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Bushido er som en flod. Har du først trådt ud i strømmen 
må du blive eet med vandet. Den svage bliver revet med af 

strømmen. Den stærke prøver at gå mod strømmen. 
Den stædige bliver stående midt i strømmen. Den ubeslutsomme 

går op på bredden. Kun den afklarede bliver eet med vandet. 
  En fortælling om en sensei og hans elever.  
Deres søgen efter sandheden om bushido, 

fyldt med modsigelser og konflikter. 
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Forord 
 

Velkommen til scenariet, Når den sidste trane flyver. Det er samurai-scenarie, der 

bygger mere på en vestlig tilgang til historier og action, end den orientalske. Det kunne 

vel egentlig også være skrevet som et almindeligt fantasy-scenarie, men flere af 

handlingens elementer ville nok ikke fungerer uden tilstedeværelsen af bushido - 

samuraiernes æreskodeks. 

Jeg fik selv øjnene op for Legend of the Five Rings (L5R) for godt et år siden, og har 

siden da spillet en del rollespil i Rokugan - landet hvor spillet foregår. Og i mange 

mange år, har jeg moret mig med at spille samurairollespil med RuneQuest reglerne 

(Land of Ninja). Med andre ord, har jeg et mindre kendskab til mange af de elementer, 

der gør Japan/Rokugan til et spændende sted at spille rollespil. Det kan være svært at 

give al denne erfaring videre, uden at scenariet her kommer til at fylde 110% mere 

eller så. 

I stedet har jeg valgt at skrive lidt om de forskellige fænomener i takt med at de dukker 

op i scenariet, og i forbindelse med hver af spilpersonernes evner for ting som the-

ceremoni eller religion. Det samme kan i store træk siges om Rokugan, der er en 

setting der er beskrevet i høj rigdom af detaljer i de amnge udvidelser der er 

udkommet til spillet. Endelige gælder det ligeså for reglerne. 

Scenariet er skrevet som et L5R-Light scenarie, og kan spilles uden nærmere regel-

kundskab. Selvfølgelig kan man gøre mere ud af den sag, hvis man kender reglerne - 

men scenariet fungerer fint uden, og er mere tænkt som en introduktion til L5R 

reglerne og Rokugan, end et egentligt regel og setting tungt scenarie. 

Jeg mangler vel bare at sige, at det er et scenarie der sætter fokus på den krig der 

foregår i skyggerne, og ikke den krig der bringer ære på slagmarken. 

 

Thomas Jakobsen 

Februar 2000 
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Synopsis 
Dette er historiens skellet. Jeg kunne godt have skrevet mere, brugt nogle fine navne 

og i det taget arbejdet mere på indpakningen. Dette er i stedet den rene vare. 

Spilerpersonerne står der ikke rigtig noget om, der står heller ikke noget om hvordan 

de enkelte scener kommer til at se ud. 

Scenen er sat til Rokugan, en eventyrlig verden inspireret af det feudale Japan og 

østens mystik, hvor samuraier hersker over bønderne, og Solens søn sidder på 

Kejsertronen som hersker over alt på jord. 

Men alt er ikke vel i Rokugan. En af de store klaner holder kejserens som “gæst”, 

mens de er involveret i en voldsom krig med en naboklan. Imens har to af de andre 

store klaner, slået sig sammen om at “beskytte” kejserbyen og den kejserlige arving. 

Overalt er der uro, og selvom borgerkrigen er taget af i styrke de sidste år, er 

situationen lagt fra stabiliseret. 

Scenariets forløber i høj grad som et udviklingsscenarie, hvor vi i den første scene 

stifter bekendtskab med spilpersonerne mens de stadigvæk er studerende hos den 

ærværdige sensei. 

Senere (efter en times spil eller så), springer handlingen en række år frem i tiden. 

Spilpersonerne har alle afsluttet deres træning hos sensei, og har de sidste år tjent 

deres klan med skiftende succes. De er nu samlet igen, da de alle har modtaget et 

brev fra Sensei om at komme til hans side, da han har vigtigt nyt at fortælle dem. I 

stedet må de vise Sensei den sidste ære, efter han er blevet myrdet aftenen inden 

deres ankomst. De har hver i sær har en interesse i at opklare mordet - om ikke andet 

for at finde ud af hvad det var han ville - og handlingen tager endnu en drejning da en 

højtstående gæst (en ung pige der hele sit liv har været udset til at blive gift med 

kejserens søn) bliver kidnappet. 

Det hele kulminerer med at spilpersonerne gennem deres modstandere bliver tvunget 

til at gøre op med sig selv, hvilken loyalitet der vejer tungest - kejser, klan, familie, 

sensei og gamle venner kræver alle deres, og det er ikke krav der umiddelbart er 

forenelige. 

Modspillet til spilpersonerne kommer i høj fra af en af deres tidligere 

medstuderende hos sensei. Den første scene handler om hvordan han redder en af 

spilpersonernes liv under en farlig træningsøvelse - men dermed får sensei vrede at 

føle, og bliver smidt ud af skolen. Det er selvsamme samurai der har dræbt sensei, og 

så sandelig også har kidnappet den kommende kejserinde. 

Men der er også spændingerne mellem spilpersonerne, og de tilstedeværende der 

repræsenterer klanen og kejseren.  
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Det store plot, som spilpersonerne nu bliver 

rodet ud i, handler i høj grad om deres gamle 

sensei (der lagt fra havde rent mel i posen), og 

om det magtspil der er opstået i forbindelse 

med borgerkrigen. 

Det var nemlig ikke tilfældigt, at den gamle 

sensei drev sin bushi-skole alene for 

forældreløse samuraier. Faktisk har alle de 

tidligere studerende det til fælles, at de blev 

forældreløse fordi den ene eller begge af deres 

forældre svigtede klanen (nogen blev myrdet af 

klanens “skyggekrigere” andre begik det rituelle 

selvmord seppuku). Disse børn burde i 

overensstemmelse med samuraierbes 

æreskodeks bushido ikke havde levet videre. 

Men klanen har givet dem en sidste chance til 

at rette op på den skam deres forældre ellers 

har kastet over deres slægt. 

Den gamle sensei lærte ikke sine studerende 

op til at blive gode bushi’er (betegnelsen for en 

person af samurai-kasten der bliver trænet til 

ridder - det kan sammenlignes med at man i 

vesten er adelig, og så bliver trænet til at være 

ridder - bemærk at samurai ikke henviser til en 

profession men til en kaste), men i stedet til at være klanens “skjulte klinge” - en slags 

skyggekrigere, der ikke stiller spørgsmål til ordre, og villigt påtager sig at løse de 

opgaver der skal løses, men som klanen officielt ikke kan løse (snigmord, spionage, 

tyveri, smugling og meget andet). 

Han havde kaldt spilpersonerne til sig, for at bede dem om at tjene klanen, og gøre 

det, som ingen andre kunne gøre - nemlig dræbe den unge kejserarvings forlovede. 

Også selvom hun er fra deres egen klan, og beskyttet af klanens egne top-trænede 

livvagter. 

Desværre for denne plan, var den kommet den tidligere studerende for øre, og han 

gjorde, hvad han fandt var rigtigst - konfronterede sin gamle mester, og dræbte ham, i 

håbet om at kun den gamle Sensei kunne få de andre (spilpersonerne) til at begå 

ugerningen. 

For at være sikker på at den unge pige overlever, holder han sig i nærheden af hendes 

hjem (hun bor på samme egn som sensei), og kidnapper hende da chancen byder sig 

(da en gruppe ronin fra en naboklan dukker op for at hævne sig på den lokale 

herremand, der for tiden også er vært for pigen). 

