
2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Skills 
Athletics ........................... 1 

Archery ............................. 2 

Calligraphy ....................... 1 

Etiquette ........................... 1 

Hand-to-hand ................... 1 

Kenjutsu ........................... 1 

Lore: Shintao .................... 2 

Meditation ........................ 2 

Sincerity ........................... 1 

Stealth ............................... 1 

Tantojutsu ......................... 1 

 

Weapons 
Bokken (Ini: 1k1+2 / Dam: 3k2) 

Sai (Ini: 1k1+2 / Dam: 3k1) 

 

TN to be Hit 
Reflexes x 5: 10 

Sai defense bonus: +1 

 

Techniques 
 Må ignorer rustning når du angriber med 

et kniv-våben (fx tanto & sai). 

Yosiie 
Glory ...................... 0 
Honor ................... 3.2 

 

Advanteges 
 Harmony 

Disadvanteges 
 Ascetic 

Wounds 
 4 -0 

 8 -1 

 12 -2 

 16 -3 

 20 -4 

 24 Down 

 28 Out 

 32 Dead 

2 

2 

3 

2 



3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

Skills 
Athletics ........................... 2 

Archery ............................. 3 

Bojojutsu .......................... 3 

Calligraphy ....................... 1 

Etiquette ........................... 1 

Hand-to-hand ................... 4 

Kenjutsu ........................... 2 

Lore: Shintao .................... 3 

Meditation ........................ 3 

Sincerity ........................... 1 

Stealth ............................... 1 

Tantojutsu ......................... 1 

 

Weapons 
Bo Stick (Ini: 1k1+3 / Dam: 5k2+3) 

Katana (Ini: 1k1+3 / Dam: 6k2) 

 

TN to be Hit 
Reflexes x 5: 15 

 

Techniques 
 Må ignorer rustning når du angriber med 

et kniv-våben (fx tanto & sai). 

 Må lægge Water Ring oven i skaden med 

Bo (medregnet) og Hand-to-Hand. 

Yosiie 
Glory .................... 1.2 
Honor ................... 3.0 

 

Advanteges 
 Harmony, Good Reputation (Lion) 

Disadvanteges 
 Ascetic, Compulsion (End War) 

Wounds 
 4 -0 

 8 -1 

 12 -2 

 16 -3 

 20 -4 

 24 Down 

 28 Out 

 32 Dead 

2 

3 

4 

3 



2 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

Skills 
Athletics ........................... 1 

Courtier ............................ 2 

Etiquette ........................... 2 

Hand-to-hand ................... 1 

History .............................. 1 

Iaijutsu .............................. 2 

Kenjutsu ........................... 1 

Origami ............................ 1 

Sincerity ........................... 2 

Stealth ............................... 1 

Tantojutsu ......................... 1 

Tea Ceremoni ................... 1 

Weapons 
Bokken (Ini: 1k1+2 / Dam: 3k2) 

Sai (Ini: 1k1+2 / Dam: 3k1) 

 

TN to be Hit 
Reflexes x 5: 10 

Sai defense bonus: +1 

 

Techniques 
 Må ignorer rustning når du angriber med 

et kniv-våben (fx tanto & sai). 

Fuhito 
Glory ...................... 0 
Honor ................... 1.5 

 

Advanteges 
 Sensei (Hiro), Quick Learner 

Disadvanteges 
 Vanity 

Wounds 
 4 -0 

 8 -1 

 12 -2 

 16 -3 

 20 -4 

 24 Down 

 28 Out 

 32 Dead 

2 

2 

2 

2 



2 

4 

2 

3 

3 

4 

2 

3 

2 

Skills 
Athletics ........................... 1 

Courtier ............................ 3 

Etiquette ........................... 2 

Falconry ........................... 3 

Hand-to-hand ................... 1 

History .............................. 2 

Iaijutsu .............................. 3 

Kenjutsu ........................... 3 

Origami ............................ 2 

Sincerity ........................... 4 

Stealth ............................... 3 

Tantojutsu ......................... 2 

Tea Ceremoni ................... 3 

Weapons 
Katana (Ini: 1k1+6 / Dam: 6k2) 

Tanto (Ini: 1k1+3 / Dam: 3k2) 

 

TN to be Hit 
Reflexes x 5: 15 

 

Techniques 
 Må ignorer rustning når du angriber med 

et kniv-våben (fx tanto & sai). 

 Må lægge Iaijutsu til Initiative med katana 

(medregnet). 

Daidoji Fuhito 
Glory .................... 4.0 
Honor ................... 1.8 

 

Advanteges 
 Postion (Kuge) 

Disadvanteges 
 Insensitive, Vanity 

Wounds 
 4 -0 

 8 -1 

 12 -2 

 16 -3 

 20 -4 

 24 Down 

 28 Out 

 32 Dead 

2 

3 

3 

2 



2 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

Skills 
Acting ............................... 2 

Athletics ........................... 1 

Courtier ............................ 2 

Etiquette ........................... 2 

Hand-to-hand ................... 2 

History .............................. 1 

Iaijutsu .............................. 1 

Kenjutsu ........................... 1 

Sincerity ........................... 1 

Stealth ............................... 1 

Tantojutsu ......................... 1 

 

Weapons 
Bokken (Ini: 1k1+2 / Dam: 3k2) 

Sai (Ini: 1k1+2 / Dam: 3k1) 

 

TN to be Hit 
Reflexes x 5: 10 

Sai defense bonus: +1 

 

Techniques 
 Må ignorer rustning når du angriber med 

et kniv-våben (fx tanto & sai). 

Kintaro 
Glory ...................... 0 
Honor ................... 1.5 

 

Advanteges 
 Sensei (Hiro), Handsome 

Disadvanteges 
 Antisocial 

Wounds 
 4 -0 

 8 -1 

 12 -2 

 16 -3 

 20 -4 

 24 Down 

 28 Out 

 32 Dead 

2 

2 

2 

2 



3 

3 

2 

2 

4 

4 

2 

2 

3 

Skills 
Acting ............................... 3 

Athletics ........................... 1 

Courtier ............................ 4 

Etiquette ........................... 4 

Hand-to-hand ................... 2 

History .............................. 3 

Iaijutsu .............................. 5 

Kenjutsu ........................... 3 

Sincerity ........................... 3 

Stealth ............................... 2 

Tantojutsu ......................... 2 

Tea Ceremony .................. 2 

 

Weapons 
Katana (Ini: 1k1+9 / Dam: 6k2) 

Tanto (Ini: 1k1+4 / Dam: 3k2) 

 

TN to be Hit 
Reflexes x 5: 20 

 

Techniques 
 Må ignorer rustning når du angriber med 

et kniv-våben (fx tanto & sai). 

