirken. 9
Ny fælles-karakter intro. 10

Den personlige del af scenariet. 11
Mødet udenfor byen. 11
Individuelle scener. 11-12
Andre personlige scener. 13

Plottet. 14
Andre karakterer. 14
Introduktion til selve plottet. 15
Michelles plot. 15
Lukes plot. 17

Slutningerne. 18

Appendiks. 19-31
1 - Flowchart. 19
2 - Musik-liste. 20
3 - Bipersoner til Michelle's slutning. 21
4 - Karakterer. 22-31

I Nat... (Lund/Steinman) - Side 3 af 31.



Spillederens introduktion.

The entire city is burning
You can see the flames like the inside of a mad jukebox
Lost boys stalk the streets with those jungle markings on their chests
Barbarians prowl in shadows their heads rocking with rodents
Motorcycles reproduce in nocturnal alleys groaning with greasy pleasure
And they've blown up the YMCA like a giant balloon
And sent it out to sea full of screaming, lovely, lonely girls
   -Jim Steinman, Nocturnal Pleasure.

Hej, og tak fordi du gider læse og spille mit scenarie. Jeg hedder Kristian og er din lettere nervøse turguide 
igennem denne tekst - det er nemlig min første af slagsen. Undskyld det kedelige layout og vær ikke bange 
for side-antallet, det er ikke så tæt-pakket... Vi må hellere starte med at forklare hvad meningen, temaet eller 
hvad man nu vil er med alt det her:
Scenariet er baseret så tæt som jeg kunne på Jim Steinmans tekst-univers og så godt blandet op med noget 
vampyr-drama - "With teen-agers, everything is life or death, everything is jugular". Nu ved jeg ikke med 
dig, men da jeg var teenager passede det meget godt, og det er den stemning vi skal have fat i: at alt er pisse-
vigtigt, at natten er magisk og farlig og at dumme forældres forbud eller en forelskelse betyder alt.
Nu skal jeg lige skynde mig at indskyde at det ikke betyder det skal være det store "kærligheden overvinder 
alt"-scenarie og at mig og Jim så udemærket er klar over at teenagere ofte er dumme og umodne, forveksler 
hormoner med kærlighed og slet ikke kan leve op til eller håndtere alle de følelser og idealer. Og det er det 
der gør det så smukt...
Som i enhver god svulmende musical-sang skal tingene helt ud på spidsen - så det skal rent faktisk være liv 
og død, himmel og helvede som spillerne skal ud for her i fortællingen; det er her vampyr-delen kommer ind. 
Karaktererne får al den magt og frihed man drømmer om som teenager, og det gøres allerhelvedes klart hvor 
tæt de er på frelse og fortabelse. Så det bliver melodrama med musik (forhåbentligt), højtflyvende følelser og 
store beslutninger - det er der selvfølgelig et vist humoristisk potentiale i, men det er ikke meningen at 
hovedpersonerne skal blive karikaturer eller vi skal sidde og smække os på lårene. Det langt ude og 
overdrevne skal gerne spilles "straight", evt. med et glimt i øjet. Så kan vi grine bagefter...
Kort fortalt indeholder scenariet følgende historie: En flok vrede, utilpassede teenagere smadrer kirken og 
præsten dør af et hjertetilfælde. Gud bemærker det og gør dem til vampyrer med en stakket frist; en hellig ild 
breder sig fra kirken og en afgrund omkring byen vokser indad. Imens de går og oplever (svælger i?) at være 
vampyrer og tager lidt hævn bliver de kontaktet af Michelle og Luke, som tilbyder dem udveje - enten bede 
om tilgivelse og håbe på det bedste, eller flygte og leve evigt som vampyrer.
Temaet er helt kort sagt hvorvidt vores moralske regler er menneske-skabte og hæmmende for hvad vi er 
eller om de netop er nogle vi selv vælger og som gør os til egentlige menesker (kort sagt Nietzsche vs. Kant). 
Spillerne skal derfor vælge mellem de to store teenage-drømme; at gøre det de egentlig godt ved er rigtigt og 
være seje, tragisk-romantiske helte eller om de skal gøre nøjagtigt hvad der passer dem og leve som evigt 
unge.
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Musikken.

Scenariet er som sagt bygget op om Jim Steinmans tekst-univers og en stor del af dets virkemidler er derfor 
musikken, som jeg selvfølgelig håber vil blive sat på mens spillet kører. Appendiks 2 er en playlist og lidt 
om musikken, som jeg vil referere til nogle steder når et bestemt nummer ville passe, vær ikke bange for at 
lade CD'en køre når du er hoppet hen til et sådant forslag og scenen er i gang, det passer ofte ret fint 
alligevel.
Som generelle råd skal sige at de tre første numre er ret vigtige på deres særlige plads i scenariet og er 
desuden ret specielle, de går nok ikke for godt som generel baggrund så hop over dem når de ikke skal 
bruges. Fire, fem og seks er byen og spillernes, de er gode til baggrund til enhver tid. Syv til ti er Michelle og 
Lukes temaer i par, Luke først. De sidste to numre er mere baggrunds-agtige og generelle. Men det er altså 
helt ok bare at lade skidtet køre.

Scenariets struktur.

Som appendiks 1 finder du forhåbentligt et flowchart, men det er ikke helt normalt (fordi scenariet ikke er 
helt linært). Så jeg gennemgår lige scenariet ved at gennemgå flowchartet - man kunne nok med fordel tage 
det ud og kigge på det undervejs.
Det første (fra venstre) er nogle meget, meget korte one-on-one scener hvor spillerne bare lige skal 
præsenteres for deres karakter. De konflikter som hver person har kommer i gang, også for at spillerne lige 
får muligheden for at kende egne og andres navne/personlighed.
Herefter kommer deres fælles introduktion, det er allerede her vi skal kick-starte scenariet. På en lidt vildere 
end normalt aften hvor karaktererne hænger ud på gadehjørnerne og gør ting de ikke må, går det ud over 
kirken og præsten. Og scenariets "kicker" er at Gud rent faktisk tager sig af lige den her synd. Her slutter den 
fastlagte del af scenariet med en ny introduktion til byen.
Herefter er scenariet inddelt i tre trekanter, den store er deres personlige historier, byen og vampyr-
tilstanden. De to små er de to "sidder" af plottet, Michelles (øverst) og Lukes. Det personlige skal fylde mest 
i starten, men vil også naturligt "brænde ud" og spillerne vil nok selv begynde at fokusere på plottet - men 
det er meningen de skal have en del frihed.
I den personlige del er der nogle scener skrevet ind, det er ikke fordi de skal spilles i den rækkefølge, men for 
at du kan strege dem ud undervejs og holde styr på hvor mange du har kørt i hver del af scenariet. Der er en 
scene til hver spiller hvor de kan bruge deres kræfter som de vil og personlig opleve at være vampyr, og 
forhåbentlig få lidt forsmag på det valg de må tage. Så er der nogle scener der forklarer mere generelt om 
deres nye tilstand, såsom at de bliver nødt til at flygte fra byen og at de kan se godt og ondt helt tydeligt.
De to plot-sider er navngivet efter de to der prøver at hjælpe dem, Luke og Michelle, og her er ligeledes 
indskrevet scener til afkrydsning. Der er nogle hints om hvad der foregår, en scene hvor spillerne inviteres af 
de respektive "hjælpere" (søde piger og bikere) og opdager at der er noget særligt ved dem, en scene hvor de 
møder og snakker med "bagmanden" og får tilbudt hjælp, en mulig point-of-no-return-scene hvor en af 
siderne angriber eller afviser dem og til sidst en slutscene hvor deres flugt skal forberedes. Igen er det kun 
delvist liniært, men nogle ting kommer selvfølgelig i en hvis rækkefølge og nogle ting skal spillerne udsættes 
for. Men der er ingen der siger alle spillerne skal vælge den samme vej...
Til sidst bliver scenariet fastlagt igen, spillerne vil have valgt side og man krydsklipper mellem de to 
slutscener (hvis de da ikke alle vælger den samme). Jeg håber flowchartet giver mening, ellers må man jo 
droppe det og holde styr på tingene på sin egen måde.
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Spillernes introduktion.

Herunder følger introduktion til byen og karaktererne. Først skal fælles-delen herunder oplæses for at sætte 
stemningen men også for lige at introducere visse dele af byen. Herefter udleveres karaktererne, og før selve 
showet starter regner jeg med at spillerne hver især skal have en kort mulighed for lige at snakke med dig i 
enrum om evt. forståelses-spørgsmål, etc. Alt hvad jeg skriver i noterne herunder er ikke nødvendigvis noget 
spillerne skal have forklaret, men er med for at du kan forstå hvad der skal ske med karaktererne og besvare 
spillernes spørgsmål.

Scenariets intro.

- Music-cue: Track 1, The Storm. (Ret vigtigt).
Velkommen til The Valley - en helt normal amerikansk by, lige midt i midtvesten. Her, som alle andre 
steder, er verden delt i to - de døende og de levende. Indtil i nat har grænsen været klar - I er verdens nye 
håb, I er den næste generation der skal arve jorden, I er de nye guder med alle muligheder åbne. I er mere 
levende og mere unge end I nogensinde vil være igen. Indtil i nat...
Men de døende regerer som de altid har gjort, fra de grå huse der omringer byens gader. Allerede som I 
sidder der i skolens cafeterie og ser de smukke, de grimme, de dumme og alle de der kun alt for ivrigt er ved 
at slutte sig til de døendes rækker, pønser de ældste af dem på en ny krig, en ny depression eller en ny lov der 
kan bruges mod jer. Med deres forældede tanker, de samme gamle had, samme klyngen sig til ting, magt og 
penge og den samme støvede religion higer de nærigt om tronen. Hver dag gennemgår de magtens små 
ritualer fra kirkens talestol, skolens kontorer og de små hjems middagsborde. Men I kan gribe natten, 
gaderne er jeres; hver weekend... i sommeraftenerne... under den tordnende himmel... i nat...
På gaderne kan I høre jeres helte-sagn om kærlighed og had, og spille dem lige så højt I vil. På gaden kan I 
slås og dø sammen med heltene fra sølv-lærredet, grønsværen, Washington og kulturkrigen. I kan se ind af 
skrøbelige vinduer på de stillesidende døende der venter på lykkehjulet og døden. Her på gaderne kan I blive 
vanvittige af forelskelse, had, forundring eller trodsig loyalitet - hvad der end tænder dig... Når I smadrer 
skolens ruder, stjæler fra døgnkiosken eller ridser quarterbackens bil kan I drømme om straf og frihed, 
trodsighed og frelse - I kan være både skurke og helte, lam og løve. I natten findes der der engle og 
dæmoner...
I udkanten af byen ligger The Pit, hvor nogle få døende raser over deres tabte ungdom; mordere med 
rygmærke og blanke knive. Og selvom de er fjendens fjende og nogle fandens karle, så kan det ligeså godt 
være jer de ved et uheld eller for sjov smadrer ind i med et monster af en motorcykel. På den anden side af 
byen ligger YWCA-bygningen; stor, tung og evigt oplyst af havens projektører. Hertil rejser unge, smukke 
piger for at hjælpe i suppekøkkener, tøj-indsamlinger og lektie-caféer. Måske er de som alle de andre unge 
der intet andet vil end at leve og blive gamle som deres forfædre før dem; eller måske har de fundet fred midt 
i krigen mellem de døende og levende. Og måske sniger en af dem sig ud en aften og møder dig under en 
smadret gadelampe - en gylden-håret pige der vil bruge sin krop som bandage og hele alt det onde i verden... 
for en nat.
Mens I venter utålmodigt på at slippe ud af The Valley, på en afslutning og udløsning, raser I mod himlen. 
Slynger en næve mod gamle tårne og tanker; fantaserer om at se dem brænde og styrte. I venter på en djævel 
eller en engel mens I lader hånt om de gamle, tåbelige moralsystemer. Alt er tilladt og I kan umuligt tabe, 
indtil i nat...
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Karaktererne.