Spilpersonerne står snart i den ubehagelige situation, at de fra at tro at deres 

sensei har opdaget en mordkomplot, som de skulle forhindre, i stedet var bagmand for 

mordplanerne - og at de skulle være gerningsmændene. 
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Der er mange interesser på spil (der er i alt tre klaner der har interesse i sagen - 

spilpersonernes egen klan der officielt vil rede pigen, men uofficielt ønsker hende død 

- den allierede klan, der er i mod forlovelsen, men mest af alt er interesseret i at pigen 

overlever i deres varetægt - og endelig den tredje klan, der har kejseren som gidsel, 

og gerne vil modsætte sig alle forsøg på at legitimere arvingen, uden direkte at blande 

sig), for slet ikke at tale om loyalitetssprøgsmålet. 

Handlingen kort beskrevet (og med undladelse af flere deltaljer) forløber efter en 

ganske lige snor. Vi starter 8 år før med træningsscenen, hvor spilpersonerne skal 

træne dykning i iskoldt vand. Ved et uheld er en af spilpersonerne ved at drukne, men 

bliver reddet af den sidste elev hos Sensei - den unge Komai. Komai bliver bortvist fra 

dojo’en, og bliver sendt bort i skam. Komai får også udleveret sit familie daisho. 

Spilpersonerne bliver sendt efter Komai, og stjæler hans daisho - og dermed forhindret 

ham i at begå selvmord. Spilpersonernes belønning bliver et møde med Tengu’erne - 

en slags fuglemennesker der er fungerer som protektorer for Hiro’s Dojo. 

Handlinger springer så 8 år frem, og spilpersonerne mødes for første gang i mange år. 

De er blevet noget mere voksne, og har udviklet sig til kompetente folk, der vil kunne 

gøre sig gældende på ligefod med De 7 Samuraier fra Kurosawa-samas film af samme 

navn. 

Spilpersonerne drager til dojo’en, hvor de finder deres gamle Sensei myrdet (morderen 

er Komai, der prøver at forhindre Senseis æreløse og skumle plan for at blive 

gennemført). Spilpersonerne finder dokumenter der omtaler et snigmord på 

Kejsersønnens forlovede Doji Minoko, og skulle gerne få den opfattelse, at det er 

denne ugerning at Sensei har tilkaldt dem for at forhindre (at det er lige omvendt, skal 

de tids nok erfarer). De har ikke så mange andre alternativer, og besøger jo nok den 

lokale gokenin (adelsmand) Kakita Rezu, hvor Doji Minoko er gæst for tiden. Her får 

de hilst på Bayushi Jonkai (fra Skorpion klanen). 

Spilpersonerne inviteres på en tur til Stilhedens bjerg, 

hvor de har rig mulighed for at vekslet et par ord med 

bipersonerne. På tilbagevejen regner det, og 

selskabet overfaldes af 12 ronin (den ene af dem er 

Komai). De prøver (med succes?) at dræbe Gokenin 

Kakita Rezu, hvorefter de stikker af. I forvirringen 

prøver Komai at bortfører Doji Minoko (det er bedst 

hvis det lykkedes, men scenariet går ikke i stå hvis 

han fejler - bare han slipper væk). 
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Spilpersonerne vil nok forfølge de undslupne ronin, men det leder dem blot over 

grænsen til Løve klanens land, hvor  møder en gruppe soldater. Situationen bør ikke 

ende i kamp, men i stedet give spilpersonerne flere spor i sagen: 1) den 12. ronin 

(Komai) var ikke fra Løve klanen, men bistod med planlægningen, 2) ingen har set 

ham siden overfaldet og 3) at han omtalte tengu’erne. 

Spilpersonerne kan jo passende vælge at opsøge tengu’erne, hvor de vil få både det 

afgørende spor og Komai’s daisho udleveret - det leder dem tilbage til Sensei Hiro’s 

Dojo. Her har de så et gensyn med Komai, der afslører sagens rette sammenhæng og 

at spilpersonerne altid har været tiltænkt en rolle som Trane klanens satsuninju 

(skyggekrigere). Han har opnået sit mål, og ved at sagen er ude af hans hænder - han 

anmoder derfor om hjælp til sit seppuku. 

Herefter dukker Bayushi Jonkai op, og kræver Doji Minoko udleveret - således at 

Skorpion klanen kan beskytte hende mod forræderne i Trane klanen. Spørgsmålet er 

så bare, hvad spilpersonerne siger til det. 

Bemærk at appendiks 1 er et flowchart, der sikkert kan være til god hjælp, hvis du får 

brug for et overblik over handlingen. 
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Rokugan 101 
Scenariet er skrevet til Legend of the Five Rings rollespillet, men efter en anden 

tidslinien end den de fleste kender. Kejserriget er på vej mod fuldbyrdet borgerkrig og 

mange steder blusser krigens flammer allerede. Men selvom bushierne slås på 

slagmarken, er det ofte skyggekriger der afgør kejserriget skæbne. Og dette scenarie 

handler i høj grad om kejserrigets fremtid. 

Rokugans historie begynder da Solen og Månens børn falder ned fra Himlen. Disse 

børn (også kaldet Kamierne) stifter efter en tid hver deres klan. Den yngste af dem 

hedder Hantei, og han bliver deres leder efter at have overvundet de andre i tvekamp. 

Det er Hanteis direkte efterkommere der siden da har siddet på Kejserriget trone (en 

af de få stole i hele landet), og hersket med den autoritet der er fobundet med at være 

Solens Søn. For tiden er det Hantei den 38. der er Kejser og Rokugan. 

I alt havde Hantei 8 søskende, og de 7 af dem stiftede hver en af Rokugans 7 Store 

Klaner (der er også en række mindre klaner, men de nedstammer ikke fra Kamierne, 

og har derfor en mindre status). Alle klanerne er opkaldt efter det dyr, der mere end 

noget andet, kunne identificeres med klanens ideal og rolle i Rokugan. I scenariet 

stifter vi bekendtskab med de 3 store klaner Løven (stiftet af Hantei’s bror Akodo, og 

med den opgave at vogte Kejseren og tjene som de mest ærefulde krigere), Tranen 

(stiftet af Hantei’s søster Doji, med opgave at beskytte de dyder der gør det værd at 

leve (kunsten), og i praksis den klan der står Kejseren nærmest, da de fleste Kejsere 

gennem årene har haft en hustru fra Trane klanen) og Skorpionen (stiftet af Hantei’s 

bror Bayushi, med den utaknemmelige opgave at beskytte den forbudte viden om 

hvordan dæmonerne fra Skyggelandet skal besejres, og til daglig Kejserriget 

“hemmelige” politi). I perifien af handlingen finder vi Enhjørning og Krabbe klanerne. 

Dem vi ikke høre mere om er (for en god ordens skyld) Føniks og Drage klanen. 

Rokugan i dag er for tiden hærget af borgerkrig. Efter mange års ydmygende 

nederlag på den politiske scene, har den militante Løve Klan valgt at tilbageholde 

Kejser Hantei den 38. - for hans egen sikkerheds skyld, selvfølgelig. Det er Løve 

Klanens Daimyo (leder) Akodo Toturi der officielt har skylden for det, men alle i 

Rokugan ved, at den unge og uerfarne mand i sidste ende bliver styret af sin Sensei 

Akodo Kage.
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Mens Kejseren således er forhindret i at gribe ind, har Løve klanen startet en krig med 

Traneklanen (der er militant underlegen, men normalt har lidt godt af Kejserens 

beskyttelse). Krigen gik i starten usædvanlig godt, men krigslykken vendte da, 

Skorpion klanen fik sendt en hær til Kejserhovedstanden. Herfra blev det erklæret at 

Trane og Skorpion klanerne havde indgået en alliance, med det formål at beskytte 

Kejserens arving mod Løve klanens kup. Krigen fik en ny politisk dimension, og 

snakken om et kup og rygter om at Kejseren ikke var Løve klanens gæst men fange, 

fik andre klaner til at blande sig i krigen. 