 Må lægge Iaijutsu til Inititive med katana 

(medregnet). 

Doji Kintaro 
Glory .................... 4.7 
Honor ................... 2.2 

 

Advanteges 
 Handsome, Friends in high places 

Disadvanteges 
 Blackmailed (by Scorpion Clan) 

Wounds 
 4 -0 

 8 -1 

 12 -2 

 16 -3 

 20 -4 

 24 Down 

 28 Out 

 32 Dead 

2 

4 

2 

2 



2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

Skills 
Athletics ........................... 1 

Calligraphy ....................... 1 

Etiquette ........................... 1 

Hand-to-hand ................... 2 

Iaijutsu .............................. 1 

Kenjutsu ........................... 2 

Meditation ........................ 1 

Poetry ............................... 1 

Sincerity ........................... 1 

Stealth ............................... 2 

Tantojutsu ......................... 2 

Tea Ceremony .................. 2 

 

Weapons 
Bokken (Ini: 1k1+3 / Dam: 3k2) 

Sai (Ini: 1k1+3 / Dam: 3k1) 

 

TN to be Hit 
Reflexes x 5: 15 

Sai defense bonus: +2 

 

Techniques 
 Må ignorer rustning når du angriber med 

et kniv-våben (fx tanto & sai). 

Agatamori 
Glory ...................... 0 
Honor ................... 1.5 

 

Advanteges 
 Sensei (Hiro), Memory 

Disadvanteges 
 Insensitive 

Wounds 
 4 -0 

 8 -1 

 12 -2 

 16 -3 

 20 -4 

 24 Down 

 28 Out 

 32 Dead 

2 

2 

2 

2 



4 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

Skills 
Athletics ........................... 2 

Calligraphy ....................... 3 

Etiquette ........................... 1 

Hand-to-hand ................... 3 

Iaijutsu .............................. 3 

Kenjutsu ........................... 4 

Meditation ........................ 2 

Poetry ............................... 2 

Sincerity ........................... 2 

Stealth ............................... 2 

Tantojutsu ......................... 3 

Tea Ceremony .................. 3 

 

Weapons 
Katana (Ini: 1k1+3 / Dam: 6k2) 

Tanto (Ini: 1k1+3 / Dam: 4k2) 

 

TN to be Hit 
Reflexes x 5: 15 

Let rustning: +5 

 

Techniques 
 Må ignorer rustning når du angriber med 

et kniv-våben (fx tanto & sai). 

 Har +2k0 terninger til Stealth 

Naito Agatamori 
Glory .................... 4.3 
Honor ................... 2.1 

 

Advanteges 
 Reputation, Memory, Heartless 

Disadvanteges 
 Obligation (Crane Clan) 

Wounds 
 4 -0 

 8 -1 

 12 -2 

 16 -3 

 20 -4 

 24 Down 

 28 Out 

 32 Dead 

2 

3 

2 

3 



2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

Skills 
Athletics ........................... 2 

Etiquette ........................... 1 

Hand-to-hand ................... 2 

Iaijutsu .............................. 1 

Kenjutsu ........................... 1 

Meditation ........................ 1 

Sincerity ....................... 2(3) 

Stealth ............................... 1 

Tantojutsu ......................... 2 

Tea Ceremony .................. 1 

Weapons 
Bokken (Ini: 1k1+2 / Dam: 3k2) 

Sai (Ini: 1k1+2 / Dam: 3k1) 

 

TN to be Hit 
Reflexes x 5: 10 

Sai defense bonus: +2 

 

Techniques 
 Må ignorer rustning når du angriber med 

et kniv-våben (fx tanto & sai). 

Sachi 
Glory ...................... 0 
Honor ................... 1.5 

 

Advanteges 
 Sensei (Hiro), Voice 

Disadvanteges 
 Small 

Wounds 
 4 -1 

 8 -2 

 12 -3 

 16 -4 

 20 -5 

 24 Down 

 28 Out 

 32 Dead 

2 

2 

2 

3 



2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

5 

2 

Skills 
Athletics ........................... 3 

Captain (Ship) .................. 4 

Commerce ........................ 3 

Etiquette ........................... 2 

Hand-to-hand ................... 3 

Iaijutsu .............................. 1 

Meditaion ......................... 1 

Kenjutsu ........................... 3 

Sincerity ....................... 3(4) 

Sleight of Hand ................ 2 

Stealth ............................... 3 

Tantojutsu ......................... 5 

Tea Ceremony .................. 1 

Weapons 
Katana (Ini: 1k1+3 / Dam: 6k2) 

Tanto (Ini: 1k1+3 / Dam: 4k2) 

 

TN to be Hit 
Reflexes x 5: 15 

Let rustning: +5 

 

Techniques 
 Må ignorer rustning når du angriber med 

et kniv-våben (fx tanto & sai). 

 Har +2k0 terninger til Stealth 

Daidoji Sachi 
Glory .................... 2.5 
Honor ................... 1.5 

 

Advanteges 
 Voice, Perfect Balance, Wealthy 

Disadvanteges 
 Small, Dark Secret (Criminal) 

Wounds 
 6 -1 

 12 -2 

 18 -3 

 24 -4 

 30 -5 

 36 Down 

 42 Out 

 48 Dead 

3 

3 

3 

3 



3 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

Skills 
Athletics ........................... 2 

Archery ............................. 2 

Etiquette ........................... 1 

Hand-to-hand ................... 2 

Iaijutsu .............................. 1 

Kenjutsu ........................... 2 

Sincerity ........................... 1 

Stealth ............................... 2 

Tantojutsu ......................... 3 

 

Weapons 
Bokken (Ini: 1k1+2 / Dam: 4k2+1) 

Sai (Ini: 1k1+2 / Dam: 4k1+1) 

 

TN to be Hit 
Reflexes x 5: 10 

Sai defense bonus: +3 

 

Techniques 
 Må ignorer rustning når du angriber med 

et kniv-våben (fx tanto & sai). 