Jeg anbefaler selvfølgelig at du læser karaktererne før dette afsnit, så er det forhåbentlig heller ikke så 
overraskende (hvis jeg har skrevet dem ordentligt).
Karaktererne er klassiske vrede teenagere, bortset fra at de er lidt karikerede og deres verden med dem. Det 
er for eksempel ikke kun Ellen der tror at skoleinspektøren er ude efter hende, det er han rent faktisk - 
ligesom karaktererne nok har lidt flere bevæggrunde og overvejelser end man normalt har når man shoplifter 
og laver hærværk. Det skal som sagt spilles "straight", som spillets virkelighed, selvom det naturligvis er en 
overdreven musical-udgave af vores. Det samme gælder når verden skifter under dem og de skal spille 
vampyrer, tingene bliver blot sat yderligere på spidsen. Spillerne skal gerne have forstået de følgende ting før 
vi starter, og at det blot er "startpositionen", de må gerne ændre ting undervejs:

• De må (eller rettere skal) fortolke deres roller; det er med vilje de er korte. Det er spillerne der i sidste 
ende skal vælge hvordan deres karakterer er, ikke mig!

• De er en gruppe, eller klike om man vil. De behøver ikke blive sammen hele spillet, men i forhold til 
verdens ondskab så står de sammen som udgangspunkt og er dybt loyale.

• Spillerne har en hvis sympati for de ting de andre er vrede på. De behøver ikke være enige i alt, men de 
forstår og undlader at modsige hinanden i deres højtflyvende meninger.

• Rory er ikke "ham den fede fra goonierne"; han er stor, stærk og små-klodset men ikke fed eller tyk. Ellers 
bliver det sgu nemt for fjollet...

• WCA står for Young Womens Christian Association og er et stort hus i byen hvor unge piger (mange af 
dem gennemrejsende) udfører hjælpearbejde; mad-uddeling, initiativer mod racisme, lektiehjælp, pasning 
af fattige børn og andre sociale programmer.

• Hvis det ellers ikke ser ud til at komme i vejen for spillet, må spillerne selvfølgelig gerne finde på og 
udbygge. Har de lyst til (eller ser det ud til de har brug for) at sidde og blive enige om nogle ting imellem 
sig, eller vil de gerne bestemme detaljer omkring deres person skal de være velkomne - alt ændrer sig 
alligevel snart.

• Og nej, de har ikke mobil-telefoner, nem adgang til håndvåben eller andet spilforstyrrende.

Og lidt om de enkelte karakterer og nogle af mine tanker omkring spiller-valg:

Steve er vred på det økonomiske system. Han behøver ikke kalde det ved det navn, men han skal have en 
klar ide om at der er nogle der har magten og pengene og som holder de andre nede - og at det er det 
grundlæggende problem. Kan gives til en uerfaren spiller uden videre problemer, men er der en der kan lide 
(eller lide at hade) anarkisme eller kommunisme er det da oplagt.

Ellen er vred på alle voksne. På deres regler og i det hele taget at nogen skal bestemme bare fordi det er 
sådan. Hun har ikke været den mest populære eller dygtigste, men har klaret sig fint socialt, osv. indtil for 
nyligt. Nok ret simpel at spille, god til en mindre stærk spiller.

Andrew er vred på sin far og kristendommen. Han er usikker på om det er farens forståelse eller religionen 
der er gal, og ved ikke hvad der er værst - at skulle tro gud er ond eller at far er det. Dette er vigtigt og kan 
være svært at spille, for hvis Andrews spiller tror at han skal hade gud ligemeget hvad, så får han et meget 
unuanceret spil og det er nemt at falde i "jeg hader bare gud/far/alle"-fælden og blive der.

Todd hader pigerne. Fordi de ikke vil være sammen med ham (jeg sagde jo det var klassiske teenagere). 
Forhåbentlig er der et spænd mellem at hade "the players" og "the game" og Todd er altså ikke på grænsen til 
at blive voldtægtsforbryder eller morder når vi starter. Skal måske gives til en spiller som kan og gider spille 
lidt ynkelig, jeg tror han kan blive mere interessant med en bedre spiller men kan fungere fint med de fleste 
(vær dog opmærksom på at det seksuelle indhold kan blive mærkeligt for nogen).

Rory - er vred på dem der altid har været mod ham, hans jævnaldrende. På selve det sociale spil som har 
udpeget ham som taber. Er ikke svær at spille, men skal helst gives til en spiller der ikke vil lege volds-Palle. 
Stu i hans baggrund er en af dem der har drillet ham værst og Rory er ikke rigtig klar over hvor meget han 
har skadet ham.
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Scenariets start.

Introduktions-scener.

Herunder følger nogle meget små scener med hver karakter, de er skrevet op kronologisk, men rækkefølgen 
er ikke så vigtig. Hvis du føler for det, så juster den efter spillerne; måske skal den mest generte og uerfarne 
ikke komme først eller lige efter den sejeste improvisator. Det vil være fint i hver scene at få en kort 
beskrivelse af karakteren (de må meget gerne selv gøre det) og få nævnt karakterens navn et par gange; en af 
grundene til de her scener er at få spillerne til at kunne kende hinandens karakterer. Ellers er det vigtigste 
egentligt at de bliver super-korte - et lille glimt af det der irriterer personen i hans dagligdag, klip så snart det 
er opnået. Introducer dem som "dagen før" så spillerne ved vi snart skal igang med natten og dette er rent 
introduktion.

Steve.
Bliver nødt til at køre tidligt med de mindre børns skolebus, da de ikke engang har penge til en cykel. Her 
står han så blandt skrigende unger og ser på deres overdådige madpakker. Hvis du ikke kan provokere 
spilleren til at stjæle en, så er der en af de 10-årige unger der skal spille smart og spørge hvorfor hans tøj er i 
stykker, osv. Det er er godt sted at stoppe når spilleren reagerer, så kan du nemlig diktere hvor langt han gik 
(og hermed lægge op til niveauet) - han rusker ungen, tager hans madpakke og vælter ham.

Rory.
Er til gymnastik-time hvor alle de smarte "jocks" kan brilliere og råbe smarte ting efter ham såsom "skal jeg 
smide den langsommere?" Han skal egentlig bare drilles lidt, hvis han reagerer voldelig bliver han 
selvfølgelig stoppet af "the coach".

Todd.
Står i middagspausen i kantinens madkø. Han kommer nærmere og nærmere hende den pisse-lækre som 
deler ud, da hendes veninde i køen pludselig henvender sig med spydige bemærkinger såsom "tag et billede, 
det varer længere" og "hun gider da ikke blive overbegloet af  dig".

Ellen.
Sidder hos skolen "guidance counsellor" til "hvad kan jeg blive"-mødet. Hun får at vide at hvis hun ikke 
snart tager sig sammen og stopper med at være på tværs overfor alt, så kan hun ikke regne med at blive noget 
som helst. Hvis spilleren giver modstand og svarer meget igen klipper du bare og siger hun fik endnu et sort 
mærke i bogen hun kan være stolt af.

Andrew.
Er med sin familie i kirken og gøre rent og fedte for præsten. Han bliver nok sat til at pudse lysestager eller 
lignende. Lad ham endelig slippe afsted med småting såsom at skrive i sangbøgerne. Send ham så ud i 
graverens skur og præsenter ham for nøglen til kirken hængende frit fremme. Hvis han ikke selv tager den 
klipper du bare og siger at han i bilen på vej hjem har den i lommen og en havl-formuleret plan i hovedet...
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Kirken.

I denne scene, som er den sidste typisk liniære samt den sidste i introduktions-delen, skal spillerne gerne 
rende rundt på gaden og ende i kirken hvor det hele går galt. Det vigtigste er at de allesammen gør sig 
skyldige i at ødelægge kirken, så de alle er skyldige i præstens død.

- Music-cue: Track 2, Nocturnal Pleasure. (Ret vigtigt, det er meningen den skal stå alene og høres).
Vi starter med at de mødes i midtbyen, beskriv hvordan de voksne og de andre fjender sidder i deres 
hyggelige hjem og opfører sig som forventet - og at karaktererne står frie ude på gaden. Måske er det en ide 
at lade de spillere der er parate til at tage initiativ mødes først, måske vil du jumpstarte scenen med at Steve 
bliver jaget ud af en butik hen til de andre...

- Music-cue: Track 6, Wasted Youth. (Bare et forslag).
Herefter skal spillerne hen til kirken; hvis Andrew ikke selv gør noget for det, så fortæl de andre hvordan han 
tænksomt går og leger med nøglen i hånden. Hvis spillerne går helt i hårdknude, diskuterer og ikke vil, skal 
de tvinges - der er ingen grund til at prøve og prøve at få dem til det indirekte. Klip enten til "efter 
diskussionen står i ved kirkedøren..." eller sig simpelthen at nej-sigerne skal lade sig overtale og tabe 
diskussionen.
I kirken skal spillerne gerne gå lidt amok, lad dem beskrive hvad de gør ved kirken og inventaret. Opildn en 
stemning; beskriv hvor åndsvage de voksne der sidder her er, hvordan pigerne og de jævnaldrende køber alle 
de gamle løgne her, osv. Præsentér Steve for indsamlings-bøssen, Ellen for kobberpladen med navne på alle 
de fine der har doneret til kirken. Rory kan finde noget stort at vælte og Todd ser bryllupsbilleder og pjecer 
om "sexuel afholdenhed før ægteskabet". Hjælp dem i deres beskrivelser af hvad de gør, alt bliver lige en 
tand vildere og sejere. Hvis du kan få lidt ild i kirken når præsten dør pga. noget de gør er det fedt!
Når de er bedst i gang kommer præsten ind. Han er gammel og gråhåret, chokeret og svag. Men han skal 
alligevel gerne præsenteres som "en af dem", som ynkelig og dum. Ligemeget hvordan spillerne reagerer (og 
de skulle helst håne ham eller lignende) stavrer han mere og mere usikkert frem mod alteret hvor han falder 
på knæ og ser bedende på dem (stop musikken her hvis den er i gang). Til sidst ser han lidt fredfyldt og 
sørgeligt på dem, som om han har ondt af dem men er OK med hvad der foregår. Fortæl dem i helt klare 
vendinger at han lige nu dør af sit hjerteanfald - og så bryder helvede løs.

- Music-cue: Track 3, Requiem Metal. (Ret vigtigt, vær parat til at snakke hurtig når du starter den).
Denne del må gerne gå hurtigt, og faktisk bare være en beskrivelse fra din side. Kirken brænder med både 
normal og mærkelig hvid ild, karaktererne bliver selv svedne og skræmt og flygter ud af kirken imens 
glasvinduerne med Jesus, Edens have og kampen mellem Michael og Satan splintres. Det skal føles som om 
Gud er i hælene på dem og de bliver straffet. Gravene åbner sig mens de løber ud af kirkegården og afslører 
dybe huller. Og så skifter vi tempo mens musikken slutter, og læser den anden fælles karakter-del op. 
Herefter uddeles anden del af deres individuelle karakterer og man kan måske holde en kort pause. Hvis der 
kommer for mange detalje-spørgsmål omkring hvad der er sket eller sker så er det endelige svar at Gud har 
bemærket dem, straffet dem og gjort dem til noget monstrøst med vanvittige kræfter. Resten er op til dem.
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Fælles vampyr-karakter-del.

- Music-cue: Track 1, The Storm.
The Valley er anderledes, ikke som nogen andre steder; her er grænsen mellem levende og død blevet sløret. 
Jeres latterlige lille synd blev bemærket og straffet ud af alle proportioner: På grund af et uheld? Jeres vrede? 
At det var kirken det gik ud over? I er unge, men ikke rigtigt levende; døde, men stadig ikke i graven. I er 
forbandede, og måske evigt fordømt. I er den fortabte ungdom. Lev evigt og forbliv et smukt lig? Grib 
natten?
Verden er delt i to; det Gud har velsignet og det han har forbandet. Kirken brænder op af hellig ild med jer 
som vidner. I er bakket ud af kirkegården mens I mærkede varmen på jeres nu kolde hud. Gravene står åbne; 
nogle lyser hvidt og smukt med en intensitet som ville brænde jeres sjæl ud hvis I nærmede jer, fra andre 
flakker et dæmpet bål som var det langt, langt under byen...
I ser klarere nu, himlen er mørkere og stjernerne fjernere. Mens I tavse bevæger jer væk fra varmen, lyset og 
de nysgerrige blikke der dukker op, ser I en ældre dame der fra sit soveværelse kigger mens kirken brænder, 
hun knytter hænderne og ber for at ingen er derinde - og I kan se det bløde, hvide lys der omkranser hende. I 
en indkørsel I passerer holder en bil hvis køler lugter svagt af blod, desperat sved og rengøringsmidler, som 
fra en mand der vasker og knubber og prøver at glemme skikkelsen i vejkanten - og for jer synes bilens 
skygger dybere, dens metalgrin mere udtalt.
I hører ikke længere til blandt de levende eller døende, I står udenfor og ser ind bag det. I mærker styrken i 
jeres døde kroppe, og fra de få folk der går forbi jer mærker I varme og puls-slag som I nu selv er foruden. 
Varme som I kan tage for at minde jer om livet og holde jer døde for evigt. Nu har I magten til at dømme og 
straffe som I selv finder rimeligt; hvor meget skal de folk der syndede mod jer mens I var i live betale?
I er hævet over de levende og de døendes lov, der er ingen grænser som I ikke selv sætter. I behøver ikke 
længere være utålmodige, I kan rase mod himlen og med jeres næver vælte de gamle tårne og gøre jeres 
fantasier virkelige. I kan være djævle eller engle og lade hånt om de gamle, tåbelige moralsystemer. Alt er 
tilladt og I kan umuligt tabe, fra i nat...
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Den personlige del af scenariet.