Nu er situationen den at Løve klanen har indgået en våbenhvile med Trane og 

Skorpion klanerne, der har brugt det sidste år på at konsoliderer deres magt som 

Kejserriget de facto herskerer. Løve klanen er derimod blevet rodet ind i en krig med 

Enhjørning klanen, der har belejret store dele af Løve klanens land, og meget tæt på 

at fuldbyrde en belejring af Løve klanens hovedborg (hvor også Kejseren befinder sig). 

At krigen for længst ikke er afsluttet, skyldes i høj grad at Trane og Skorpion klanerne 

ikke er interesseret deri. De ser gerne den situation opretholdt, der betyder at de kan 

fremstå som beskyttere af en arving, der snart sagt når som helst kan gå hen og blive 

Kejser (Hantei den 38. er en gammel mand). De andre klaner blander sig enten 

udenom (Drage klanen), eller er optaget af andre krige (Krabbe klane forsvare 

Rokugan mod fjenderne mod syd, og Føniks klanen er i krig med to af de mindre 

klaner). 
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Hvem er hvem i Rokugan 
 

Hantei den 38.: Solens Søn og kejser. En gammel mand, der er gæst/fange hos Løve 

klanen. Ingen i Rokugan vil betvivle hans ord, men i disse tider er det sjældent at han 

har mulighed for at bruge sin status til noget. 

 

Hantei Sototii (Kejserarvingen): En dreng der har et svageligt udseende, og på 

mange måder tejner til at blive en svag kejser. Indtil hans fader dør er han blot en 

dreng, derefter bliver han Hersker over alt under Solen. 

 

Akodo Toturi: En ung mand, og i manges øjne stadigvæk blot en dreng. Han er Løve 

klanens Daimyo, alene fordi hans storebror døde i et slag for mange år siden. De 

fleste bøjer sig for hans status, men regner ham ikke for noget særligt. 

 

Akodo Kage: Akodo Toturi’s Sensei, og gift med Kejserens niece. En meget ærværdig 

mand, der nyder stor respekt i hele Kejserriget. Kun fulde folk siger det højt, men alle 

ved at han er manden der styre Løve klanen. 

 

Bayushi Shoju: Skorpion klanens Daimyo, og en af Kejserrigets mest frygtede mænd. 

Han er en dygtig hærfører, og det siges at hans spioner og snigmordere færdes 

hjemmevant over hele Kejserriget. Han holder sig for det meste i baggrunden, men når 

han viser sig er det altid med stor styrke. 

 

Bayushi Kachiko: Shoju-Sama’s hustru. Hun er Kejserarvingens officielle værge og 

Kejserens stedfortræder ved hoffet (en titel hun fik lang tid før borgerkrigen), og på 

deres vegne hersker hun over hele det Kejserlige embedsvælde. 

 

Doji Hoturi: Trane klanens Daimyo. En mand med ambitioner og et ry for at 

værdsætte smukke kvinder og farlige dueller. Talrige rygter sætter ham i forbindelse 

med Bayushi Kachiko, og der er ingen tvivl om at det er deres nære venskab der har 

skabt grundlaget for den alliance der er mellem deres to klaner. 

 

Daidoji Uji: Trane klanens hærfører. En general der har vundet utallige sejre ved brug 

af krigslist, og en af de få hærfører, der forstår at bruge en flåde til noget. Han er 

modstander af våbenhvile, og forbereder sig til krig mod Krabbe klanen. 
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Historiens rammer 
 

Handlingen i scenariet udspiller sig rent geografisk ganske afgrænset, hvor rejsen over 

tid i højere grad kan mærkes. Jeg vil bruge dette afsnit til kort at introducerer de 

fysiske rammer for historien.  

Geografisk befinder vi os i det centrale Rokugan, hvor en bjergkæde deler landet i to 

og sætter en naturlig grænse på en egn, der gennem flere hundrede år har dannet 

rammerne om krig, rivalisering og påtvungen fred mellem tre af de store klaner: Løven, 

Tranen og Skorpionen. Det er på denne egn at Beiden Passet ligger, den eneste 

farbare vej over bjergene og naturligvis af umådelig stor strategisk betydning for 

enhver der ønsker at kontrollerer færdslen mellem Kejserriget sydlige og nordlige del. 

Det er ikke langt fra passet, at der ligger en stor bjergsø, kaldet Sorgens Sø. Det 

siges at den om natten er hjemsøgt af de mange samuraier der gennem årene er 

faldet i Beiden Passet uden en ordentlig bisættelse. Det er langs søens bredder at 

scenariet foregår, i skyggen af Verdens Rygrad (bjergkæden) og århundredes 

blodsudgydelser. 

Vi besøger i scenariets første akt Sensei Hiro’s hjem “Dojo Hiro”- hvor spilpersonerne 

bliver trænet - og den nærliggende landsby “Landsbyen hvor Guldfisken Svømmer” 

- hvor spilpersonerne konfrontere Komai. 

I anden akt vender spilpersonerne efter 8 år tilbage til “Landsbyen hvor Guldfisken 

Svømmer” og forsætter tilbage til “Dojo Hiro” - men hvor meget er forandret. I tredje 

akt besøger spilpersonerne den lokale adelsmands i “Shiro Mizu-Umi” - hvor de 

møder Doji Minoko) - “Stilhedens Bjerg” - hvor de besøger helligstedet og kommer i 

kamp med en gruppe ronin - samt  “Tenguernes Ø” - hvor de bliver ledt på rette vej. I 

fjerde og sidste akt vender de atter tilbage til “Dojo Hiro” - hvor de endelige får 

mulighed for at mødes med Komai. 

 

Se appendiks 4 for et større kort 
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1. Akt 
En tråd spindes 

Inden scenariet går i gang, er det nok en god ide at lade spillerne lære hinanden at 

kende, og så også give dem en mulighed for at præsenterer deres spilpersoner for 

hinanden - men egentlig kender de ikke hinanden særlig godt (træningen er simpelt 

hen for hård til at de har megen tid til at dyrke venskaber). 

Det er også på sin plads at snakke lidt om reglerne, men brug ikke for megen tid på 

den sag - fortæl hellere lidt om Rokugan, og den politiske situation (det vil øge værdien 

af scenariet, at der er en hvis forståelse for de dilemmaer der opstår). Desuden er den 

første scene indrettet til at give spillerne rig mulighed for at rulle terninger, og dermed 

lære reglerne i praksis. 

En mulighed jeg selv har brugt flere gange er, at lade spillerne møde hinanden i en 

enkelt træningskamp med bokken (bambussværd, skade 1k2). Det giver mulighed for 

at afprøve initiativ reglerne, at se hvor nemt/svært det er at ramme, og hvor farligt 

kamp er (det sidste er altid en god pointe). 

Scene 1: Træning ved søen 

Dojo Hiro (vinter - 5 år før) 

Stedet/Stemning: Hvor de unge satsuninju (skyggekrigere) bliver uddannet. Her 

begynder scenariet om vinteren - hvor alt er hyldet i sne og frost. Hvidt er dødens og 

sorgens farve, og markerer her uskyldens død. Vejret er koldt og nådesløst, og 

afspejler forholdet Sensei har til sine elever. Sensei Hiro er samlet med sine elever ved 

søens bred. I bagrunden står dojo’en og de huse de bor i. 