Sukemaza 
Glory ...................... 0 
Honor ................... 1.5 

 

Advanteges 
 Sensei (Hiro), Large 

Disadvanteges 
 Large 

Wounds 
 6 -0 

 10 -1 

 14 -2 

 18 -3 

 22 -4 

 26 Down 

 30 Out 

 34 Dead 

2 

2 

2 

2 



4 

2 

4 

3 

3 

2 

5 

3 

2 

Skills 
Athletics ........................... 3 

Archery ............................. 3 

Etiquette ........................... 2 

Hand-to-hand ................... 3 

Horsemanship ................... 2 

Iaijutsu .............................. 2 

Kenjutsu ........................... 5 

Sincerity ........................... 2 

Stealth ............................... 2 

Tactics .............................. 2 

Tantojutsu ......................... 4 

 

Weapons 
Katana (Ini: 1k1+3 / Dam: 8k2+3) 

Tanto (Ini: 1k1+3 / Dam: 6k2+3) 

 

TN to be Hit 
Reflexes x 5: 15 

Tung rustning: +10 

 

Techniques 
 Må ignorer rustning når du angriber med 

et kniv-våben (fx tanto & sai). 

 Får lov til at lægge +2 oven i al skade (er 

medregnet). 

Daidoji Sukemaza 
Glory .................... 3.7 
Honor ................... 2.9 

 

Advanteges 
 Knows No Fear, Large 

Disadvanteges 
 Large, Dislikes Killing & Vilonce 

Wounds 
 8 -0 

 14 -1 

 20 -2 

 26 -3 

 32 -4 

 38 Down 

 42 Out 

 48 Dead 

3 

2 

2 

3 



   

 
Agatamori 
Studerende hos Sensei Daidoji Hiro-Sama 
 
Sensei Hiro Daidoji’s dojo har altid været dit hjem. Her er du opvokset, og har lært alt 
hvad en ung samurai har brug for om Bushido, og din pligt til at tjene Trane klanen. Dine 
forældre døde mens du var spæd, og du blev sendt til Sensei Hiro’s dojo. Trane klanen 
gør dermed et særligt arbejde for jer, således at I ikke lider unødigt over at jeres forældre 
er døde. I er alle forældreløse, og ved at lade jer vokse op hos den ærværdige Sensei 
Hiro, gør klanen hvad den kan, for at mindes det offer jeres forældre gav klanen. 
  Der er kun to regler for de studerende på Sensei Hiro’ skole – den første er 
uforbeholden efterlevning af alle ordre, den anden er, at I ikke må spørge til hinandens 
familier. Så længe I er hos Sensei Hiro er I hinandens familie, og først den dag i er klar til 
jeres Gempukku ceremoni, og dermed bliver voksne, vil I få historien om jeres forældres 
død. 
 
Du er med dine 14 år den ældste af Sensei Hiro’s elever. Du må derfor gøre dig særligt 
umage, for at tjene som et godt eksempel for de andre studerende, således at du ikke 
svigter dit ansvar overfor Sensei. 
  Som den ældste af de studerende, har du også opnået Senseis tillid, og har flere gange 
assisteret ham i forbindelse med træningen. Du ved også, at Sensei Hiro af og til 
modtager besøg af fine folk fra Trane klanens fornemmeste familier. 
  Det kan ikke vare længe, inden Sensei Hiro beslutter sig for at du er klar til at blive 
voksen. Du glæder dig til din Gempukku. Der er ikke noget der må gå galt. 
  De andre studerende fra Sensei’s skole kender du ikke særlig godt. Når I ikke er i gang 
med den hårde træning, er I som regel for trætte til at lave meget andet. Der er ikke 
megen tid til at forme venskaber, men træningen har lært jer at stole på hinanden. I er 
hverken venner eller familie – i er bundet af et tættere bånd: blind tillid til hinanden og 
Sensei. 

Ordliste 
Ano Ne!:Pas på! 
Bushido: Samuraiens æreskodeks. 
Domo arigato: Pænt tak. 
Gempukku: Ceremonien der markerer overgangen fra barn til voksen. 
Konichiwa: Goddag. 
Ohayo Gozaimasu: Godmorgen. 
Sensei: Læremester. Kan bruges som titel og som respektfuld tiltaleform. 
Seppuku: Æresbevarende selvmord. 
XXX-San: Herr XXX. 
XXX-Sama: Højtærede herr XXX. 



   

 
Naito Agatamori 
Jizamurai 
 
Der er gået 8 år siden sidst. Du har tjent Tranens klan godt i krigen mod Løve klanen, og 
har fået stor anerkendelse for din dygtig på slagmarken. Du har fået retten til dit eget 
familienavn, og er dermed blevet jizamurai (samurai med eget familienavn uden 
tilknytning til en klan) og en af Trane klanens vassalfamilier.  

Mukato (Komplet Oprigtighed) 
Efter din gempukku ceremoni hørte du om dine forældre fra Sensei Hiro. Om hvordan de 
på trods af deres lave stand som tjenestefolk, havde brudt den tillid Trane klanen havde til 
dem, og solgt ud af klanens hemmeligheder. De var forsvundet fra deres herres hjem. 
Kun deres barn var blevet efterladt. 
  Du svor at hævne klanen, finde dine forældre, og straffe dem. Som sagt, så gjort. Sådan 
har du levet dit liv siden. 

Jin (Medmenneskelighed) 
Mens du rejste rundt i Rokugan for at finde dine forældre, kom du på sporet af dem i en 
landsby i Løve klanens land. De havde blot to dage forinden rejst derfra. Du var klar til at 
sætte efter dem, da en bonde bønfaldt dig om hjælp. Hans datter var syg, og skulle 
hurtigt til en læge. Samtidig var det dagen, hvor alle i landsbyen deltog i en ceremoni for 
at milde Inari (Kamien for ris og rigdom). Hvis han ikke deltog i ceremonien, ville høsten 
blive dårlig. Bragte han ikke sin datter - Tsuyu - til lægen, ville hun dø. 
  Du bar Tsuyu til lægen, der boede langt derfra, og du mistede dine forældres spor. Du 
fortrød ikke - hævnen kunne vente, pigen kunne ikke. 