Nu starter den "ukontrollerede" del af scenariet; det bliver mindre liniært, spillerne kan og må gerne splitte 
sig op, blive uenige, osv. Herunder kommer de personlige scener som jeg foreslår, men visse af dem kan 
godt laves om, udskiftes eller slås sammen. Senere i teksten kommer plot-delen, som tidsmæssigt i scenariet 
skal udspille sig samtidigt med disse scener.
De personlige scener består først og fremmest af individuelle scener som gerne skulle være spillernes 
mulighed for at spille med deres nye muskler, og finde ud af at det hele måske ikke er så simpelt. Ved at 
stoppe scenerne med en fortæller-stemme om at hævnen eller offeret ikke lige var hvad man regnede med 
kan vi få det moralske valg igang på det individuelle plan. Der er også nogle mere generelle ting omkring 
vampyr-tilstanden, disse (samt visse plot-dele) behøver de ikke opleve allesammen, bare de kommer til at 
dele informationen på et tidspunkt.
Hvis spillerne bliver totalt splittet op eller der er vigtige informationer om plottet nogle af dem ikke har fået, 
så må du samle dem. En af de to fraktioner i byen kan måske overtale dem alle til at mødes med Michelle 
eller Luke, du kan diktere et tilfældigt møde eller måske samles de alle fordi ilden i midten af byen blusser 
op et bestemt tidspunkt. Vær ikke bange for at klippe/klistre og bare diktere rent ud at det sker, det er synd 
hvis spillerne deler sig op fra starten, aldrig ser hinanden igen og skal have gentaget den samme information 
igen og igen.
Det er heller ikke meningen at det skal blive det helt store voldsorgie og spillerne skal dræbe 
udiskriminerende. De er frie til at gøre det, men hvis uskyldige begynder at dø bør du nok fokusere på 
hvordan karakteren har det; at han bliver bange for sig selv og hvad han bliver til, og ikke mindst at de andre 
tænker noget lignende. Men hvis de vælger at tage den ultimative hævn over deres gamle plageånder (eg. 
Ellen over skoleinspektøren) så lad dem det. Men mennesker dør ynkeligt og beder om nåde og det skal være 
tydeligt at man vælger at være ond hvis man dræber uskyldige - put endelig sådanne spillere hen til Luke så 
hurtigt du kan og lad ham bruge dem til at lokke med de andre.

Mødet udenfor byen.

Det er her spillerne overtager kontrollen med deres karakterer igen. De er gået i stilhed ud til en legeplads 
ikke så langt fra midten af byen og har passeret et par personer på vejen. Bag dem kan du høre brand-sirener 
og de kan mærke at byen ligesom er vågnet en smule. Igen er de omkranset af halv-sovende mennesker i 
deres grå huse.
Sæt scenen og lad spillerne selv finde ud af hvad de vil, bed dem evt. om a beskrive sig selv eller hinanden i 
deres nye skikkelser. Hvis det går helt i stå og bliver for lang en snak, så er der nogen af dem hvis lyst til at 
ordne visse mellemværender begynder at hive i dem.

Individuelle scener.

Steves scene.
Steve vil gerne smadre McD. Det skal han have lov til, og det ville være fedt hvis han eg. sniger sig ind og 
stikker ild til lortet. Er der flere med så giv dem en vagt at skræmme eller tæve. Men det skal selvfølgelig 
også gå galt - en eller anden lønslave kommer til skade, en rengøringskone de overså eller måske ham vagten 
der (som også bor ude i trailerparken). Det behøver ikke ende i et tabt liv (præstens er nok); permanent 
kropsskade er hvad vi sigter efter. Det skal så gerne være tydeligt at vedkommende er uskyldig og i en 
situation meget lig Steve's egen - så kan han være empatisk med det eller fordømme vedkommende for at 
arbejde for "kapitalen".
Hvis Steve ikke selv opsøger McD kan de sagtens komme forbi den eller en anden franchise (7-11 er sjov at 
gå amok i), måske mens de tænker de mangler lidt håndører...
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Rorys scene.
Rory vil gerne smadre eller skræmme nogle af hans plageånder. Han ved der er frivillig aften-træning på 
skolens lille stadion og her kan man finde en passende gruppe på en 6-8 stykker (lad ikke Stu være imellem 
dem medmindre du er sikker på han ikke bliver dræbt, vi skal bruge ham senere). Går spilleren amok på 
dem, så beskriv de forkrøblende skader han tilføjer dem og håb han ikke går videre til mord. Nøjes han med 
at skræmme dem, så lad en af dem angribe i noget der ligner panik og få stryg. Resten skal skræmmes fra vid 
og sans. Hvis Todd tager med her er der en mulighed for at møde en cheerleader og tage to scener sammen. 
De skræmte (og evt. skadede) spillere skal når Rory falder ned beskrives som stakler der ikke aner hvad 
ramte dem, ikke ulig spillernes situation overfor gud - de er ynkelige og har altid været det, at straffe dem for 
det er egentlig overflødigt.
Hvis Rory ikke selv gør noget for at opsøge hans plageånder kan der nemt komme en bil fyldt med 
sportsidioter og Budweiser og begynde at provokere. Også her er der mulighed for at møde hende 
cheerleaderen...

Todds scene.
Todd kan jo pludselig få hvad han vil have... Det er bare et spørgsmål om hvem han vælger - hvis spilleren 
selv synes han ved hvem det er så lad ham endelig bestemme (udover Stacy som vi ikke skal have slået ihjel, 
hun er ikke til at finde). "Offeret" bliver meget nemt medgørlig og snakker ham efter munden, men der er 
virkelig ingen hjemme og det er rent instinkter han kommunikerer med. Hun opdager hvor kold han er, men 
er ligeglad og krænger sig fnisende ud af tøjet. Hvis det ikke er nok til at få hans humør lidt ned så lad dem 
endelig fortsætte og klip til det problem at han ikke kan komme uden at bide hende. Hvis det heller ikke 
stopper ham så kan du forhåbentlig få ham til at "trække sig" når hun begynder at dø af det. Halvnøgen, svag 
af blodtab eller død skal hun i hvert fald gøre en ynkelig skikkelse; slet ikke så snobbet, selvsikker og i 
kontrol over sin seksualitet som hun tidligere spillede. Og det skulle gerne give en dårlig smag i munden af 
voldtægt...
Hvis Todd ikke selv opsøger en pige er det enormt nemt at diktere en stivert i hans bukser når der kommer en 
forbi på gaden og sætte scenen igang.

Ellens scene.
Ellen har jo sin kære skoleinspektør at møde. Hvis hun spørger ved hun der er PTA-møde for forældre og 
lærer i gymnastik-salen. Her kan man møde op og få ham til at opføre sig som en tåbe og evt. møde ham i 
enrum bagefter. Hvis Ellen laver en mere direkte konfrontation overfor alle kan diverse lærere jo bede 
inspektøren om at styre problemet så han bliver til grin når det mislykkes - og så kan du jo diktere at han 
bliver dyrisk og dum (cf. Ellens kræfter). Det ville være fedt hvis du kan spille ham blive langsomt dummere 
mens han taler, indtil ca. 6-års niveau. Så flygter han. Ellen kan få alle de svar ud af ham hun vil (ellers 
snakker han selv uden at tænke), og finde ud af at han bare er en sørgelig, ensom mand der vil have lidt magt 
og respekt. Lad hende tage den hævn hun vil, men hvis hun dræber ham så sammenlign det med at aflive et 
stakkels dyr.
Hvis hun ikke selv opsøger ham, så kan hun evt. se mødet annonceret hvis hun kommer i nærheden af skolen 
(evt. med Rory og Todd). Ellers kan han komme kørende hjem fra mødet og sætte farten ned så han kan 
fortælle hende hun ikke burde være på gaden om aftenen, etc.

Andrews scene.
Andrew skal hjem og vise sin far en ting eller to. Faren begynder selvfølgelig hurtigt at skælde ud, og 
Andrew ser hvordan det i virkelighed er lyst til magt og kontrol der driver ham - og kan straffe ham for det. 
Farens hænder begynder at bløde som om han bliver slået og mens han står frosset i angst knækker hans 
fingre. Er Andrew helt fin med det, kan hans mor komme ind og bede om at det skal stoppe (lidt til Andrew 
og lidt til Gud) og nu kan man se hvor svag hun var når hun tillod farens overgreb. Hun svinder langsomt ind 
mens hun husker de måltider hun ikke smuglede op til Andrew. Ingen af dem dør af det i sig selv, men det er 
tæt på - det er op til Andrew hvordan det skal afsluttes, men især hans mor er der nok en del medlidenhed 
med. Hvis nogen dør så giv Andrew noget at tænke over angående uproportionel straf.
Opsøger Andrew ikke selv sine forældre kan faren køre rundt i byen og lede, de ved nøglen er blevet stjålet 
og han vil selvfølgelig konfrontere sin søn og afkræve et svar.
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Andre personlige scener.

Ilden.
På et tidspunkt skal det gå op for spillerne at ilden breder sig og ikke er naturlig, gerne langsomt gennem små 
hints. Ilden synes større, der er måske kommet en ekstra, mindre "top" på bålet, blinkene fra 
slukningskøretøjerne er stoppet mens der stadig er fuldt blus på det hvide lys. Senere bliver midten af bålet 
højere og højere, indtil det rækker mod himlen. Til sidst skulle de gerne se hvordan der har bredt sig, 
hvordan det tager ved flere bygninger og blokerer vejen imellem dem samt at ingen andre end dem lægger 
mærke til det.
Som spilleder skal du vide følgende: ilden vil nå udkanten af byen ved morgengry. Den er unaturlig og hvid, 
ingen kan se den og den skader ingen andre end spillerne (og bikerne). Man kan ikke gå mellem to huse der 
"brænder", men man kan se imellem dem (ilden er meget lav her). Det gør ondt at se direkte på et brændende 
hus på kort afstand, og på ca. 10 meters afstand føles en prikkende varme. Man dør hvis man går ind i ilden. 
Den er relateret til det lys der kendetegner "det gode", men på en ubehagelig intensiv måde som ikke tillader 
spillerne at tage del i det.

Afgrunden.
Spillerne skal opdage at der er ved at komme en kæmpe kløft mellem byen og resten af verden. Små hints 
kunne være brosten der er faldet ned og efterlader et sort hul, en knagende og brækkende lyd fra udkanten af 
byen og manglen på vartegn såsom høje træer og skorstene uden for bygrænsen. Det skal blive klart at 
kløften går hele vejen rundt om byen og der ingen vej er ud - byen står på en tynd flade af sprød jord som 
langsom knækker i stykker fra kanten og indad. Senere skal spillerne også kunne se ild og svovl-floder under 
byen, så det er helt tydeligt hvad der foregår.
Det følgende gælder: man kan ikke springe over, tage en helikopter eller lignende; stop alle sådanne 
spekulationer. Ingen andre ser eller oplever på nogen måde afgrunden, hvis noget falder i er det bare 
forsvundet (man ser aldrig nogle mennesker falde "naturligt"). Mørket nedenunder hænger sammen med det 
onde og mørket i spillerne, det kalder og de "hører hjemme" dernede - det skal først sent i spil og er en 
ubehagelig ting at få at vide.