Sensei ønsker at hans elever skal træne svømning i det kolde vand. Der er is på søen, 

og det er en del af øvelsen at svømme under isen et stykke vej. I al sin enkelhed skal 

spilpersonerne gå et stykke ud på isen, hvor der er en våge. Herfra skal de så 

svømme - under vandet - hen til bådebroen, hvor de skal kravle op, og antænde en 

attrap-bombe. Herefter skal de blot svømme tilbage til vågen, hvorefter de kan gå 

indenfor i varmen og få en kop the. For at beskytte sig mod kulden, vil spilpersonerne 

få udleveret en krukke med fedt, de kan smøre på kroppen (faktisk af den fineste 

kvalitet, og brugt af perledykkere der arbejder om vinteren). 

Handlingen: Scenariet starter uden så mange dikkedarer, Sensei fortæller om øvelsen, 

og reagerer skarpt og afvisende på spørgsmål - det er en samurai’s pligt at adlyde, 

ikke at stille spørgsmål. Hvis de ikke lære det, bliver de aldrig voksne!



Når den sidste trane flyver 13 

Lad spillerne klæde sig af, og gør lidt ud af at beskrive kulden og dampen fra deres 

kroppe. Nøgenhed er ikke et tabu - faktisk er de vandt til at benytte badehuset 

sammen - men derimod er der grundlag for en modvilje mod at smøre sig ind i fedt - 

døde dyr er at alvorligt tabu, men der er ikke tale om blod. Med andre ord er det 

ulækkert - de har samme afsky fra fedtet, der stammer fra sæler, som kom det fra 

mennesker - men ikke urent (siger Sensei Hiro, men han er jo også en skummel 

mand). De får hver især en vandtæt skindpose med en krukke ris i med en tilsluttet 

lunte og et fyrtøj. Sensei fortæller at risen er deres aftensmad (så tab den ikke). 

Svømme turen er egentlig ikke så lang, og det værste er kulden. I varmt vand kan de 

alle sagtens svømme de ca. 30 meter under vandet, men problemet er kulden og 

klaustrofobien som isen skaber. Vandet er sort og koldt.  

Regelerne for svømning er simple (Strength + Athletics: TN 10 - fejler man skal man 

klare et Willpower: TN 15 eller tage 1k1 i skade), det svære er at undgå at blive ramt 

af kulden (Earth: TN 10 - fejler man, stiger alle TN i resten af scenen med 5 (for hver 

gang man fejler!)). Med lidt held klare de alle de første terningslag, så lader du dem 

bare slå igen - denne gang mod TN 15. Er der ingen der fejler, kommer de frem til 

bådebroen. De skal kravle op (Str TN 10 - fejler man, kan man risikerer at tabe ris-

bomben (Agility: TN 5). 

Det er ikke særlig svært at antænde ris-bomen (Intellect: TN 5), men hvis man er 

begyndt at fryse eller har tabt den, er det jo en anden sag. 

Det er på svømmeturen tilbage at det gerne skal gå galt for en af spilpersonerne. 

Gentag proceduren fra før - og med lidt held er der en der fejler sig slag, og får noget 

skade. Er situationen ikke alvorlig, kan man jo altid gøre det svært at finde vågen 

(Perception: TN 15), og blive ved med at afkræve folk terningslag med stigende 

sværhedsgrad. Det skulle jo gerne gå sådan, at Komai får reddet en af spilpersonerne 

fra en drukne ulykke. 

Lige så snart at Komai kommer op af vandet, befaler Sensei at han må forlade dojo’en 

for at have afbrudt træningsøvelsen og bragt sig selv i unødig fare. Han får ordre på at 

gøre klar til at forlade skolen. 
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Scene 2: Afstraffelse af Komai 

Landsbyen hvor Guldfisken Svømmer (vinter - nat - 5 år før) 

Stedet/Stemningen: Det er som ubudne gæster at spilpersonerne i nattens ly besøger 

landsbyens herberg. Alt er meget stille og roligt, og de har rollen som det forstyrrende 

element, der ødelægger landsbyens wa (ro/balance). 

I mørket glimter sneen og istapperne i månelyset, og alting er dækket af en overflade 

af udskyldsren sne. Spilpersonernes handlinger ødelægger roen, pletter sneen med 

blod - men illusionen holder, sandheden gemmer sig stadigvæk under overfladen. I 

byens udkant ligger herberget “En fryd for øjet”, og er det eneste hus i byen hvor der 

stadigvæk er lys tændt. I stalden er flere heste opstaldet, og der lyder højtlydt latter fra 

en af stuerne. Det er en gruppe bushi’er fra den nærliggende borg, der har været på 

patrulje og valgt at overnatte på herberget og nyde et par kander sake (risvin).  

I stuen hvor bushi’erne sidder og drikker er der en god stemning, hvor soldaterne 

nyder frihed for disciplinen for en stund (der er ingen sociale sanktioner for at udvise 

følelser når man fuld, hvilket gør at samurai’er ofte slår sig løs når bare de får lidt at 

drikke - bare festen ikke kammer over, og man ellers holder sig rimeligt i skindet (tænk 

på det som den ophaævelse af sociale normer der opstår i forbindelse med en firma-

julefrokost)). I et andet værelse opholder Komai sig, og overvejer om seppuku er en 

udvej af hans dilemma. 

Det er flere timer siden at Komai måtte forlade Dojo Hiro. Det er blevet mørkt, og 

spilerpersonerne har forladt Sensei’s hjem for at følge efter Komai. Sensei har bedt 

dem om at hente Komai’s slægtsværd - et komplet daisho (sværdsæt) bestående af 

katana (langsværd) og wakizashi (kortsværd) - og det uden at slå Komai ihjel. Hans 

straf er at leve med skammen, og ved at sjæle hans daisho forhindre de at han 

vanære sværdene og begår seppuku (selvmord for at dø med ære, i en situation hvor 

det at leve videre vil være vanærende). 

Handlingen: spilpersonerne vælger nok at snige sig ind på kroen, for at løse deres 

opgave med et minimum af besvær. Deres problem er (og det er vigtigt at spillerne er 

opmærksomme på dette), at deres tøj ikke bære nogle mon (mærker der identificerer 

dem som medlemmer af Trane klanen) og er mørkeblåt og tætsiddende (tænk på en 

ninja-sparkedragt uden hætten). Desuden er de ikke bevæbnet med andet end en sai 

hver (en stor gaffel, man primært bruger defensivt til at afvæbne en modstander 

bevæbnet med en katana). Med andre ord, vil de nemt blive forvekslet med gemene 

røvere, og så risikerer de at få problemer med de berusede bushi’er.  

Der er rig mulighed for at snige sig rundt (Agility + Stealth), men til sidste skal de gerne 

finde frem til Komai. Han er ikke interesseret i at overdrage dem sit daisho, og det kan 

blive nødvendigt at overvinde ham i kamp - sværdsættet er på hans værelse, og hans 

sjælekvaler holder ham vågen natten igennem. 

Det vil nok være praktisk at afvente yderligere ro i natten, specielt indtil bushi’erne 

bliver trætte af at drikke sake og falder til ro. 

  Kommer det til kamp, hvilket absolut ikke er at foragte, foregår det nok med at 

spilpersonerne kan bruge deres sai til at forsvare sig med når de angribes af 
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modstandere bevæbnet med katana, eller uden våben når spilpersonerne angriber 

eller har afvæbnet modstanderne. Det kan være en god idé at halvere al skade deres 

gives uden våben, lige så snart nogen bliver slået ud (de er stadigvæk bevidstløse, 

men ikke døden nær). Det forhindre et uheld, der koster enten Komai eller en af 

spilpersonerne livet. Bliver kampen ved i længere tid, eller er spilpersonerne 

uforsigtige og/eller larmende, vil det lokke bushi’erne til.  