Chugo (Loyalitet) 
Da krigen brød ud mellem Løve og Trane klanen, var dine forældre døde ved dit sværd, 
og du drog hastigt mod fronten. Du tjente under Daidoji Uji, og din loyalitet var ubrydelig. 
En vinter langt inde i Løve klanens land, var hæren ved at sulte. I måtte have ris eller 
vende om. Landsbyen hvor Tsuyu boede lo nær, og du drog med en gruppe bushi 
(samurai-soldater) derhen og bad om deres høst. De ville ikke udlevere den, da de så 
selv ville sulte. De håbede på din barmhjertighed, og lod Tsuyu stå frem. 
  Du fortalte historien om hvordan du havde redet hendes liv, og dine bushi bukkede af 
anerkendelse, og landsbyens folk smilede lettet. Et blink med øjet, og det var forbi. Du 
huggede hende ned med et Iaijutsu angreb (træk og slag i en bevægelse). Hæren fik sin 
ris, din loyalitet overfor Trane klanen lod det ikke være anderledes. 
 
 



   

 
Fuhito 
Studerende hos Sensei Daidoji Hiro 
 
Sensei Hiro Daidoji’s dojo har altid været dit hjem. Her er du opvokset, og har lært alt 
hvad en ung samurai har brug for om Bushido, og din pligt til at tjene Trane klanen. Dine 
forældre døde mens du var spæd, og du blev sendt til Sensei Hiro’s dojo. Trane klanen 
gør dermed et særligt arbejde for jer, således at I ikke lider unødigt over at jeres forældre 
er døde. I er alle forældreløse, og ved at lade jer vokse op hos den ærværdige Sensei 
Hiro, gør klanen hvad den kan, for at mindes det offer jeres forældre gav klanen. 
  Der er kun to regler for de studerende på Sensei Hiro’ skole – den første er 
uforbeholden efterlevning af alle ordre, den anden er, at I ikke må spørge til hinandens 
familier. Så længe I er hos Sensei Hiro er I hinandens familie, og først den dag i er klar til 
jeres Gempukku ceremoni, og dermed bliver voksne, vil I få historien om jeres forældres 
død. 
 
Du ved ikke hvor gammel du er. Men du har været hos Sensei længere end de fleste af 
de andre - kun Agatamori, der er 14 år, har været der længere end dig. Faktisk er 
Agatamori Sensei’s yngling, og du har for længst gennemskuet, at det skyldes han er af 
en fornem familie - måske endda en uægte søn af en Daimyo? 
  Sensei Hiro har lært dig værdien af altid at være villig til at forbedre dig. Du træner 
længere, hårdere og oftere end de andre. Og altid ved du, at du aldrig vil opnå alt hvad 
der kræves af en samurai - men at det er et ideal, som du altid kan stræbe efter. Jeres 
træning er derfor vigtig, ikke så meget for det i lære, men fordi den lære jer værdien og 
styrken der er i selve det at træne. 
  De andre studerende fra Sensei’s skole kender du ikke særlig godt. Når I ikke er i gang 
med den hårde træning, er I som regel for trætte til at lave meget andet. Der er ikke 
megen tid til at forme venskaber, men træningen har lært jer at stole på hinanden. I er 
hverken venner eller familie – i er bundet af et tættere bånd: blind tillid til hinanden og 
Sensei. 

Ordliste 
Ano Ne!:Pas på! 
Bushido: Samuraiens æreskodeks. 
Domo arigato: Pænt tak. 
Gempukku: Ceremonien der markerer overgangen fra barn til voksen. 
Konichiwa: Goddag. 
Ohayo Gozaimasu: Godmorgen. 
Sensei: Læremester. Kan bruges som titel og som respektfuld tiltaleform. 
Seppuku: Æresbevarende selvmord. 
XXX-San: Herr XXX. 
XXX-Sama: Højtærede herr XXX. 



   

 
Daidoji Fuhito 
Kuge ved hoffet i Otosan Uchi 
 
Har opnået en fin stilling som embedsmand. Hans opgave er noget så fornemt som at 
træne jagtfalke i Rokugans hovedstad Otosan Uchi for selveste Hantei Sottoii-Sama - søn 
og enearving til Kejser Hantei den 38. 
  Det er en stilling, der er med til at sikre Trane klanens tilknytning til Kejserens familie - 
Kejsersønnens moder var en Trane - og samtidig fungerer som en god kilde til 
information, når en jagtfalk ved et “uheld” slår en brevdue ihjel. 

Ninjo (Kærlighed) 
Efter din gempukku fortalte Sensei Hiro dig om din fader. Han fandt kærlighed i et geisha 
hus. Uagtsomhed ledte til kvindens graviditet. Da pigen kom til din far for hjælp - hun 
måtte forlade geisha huset - adopterede han dig, og lod pigen bo i hans hus som 
tjenstepige. Og dermed kunne historien være endt. Men kærlighed er aldrig lykkelig i 
Rokugan, og slet ikke når man allerede er gift. 
  Din fars kone brød sig naturligvis ikke om sagen, og hun kontaktede sin familie. Din mor 
var oprindeligt fra Skorpion klanen, og med hendes  familieforbindelser varede det ikke 
længe inden hun var enke. Din far døde mens han var i bad, forgiftet. Din mor - geisha’en 
- blev anklaget, og dømt. Straffen var døden. Din stedmor ville ikke kendes ved dig, og 
sendte dig bort til Sensei Hiro’s dojo. 