Vampyr-tilstanden.
Spillerne har fået en opsummering, men måske vil de eksperimentere lidt og det skal de have lov til. De er 
biologisk døde, har lyst til blod og er langt stærkere end før. Desuden tager de ikke skade af slag og 
småhuller, og heler næsten al andet instinktivt. De ser sejere ud og må i høj grad selv bestemme over hvad 
det vil sige. De er ikke unaturligt bange for ild eller solen, skyggerne skal nok beskytte dem.
Hvis en af spillerne bliver skadet kan du sige at de har ekstra lyst og behov for blod, men kun hvis det passer 
ind i spillets flow, ellers ignorerer vi det bare. Hvis og når en af dem drikker fra et menneske kan de mærke 
lys og skygger i vedkommende, fortæl dem lidt om personens gode og slette gerninger og lad dem vide at de 
er ved at dræbe vedkommende på et tidspunkt. De skal også få at vide at de ikke altid vil kunne styre det, at 
de vil dræbe en dag.
Desuden kan spillerne i det hele taget se godt og ondt, som henholdsvis et indre, hvidt lys (strålekrans) og 
unaturlige skygger. Der er et par eksempler i fælles-delen af deres karakterer, men det er værd at huske 
derudover for at hamre temaet om fortabelse og frelse hjem. Andre eksempler kunne være en der tæver sin 
søn eller en familiefar der har købt en afbudsrejse. De kan se hinandens og egne skygger, her er det præstens 
død der hænger ved, samt noget andet og mere. På samme måde har også Luke og Michelle noget ”andet” 
over deres skygge og lys, det er ikke til at sætte fingeren på eller fastslå hvad det er de har gjort rigtigt eller 
forkert.

Andre scener.
Hvis der er tid til mere eller du mangler lidt vampyr-feel så dvæl ved og byg på ved evt. spiller-initiativer der 
får det i gang. Ellers er her et par forslag:
-  Sult og jagt (husk det er sket for Todd). Hvad man ser og om man stopper i tide.
-  De ser de mørke skygger i en virkelig forbryders persons ansigt. Skal de hævne det?
-  De kan blive antastet af nogle der så dem ved kirken, og bruge deres kræfter eller styrke mod dem.
-  Politiet kan komme efter dem, og der kan komme en rigtig kamp ud af det (pas på med at involvere dem 
der er ved at vælge Michelles vej for direkte).
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Plottet.

Andre karakterer.
Før vi går i gang med selve plottet skal vi lige introducere de to personer der igangsætter det.

Michelle.
Michelle er opkaldt efter ærkeenglen Michael, som i visse fortolkninger er den egentlig gode mens Gud er 
mere en slags neutral dommer og skaber. Hun taler ikke for Gud eller på hans vegne, hun handler af fri vilje 
og prøver at gøre det rigtige samt få andre til at gøre det samme. Michelle har form som en ca. 19-årig pige 
med gylden-blondt hår og flagrende hvidt tøj, hun er smuk og yndefuld og hvis der er noget seksuelt over 
hende er det på en meget uskyldig måde. Hun er tålmodig og ikke på nogen måde fordømmende, hendes 
eneste motivation i scenariet er at overbevise så mange af spillerne som muligt om at gøre det hun mener de 
selv kan se er det rigtige.
Michelles argumentation er baseret på at spillerne jo godt selv ved at det er forkert at leve som vampyr, at de 
vil skade folk og at de vil forråde deres idealer. De ved jo godt de hører hjemme ved skyggerne, men de kan 
selv vælge lyset - hun kan hjælpe dem med at dø så de kan håbe på Guds tilgivelse. Hun kan ikke garantere 
at det vil lykkes, eller at de vil være enige med Guds idealer og kriterier; men det er det rigtige at gøre 
ligegyldigt hvad.
Forsøger en spiller at angribe Michelle mislykkes det; skud vil gå gennem hendes tøj, slag vil sende hende 
nærmest svævende udenfor rækkevidde og hun er umulig at holde fast i, man får kun fat i hendes tøj. 
Derudover har hun enhver evne der er nødvendig for at få scenariet til at glide fungere bedst. Michelle 
forlader sjældent taget af YWCA-bygning hvorfra hun kan se hele byen, og det er også her spillerne gerne 
skulle se hende første gang. 

Pigerne.
Med Michelle og YWCA hører en flok af piger mellem 11 og 20. Nogle er altså små-pige-uskyldige og 
nogle er den perfekte drøm om en sommer-ferie-romance. De har allesammen overvejende meget lyst og 
hvidt tøj på, og et tydeligt lys om ansigtet; de ved allesammen mere eller mindre hvad der foregår og handler 
efter Michelle's bud. Men modsat Michelle er de stadig menneskelige, så hvis det gør en scene mere 
spændende og det ikke vil forvirre dit hold spillere kan en af dem sagtens blive vred, liderlig eller ked af og 
sige eller gøre noget dumt i forholdet til målet.
Pigerne vil primært fungere som budbringere for Michelle, og som hjælpere. Det er ikke meningen nogle af 
dem skal blive deciderede karakterer, de er tænkt som en effekt der binder Michelle til verdenen og giver lidt 
krydderi.

Luke.
Luke er åbenlyst nok opkaldt efter Lucifer, altså den der seje version af Satan som ikke faldt men hoppede. 
Han er ikke dæmonisk ond og ude på at alle mennesker skal have det så dårligt som muligt, men han mener 
at man skal være stærk og fri og ellers er man intet. Og selvom han ikke ved så meget om Guds plan så vil 
han gerne forpurre den og vise at menneskene foretrækker hans vilde, frie og syndige udgave af verden. 
Luke er en biker som de andre, med kort karseklippet rød-blondt hår og en designer-læderjakke over en 
tætsiddende sort T-shirt. Senere i spillet kan han hvae påtrykt "Hells Angel" et sted (bemærk manglende 
flertal). Luke styrer tydeligvis The Pit og er ikke bange for en skid, han vil være velkommende overfor 
spillerne, ligesom en mafia-boss kan vælge at være det når han er omgivet af sine goons.
Lukes råd er at leve som de selv vil, at slippe de sidste af alle de regler de har fået presset ned over hovedet 
og måske selv ladet tage rod. Der er ingen regler der er en skid værd, udover dem man selv nedsætter fra 
øjeblik til øjeblik, og nu har de muligheden for at leve evigt som de selv vil. Og Luke vil gerne hjælpe dem, 
selvom han ikke kan garantere at det vil lykkes eller at de er stærke nok til at tage kontrol over deres liv 
bagefter.
Angreb på Luke vil, ligesom mod Michelle, heller ikke lykkes; men modsat hende kan han rammes, vælte, 
bløde og blive sur. Han vil dog afslutte en sådan kamp hurtigt, måske noget med en Desert Eagle ingen lige 
havde set og en masse kæder fra diverse bikere. Han vil være bebrejdende bagefter, men ikke lade det 
komme i vejen for hans mål - at overbevise spillerne om at de er frie, ikke behøver følge nogle af de regler 
de har fået og bør leve deres uliv til fulde. Luke forlader kun The Pit hvis det er nødvendigt for plottet.
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Bikerne.
Er ligesom Michelles hjælpere med som baggrund, de hører nøje sammen med The Pit som er deres 
tilholdssted. De er alle sammen mere eller mindre onde, og det kan ses på deres skygger. De har alle dyb 
respekt for Luke og gør som der bliver sagt, men de vil forsøge at opretholde en mean-motherfucket-attitude; 
de er i virkeligeden også skide-bange for spillerne (efter de har opdaget hvad de er, før det kan de sagtens 
dumme sig og få et lag stryg). De har alle en eller anden vild motorcykel, som gerne må blive mere og mere 
overdrevne efterhånden som scenariet skrider frem - gerne noget med et levende metal- eller heste-kranie 
foran og en knurren som et vredt bæst. Ellers fungerer bikerne selvfølgelig som budbringere og hjælpere og 
har naturligvis alle et rygmærke med "Hells Angels".

Introduktion til selve plottet.

Og så er der jo lige det der plot, som grundlæggende består af at Michelle og Luke gør kur til spillerne. Som 
nævnt er det ikke vigtigt at alle scenerne herunder kommer med, men at alle spillere bliver ordentligt 
introduceret til begge sider af konflikten. Desuden er det vigtigt at ingen af siderne bliver præsenteret som 
"det rigtige valg", men at spillerne rent faktisk selv vælger.
For at det skal fungere skal valget heller ikke stå mellem Gud engel og Satan - fokus skal ligge på at 
Michelle prøver at overbevise spillerne om at gøre hvad de godt ved er rigtigt, og Luke at de skal gøre som 
de har lyst til. Effekterne med flammer og strålekranse er selvfølgelig stjålet fra god gammeldags 
katolicisme, men det skal primært fungere som metaforer og ikke være et åbenlyst valg mellem at komme i 
himlen eller ryge i helvede.
Som det forhåbentligt er tydeligt fra flow-chartet er strukturen i de to sideløbende handlingsforløb helt ens. 
Begge sider vil forsøge at se spillerne an, invitere dem til en snak og overbevise dem om at gøre det de 
mener er bedst for til sidst at tvinge et valg. Derefter slutter scenariet med en eller to af afslutnings-scenerne 
hvor spillerne slipper ud af byen. Sørg for at byen og problemerne bliver mere og mere outrerede 
efterhånden som plot-delene skrider frem; motorcykler bliver monstre, den hellige ild spreder sig, bikerne 
terroriserer byen, fliser falder ned og afslører helvede under sig, osv.
Herunder følger nogle scener som de kan udspille sig, først Michelles og derefter Lukes. Husk at skifte 
mellem dem og frem for alt lade den enkelte spiller bestemme hvad han eller hun vil opleve mest af, høre 
mest på, osv.

Michelles plot.

Hints og overvågning.
Spillerne begynder at se små-piger kigge på dem fra vinduer, mm. og evt. se dem ringe til nogen bagefter.
En af de unge, smukke piger prøver at få dem i tale, uden at fortælle hvorfor eller hvem hun er - Hvem er I? 
Så I hvad der skete ved kirken? Kan I vise mig vej til...?

Invitation.
- Music-cue: Track 12, Lost Boys and Golden Girls (Bare forslag).
En gruppe af pigerne på forskellige aldre (måske 11, 14 og 20) møder spillerne og siger de kan hjælpe (det 
kan sagtens ske samtidig for flere grupper spillere, klip i så fald de sidste gentagelser meget kort). De skal 
ikke fortælle alt hvad der foregår, men hvis der er gået lang tid og spillerne ikke ved noget om eg. afgrunden 
kan de jo afhjælpe en evt. forvirring der skader spillet mere end den gavner. De fortæller at Michelle vil 
møde dem ved YWCA-bygningen, og at de godt kender til spillernes problemer og kan hjælpe.
Pigerne er bange, men klarer den. De kan påvirkes af spillernes kræfter, men de vil hjælpe hinanden hvis det 
sker.

Snak med Michelle.
- Music-cue: Track 9, Anything for Love & Track 10, Total Eclipse of the Heart (Lidt vigtigt).
Det er fedest hvis du kan samle spillerne til det her, evt. ved at fuske med tiden og klippe væk fra alle dem 
der tager derhen indtil alle har gjort det og så lade dem mødes. Når de kommer er YWCA-bygningen fuldt 
oplyst og der er masser af piger der som gerne viser vej. De er nervøse og nysgerrige, men ikke så bange som 
de måske burde være. Spillerne må gerne være lidt nervøse for et baghold og for det kraftige lys som pigerne 
og bygningen udstråler - de føler sig i hvert fald uvelkomne.
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Michelle står som nævnt på taget, alene. Hun starter med at fortælle hvor ked hun er af hvad der er overgået 
dem, men at hun tror på at der er en mening og en vej ud som er bedst for alle. Det er vigtigt at spillerne får 
at vide at de kan stole på hende, de ville kunne se hvis hun løj på skyggerne, og her er altså ingen at se - 
faktisk er Michelle selv lidt svær at fokusere på, på grund af hendes strålekrans.
Ifølge Michelle er spillerne fordømte, de er mærket af deres vrede og præstens død og er på vej til fortabelse. 
Men de har fået en chance; hvis de viser at de ikke vil være de monstre de opførte sig som, kan de måske 
reddes. Men de skal være parate til at undskylde, forlade denne verden og stole på at de vil blive tilgivet. Pas 
på det ikke bliver alt for åbenlyst religiøst (så taber vi mindst Andrew), hendes pointe er simpelthen at de bør 
gøre det rigtige, og hun tror så personligt at det kan redde dem. Men det rigtige er at acceptere man ikke 
hører til her, at fjerne sig selv før man gør ondt.
Flere detaljer vil Michelle helst ikke ud med nu. Hun vil gerne have dem til at overveje hendes argumenter, 
og måske selv se at de ikke kan styre deres skræmmende, nye lyster. Hun håber meget på at se dem alle 
inden solopgang og vil forberede hvad der skal til for at hjælpe dem.