Komai (1. Akt) 
Earth 2 

  Stamina 3 

Water 2 

Fire 3 

Air 2 

Void 2 

 

Athletics 3, Kenjutsu 2 

TNtbH 15 

 

Wounds: 

[4] -0 

[8] -1 

[12] -2 

[16] -3 

[20] -4 

[24] -Down 

[28] -Out 

[32] Dead 

Unarmed Combat: Initiative (1K1+3), Attack (3K3) , Damage (2K1) 

Katana (very fine quality): Initiative (1K1+3), Attack (5K3) , Damage (6K2) 

Advanteges: Higher Purpose (survive to return later…) 

Disadvanteges: Soft-Hearted 

 

Daidoji Bushi (6 i alt) 

 

Earth 2 

Water 3 

Fire 3 

Air 2 

  Reflexes 3 

Void 2 

 

Kenjutsu 3 

TNtbH: 15 (10 pga sake) 

 

Wounds: 

[4] [4] [4] [4] [4] [4] -0 

[8] [8] [8] [8] [8] [8] -1 

[12] [12] [12] [12] [12] [12] -2 

[16] [16] [16] [16] [16] [16] -3 

[20] [20] [20] [20] [20] [20] -4 

[24] [24] [24] [24] [24] [24] -Down 

[28] [28] [28] [28] [28] [28] -Out 

[32] [32] [32] [32] [32] [32] Dead 

Unarmed Combat: Initiative (1K1+3), Attack (3K3) , Damage (2K1) 

Katana: Initiative (1K1+6), Attack (6K3) , Damage (6K2) 

Noter: 

1) Grundet deres indtagelse af sake, slår de alle slag 1 terning mindre  (det er ikke medregnet). 

2) bemærk at deres træning på Kakita Fægteskolen giver en fordel på initiativslag med katana. 
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Scene 3: Tengu’erne 

Dojo Hiro (vinter - 5 år før) 

Stedet/Stemning: Satsuninju dojo’en er et varmt og trygt sted. Det er meningen at det 

spartanske træningsrum skal være en tryg rede for spilpersonerne. Her er de på 

hjemmebane, og der er ingen fare på færde. Det skal være første gang at der ikke er 

noget fysisk ubehag forbundet med at være spilperson (ud over eventuelle skader fra 

kampen med Komai). 

I dojo’en er der besøg af tre tenguer - en slags fuglemennesker (de kan læse mere om 

tengu’er generelt og deres egenskaber i appendiks 3). De udstråler en højtidelighed, 

der virker ærefygt indgydende, men er også meget underlige (de fniser gerne, og 

opfører sig absolut ikke som samuraier (de fortæller fx hellere vittigheder end 

visdomsord fra Shinsei’s Tao). 

Handlingen: Sensei Hiro præsenterer spilpersonerne for tengu’erne, og gør 

opmærksom på at det er takket være tengu’ernes indsigt, at skole har sit gode ry. Han 

præsentere tenguerne leder, Kashi-no-kunshu, der tager ordet. 

Tengu’en snakker på sin særlige måde - med nærmest syngende stemme (tal som om 

du synger i slowmotion), og ønsker at spilpersonerne fortæller hvordan de fik 

daisho’et. De vil kigge på spilpersonerne - som om de skiftevis er dybt utilfredse, for at 

skifte til muntrer smil, når de opfatter noget ingen andre gør.  

Det ender med at de kigger på daisho’et med stor interesse, og med lidt held har 

spilpersonerne indføling nok til at tilbyde at give tengu’erne sværdet. De vil i stil med 

Rokugansk høflighed sige nej tak, indtil gaven er blevet tilbudt dem tre gange (den 

tradition kender spilpersonerne til, så spillerne skal selvfølgelig orienteres). Sker dette 

ikke, vil Sensei Hiro bede spilpersonerne lægge Komai’s daisho på gulvet i dojo’en, og 

så senere overdrage det til tengu’erne selv. 

Tengu’en Kashi-no-kunshu vil bede spilpersonerne hver i sær at vælge hvilken del af 

bushido de sætter højest: Gi (ærlighed og retfærdighed), Yu (heroisk mod), Jin 

(medmenneskelighed), Rei (høflig belevenhed), Meyo (ære), Mukato (oprigtighed) eller 

Chugo (loyalitet). Hvis det er muligt, vil han gerne høre dem begrunde deres valg - og 

han stiller gerne spørgsmål, hvis det virker uklart. Formålet er simpelt hen, at 

tengu’erne vil blive i dojo’en omkring et år, og i den tid træne spilpersonerne i den dyd 

de sætter højest. 

Svarene får en betydning i 2 akt, hvor spilpersonerne er blevet ældre, og det svar de 

har afgivet, får betydning for hvor gode de er til forskellige evner. 

 Gi Yu Jin Rei Meyo Mukato Chugo 

Agatamori        

Fuhito        

Kintaro        

Sachi        

Sukemaza        

Yoshii        



Når den sidste trane flyver 17 

2. Akt 
Handlingen væves 

Der er gået 8 år siden sidst. Spilpersonerne har ikke set meget til hinanden i den 

mellemliggende tid, og er om muligt mere fremmede for hinanden end da de studerede 

hos Sensei Hiro. 

De er alle blevet ældre, og det er tid til at udleverer den anden udgave af hver 

spilperson til spillerne. Afhængigt af hvilken af bushido’s dyder de valgte som den 

vigtigste i scene 3, får de nu en bonus på de grundegenskaber og evner, som 

tengu’erne trænede dem i for mange år siden. 

Gi +0.5 Honor Rank +1 Lore: Law 

Yu +1 Willpower +2 Wounds (til alle tal) 

Jin +1.0 Glory Rank +1 Medicine 

Rei +1 Awareness +1 Etiquette 

Meyo +1.0 Honor Rank +1 Lore: Bushido 

Mukato +1 Intelligence +1 Sincerity 

Chugo +1 Void +1 History 

 

Scene 4: Gensyn efter 8 år 

Landsbyen hvor Guldfisken Svømmer (sommer) 

Landsbyen er levende, og har ændret sig meget i årene der er gået. Herberget er 

stadigvæk det samme, om end værten er død, og hans søn har taget over. Hvor 

spilpersonerne tidligere var det forstyrrende element, forsvinder de nu i mængden af 

liv. 

Det er en meget sanselig og påtrængende oplevelse. Normalt er der meget stille i 

Rokugan, men byen summer af liv. Børn løber rundt og larmer, købmand faldbyder 

deres vare og mange steder fra lyder der latter. Det skyldes glæden over at Doji 

Minoko er rejst igennem byen, og med sit prægtige følge har vækket byen til live fra 

sommerens ro. En så fornem gæst har været ventet længe, og byen er stadigvæk 

pyntet med blomster fra søens utallige åkander. 

Handlingen: Spilpersonerne er alle ankommet til herberget i løbet af dagen, nu er 

samlet i spisetuen for at spise et måltid mad sammen. De kan jo passende fortælle 

hvad de har lavet de sidste 8 år - og dermed præsenterer sig selv for hinanden, denne 

gang med en smule mere indhold. 

I spisestuen opholder der sig også 12 ronin. De opfører sig meget stille og roligt, 

faktisk påfaldende roligt. De 11 af der er fra Løve klanen, og er i byen for at hævne 

mordet på deres herre. Den 12 er Komai, der fungerer som deres rådgiver. 

Det er ikke meningen at spilpersonerne skal komme i håndgemæng med de 12 ronin, 

og slet ikke at de skal genkeden Komai. Det er meningen spilpersonerne skal snakke 

med hinanden, og forundres over de velopdragne ronin (specielt i forhold til de fulde 

Daidoji bushier der gæstede kroen sidst de var her). 
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Scene 5: Dojo Hiro 

Dojo Hiro (sommer - nu) 

Senere vender spilpersonerne tilbage til deres 

barndomshjem. Der er gået mange år, nu er det sommeren 

der bager - og har brændt megen af bevoksningen væk. 