Chugo (Loyalitet) 
I Kejserens by - Otosan Uchi - gjorde du karrierer. Det varede ikke længe inden du havde 
en stilling ved skattekontoret, så blev du forfremmet til foged, og efter et par år blev du 
Kejsersønnens personlige falkeopdrætter. 
  To dage senere mødte du for første gang din stedmor. Hun fortalte, hun havde hjulpet 
dig frem, og at du skyldte hende alt. Hendes pris var at du blot skulle lade hende se de 
breve, du fik i din varetægt (når dine falke slog en brevdue ihjel). Hun lod dig forstå, at det 
var til Trane-klanens bedste. Fra Sensei Hiro vidste du hvor hendes sande loyalitet lå. Du 
indvilgede i hendes plan, og kontaktede diskret Trane klanens Daimyo Doji Hoturi. Hans 
yojimbo - livvagt - gav dig instruks om at kopier alle de breve du fik fat i, og lade kopierne 
gå videre til din stedmoder - men altid med en lille ændring i indholdet. 

Jin (Medmenneskelighed) 
For ikke særlig lang tid siden, var der en af dine falke der ved et hændeligt uheld kom til 
at kradse Hantei Sototii-Sama. Drengen tilgav hurtigt, men det var et alvorligt angreb mod 
din stilling. For at sikre dig selv mod repressalier, lod du falkens træner få 50 stokkeslag 
og en øjeblikkelig afskedigelse. Da hans kone besøgte dig for at få hjælp, gik du i seng 
med hende - men sendte hende bort uden nogen belønning. Der er ikke plads til 
medmenneskelighed i Otosan Uchi - Skorpionerne lurer på dig hver dag, og du må være 
stærk. 



   

 

Kintaro 
Studerende hos Sensei Daidoji Hiro 
 
Sensei Hiro Daidoji’s dojo har altid været dit hjem. Her er du opvokset, og har lært alt 
hvad en ung samurai har brug for om Bushido, og din pligt til at tjene Trane klanen. Dine 
forældre døde mens du var spæd, og du blev sendt til Sensei Hiro’s dojo. Trane klanen 
gør dermed et særligt arbejde for jer, således at I ikke lider unødigt over at jeres forældre 
er døde. I er alle forældreløse, og ved at lade jer vokse op hos den ærværdige Sensei 
Hiro, gør klanen hvad den kan, for at mindes det offer jeres forældre gav klanen. 
  Der er kun to regler for de studerende på Sensei Hiro’ skole – den første er 
uforbeholden adlydelse af alle ordre, den anden er, at I ikke må spørge til hinandens 
familier. Så længe I er hos Sensei Hiro er I hinandens familie, og først den dag i er klar til 
jeres Gempukku ceremoni, og dermed bliver voksne, vil I få historien om jeres forældres 
død. 
 
Alle de andre ved, at du hverken den bedste eller den ringeste af Sensei’s elever. Faktisk 
virker du så almindelig, at der ikke er mange der lægger mærke til dig - og det passer dig 
storartet. Du lærte i dit første år hos Sensei, at de andre elever ikke kunne lide dig - du er 
kønnere, du forstår hurtigere, og i løbet af kort tid overgik du flere af dem. De lod deres 
modvilje ramme dig, når I trænede fysisk. Smerte er en god læremester - og lige så 
frygtindgydende som Sensei Hiro. Du lærte at underspille dine evner, men aldrig så du 
virkede svag. Og du lærte, at lade de andre træde i forgrunden og nyde anseelsen - 
således at din egen svaghed fremstod som almindelig, i forhold til de andres 
ekstraordinære præstationer. 
  De andre studerende fra Sensei’s skole kender du ikke særlig godt. Når I ikke er i gang 
med den hårde træning, er I som regel for trætte til at lave meget andet. Der er ikke 
megen tid til at danne venskaber, men træningen har lært jer at stole på hinanden. I er 
hverken venner eller familie – i er bundet af et tættere bånd: blind tillid til hinanden og 
Sensei. 

Ordliste 
Ano Ne!:Pas på! 
Bushido: Samuraiens æreskodeks. 
Domo arigato: Pænt tak. 
Gempukku: Ceremonien der markerer overgangen fra barn til voksen. 
Konichiwa: Goddag. 
Ohayo Gozaimasu: Godmorgen. 
Sensei: Læremester. Kan bruges som titel og som respektfuld tiltaleform. 
Seppuku: Æresbevarende selvmord. 
XXX-San: Herr XXX. 
XXX-Sama: Højtærede herr XXX. 



   

 
Doji Kintaro 
Traneklanens gesandt ved flere vinterhoffer 
 
I Rokugan blomstrer det politiske liv når sneen begynder at falde, og Daimyoerne 
(herremænd/krigsherrer) afholder vinterhof. Alle vigtige bryllupper planlægges om 
vinteren, alliancer indgås og alle manipulere alle for at fange Kejserens flygtige 
opmærksomhed og velvilje.  
  Det er vinterhoffet der er din scene, og ofte har du været Trane klanens eneste officielle 
udsending ved et lille vinterhof. 

Meyo (Ære) 
Sensei Hiro prøvede lærte jer om Bushido’s syn på ære. Ære har man overfor sig selv, for 
man kan ikke lyve for sig selv. Ære overfor andre afspejles i handlinger ej ord. Handlinger 
er tungere end ord - man er sine handlinger og ikke sine ord. 
  Du forstod lektien, og at lærte lyve gennem dine handlinger. 
  Efter din gempukku (ceremonien der markerer overgangen fra barn til voksen) forstod 
du hvorfor, du fandt det nemt at lyve. Du stammer fra Skorpion klanen. Af uvisse årsager 
overlod din moder dig til en fremmed klan. Sensei Hiro vidste ikke mere end dette, men 
lagde heller ikke skjul på, at du nu var adopteret af Trane klanen, og ikke længere skyldte 
Skorpion klanen noget. 

Giri (Pligt) 
Du begyndte som assistent for en af Trane klanens ambassadører, men snart blev du 
forfremmet - og snart var du udsendt til et Vinterhof. Det var mens krigen rasede mellem 
Tranens og Løvens klan, og du skulle forhindre, at en mindre Daimyo involverede sig i 
krigen på Løve klanens side. 
  Det var en håbløs opgave, for Daimyoen ønskede krig, og lagde ikke skjul på sin foragt 
for Trane klanen. For første gang mødte du nogen, du ikke kunne besnære. Skorpion 
klanen havde også en udsending ved vinterhoffet, og hun gav dig et tilbud du ikke kunne 
afslå. Hun skaffede giften, men du måtte selv hælde den i Daimyoens sake. Først senere 
gik det op for dig, at du i dit forsøg på at adlyde dine instrukser, havde givet Skorpion 
klanen to sejre - de fik en klemme på dig, og de havde allerede stor indflydelse på 
Daimyoens lillebror og arving. 