Krav.
- Music-cue: Track 10, Total Eclipse of the Heart (Bare forslag).
Hvis spillerne går helt i stå eller vi skal til at være færdige kan Michelle godt finde på at stille et ultimatum. 
Specielt hvis en stor del af spillerne ser ud til at gå over til Luke. I så fald vil en større gruppe af pigerne 
dukke op og en af dem vil fortælle at tiden er ved at løbe ud og de der er parate til at gøre det rigtige bør 
følge med nu. De vil naturligvis være nervøse og bange, men de har dog det trick i ærmet at de i samlet flok 
kan gøre sig næsten umulige for spillerne at nærme sig, pga. deres kraftige lys.
De vil ikke true med nogen decideret straf, men vil påpege de synder som uomvendte spillere har begået og 
sandsynligvis vil begå. De vil også være parate til at hjælpe dem der vil følge dem med at slippe fra deres 
venner. Hvis det på den eller anden måde kommer til kamp så lad den spiller der kommer tættest på blive 
skræmt og forbrændt, men så snart spillerne begynder at kaste med ting vil pigerne trække sig.

Slutning.
- Music-cue: Track 9, Anything for Love (Lidt vigtigt).
De spillere som vælger Michelles vej for at vide hvad der skal ske: de skal gå ind i lyset ved kirken og 
derved fjerne sig selv, men de behøver ikke blive brændt op. Michelle ved hvem de har skadet mest i deres 
liv indtil i nat, og hvis de kan få vedkommende til at støtte dem hele vejen til kirken har de en chance.
Så snart karaktererne har forstået hvad der skal foregå, så klip til de enkelte scener hjemme hos det enkelte 
"offer" som Michelle har fundet for dem. Det er meningen at en af de andre spillere skal spille disse 
bipersoner i scenerne, hvor den enkelte vrede teenager skal undskylde og bede om hjælp. Det kan være 
spilleren til venstre for dem, eller kun de spillere som valgte den anden vej eller hvad du synes er mest 
passende (man kan jo også tage højde for hvem og hvordan de enkelte spillere rent faktisk er). Michelle er 
med i samtalerne; hun introducerer spilleren overfor deres modpart og ligger op til at de har noget at tilstå, 
derefter lader hun spilleren tage over. Hvis der bliver problemer, det tager for lang tid eller det er ved at gå 
galt bryder hun ind og forsøger tålmodigt at hjælpe spilleren. Forhåbentlig giver det et skub der får 
bipersonen til at sige ja, ellers må du ligge lidt mere pres på.
Herunder er lidt hjælp til dig, og i appendiks 3 er der et par linier om hver biperson - du kan selv vurdere om 
du vil præsentere dem overfor den der skal spille dem i enrum og hvorvidt du vil udlevere denne tekst.

Liste over bipersoner:
Mrs. Simmons, enkefrue som Todd gjorde mandens begravelse en frygtelig oplevelse for.
Stu, engang byens store football-håb som Rory smadrede knæet på.
Ms. Williams, tidligt pensioneret skolelærer som Ellen fik hylet ud af den.
Brian Waslow, tidligere McDonalds manager som nu er halvfattig tankpasser.
Stacy, cheerleader der skal gå et år om.

Ting Michelle kunne sige for at hjælpe:
-  Du har jo selv et barn/ven/familiemedlem, hvad hvis han stod i denne situation en dag?
-  I er begge ofre, med en forklaring af hvorfor det blev gjort og at det er synd for spilleren.
-  Du kan være bedre end ham ved at hjælpe (god overfor en der er rigtig vred).
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Lukes plot.

Hints og overvågning.
Spillerne passeres af unaturligt mange motorcykler, nogle af dem stopper måske op uden for rækkevidde og 
kører så.
En biker der ikke har forstået ordrerne antaster spillerne og truer med vold hvis han ikke får at vide hvad det 
"er de render og laver".

Invitation.
- Music-cue: Track 5, Original Sin (Bare forslag).
En to-tre bikere finder spillerne (evt. i mindre grupper, i så fald er nogle af bikerne meget korte i deres 
besked). De fortæller at Luke vil snakke med dem i The Pit, og at Luke er fandens farlig og ikke en man skal 
ignorere. Det Luke vil snakke med dem om er noget med hvad de er, som bikerne åbenbart ved noget om. De 
giver nu ikke mange detaljer, andet end at de syntes det var fedt de brændte kirken og måske at de godt ved 
at ilden breder sig (hvis det ikke bare vil forvirre spillerne at få den info nu). Bikerne er lidt bange for 
spillerne og spiller derfor seje for at skjule det og for at få spillerne til at ville "være med". Hvis du synes der 
har manglet lidt action og spillerne er nogenlunde samlet kan en af bikerne godt spille så smart at det ender i 
lidt vold (de andre lader ham tage sine tæsk selv).

Snak med Luke.
- Music-cue: Track 7, Seize the Night & Track 8, Tonight is What it Means to be Young (Ret vigtigt).
Her skulle spillerne også gerne ankomme nogenlunde samtidigt, man kan evt. holde nogle lidt hen i baren. 
The Pit er en stor bar/strip-klub hvor der holder de første 20 Harley Davidsons udenfor, og så et par stykker 
man lige kan skimte (og høre) foretage sig noget mystisk i en gyde. Også her vil der nok være nogle bikere 
der ikke ved hvem de er og som opfører sig lidt for smart, lad dog andre tage sig af det, evt. brug det som en 
måde at introducere Luke selv. Ellers bliver de budt på hvad de har lyst til, hvilket er blod i ølglas fra en 
bartender der godt ved hvad der foregår eller en stripper der nok er noget mere chokeret.
Luke sidder bagerst i lokalet, han er karismatisk og selvsikker, og det er tydeligt at han ikke lyver (ellers ville 
hans skygger flakke over hans ansigt). Han har ganske enkelt en gave og et tilbud til dem, fordi han ser dem 
som havende en fantastisk mulighed for at leve netop som han mener man bør. Han fortæller dem om sin 
"livsfilosofi", at de kan og bør skide på alle de regler de har fået tvunget ned over sig og måske er blevet 
narret til at tro på. Hvordan de er ultimativt frie (også fra Guds straf og helvede) hvis de kan slippe ud af 
byen og at det kan han hjælpe dem med. Men det kræver at de lægger deres gamle moralske regler bag sig, i 
hvert fald for en stund, og accepterer hvad de er - han er heller ikke interesseret i at hjælpe dem hvis de ikke 
rent faktisk vil udnytte det han kalder en gave. Han vil gerne se dem igen, hvis de er parate til at gøre det 
nødvendige, men indtil da har han en afskeds-gave: en motorcykel til dem hver, sprit-ny og lidt våd visse 
steder.

Krav.
- Music-cue: Track 8, Tonight is What it Means to be Young & Track 6, Wasted Youth (Bare forslag).
Her er så virkelig chancen for lidt action, hvis du og/eller spillerne synes det mangler. Når spillet går i stå, 
diskussionerne har taget nok tid eller spillerne ser ud til hovedsageligt at tage Michelles side dukker et dusin 
bikere op. En af dem spørger bryskt om nogen af dem er parate og dem der taler imod Lukes løsning vil 
blive hånet og truet. Hvis nogle spillere tager med bikerne bliver de selvfølgelig støttet i at gøre det, det 
inkluderer også beskyttelse fra de andre spillere. Hvis og når en gruppe spillere der vil opsøge Michelle er 
isoleret er der rig mulighed for at de bliver angrebet, men det er selvfølgelig ikke nødvendigt for plottet 
(tilråb og øldåser kastet i høj fart er dog obligatorisk). De to krav/ultimatum-scener skal nok ikke følge lige 
efter hinanden eller ligne hinanden for meget. Undgå at de begge bliver til slåskampe men sørg for en af dem 
bliver i hvert fald truende - gør dem i det hele taget så forskellige så muligt og fokuser på den side som truer 
flest spillere (Lukes krav hvis de er ved at vælge Michelle).
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Slutning.
- Music-cue: Track 5, Original Sin & Track 7, Seize the Night (Ret vigtigt).
Begyndelsen til enden er at møde Luke igen, og love man er parat til at gøre det der skal til for at slippe ud af 
byen. Han fortælle at det eneste der skal til er en håndfuld helvedes-ild til hver deres nye kværn, så kan den 
klare hoppet over afgrunden. Sådan noget anskaffes ved at smide en person ned i helvede, så kan man nå den 
geyser-lignende søjle af ild, lava og svovl der rejser sig. Det kan godt svide lidt... Det er ligemeget hvem 
man smider ned, og angående spørgsmål omkring uskyld, uretfærdig straf, osv. er svaret at Luke er ligeglad 
og det bør de også være. Desuden ender en masse mennesker jo i helvede alligevel, så sandsynligvis 
fremskynder man bare vedkommendes skæbne. Spillerne kan godt prøve at find en tilpas skyldig person, 
men de skal vide at de netop afskærer vedkommende fra at gøre det godt igen. Lad spillerne selv bestemme 
hvem; de er meget velkomne til at bruge personer fra deres forhistorie, men bikerne er derimod off-limits 
(dem skal Luke bruge). Lad dem individuelt vælge og spil scenen ud, gerne med lidt ynkeligt beden og 
tiggen og fokus på hvad de kan se af godt og ondt i personen. Det er ikke muligt at vælge denne vej og undgå 
at få beskidte hænder - der er ikke tid til at finde folk man kan være sikker på fortjener det og som ikke kan 
frelses, og det skal Luke nok minde dem om.

Slutningerne.

- Music-cue: Track 4, Bat out of Hell (Vigtigt).
Slut-scenerne klipper vi frem og tilbage imellem, men det er selvfølgelig muligt at vi kun får brug for den 
ene af dem. Hvis de alle vælger Michelle's vej, så klip til bikerne der fræser ind mod kirken for at stoppe 
dem, men fejler pga. lyset. Hvis de vælger Luke, så klip til små grupper af piger der er på vej ud for at 
fortælle deres familier den frygtelige nyhed. Hvis der er nogen der nægter at vælge, så lad dem stå og se på et 
eller andet sted fra, eller lad dem selv bestemme hvad deres karakter gør imens og klip ekstra kort til det et 
par gange. De to main events er dog springet over afgrunden og bods-rejsen ind til kirken. De må gerne 
beskrives med så meget drama som muligt, forhåbentlig giver musikken lidt hjælp. Klip hver scene op i en 
to-tre stykker, alt efter hvad du mener den kan trække.
Ved ilden mødes de angrende med hver deres hjælper, Michelle beder dom holde hånd. Derefter går de 
langsomt ind mod ilden, spillerne er hurtigt fuldstændig blændet og de må stole på deres guides. Til sidst når 
de kirkedøren, rækker ud og skubber den langsomt op.
Ved hovedvejen holder spillerne, et par bikere i baggrunden og Luke, motorerne snerrer og deres nærmest 
organiske metal-monstre strækker musklerne. Derefter kører de som, ja, a Bat out of Hell, og flænser asfalten 
op bag sig som var det en lynlås der åbnede til helvede. Til sidst når de kanten og cyklerne nærmest springer 
afsted, brøler som en gargoyle der er sur på sine forældre og spillerne hænger i luften på vej væk.
Og her slutter spiller brat.
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Appendiks 2, musikken.

Track 1 - The Storm.
Er det første spillerne bør høre, introen læses op undervejs. OK som generel baggrundsmusik.

Track 2 - Nocturnal Pleasure.
Er til at sætte stemningen for natten det går galt, efter intro-scener. Kan nok ikke bruges ellers...

Track 3 - Requiem Metal.
Når kirken brænder og gud er efter dem, scene må gerne, som nummeret, vare et minut.

Track 4 - Bat out of Hell.
Hovedtemaet for byen, brug den til scener omkring ild og afgrund eller som generel baggrund.

Track 5 - Original Sin.
Hovedtema for spillerne, deres synd og deres historie.