Alting er tørt og støvet. Kontrasten skulle gerne være tydelig. 

Nu har spilpersonerne mulighed for at se Sensei fra en anden 

vinkel, men de er måske fanget i det billede de allerede har af 

stedet. 

Der står dovne tranefugle i vandkanten og hakker efter fisk 

og krabber. De knejser og ser stolte ud, selvom der er ødet 

omkring dem - og døden nærværende - Sensei lig er rådent 

og forfaldet. Fluerne summer i sommerheden, og stanken 

afskyelig (symbolikken skulle være tydelig). 

Handling: Spilpersonerne ankommer til Sensei’s hjem der ligger øde hen som 

beskrevet. I dojo’en bliver de mødt af fluerne og den sødige stank af lig. 

Det bringer ulykke og forkastelse fra Den Himmelske orden at komme for tæt på (at 

berører) den afdøde og blodet der er størknet på gulvet - og det er ikke noget 

spilpersonerne vil gøre (punktum). Vil spillerne absolut kaste deres spilpersoner i 

fortabelse, skal du vide at alle der rør et lig, risikerer at miste alle sine Glory og Honor 

ranks, og samtidig miste muligheden for at bruge Void point, og slå videre på 10’ere. 

Uden at røre, kan man dog iagtage at Sensei Hiro var klædt i meget fint tøj, som 

ventede han på nogen af betydning. 

Hvis spilpersonerne snuser lidt rundt, kan de finde et lille rum gemt væk mellem et par 

løse bræder i dojo’en og dojoens bund (den er hævet på pæle) - i dette aflukke finder 

de breve skrevet i kode (Intellegence + Calligraphy: TN 5). Indholdet af brevene 

omtaler en plan om at dræbe Kejsersønnens forlovede. 
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3. Akt 
Mønsteret afkodes 

Scene 6: Shiro Mizu-Umi 

Den lille borg ligger et stykke fra søens bred, hvor 

den vogter over vejen gennem bjergene - som et 

stadigt minde om dengang der på samme sted lå 

en lille toldbod. Den er vokset frem gennem flere 

hundrede år, af nødvendigheden for at forsvare 

Trane klanens adgang til søen, og samtidig som 

vagtpost over den snørklede bjergvej der kan 

bruges til at transporteret tropper af bagvejen til Kosaten Shiro (den nærliggende by, 

hvor flere veje smelter sammen for at forsætte mode Beiden Passet). 

Borgen er et fredfyldt sted ved foden af Stilhedens Bjerg, og er et af de få steder i 

miles omkreds, hvor krigen aldrig nåede at sætte sine spor.  

Når man kommer indenfor bliver stemningen hurtigt klaustrofobisk, borgen er lille, og 

der er problemer i forhold til at finde plads til det følge der rejser med Doji Minoko - der 

alt taget i betragtning faktisk er et ganske lille følge. I borggården står flere bærestole, 

og mange af tjenestefolkene må sove under åben himmel for at deres værelser kan 

blive stillet til rådighed for de bushier (fra Skorpion klanen) der rejser i Minoko’s følge. 

Kakita Rezu’s receptionsstue er lille, og det gør at spilpersonerne kommer meget tæt 

på de flok de møder der. Det er på sin hvis ubehageligt og upassende i forhold til 

normal kutyme. 

Alle burde være glade for at slippe væk derfra i en fart. Ikke fordi der er mangel på 

gæstfrihed, men på plads. Varmen og luftfugtigheden er også ulidelig.  

Handlingen: spilpersonerne bliver modtaget ved porten, og bliver først af de 

sædvanlige vagter bedt om at vise deres rejsepapirer, dernæst af de bushi’er fra 

Skorpion klanen der er med som Doji Minokos og Bayushi Jonkai’s følge. 

Herefter bydes de velkommen, og får besked om at der vil blive stillet værelser til 

rådighed, hvis de ønsker at overnatte. 

I receptionsstuen møder de den lokale gokenin (herremand) Kakita Rezu - der er en 

ung mand, der som mange andre traner har farvet sit hår vidt, og forstår at se gennem 

folk med sine klare blå øjne - Doji Minoko - der er en ganske ung pige, 16 år, men 

utrolig smuk og sød og rar - den kejserlige magistrat (omrejsende dommer med 

vidtrækkende beføjelser) Bayushi Jonkai - en ung mand, klædt i blodrøde klæder og 

med en lille maske for ansigtet (som alle medlemmerne af Skorpion klanen) - og 

endelig Asahina Yozi - Minoko’s anstandsdame, og i sin egen ret en smuk ung kvinde, 

men stum - samt Daidoji Tenkazu - der er Minoko’s livvagt, og forholder sig roligt men 

altid agtpågivent.
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Spilpersonerne kan fremlægge hvad der er sket - at Sensei Daidoji Hiro er omkommet 

ved døden - men ikke så forfærdeligt meget andet. Kakita Rezu er forfærdet over 

forbrydelsen, og ønsker at Bayushi Jonkai gør noget ved sagen (han er jo trods alt 

magistrat). Bayushi Jonkai takker ærebødigt for æren, men afslår - med henvisning til 

at det vil give problemer i forhold til hans opgave om at passe på Doji Minoko. Han 

foreslår i stedet at give spilpersonerne ret til kataiuchi (en hævnfejde mod morderne), 

eftersom de vel alligevel har tænkt sig at undersøge sagen, kan de vel lige så godt 

gøre det med en tilladelse? Desuden betyder det, at han slipper for at blive rodet ud i 

noget, der kan ende med at være ganske farligt (det er først senere han hører om 

planen fra Komai, og så klart melder ud, at han støtter Komai på vegne af hele 

Skorpion klanen. 

Mens at stemningen i stuen bliver varmere og mere anspændt, forsøger Asahina Yozi 

at løsne stemningen en smule, og forslår en mindre udflugt op af Stilhedens Bjerg. Det 

bliver vel modtaget af alle de andre tilstedeværende, og Kakita Rezu fortæller om 

helligstedet og den fantastiske udsigt. 

Scene 7: Turen til Stilhedens Bjerg 

Stilhedens bjerg (op- og nedturen) 

Bjerget står stolt langs bredden til Sorgens Sø, og kaster i morgen og aftentimerne en 

vellignende skygge over bredden, der kort får en til at glemme sommerheden. 

Bjergets nederste skråninger er dækket af cedertræer, men bevoksningen tynder 

langsomt ud. Bjerget top står uplettet af bevoksning. 

Det bør være en befrielse at drage op langs bjerget. Stien er stejl, og mange steder er 

der knap nok nogen sti - men det er besværet værd. Luften bliver stadig bedre, og 

glimt at udsigten over søen mellem træerne lover kun godt. Det skal i den grad fremstå 

som et behageligt refugium. 

Helligstedet er ikke noget stort sted. Der er en torii (rødmalet træport), der markerer 

indgangen. Mange steder hænger der tørrede bambusrør og små klokker, der giver 

strøm af behagelige lyde når vinden blidt glider forbi. Udsigten over søen er fantastisk, 

og inspirerende. 

Handlingen: Det er ikke noget stort følge der tager med på turen - blot de forskellige 

bipersoner Kakita Rezu, Doji Minoko, Bayushi Jonkai, Asahina Yozi og Daidoji 

Tenkazu samt 8 bushier - 4 Traner og 4 Skorpioner. 