Gi (Ærlighed og refærdighed) 
Rigtigt og forkert er den eneste skala man kan måle sine handlinger efter. Skal man 
spørge sig selv, hvad der er retfærdigt og hvornår det er upassende at være ærlig, forstår 
man ikke Bushido. En samurai skal kende forskellen. 
  Du ved, at det var rigtigt, da du udfordrede en samurai fra Løve klanen til duel, uden han 
havde den mindste chance for at vinde. Også selvom hans anklage mod dig var sand 
nok. Du vandt duellen, og loven var klar - du fik ret. Pudsigt nok var det rigtigt for Løven 
at dø med ære, frem for at leve med skammen over din løgn. 



   

 
Sukemaza 
Studerende hos Sensei Daidoji Hiro 
 
Sensei Hiro Daidoji’s dojo har altid været dit hjem. Her er du opvokset, og har lært alt 
hvad en ung samurai har brug for om Bushido, og din pligt til at tjene Trane klanen. Dine 
forældre døde mens du var spæd, og du blev sendt til Sensei Hiro’s dojo. Trane klanen 
gør dermed et særligt arbejde for jer, således at I ikke lider unødigt over at jeres forældre 
er døde. I er alle forældreløse, og ved at lade jer vokse op hos den ærværdige Sensei 
Hiro, gør klanen hvad den kan, for at mindes det offer jeres forældre gav klanen. 
  Der er kun to regler for de studerende på Sensei Hiro’ skole – den første er 
uforbeholden adlydelse af alle ordre, den anden er, at I ikke må spørge til hinandens 
familier. Så længe I er hos Sensei Hiro er I hinandens familie, og først den dag i er klar til 
jeres Gempukku ceremoni, og dermed bliver voksne, vil I få historien om jeres forældres 
død. 
 
Du er en af de yngste elever hos Sensei Hiro, men alligevel er du et hoved højere end de 
andre - også Sensei selv. Du træner mere i de fysiske discipliner end de mentale, og det 
er tydeligt din opgave bliver at tjene Trane klanen i hæren - under mægtige Daidoji 
generaler - og ikke ved hoffet. Din styrke og dygtighed i de fysiske færdigheder adskiller 
dig fra de andre af Sensei’s elever, der er mere i balance med sig selv. En balance du 
misunder dem, som de misunder dig din styrke, og den lethed hvormed du behersker de 
fysiske discipliner. 
 Din styrketræning har kostet dig i forhold til hurtighed, og når de andre naturligt vil begå 
sig ved det fornemme Trane-hof, vil du skulle anstrenge dig.  
  De andre studerende fra Sensei’s skole kender du ikke særlig godt. Når I ikke er i gang 
med den hårde træning, er I som regel for trætte til at lave meget andet. Der er ikke 
megen tid til at danne venskaber, men træningen har lært jer at stole på hinanden. I er 
hverken venner eller familie – i er bundet af et tættere bånd: blind tillid til hinanden og 
Sensei. 

Ordliste 
Ano Ne!:Pas på! 
Bushido: Samuraiens æreskodeks. 
Domo arigato: Pænt tak. 
Gempukku: Ceremonien der markerer overgangen fra barn til voksen. 
Konichiwa: Goddag. 
Ohayo Gozaimasu: Godmorgen. 
Sensei: Læremester. Kan bruges som titel og som respektfuld tiltaleform. 
Seppuku: Æresbevarende selvmord. 
XXX-San: Herr XXX. 
XXX-Sama: Højtærede herr XXX. 



   

 
Daidoji Sukemaza 
Gunso i hæren 
 
Krigen har været den foretrukne forhandlingsform mellem klanerne de sidste år, og det 
har givet dig meget at se til. Du er steget i graderne og er blevet Gunso - befalingsmand - 
og har været med i mange af de slag, der har været kæmpet langs grænsen mellem 
Trane og Løve klanens land. 
  Nu er der blevet sluttet våbenhvile, og det giver krigerne tid til at restituere sig. Hvad der 
er mere vigtigt er, at det giver dig mulighed for i en tid at nyde fredens dyder, og hellige 
dig mere kunstneriske gøremål. Fredens dyder glemmes nemt i krigstid, og derfor er det 
vigtigt at holde dem i hævd. 

Chugo (Loyalitet) 
Efter din gempukku var din første oplevelse som voksen, at Sensei Hiro  overdrog dig det 
daisho (sværdsæt: katana og wakizashi), der havde tilhørt din fader. Sensei Hiro belærte 
dig om din faders sidste år. Din mor var død i forbindelse med hendes anden graviditet, 
så du var den eneste din far havde. Han var en berømt gartner, der passede en af de 
mange haver ved Shiro Daidoji, og som barn legede du i haverne sammen med de andre 
børn. 
  En dag var der opstået slåskamp mellem to af drengene. Selvfølgelig en alvorlig sag, 
men ikke noget, der normalt ikke ville kunne klares med en skarp reprimande. Problemet 
var blot, at den ene dreng var beslægtet med Kejser Hantei, den anden en ung Daidoji 
Uji-Sama. 
  Begge drenge var skamfulde, men der var behov for en forklaring, der ikke ville vanære 
dem begge. Din fader trådte frem, og forklarede at kampen var hans ansvar, eftersom 
han var den eneste voksne til stede. Hans loyalitet til sin Daimyo og Kejseren, lod ham 
rede begges ære, uden tanke for sin egen. Han blev belønnet med retten til at begå 
seppuku - æresbevarende selvmord - og hans søn fik lov at studerer hos en af klanens 
mest ærværdige Sensei’s.  

Giri (Pligt) 
Med din faders daisho har du kæmpet mod Løve klanen, under Daidoji Uji-Sama’s 
komando. På slagmarken har du dræbt mange fjender, for på den måde at tjene din klan. 
Du er uddannet til at gå af krigerens vej, og dermed tjener du din klan som din Daimyo 
ønsker det. Men du bryder dig ikke om krigen. Blodet har gjort dig uren, kampen efterladt 
ar på din sjæl. Du ønsker at krigen stopper, og drømmer om at passe en have og mindes 
din far. Men først og fremmest tjener du din klan. 