Track 6 - Wasted Youth.
Også om spillerne, fedt at sætte på mens de skænder kirken hvis du kan gider hoppe frem og tilbage.

Track 7 - Seize the Night.
Lukes tema, når han er på scenen eller de nyder at være vampyrer. Fin til mange individuelle scener.

Track 8 - Tonight is What it Means to be Young.
Stadig om at nyde det, men ikke helt så knyttet til Luke.

Track 9 - Anything for Love.
Michelles tema, når hun er på eller de overvejer at gøre det rigtige.

Track 10 - Total Eclipse of the Heart.
Om det tragiske i deres situation, også lidt Michelles.

Track 11 - It Just Won't Quit.
Passer også fint på spillernes situation, specielt hvis de ser tingene lidt fra Michelles side.

Track 12 - Lost Boys and Golden Girls.
Stille nummer, god baggrund til rolige stunder. Blander lidt temaerne.

For at skaffe musikken anbefaler jeg selvfølgelig at man køber alt hvad Steinman har været involveret i, men 
mindre kan også gøre det:

Track 1 - The Storm. Fra Jim Steinman - Bad for Good, eller Tanz der Vampire soundtracket.
Track 2 - Nocturnal Pleasure. Fra Meat Loaf - Dead Ringer for Love.
Track 3 - Requiem Metal. Fra Pandora's Box - Original Sin.
Track 4 - Bat out of Hell. Fra Meat Loaf - Bat Out of Hell.
Track 5 - Original Sin. Fra Meat Loaf - Welcome To The Neighbourhood eller  Pandora's Box - Original Sin.
Track 6 - Wasted Youth. Fra Meat Loaf - Bat Out Of Hell 2.
Track 7 - Seize the Night. Fra Meat Loaf - Bat Out Of Hell 3 eller Tanz der Vampire soundtracket (på tysk, men federe).
Track 8 - Tonight is What it Means to be Young. Fra Streets of Fire soundtracket.
Track 9 - Anything for Love. Fra Meat Loaf - Bat Out Of Hell 2.
Track 10 - Total Eclipse of the Heart. Fra Bonnie Tyler - Faster Than The Speed Of Night.
Track 11 - It Just Won't Quit. Fra Pandora's Box - Original Sin.
Track 12 - Lost Boys and Golden Girls. Fra Meat Loaf - Bat Out Of Hell 2 eller  Jim Steinman - Bad for Good.

Man kan altså klare sig nogenlunde med Bat Out of Hell 1&2 og Original Sin (ingen pladesamling bør være 
foruden). Men når du nu alligevel henter det på limewire, så send lige Steinman et postkort eller de 2$ han 
ville have fået gennem pladesalget fra alle de ovennævnte albums.
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Appendiks 3, bipersoner til Michelles slutning.

Mrs. Simmons, enkefrue.
Du var gift i mange gode år med Mr. Simmons, en støtte for byen og kirkens degn - stolt og traditionel, men 
en god ægtemand. Da han døde efter kort tids sygdom var det selvfølgelig et slag, men jeres lille samfund 
sluttede op om dig og det trøstede. Men ved begravelsen knækkede noget og kisten røg på gulvet. Mr. 
Simmons faldt ud, og i hans hænder var plantet et smudsigt blad af en eller anden art du ville ønske du aldrig 
havde hørt om, endsige se i så frygtelig en situation. Du var knust, sorgen over din mands død vældede op og 
i dine samtaler med præsten blev du senere henvist til en psykolog - du er beklemt over at have taget imod 
tilbudet, over hvad præsten tænker om dig og hvor mange andre der ved det. Selvom det er forkert håber du 
måske lidt på at det bliver din tur, samtidig med at du er nervøs for hvad der vil ske den dag i kirken...

Stu, engang byens store football-håb.
Du er en af de mere populære drenge på The Valleys lille skole, selvom det går nedad bakke de her dage. Du 
var ellers på vej til at blive football-holdets stjerne, en af de bedre Wide Receivers i staten sagde nogen. 
Indtil skaden, den dag du kom for langt nede i en amatør-agtig bunke af spillere og en eller anden smadrede 
rundt i siden af dit knæ. Talent-spejderen dukkede ikke op som forventet næste gang du var på banen, og du 
må også indrømme du slet ikke er oppe på dit gamle niveau - fra at være den nok bedste på holdet er du nu 
intet specielt. Faktisk er du bange for at du kan blive taget af holdet. Du har stadig dine venner, men i 
snakker ikke så godt sammen om spillet - der er ligesom ingen der kan lide at nævne det overfor dig. Det har 
sat en dæmper på hele dit liv i skolen, men du prøver selvfølgelig at lade som om det nok skal gå og at du 
kommer dig, selvom lægerne har sagt noget andet.

Ms. Williams, tidligt pensioneret skolelærer.
Du var egentlig godt tilfreds med dit job som lærer, selvom det er blevet hårdere de sidste år. Eleverne er 
mere ustyrlige og du er slet ikke sikker på at eftersidninger og ekstra-arbejde er den rigtige løsning, selvom 
jeres inspektør insisterer. I det hele taget var jobbet måske ved at blive for stressende og i det hele taget for 
meget, allerede før den torsdag... Ellen, en ellers dygtig elev som du egentlig holdt meget af, gav sig 
pludselig til at skælde dig hæder og ære fra. Om den eftersidning hun havde fået, om hendes karakterer, om 
pensum og så alt det personlige; din alder, undervisning og de forsøg på venlighed som hun og de andre 
elever åbenbart bare grinte af. Du brød sammen og forlod lokalet. Prøvede næste uge at komme "op på 
hesten", men det var som om noget bare var ødelagt, du havde ikke mere energi og kunne ikke overskue at 
komme ud for noget lignende igen. Så du tog imod den tidlige pension, og sidder nu derhjemme og er ret 
trist over hvordan din karriere sluttede.

Brian Waslow, tidligere McDonalds manager.
Det var chancen for at komme lidt ovenpå rent økonomisk, nu hvor barn nummer to var på vej - og så skulle 
det selvfølgelig gå galt. Du havde fået overtalt banken til et lån, taget kurserne og blevet godkendt af 
hovedkontoret og endelig fik du åbnet din egen forretning. Godt nok en franchise, og måske den mest 
udbredte af dem alle, McDonalds, men du var den første til at gøre noget i den stil i The Valley og de unge 
strømmede til. Det så godt ud, indtægterne var større end låne-raterne og det hele hang sammen. Indtil den 
dag der blev fundet noget råddent i en burger og pressen tog fat i den udefrakommende "trussel". Det varede 
ikke længe før hovedkontoret ringede, du fik valget om at få frataget franchise-rettighederne og blive tvunget 
til at lukke indenfor et år, eller sælge din andel og træde tilbage som manager. Du valgte det sidste, fik 
næsten betalt hele lånet af og tog et job på en tankstation. Der sidder du stadig fast, ligesom din familie heller 
ikke ser ud til at slippe ud af det alt for lille hus.

Stacy, cheerleader der skal gå et år om.
Du klarede dig egentlig ok i skolen selvom du måske ikke var den bedste elev. Der kan gå meget tid med 
venner, dates og cheerleader-træning, men det gik faktisk fint nok på trods af du ikke fandt det så skide 
interessant. Der ingen der tror på det, men det var ikke din skyld at du dumpede kemi og derved hele sidste 
år; det var din projekt-partner Todd som afleverede en "fikset" udgave af din opgave. Det er den eneste 
forklaring, selvom du ikke helt forstår hvorfor. På trods af at han er lidt mærkelig havde i ellers haft et fint 
samarbejde (selvom han stirrer lidt rigeligt), men så vendte han pludselig og nu ser han olmt på dig hver 
gang I passerer hinanden. Måske har han hørt hvad dine venner har sagt om ham, måske er du selv kommet 
til at gå med på deres kommentarer. Du tænker egentlig mere over at du nu skal finde nye venner næste år, 
ikke kommer med din bedste veninde afsted på college og hvor flov hele situationen er.
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Rory.

And we'll never be as young as we are right now
Running away and running for home

- Lost Boys and Golden Girls

Du har altid været nederst i hakke-ordenen - lidt for stor, lidt for klodset og derfor alt for nem at finde på 
gode smæderim om. I børnehaven var det spyt og sand-kastning, nu er det himmelvendte øjne og spydige 
bemærkninger. Dengang var det nemmere, hvis man smider sig over dem bliver tilråb hurtigt til gråd; og 
selvom man ingen venner får af det bliver der da fred i nogen tid. Men nu i high school er det anderledes - 
selvom du er større end de fleste betyder flertallet mere. Selvom du kunne tæve én ville det bare ikke være 
nok, blå mærker betyder ikke så meget mere og du har aldrig turdet gå videre end det. Og desuden er de flere 
og smidigere, hvor du altid synes at stå alene og er blevet smidt af alle sporthold på grund af din manglende 
koordinations-evne.
Lige nu er du tvunget til at sidde i klasselokaler med alle idioterne, og være så helvedes udenfor. Se dem 
spilde deres ungdom på ligegyldige modediller og spillen smart, når de kunne stå sammen og overtage 
verden om ti års tid. Du ved ikke rigtigt om du glæder dig til at komme videre - du vil selvfølgelig slippe for 
byen og meget der nu er noget lort, men er der noget andet sted at være hvor det ikke er sådan her? Hvor du 
kan "være med" eller i det mindste undgå den konstante hakken og bevisthed om at de andre kigger? Et sted 
som jeres lille klike, hvor I står sammen og ikke bedømmer hinanden - hvor I kan tage fri fra alt deres lort og 
give lidt igen. Dine venner er en stor hjælp og støtter dig i at det ikke bare er dig der er forkert på den, gav 
dig mod til at give igen dengang til football-træning hvor I endte i en kæmpe bunke og du gav Stu, den 
fucking nar, en albue i knæet så han stadig sidder kampe over.
Det føltes fedt at give lidt igen, at vise dig selv du ikke bare er et offer. Det er også derfor du er med de andre 
ude på gaden og gøre ting I ikke må; shoplifte eller køre en nøgle langs quarterbackens bil. Bare at vide de 
aldrig ville tro det om én, at være den farlige for en gangs skyld. Og gøre det igen, måske gå lidt længere, i 
nat...

Fakta.
Dine jævnaldrende - er de værste; ikke fordi de har valgt dig som mål, men fordi de er så svage at de behøver 
et når de kunne være stolte og stærke.
Styrke - Rory er stor og stærk, selvom han ikke har nogen koordinationsevne. Og så er han klogere end de 
fleste regner med...
Ejendele - sammenkrøllet tegneseriehæfte, 8 dollars, kedeligt tøj.

De andre.
Ellen - har besluttet sig for ikke at være som de andre piger, træt af at være pæn og de voksnes regler.
Steve - er fattig som sin familie, snakker ofte vredt om politik og går i sort tøj.
Todd - er lidt punk eller goth eller noget, er frustreret over pigerne på skolen.
Andrew - har faren forsøgt at banke religion ind i; det er der kun kommet had ud af.
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Rory.

Is this a blessing or is it a curse?
Does it get any better? Can it get any worse?
Will it go on forever? Or is it over tonight?
Does it come with the darkness? Does it bring out the light?

- It Just Won't Quit

I vader ud af midtbyen i stilhed, og det er først da der bliver langt imellem gadelamperne at det går op for dig 
du slet ikke vader eller sjosker mere. Du går sikkert og med rank ryg. Samtidig med at du opdager din 
manglende puls finder du også ud af at dine muskler er afslappede og parate, at de er stærkere end 
nogensinde før men også nemmere at kommandere. Du er hurtigere og stærkere end menneskeligt muligt og 
der er ingen, nogensinde, der kan råbe ustraffet efter dig.
Du kigger sultent efter en forbipasserende da du mærken hans blod, og han kigger lettere skræmt på dig og 
ser så hurtigt ned; selvom han ikke ved det kan han godt mærke at noget er helt galt med dig. Mærke hvad du 
kan gøre og hvad du er blevet, og du kan ikke lade være med at tænke over om du rent faktisk er det monster 
du ser ud til eller om det er noget du selv bestemmer.
Hvad der end sker, med dig og med jeres lille gruppe, så er der i hvert fald nogle "skolekammerater" der skal 
have at vide at der er kommet nye regler, og at du er færdig med at spille efter deres.