Undervejs op af bjerget, vil spilpersonerne have mulighed for at veksle et par ord med 

bipersonerne (tager de ikke selv initiativ, vil bipersonerne kontakte dem). Det er ikke 

noget problem at snakke uforstyret, da stien tvinger folk til at gå på en lang række, og 

mange steder er den så stejl at der naturligt opstår huller i geleddet. Desuden er det 

ganske naturligt at holde en pause for at trække vejret - specielt de 8 vagter der er 

med, vil altid sørger for at holde sig på høflig afstand. 

 

Gokenin Kakita Rezu vil udtrykke sin bekymring i meget direkte vedninger. Han vil 

høre om der er nogen risiko for at det er ham der er i fare. Spilpersonerne vil nok have 

den opfattelse at der ikke er fare på færde - men de skal nok blive klogere. Han 
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fortæller, at han for snart et år siden var udsat for et attentat forsøg, men at hans 

livvagter fik slået attentat manden ihjel inden det kom for vidt (spørger spillerne, vil han 

fortælle at det drejede sig om en Løve bushi der meldte sin ankomst ved Shiro Mizu-

Umi og krævede fortræde. I receptionsstuen anklagede han Kakita Rezu for mordet på 

sin søster, hvorefter han angreb - to skridt senere var han død). 

Doji Minoko - der hele tiden har Daidoji Tenkazu ved sin side - fortæller med vemod 

historien om sorgens sø - hvor det siges at vandet ofte har været rødt af blod fra 

kampene i Beiden Passet, og at spøgelserne fra de mange faldne vandre for at søge 

hvile. Det er historien om mange års krige, hvor det eneste smukke er at spøgelserne 

finder fred og harmoni sammen, nær den slagmark hvor deres klaner altid har været i 

strid. 

Daidoji Tenkazu - vil hvis chancen byder sig (fx når Minoko holder en pause) - prøve at 

udspørge spilpersonerne. Inden afrejsen fik han instrukser om at sende en beskrivelse 

af sine forholdsregler til Sensei Hiro - han formoder at det var for at kunen få den 

ærværdige Sensei vejledning. Han vil for det første høre om disse papirer er blevet 

fundet af spilpersonerne (og dermed kan formodes at være i sikkerhed), eller om 

mordet på Hiro måske har betydet at de er faldet i forkerte hænder. Han vil gerne høre 

om spilpersonerne mener at Minoko er i fare - han spørger ikke om deres hjælp, da 

han selv er rigeligt kompetent til at bevogte hende (og så har han sine assistenter med 

også, det er de 4 Trane bushi’er der er med på turen). 

Bayushi Jonkai ved ikke præcist hvad der foregår, men har en klar fornemmelse af at 

spilpersonernes tilstedeværelse meget vel kan virke tillokkende på alskens ballade. 

Han ved at det ikke er Skorpion klanen der står bag mordet på Sensei Hiro, og at 

Minoko’s død ikke er i hans klans interesse - derfor formoder han at det er Løve 

klanen der står bag, og at det derfor hurtigt kan udvikle sig til en kamp mellem de to 

klaner (hvor han belejligt kan holde sig udenfor). Han udtrykker en oprigtigt ment 

bekymring for spilpersonernes liv, da han har hørt mangt og meget om Løve klanens 

vilje til at dræbe alle der står i vejen for dem. Det bliver måske opfattet som en slet 

skjult trussel, men det er ikke hans intention at true spilpersonerne - blot gøre dem 

opmærksom på situationens alvor, og melde ud at han ikke selv har tænkt sig at 

hjælpe dem. 

Asahina Yozi er ikke særlig snaksagelig, men det skyldes at hun er stum. 

Tilbagevejen begynder godt, men vemodigt over tanken om at forlade helligstedet. Så 

kommer regnvejrsskyerne over bjergets tinde, skyerne kommer nord, fra de 

selvsamme sletter hvor krigen de sidste år har hærget landet.



Når den sidste trane flyver 22 

Ved helligstedet kan alle nyde udsigten og den ro der 

er. Asahina Yozi gør tegn til at folk skal komme over til 

hende, og begynder at folde forskellige origamifugle af 

kullørt papir med stor ynde og hastighed. Det er en 

god anledning for alle til at lave en origami-figur de kan 

stille ved helligstedet til ære for bjergets kami (ånd). 

Når alle er færdige, vil Asahina tage sine fugle op i 

hånden en af gangen, puste til dem - hvorefter de 

letter op begynder at flyve rundt i luften omkring de 

forsamlede som en hel familie af kolibrier. 

Kort tid herefter bliver der næsten mørkt på grund af 

tunge skyer begynder at glide over bjergets tinde fra 

dets nordside. Den gode stemning forsvinder så småt, 

i takt med at alle i hast begynder at søge ned af 

bjerget. Omtrent samtidig med at selskabet når ned til 

hvor cedertræerne står tæt, begynder regnen at vælte 

ned. Det er tunge regndråber, og snart er stien 

forvandlet til en rindende strøm af mudder. Mange 

steder er det nærmest umuligt at komme frem uden at 

vælte i mudderet eller glide på glatte sten. Det sætter 

scenen for kampen mod de 12 ronin, hvor alting er 

rodet, forvirrende og kaotisk. 

Det ene øjeblik er den største bekymring hvordan en stor vandpyt skal passeret, det 

næste springer 11 mænd frem fra deres skjul. Hurtigt falder de 2 bushi’er der går 

længst fremme, og få øjeblikke senere render alle rundt mellem hinanden, og blodet 

blandes med mudderet. Det er en forvirrende scene, hvor mørke, regn og 

lavthængende grene gør det svært at få et overblik. Dertil kommer samuraiernes 

kampstil, der lader dem løbe mod - og forbi - hinanden mens de slås. Der er ikke tale 

om at man vælger en fast stilling, og så udveksler slag. Alle er i bevægelse, for at 

søge at overrumple fjende, og hele tiden søge en bedre position. Mudder og glatte 

sten gør det hele meget være. 

Få overblikke senere er det hele forbi. De ronin der er i live forsvinder i skoven. 

Afhængigt af hvad spilpersonerne har gjort, kan der været sket forskellige ting. De 

fleste bushi’er er døde, et par ronin (måske endda de fleste) er sikkert også døde, 

Daidoji Tenkazu er blevet dødeligt såret i sit forsøg på at beskytte Doji Minoko (som 

Komai har forsøgt at bortføre). Har spilpersonerne ikke prøvet at forhindre det, vil 

Kakita Rezu også ligge død, det samme gør sig gældende for Asahina Yozi. Den 

eneste der er sluppet fra træfningen uden en skramme er Bayushi Jonkai (der trådte i 

skjul bag et træ og passivt så til). 

De overlevende ronin flygter gennem skoven, hvor det er nemt at tabe sporet. Alligevel 

er de til at finde, for de følger en dal strækning der leder direkte mod grænsen til Løve 

klanens land.
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Ronin (11 i alt) 
 

Earth 2 

Water 3 

  Strength 4 

Fire 3 

Air 2 

  Reflexes 3 

Void 2 

 

Kenjutsu 4, Hand-to-Hand 2 

 

Wounds: 

[4] [4] [4] [4] [4] [4] -0 

[8] [8] [8] [8] [8] [8] -1 

[12] [12] [12] [12] [12] [12] -2 

[16] [16] [16] [16] [16] [16] -3 

[20] [20] [20] [20] [20] [20] -4 

[24] [24] [24] [24] [24] [24] -Down 

[28] [28] [28] [28] [28] [28] -Out 

[32] [32] [32] [32] [32] [32] Dead 

Stealth 2, Athletics 3 

 

TNtbH: 15 

[4] [4] [4] [4] [4] [4] -0 

[8] [8] [8] [8] [8] [8] -1 

[12] [12] [12] [12] [12] [12] -2 

[16] [16] [16] [16] [16] [16] -3 

[20] [20] [20] [20] [20] [20] -4 

[24] [24] [24] [24] [24] [24] -Down 

[28] [28] [28] [28] [28] [28] -Out 

[32] [32] [32] [32] [32] [32] Dead 

Unarmed Combat: Initiative (1K1+3), Attack (5K3+3), Damage (4K1+3) 

Katana: Initiative (1K1+3), Attack (7K3+3) , Damage (7K2+3) 

Noter (Akodo fægteskole) 

1) Får automatisk et “raise” når de angriber modstandere uden rustning (+1k0 til skade) 

2) Må lægge Honor til alle slag for at ramme og give skade (er medregnet) 
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Scene 8: Gammelt had, nyt blod? 