Yu (Mod) 
En samurai må ikke være bange for at dø. Det er du heller ikke. Du har ikke grund til at 
frygte døden på slagmarken, for ingen fjende er dig overlegen. Du ved også at heroisk 
mod ikke er blindt, men intelligent og stærkt. 



   

 
Yoshiie 
Studerende hos Sensei Daidoji Hiro 
 
Sensei Hiro Daidoji’s dojo har altid været dit hjem. Her er du opvokset, og har lært alt 
hvad en ung samurai har brug for om Bushido, og din pligt til at tjene Trane klanen. Dine 
forældre døde mens du var spæd, og du blev sendt til Sensei Hiro’s dojo. Trane klanen 
gør dermed et særligt arbejde for jer, således at I ikke lider unødigt over at jeres forældre 
er døde. I er alle forældreløse, og ved at lade jer vokse op hos den ærværdige Sensei 
Hiro, gør klanen hvad den kan, for at mindes det offer jeres forældre gav klanen. 
  Der er kun to regler for de studerende på Sensei Hiro’ skole – den første er 
uforbeholden adlydelse af alle ordre, den anden er, at I ikke må spørge til hinandens 
familier. Så længe I er hos Sensei Hiro er I hinandens familie, og først den dag i er klar til 
jeres Gempukku ceremoni, og dermed bliver voksne, vil I få historien om jeres forældres 
død. 
 
Du er en af Sensei Hiro’s elev, og har ikke udmærket dig – udover at være den yngste. 
Men du har en indsigt de andre mangler. Du mærker det, når du ved solnedgang 
meditere over dagens gang, søens bølger eller fornemmelsen af renhed og tomhed man 
oplever i det øjeblik hvor kroppen tager over, og sjælen hviler. Det er når du meditere, at 
du adskiller dig fra de andre. 
  Dine meditationer har lært dig balance, og det er hvad Sensei Hiro ønsker - at I bliver 
hele, afbalancerede mennesker. Men din ro er ikke varig. Du mærker uroen når du 
lægger dig til at sove - så kommer tvivlen. For din ro stammer fra en helt anden indsigt, 
end den Sesei Hiro lære jer. Du har fjernet dig fra Sensei’s lære og de andre. Du vil ikke 
opnå den indsigt de søger, for du har din egen.  
  De andre studerende fra Sensei’s skole kender du ikke særlig godt. Når I ikke er i gang 
med den hårde træning, er I som regel for trætte til at lave meget andet. Der er ikke 
megen tid til at danne venskaber, men træningen har lært jer at stole på hinanden. I er 
hverken venner eller familie – i er bundet af et tættere bånd: blind tillid til hinanden og 
Sensei. 

Ordliste 
Ano Ne!:Pas på! 
Bushido: Samuraiens æreskodeks. 
Domo arigato: Pænt tak. 
Gempukku: Ceremonien der markerer overgangen fra barn til voksen. 
Konichiwa: Goddag. 
Ohayo Gozaimasu: Godmorgen. 
Sensei: Læremester. Kan bruges som titel og som respektfuld tiltaleform. 
Seppuku: Æresbevarende selvmord. 
XXX-San: Herr XXX. 
XXX-Sama: Højtærede herr XXX. 



   

 
Yoshii 
Shintaoistisk yamabushi 
 
Da borgerkrigen brød ud, så du at den ikke bragte andet en spild og had med sig. Den 
var alene opstået af politiske årsager, og blev udkæmpet politisk. Der er ikke noget smukt 
eller rent i politik. Og slet ikke når det splitter kejserriget. 
  Du tilbød at hjælpe til med beskyttelsen af de Shintao munke, templer og helligsteder, 
der var i fare for at blive ramt af krigens dønninger. Siden da har du kunne kalde dig 
yamabushi (tempelkriger), og haft den ære at vogte over den viise Shinseis arvtagere. 

Mukato (Oprigtighed) 
Din gempukku ceremoni skulle have markeret overgangen fra barn til voksen, men også 
den fulde optagelse som voksent medlem af Tranens klan. Efter ceremonien, skulle du 
have aflagt troskabsed - som din første voksne handling - til Daidoji Uji-Sama. Du valgte 
at lade være, og mistede dermed retten til dit familienavn. 
  Det ville have været et brud på din oprigtighed. Du ville sige noget, som du ikke agtede 
at gennemføre. Du kunne ikke tjene Trane klanen og efterleve dens opfattelse af 
Bushido. Når du siger noget, er det det samme som at gøre det. I stedet valgte du at 
hellige dit liv til at søge indsigt. Du var dermed ikke længere samurai, men ronin. 

Nenjo (medmenneskelighed) 
En del af den pris du betalte for din frihed fra Trane klanen var, at du aldrig hørte 
sandheden om dine forældre, og hvorfor du var blevet sendt til Sensei Hiro. Sandheden 
fandt du i stedet i et Shintao kloster i bjergene. Her kom en dag en samurai-ko (kvindelig 
bushi) fra Løve klanen forbi. Da du så hende, gik dit hjerte i stå, og du kunne et kort 
øjeblik ikke trække vejret. Med undtagelse af hendes køn, lignede i hinanden som to 
dråber vand. 
  Hendes navn var Ikoma Taiko, og hun kunne fortælle dig sandheden om dine forældre. 
Du var forsvundet som barn, da slaget stod om en borg på grænsen mellem Løve og 
Trane klanerners land. Dine forældre var begge faldet i slaget, men de havde ofret sig for 
at to tjenestefolk kunne slippe væk med deres tvillinge børn. Den ene tjener var nået frem 
til sikkerhed i Løve klanens land, den anden var forsvundet. Du var altså blevet forsøgt 
adopteret ind i den klan, der havde påført din fødeklan så megen smerte gennem årene. 
  Din søster måtte rejse videre næste dag, og faldt i et slag to dage senere - hvilket du 
oplevede i en drøm. Da indså du, at krigen måtte stoppes. Omkostningerne for alle 
involverede er blevet for høj. 
 