Fakta.
Død - du er levende død, en vampyr. Dit sind og dine følelser er ikke direkte ændrede, men du har nok dine 
tanker omkring det.
Blod - blod er liv. For at være rigtig levende skal du have blod. Du kan måske modstå, men en dag kommer 
nogen til skade.
Søvn og sol - er irrelevant, scenariet hedder jo "I nat..."
Udseende - sejere og farligere. Man kan se en ændring, men ikke hvad den er. Medmindre du vil vise det...
Skade - du er meget svær at ødelægge, tænk "Interview with a Vampire". Blod kan regenerere alt.
Styrke - du kan i hvert fald vælte en bil. Der er få ting der ikke kan sparkes op eller slås i stykker.
Skyggerne - gør dig farlig og stærk, og dine reaktioner omtrent så hurtige som en skygges.
Godt - ses ved et hvidt skær. Tiltrækkende som et barndomsminde eller en låst dør. Svagt ubehageligt, men 
mest fordi du føler dig uvelkommen.
Ondt - ses ved mørke og flammer. Tiltrækkende som at afsløre en vens hemmelighed eller en forbudt film. 
Svagt ubehageligt, mest fordi du føler dig så velkommen...
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Ellen.

You've been nothing but an angel
Every day of your life
And now you wonder what it's like to be damned

- Good Girls Go to Heaven, Bad Girls Go Everywhere

Som barn i din halv-fine og halv-rige familie fik man accept og hvad man ellers ville have fra de voksne ved 
at spille sød, gøre det rigtige og i det hele taget være den lille pige. Det var også nemt at styre sin verden og 
hverdag på den måde, vis folk hvad de vil se og de er parate til at være ens skødehund. Men noget i dig 
begyndte at sætte sig imod, at ville andet og mere end bare spille efter de voksnes regler. Hvorfor kan du 
ikke blive accepteret på bare at sige din mening? Hvorfor er det et problem for lærerne at du argumenterer og 
vil være dig selv? Hvor latterligt usikre skal de voksne være når de har brug for at en på halvt deres alder 
skal være den konfliktsky så de slipper for det?
Siden du besluttede dig for ikke at spille den rolle de så gerne vil prakke dig på, har du fået slag efter slag. Af 
forældre der bare vil have den gamle Ellen tilbage, af folk som ser skuffet på dig og dit nye tøj på gaden og 
gamle "veninder" og fyre på skolen som ikke forstår hvorfor man ikke bruger makeup og årstidens farver. 
Skoleinspektøren kalder det "en fase", indkalder til evindelig forældre-møder og straffer dig hårdere end 
andre - lærerne "ved jo at du kan" og er bare så skuffede. Det har blot gjort dig mere besluttet.
Og du har fundet bedre venner, en lille gruppe som godt kan se hvor fucked up det hele er. Som forstår og 
kan støtte dig, give dig modet til at slå tilbage. Som dengang gamle Ms. Williams prøvede at leve op til de 
nye strenge regler skoleinspektøren havde indført overfor dig og du svarede igen, spurgte om rimeligheden, 
skældte hende hæder og ære fra og til sidst fik hende grædende ud af døren og et skridt videre mod tidlig 
pension.
Det er befriende at have andre omkring sig som kan se igennem alt det bullshit I bliver fodret hver dag af de 
voksne, som har deres egne problemer de bliver rasende over. Sammen kan I brænde broerne til deres 
verden, lave jeres egne regler og melde jer ud en gang for alle. Måske hvis I gik lidt videre end hærværk og 
små-rapserier; måske gjorde noget der virkelig ville blive bemærket, bare for se hvordan det er. Måske i 
nat...

Fakta.
De voksne - skal ignoreres eller modarbejdes, eller som absolut minimum bagtales.
Rygte - mange kender dig og din familie og vil så gerne se din gamle pæne side; du kan slippe væk med 
meget hvis du kan nedværdige dig til at spille sød pige.
Ejendele - lettere vovet genbrugstøj der generer forældre og tidligere venner, tyggegummi der generer 
lærerne, 50 dollars fra fars pung.

De andre.
Steve - er fattig som sin familie, snakker ofte vredt om politik og går i sort tøj.
Rory - et stort brød som folk mobber, han er godt nok klodset men hovedet fejler intet. 
Todd - er lidt punk eller goth eller noget, er frustreret over pigerne på skolen.
Andrew - har faren forsøgt at banke religion ind i; det er der kun kommet had ud af.
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Ellen.

Is this a blessing or is it a curse?
Does it get any better? Can it get any worse?
Will it go on forever? Or is it over tonight?
Does it come with the darkness? Does it bring out the light?

- It Just Won't Quit

I er blevet rendt ud af kirken som en flok ulydige børn, men heldigvis tager skyggerne imod jer. Mens I stille 
går fra midtbyens lamper mærker du din nye styrke og hvordan din puls er stoppet. Noget er helt galt, men 
det føles egentlig godt. I en forbipasserende kan du se og mærke hans instinkter og dyriske tanker - nogle om 
dig og din krop, nogle om frygt for jer alle sammen. Du kan mærke hvordan mørkere sider af ham reagerer 
på din opmærksomhed, hvordan du ville kunne kalde dem frem...
I er ikke længere som dem; på godt og ondt er I smidt ud af alle deres regel-systemer, forventninger og 
fællesskab. Du er fri af deres tåbelige roller og har endelig selvsikkerheden og magten til at tage den rolle på 
du vil. De andre vil sikkert forstå, de er jo i samme situation som dig - men hvad med resten af verden? Hvad 
med dine forældre? Måske vil du aldrig blive accepteret, slet ikke nu hvor Gud ser ud til at have fordømt dig.
Men du kan endelig tage en passende hævn over skoleinspektøren, måske bare den første i rækken af tåbelig 
autoritets-figurer. Det er bare at finde ud af hvordan og hvor langt du vil gå, hvor rimelig *(i)du vil være.

Fakta.
Død - du er levende død, en vampyr. Dit sind og dine følelser er ikke direkte ændrede, men du har nok dine 
tanker omkring det.
Blod - blod er liv. For at være rigtig levende skal du have blod. Du kan måske modstå, men en dag kommer 
nogen til skade.
Søvn og sol - er irrelevant, scenariet hedder jo "I nat..."
Udseende - sejere og farligere. Man kan se en ændring, men ikke hvad den er. Medmindre du vil vise det...
Skade - du er meget svær at ødelægge, tænk "Interview with a Vampire". Blod kan regenerere alt.
Styrke - du kan i hvert fald vælte en bil. Der er få ting der ikke kan sparkes op eller slås i stykker.
Skyggerne - bor i alle mennesker, og du kan kalde dem frem og få dem til at reagere dyrisk, tåbeligt og 
instinktivt.
Godt - ses ved et hvidt skær. Tiltrækkende som et barndomsminde eller en låst dør. Svagt ubehageligt, men 
mest fordi du føler dig uvelkommen.
Ondt - ses ved mørke og flammer. Tiltrækkende som at afsløre en vens hemmelighed eller en forbudt film. 
Svagt ubehageligt, mest fordi du føler dig så velkommen...
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Todd

You want to shut out the night
You want to shut down the sun
you want to shut away the pieces of a broken heart.

- Rock and Roll Dreams Come Through

Byen er syg, ligesom landet. De mest levende og strålende iblandt jer er blevet sygeligt betaget af dem selv, 
deres makeup og smarte sko. Ungdoms-kulturen der burde være fri og nytænkende, smuk og rasende er 
istedet blevet en over-sexet parodi på jeres forældres gamle idealer. Det er fandeme stadig hvem der bliver 
prom queen man går mest op i, og folk spiller stadig smarte selv om det er tydeligt for enhver de ikke har en 
skid erfaring eller tankevirksomhed at have det i. Og som om det hele var en stor kosmisk vittighed gør hele 
deres åndsvage spil med make-up og push-up dig fandeme også så helvedes liderlig - hvordan kan man ikke 
hade noget man vil have så meget?
Det mest urimelige og tragiske i verden er hvordan alle de smukke, unge piger er blevet hjernevasket til kun 
at gå ud med Danny og Fonzie, som om I var fanget i en mareridts-udgave af Grease. De åndsvageste og 
mest ufølsomme fyre får pigerne, som om det borgerlige Amerika har tænkt sig at byde Darwin trods ved at 
få evolutionen til at gå baglæns.
Og fandeme om du vil være med. Du nægter at spille deres eget spil overfor dem, nægter at opføre dig 
overfor pigerne som om I var med i Beverly Hills. Så du går i din egen uniform, for hvis folk ikke kan se 
igennem sort hår, heavy metal t-shirts og piercing så er de fandeme allerede fortabt. Kan pigerne ikke se ud 
over det og hvad de ellers har lært i TV-serierne så kan de heller ikke være det værd - selvom du ville ønske 
de var.
Men du er blevet brændt på det ønske en gang, da du lavede et projekt i kemi med en af de populære 
cheerleadere, Stacy. Det var faktisk forbløffende rart, I havde noget at fokusere på og kunne snakke og smile 
sammen og du begyndte helt at få håbet op. Indtil du overhørte hende fortælle om jeres samarbejde og 
fortælle at, ja, du er rent faktsik så underlig som du ser ud, og grine af fjollede kommentarer om at date. Så 
du fiksede hendes opgave inden du afleverede den for hende og fik hende dumpet i kemi - hun ved godt det 
var dig, men kan ikke gøre noget ved det, og det føles fedt at have givet igen efter deres åndsvage spil sårede 
dig. Så nu er du endnu mere besluttet på at være deres fjende, at provokere og gøre alt det "man ikke må", for 
du kan ikke helt lade være med at håbe at en eller andet kan se det, give dig ret og tage med dig hjem...
Så det er på tide at blive set, at gøre noget lidt vildere og lidt mere outreret, at gøre noget fucking "forkert" 
og leve lidt. I nat...

Fakta.
Sort og sjasket hår og tøj, samt en næse-piercing og "fuck off"-attitude.
Ejendele: dårlig transistor med noget dårligt metal.

De andre.
Ellen - har besluttet sig for ikke at være som de andre piger, er træt af at spille pæn og af de voksnes regler.
Steve - er fattig som sin familie, snakker ofte vredt om politik og går i sort tøj.
Rory - et stort brød som folk mobber, han er godt nok klodset men hovedet fejler intet. 
Andrew - har faren forsøgt at banke religion ind i; det er der kun kommet had ud af.
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Todd.

Is this a blessing or is it a curse?
Does it get any better? Can it get any worse?
Will it go on forever? Or is it over tonight?
Does it come with the darkness? Does it bring out the light?

- It Just Won't Quit

Du kommer helt til at smile for dig selv da I forlader midtbyen i stilhed; du opdager din manglende puls og 
ændringerne i din krop og tænker ved dig selv at så døde du sgu som jomfru. Men du kan også mærke din 
styrke og selvsikkerhed, og ved at bare fordi du er død kan du sagtens komme til at opleve en pige helt tæt 
på. Det er som om et jagt-instinkt er sat ind; du ved udemærket hvad du skal sige til de små, tåbelige tøser fra 
skolen og du ved også at deres ønske om at synde er ligeså stærkt som dit, det er bare gemt væk. Men det kan 
du hjælpe dem med. Det er dog en anelse foruroligende at den slags tanker nu blander sig med nogle nye der 
omhandler varmt blod...
En forbipasserende synes også at være nervøs og utryg, selvom han ikke ser hvad I er blevet. Det er i det hele 
taget en mærkelig tanke at du vel nu er et slags rovdyr, selvom det ikke er føles helt ubehageligt. I er frie nu, 
kan selv bestemme over jer selv og en hel del derudover. Men hvad er det der er sket med jer, og hvor langt 
vil I gå i jeres udnyttelse af jeres nufundne kræfter?
Det der sex skal i hvert fald prøves, nu ved du jo at de i virkeligheden gerne vil og kan "overtale" dem uden 
problemer, så det er bare at finde en.

Fakta.
Død - du er levende død, en vampyr. Dit sind og dine følelser er ikke direkte ændrede, men du har nok dine 
tanker omkring det.
Blod - blod er liv. For at være rigtig levende skal du have blod. Du kan måske modstå, men en dag kommer 
nogen til skade.
Søvn og sol - er irrelevant, scenariet hedder jo "I nat..."
Udseende - sejere og farligere. Man kan se en ændring, men ikke hvad den er. Medmindre du vil vise det...
Skade - du er meget svær at ødelægge, tænk "Interview with a Vampire". Blod kan regenerere alt.
Styrke - du kan i hvert fald vælte en bil. Der er få ting der ikke kan sparkes op eller slås i stykker.
Skyggerne - er også folks lyster. Og dem kan du kalde på, vække og udnytte.
Godt - ses ved et hvidt skær. Tiltrækkende som et barndomsminde eller en låst dør. Svagt ubehageligt, men 
mest fordi du føler dig uvelkommen.
Ondt - ses ved mørke og flammer. Tiltrækkende som at afsløre en vens hemmelighed eller en forbudt film. 
Svagt ubehageligt, mest fordi du føler dig så velkommen...
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Andrew.

There'll be hell to pay someday
Put it all on the bill

- Original Sin

Du er opvokset i din fars hus, hvor hver eneste fejltagelse betød noget. Hver eneste uvaskede hånd, hver 
eneste vip på stolen og hver eneste fucking bussemænd du har pillet er blevet straffet af din far med 
reference til Guds lov og kærlighed. Du ved ikke hvad der er mest skræmmende; om det er den almægtige 
Gud der er så fucked op, eller om det er din far der burde beskytte og hjælpe dig. Du har lyst til at hade dem 
begge, at begå et eller andet endeligt oprør - men det er foreløbigt forblevet et tavst byden trods. Du tror ikke 
på deres regler og tåbelige moral-systemer bygget til fårehyrder hundreder af år før kristus. Men du kan ikke 
helt slippe tanken at din far måske prøver at gøre sit bedste, selv når han med sin træ-lineal slår dine knoer 
blodige eller tilbageholdt aftensmad dage i træk. Og måske er der en Gud og mening bag alle menneskets 
tåbelige regler og forsøg på at nå ham...
Men du er ikke et barn mere, og du er ikke bange for deres straffe. Du har slået igen, mod Simmons, den 
gamle kordegn der altid nidstirrede jer børn i kirken og opildnede din far til at "tvinge synden ud af de unge 
før det er for sent". En hyklerisk, ond gammel mand som fik som fortjent da håndtagene til hans kiste 
knækkede og hans væltede ud på kirkegulvet med et pornoblad mellem hænderne. Hverken din far, den 
chokerede enke eller meningheden kunne bevise noget, men du har fået nogle mystiske blikke siden. 
Desuden har du også fundet en bedre hævn, støttet af dine venner; du har vendt dig imod den regel der 
betyder mest for din far og hans folk: forsag kødet, forsag livet, hig mod døden. Så nu lever du, på gaden, 
med dine venner, med stjålen alkohol og forbudte cigaretter. Og du læser alle de forkerte bøger og tænker 
alle de forkerte tanker og når han opdager det en dag ser du ham trodsigt i ansigtet og så ved han at han ikke 
har banket en følger ud af dig, men formet en modstander.
Du er nervøs og spændt for den dag, og det er på tide at skubbe grænsen lidt igen; satse det hele igen. I nat...

Fakta:
Ejendele: lidt for pænt og traditionelt tøj, 10 dollars.
Du er god til at tale de voksne efter munden, men hader det. Det samme gælder omkring viden om religion.

De andre.
Ellen - har besluttet sig for ikke at være som de andre piger, er træt af at spille pæn og af de voksnes regler.
Steve - er fattig som sin familie, snakker ofte vredt om politik og går i sort tøj.
Rory - et stort brød som folk mobber, han er godt nok klodset men hovedet fejler intet.
Todd - er lidt punk eller goth eller noget, er frustreret over pigerne på skolen.
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Andrew.

Is this a blessing or is it a curse?
Does it get any better? Can it get any worse?
Will it go on forever? Or is it over tonight?
Does it come with the darkness? Does it bring out the light?

- It Just Won't Quit

Det viser sig at din fars idéer om en vred, straffende Gud passer meget godt. Men OK, måske fortjente I det 
også, selvom det var et uheld. Måske er I gået for langt og blevet forbandet, måske uden chance for at vende 
jer og blive frelst - I er jo allerede døde. Det er noget der går op for dig mens I forlader midtbyen og 
gadelamperne bliver sparsomme. Du har ingen puls, intet åndedræt, men alligevel er du stærkere og mere 
sikker end nogensinde før. Der er intet der kan skade jer, og få ting I ikke kan gøre.
En forbipasserende kigger skræmt på jer, han ved ikke hvad I er, men han kan mærke noget er galt. Du ser 
ham i øjnene et kort øjeblik og kan mærke skyggerne i ham - hans egen dårlige samvittighed og frygt for 
straf, noget med en pige han overtalte til at gå længere end hun ville... Du ved du kunne slippe hans eget 
mørke ud, lade det gøre hvad han er bange for.
Du kan godt se I er blevet monstre, men på en eller anden måde med Guds vilje. Hvad er meningen? I 
bestemmer selvfølgelig selv nu, ingen kan stoppe jer. Så hvad vil du være? Guds svøbe på jord, hans største 
modstander, en angrende synder? Og behøver du overhovedet tage dig af ham?
En ting der skal tages af er i hvert fald din kære gamle far, han skal se hvad hans søn er blevet nu hvor hans 
planer med dig er kuldkastet - og han skal mærke skyggerne i jer begge.

Fakta.
Død - du er levende død, en vampyr. Dit sind og dine følelser er ikke direkte ændrede, men du har nok dine 
tanker omkring det.
Blod - blod er liv. For at være rigtig levende skal du have blod. Du kan måske modstå, men en dag kommer 
nogen til skade.
Søvn og sol - er irrelevant, scenariet hedder jo "I nat..."
Udseende - sejere og farligere. Man kan se en ændring, men ikke hvad den er. Medmindre du vil vise det...
Skade - du er meget svær at ødelægge, tænk "Interview with a Vampire". Blod kan regenerere alt.
Styrke - du kan i hvert fald vælte en bil. Der er få ting der ikke kan sparkes op eller slås i stykker.
Skyggerne - er i alle der har gjort ondt, og som dårlig samvittighed kan de vækkes og straffe de skyldige.
Godt - ses ved et hvidt skær. Tiltrækkende som et barndomsminde eller en låst dør. Svagt ubehageligt, men 
mest fordi du føler dig uvelkommen.
Ondt - ses ved mørke og flammer. Tiltrækkende som at afsløre en vens hemmelighed eller en forbudt film. 
Svagt ubehageligt, mest fordi du føler dig så velkommen...
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Steve.

Everything that they taught us was nothing but lies
Everything that they brought us was nothing but bribes 

- Original Sin

Mor og far var sgu ok, indtil kampen for at få sandwich-baren til at løbe rundt blev afgjort af en beslutning 
fra McDonalds hovedkontor. Istedet for at have travlt i butikken under lejligheden har de nu travlt på 
fabrikken inden de kommer hjem til trailer-parken. Du har nok aldrig tilgivet dem den dag de gav op; da mor 
købte aftenens junk-food fra den nye McD og far ingenting sagde...
De faldt til patten, nikkede taknemligt da kirken delte lidt tøj og dåsemad ud og sidder troligt på bænkene når 
de har tid, så de måske kan få en almisse og lidt håb i industri-venlig indpakning. Så du gik i den modsatte 
retning; fik et par piercinger og noget smadret tøj, lod håret gro og tog en sort t-shirt på. Der var ingen plads 
til dig derhjemme, så når skolen har fortalt hvad samfunds-ordenen finder det passende at vide går tiden på 
gaden. Her kan du med al tydelighed se, at alle de ligegyldige ting der bliver købt på en dag kunne forsørge 
din familie i et år. Hele byen, og verden for den sags skyld, er baseret på at holde jeres slags nede, enhver der 
har nye ideer eller radikale holdninger til omdistribuering af værdierne er jo farlig...
Så du er fandeme farlig. Du skider på deres ejendomsret, du går med kniv og et sted i dig brænder et ønske 
om at bruge den - imod dem der holder jer nede, imod de onde, imod de døende ved magten. Du har fundet 
nogle venner som kan se det urimelige ligesom du kan; som brænder efter at lave det om, at gøre noget; og 
sammen bygger I jeres raseri op hver aften indtil I er stærke nok. Det gav dig modet til at forsøge at slå igen; 
du plantede råddent fedtstof i en burger du fik serveret på McDonalds og himlede op og truede. Et par uger 
efter måtte yuppie-svinet der åbnede den dreje nøglen om, i det mindste for et par dage, for der rykkede 
selvfølgelig en ny ejer og manager ind. Men i det mindste får det røvhul der bragte McD til The Valley ikke 
selv noget ud af det.
Også til dagligt er er det ofte dig der går forest, i hvert fald når det drejer sig om hævn på butikker og 
latterlig luksus; at ødelægge eller stjæle hvad et fejlslået og urimelig ondt økonomisk system har frarøvet dig 
og dine er ikke forkert, kun ulovligt. Og det giver du ikke en skid for. Så du tager med vennerne ud og giver 
igen. Ødelægger noget af deres eller stjæler jer en sixpack, prøver at skubbe grænsen for hvad I kan og tør. 
Igen og igen. I nat...

Fakta.
Anarki - hvis risikoen ikke er for stor bryder du gerne loven bare for at gøre det, og du snakker i hvert fald 
meget gerne om det!
Tyveri - du kan rent faktisk godt finde ud af det med shoplifting og bagdøre, og at sidde stille hvis man ikke 
vil ses.
Ejendele - sort t-shirt med anarkist-tegn, springkniv, sort spray-maling, 5 dollars.

De andre.
Ellen - har besluttet sig for ikke at være som de andre piger, er træt af at spille pæn og af de voksnes regler.
Rory - et stort brød som folk mobber, han er godt nok klodset men hovedet fejler intet. 
Todd - er lidt punk eller goth eller noget, er frustreret over pigerne på skolen.
Andrew - har faren forsøgt at banke religion ind i; det er der kun kommet had ud af.
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Steve.

Is this a blessing or is it a curse?
Does it get any better? Can it get any worse?
Will it go on forever? Or is it over tonight?
Does it come with the darkness? Does it bring out the light?

- It Just Won't Quit

Mens I går stille ud fra bymidten med kirken og menneskene bag jer mærker du den nye styrke i din krop. 
Og du ser hvordan skyggerne rækker ud mod dig, gemmer dig og byder dig velkommen. Du smiler og retter 
ryggen, og den forbliver rank - en usikkerhed du måske ikke helt anerkendte er forsvundet, og hvis du før var 
lidt tynd så er du nu senet og stærk. En mand passerer jer på sin vej ind for at se hvad der er sket med kirken 
og præsten, og undviger dit blik - som om han mistænker hvad I er blevet, som om han godt ved det. Du kan 
ikke lade være med at tænke over hvad der ville ske hvis du viste ham det, hvor skræmt han ville blive. Og 
du bliver selv lidt skræmt ved tanken om hvorvidt du faktisk er det monster han så ville se...
Hvad I end er, så er I i hvert fald stærke nok til at lade et par drømme gå i opfyldelse. Der er ikke længere 
nogen grund til at tåle eksistensen af en hvis fastfood kæde her i byen - med eller uden de andre skal du nok 
se den brænde ned. Mulighederne er uendelige, du skal bare finde ud af hvor langt du vil gå.

Fakta.
Død - du er levende død, en vampyr. Dit sind og dine følelser er ikke direkte ændrede, men du har nok dine 
tanker omkring det.
Blod - blod er liv. For at være rigtig levende skal du have blod. Du kan måske modstå, men en dag kommer 
nogen til skade.
Søvn og sol - er irrelevant, scenariet hedder jo "I nat..."
Udseende - sejere og farligere. Man kan se en ændring, men ikke hvad den er. Medmindre du vil vise det...
Skade - du er meget svær at ødelægge, tænk "Interview with a Vampire". Blod kan regenerere alt.
Styrke - du kan i hvert fald vælte en bil. Der er få ting der ikke kan sparkes op eller slås i stykker.
Skyggerne - kan gemme dig. Hvis man ikke venter det eller du sidder stille er du noget nær usynlig.
Godt - ses ved et hvidt skær. Tiltrækkende som et barndomsminde eller en låst dør. Svagt ubehageligt, men 
mest fordi du føler dig uvelkommen.
Ondt - ses ved mørke og flammer. Tiltrækkende som at afsløre en vens hemmelighed eller en forbudt film. 
Svagt ubehageligt, mest fordi du føler dig så velkommen...
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