 



   

 
Sachi 
Studerende hos Sensei Daidoji Hiro 
 
Sensei Hiro Daidoji’s dojo har altid været dit hjem. Her er du opvokset, og har lært alt 
hvad en ung samurai har brug for om Bushido, og din pligt til at tjene Trane klanen. Dine 
forældre døde mens du var spæd, og du blev sendt til Sensei Hiro’s dojo. Trane klanen 
gør dermed et særligt arbejde for jer, således at I ikke lider unødigt over at jeres forældre 
er døde. I er alle forældreløse, og ved at lade jer vokse op hos den ærværdige Sensei 
Hiro, gør klanen hvad den kan, for at mindes det offer jeres forældre gav klanen. 
  Der er kun to regler for de studerende på Sensei Hiro’ skole – den første er 
uforbeholden adlydelse af alle ordre, den anden er, at I ikke må spørge til hinandens 
familier. Så længe I er hos Sensei Hiro er I hinandens familie, og først den dag i er klar til 
jeres Gempukku ceremoni, og dermed bliver voksne, vil I få historien om jeres forældres 
død. 
 
Du er den eneste pige der træner hos Sensei Hiro, og dermed er der altid nogen der 
lægger mærke til hvad du laver. Du skiller dig ud fra mængden, og det er noget du ikke 
har det godt med. Faktisk gør du hvad du kan, for ikke at skille dig ud. Egentlig er det 
ikke fordi du ellers bliver behandlet anderledes, slet ikke. Det er bare det, at alle altid 
holder øje med dig – fordi du er anderledes. Og måske træner de andre lidt hårdere, når 
du viser dig bedre end dem, og måske smiler de lidt overbærent – men venligt – når de er 
bedre end dig. Du ved at alting ville være nemmere, hvis du var den dårligste – men din 
selvrespekt om loyalitet tvinger dig til at træne og yde dit bedste. Og bushido handler ikke 
om at have det rart, men om ens forpligtigelse til at tjene. 
  De andre studerende fra Sensei’s skole kender du ikke særlig godt. Når I ikke er i gang 
med den hårde træning, er I som regel for trætte til at lave meget andet. Der er ikke 
megen tid til at danne venskaber, men træningen har lært jer at stole på hinanden. I er 
hverken venner eller familie – i er bundet af et tættere bånd: blind tillid til hinanden og 
Sensei. 

Ordliste 
Ano Ne!:Pas på! 
Bushido: Samuraiens æreskodeks. 
Domo arigato: Pænt tak. 
Gempukku: Ceremonien der markerer overgangen fra barn til voksen. 
Konichiwa: Goddag. 
Ohayo Gozaimasu: Godmorgen. 
Sensei: Læremester. Kan bruges som titel og som respektfuld tiltaleform. 
Seppuku: Æresbevarende selvmord. 
XXX-San: Herr XXX. 
XXX-Sama: Højtærede herr XXX. 



   

 
Daidoji Sachi 
Kaptajn ombord på Sødragen 
 
Du har lært at elske havet, hvor luften er frisk og bølgerne synger alle døgnets timer. Og 
du er blevet en respekteret kaptajn, på et af de hurtigste skibe der sejler under Daidoji 
familiens banner. 
  Mens krigen har hersket på land, har det tvunget mange til at transporterer vare og 
nødvendige forsyninger via vandvejene. Og ingen er bedre til at få lasten frem end dig, 
også når det kræves at sejle gennem blokader og op af spærrede floder. Nogle vil kalde 
Sødragen et smuglerskib. Med dig selv ved du, at I varetager vigtige opgaver så som at 
bringe livsnødvendige forsyninger frem til fremskudte stillinger, og lade Trane klanens 
diplomater slippe igennem blokader i ly af natten, så de kan forsætte deres vigtige 
arbejde med at finde allierede og en acceptabel fredsslutning. 

Yu (Mod) 
Sensei Hiro fortalte dig historien om dine forældre, da du havde overstået din gempukku 
og dermed var blevet voksen. Din fader var en dygtig diplomat, og din moder en meget 
talentfuld digter - og samme havde de meldt sig til en opgave, der ente med at betyde 
døden for dem - nemlig at tilbringe en vinter ved hoffet i Skorpion klanens Kyuden 
Bayushi. Her var de blevet lokket ind i en intrige, der i sidste ende havde tvunget din fader 
til at forsvare sin ære i en duel til døden, mod en overlegen duelist fra Bayushi familien. 
Han havde muligheden for at betakke sig for duellen, og i stedet lade en af de mange 
andre samurai fra Trane klanen, der var ved hoffet, kæmpe på sine vegne. Havde han 
gjort det, ville det betyde at deres forkæmper var blevet (den dengang ganske unge) Doji 
Hoturi - der var selvvalgt grundet hans stilling, ry og rygte. Men de så den fælde 
Skorpionklanen havde forsøgt at stille op, og vidste at hvis din fader betak sig, ville det 
betyde døden for Hoturi - og dermed den bedst egnede arving til Tranen klanens daimyo 
post. I stedet valgte din fader selv at kæmpe duellen, vel vidende at han ikke havde en 
chance for at overleve. Efter duellen begik din moder jigai - rituelt selvmord for kvinder, 
hvor man skærer halsen over på sig selv. Trane klanen glemte aldrig deres mod, og 
villighed til at dø for at redde klanen og dens kommende daimyo.  

Meyo (Ære) 
Man har ikke anden ære end den man finder i sig selv. Du har ofte hørt disse formanende 
ord, inden du har stukket en fjende ned bagfra. Det er ligemeget hvad folk siger om dig 
og hvad du gør. Det der tæller er hvorfor du gør det. En handling der er gjort ud fra det 
rette, er ikke forkert. 
  Du har ofte været nødsaget til at lyve og begå forbrydelser for at tjene din klan bedst 
muligt. Det er handlinger der under andre forhold ville have ødelagt din æresfølelse - men 
du ved, at så længe du handler i klanens tjeneste, er det dig til stor ære, at du gør hvad 
der skal gøres. Også når det er smertefuldt. Du har på sin vis ofret din personlige ære, for 
at redde Trane Klanens. 
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