Grænsen mellem klanernes land 

Følger spilpersonerne efter de overlevende ronin, når de snart frem til grænsen, der er 

lagt ved et lille vandløb - der grundet regnen er ved at gå over sine bredder. En lille bro 

leder over, og det er her at spilpersonerne indhenter dem. 

De overlevende ronin søger straks tilflugt på Løve siden af grænsen, hvor Akodo 

Fusaki - en erfaren bushi, der er vandt til at håndterer vanskelige situationer - venter 

på dem sammen med 12 bushier (alle er de iklædt store rustninger). Det regner forsat, 

men stemningen er en anden. Der er ro over de afventende Løver. Regnen virker ikke 

længere som kaos, men får menneskene til at virke små i forhold til naturens kræfter. 

Det skulle gerne lægge en dæmper på gemytterne (ellers kan du bare bruge tallene for 

ronin’erne på Løve bushierne, med en lille forøgelse af deres TNtbH på +10 for deres 

rustninger). 

De overlevende ronin kan fremvise en tilladelse til at rette en katakiuchi mod Kakita 

Rezu - underskrevet af Akodo Kage, der er en af de mægtigste mænd i Løve klanen - 

og respekteret udover hele landet, som klanens egentlig leder (det er med andre ord et 

stykke papir som også spilerpersonerne bør tage alvorligt). 

Er spillerne interesseret kan af de få at vide at angrebet ikke var rettet mod Doji 

Minoko, men at de fik hjælp til planlægningen af en ronin, der ville beskytte pigen mod 

Tenguernes vrede (en pæn måde at omtale spilpersonerne på, specielt når man 

tænker på at det siges at tenguerne har trænet ninja’erne). 

Scene 9: Tenguernes ø 

En ø i sorgens sø 

Spilpersonerne får måske lyst til at besøge Tenguerne. Det kræver at de tager ud til 

deres ø. Det er ikke noget problem at udkommandere en båd i “Landsbyen hvor 

Guldfiskn Svømmer”, og få sejlet derud. Når de nærmer sig øen, vil en tågedis vælte 

ind over båden, og fiskerne ombord vil blive nervøse. Båden når snart frem til øen, 

men kan ikke lægge til ved bredden - der ligger et bælte af store åkander omkring øen. 

Den eneste måde at komme i land på, er ved at træde fra båden over på åkanderne, 

og så gå på dem ind til bredden. Det kræver at man klare et Void slag mod TN 15 for 

at undgå at falde i vandet - (nb: Sachii har en Perfect Balance advantege, der gør at 

hendes TN kun er på 10). 

Vandet er ikke dybt, men falder nogen i vandet, vil der lyde en højlydt kaglende latter 

fra træerne inden på øen (husk at tenguer har humor, og gerne udtrykker den - de 

mener nu ikke nogen fornærmelse med det, det simpelt hen bares deres naturlige 

væremåde). 

På bredden vil spilpersonerne blive mødt af en masse tengu’er der taler i munden på 

hinanden - de siger alle sammen at de er gået forgæves, at svaret findes hos deres 

Sensei, men løsningen inden i dem selv. De kagler og kagler, indtil spilpersonerne 

giver op og drager væk. En tengu flakser hen til dem, og giver dem Komai’s daisjo. 
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4. akt 
Trådene reddes ud 

Scene 10: Gensyn med Komai 

Dojo Hiro (en regnvejrsdag - nu) 

Stedet: Cirklen sluttes, det regner og alle spor bliver vasket bort. Spilpersonerne har 

mulighed for at vaske deres sjæl ren, og begynde på en frisk. Regnen er mild, egentlig 

kun en byge, og når den holder inde, viser Amaterasu (solen, og kamiernes moder) sit 

ansigt og smiler ned til alle ved søen. En regnbue står frem, frøerne begynder at 

kvække og en ensom traner lander i vandkanten. Den overvåger afslutningen på 

scenariet, og letter med stor elegance når det hele er forbi. 

Ved dojo’en venter Komai. Der er gjort rent og ingen spor efter Sensei - har 

spilpersonerne ikke selv sat det i værk, er det sket på Kakita Rezu’s foranledning. Har 

han haft succes med at bortføre Minoko er hun der selvfølgelig. Har han ikke bortført 

hende, er hun der nu alligevel - så er det bare Bayushi Jonkai der har fået lokket 

hende derned. 

Komai fortæller spilpersonerne at Sensei Hiro ønskede at træne sine studerende op til 

at fungerer som Satsuninju (“skyggekrigere”), der uden tøven og spørgsmål ville 

adlyde ordre - og dermed kunne fungerer som Trane klanens instrument til løsning af 

ubehagelige opgaver. Sensei Hiro havde tilkaldt spilpersonerne for at minde dem om 

den gæld de skylder Tranen klanen, for alt hvad den har gjort for dem. Og for at bede 

dem betale deres gæld tilbage - ved at myrde Doji Minoko. Han ved ikke hvorfor, men 

tror at det skyldes en politisk intrige, hvor det er Skorpion klanen der enten skal have 

skylden, eller i hvert fald miste muligheden for at influerer Kejserarvingen gennem 

hans forlovede (begge antagelser er korrekte, eftersom at Doji Minoko er forelsket i 

Bayushi Jonkai). 

Komai har gjort sit, og lægger Minoko’s skæbne i spilpersonernes hænder. Selv 

ønsker han intet andet end muligheden for at aflsutte den seppuku ceremoni 

spilpersonerne afbrød for 8 år siden. Måske en af dem (hvem der nu blev reddet i 

scene 1), vil gøre ham den ære at assisterer?  

Prøver de at forhindre hans seppuku, vil han kæmpe til døden. 
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Scene 11: Det sidste valg 
Bredden til Sorgens Sø, Dojo Hiro 

 

Når Komai har fundet hvile, må spilpersonerne være 

ved at træffe et valg om hvad de ønsker at gøre. For 

at presse dem til at tage en hurtig beslutning glider et 

skib frem fra pyntet. Fra dets mast vejer Skorpion 

klanens banner. Venter spilpersonerne til det ligger til 

ved bådebroen, ser de Bayushi Jonkai - nu iklædt en 

stor rustning - gå i land sammen med 6 bushi’er. 

Prøver de at stikke af, løber de lige i armene på ham 

(og se samme 6 bushi’er). 

Bayushi Jonkai er kommet for at hente Doji Minoko, og 

for at føre hende til Skorpionklanens hovedborg syd 

for bjergene Kyuden Bayushi. Her vil hun være i sikkerhed for Tranerne - der 

tilsyneladende prøver at myrde hende. Han kender for øvrigt til historien eftersom han 

har modtaget et brev herom fra Komai (der på sin side ville sikre sig mod 

spilpersonernes måske lidt for overdrevne loyalitet til Sensei Hiro). 

Hvis spilpersonerne ikke vil udleverer hende, vil han minde dem om at hun er forlovet 

med Kejserens søn, og dermed fortjener samme loyalitet som Kejseren - det er i følge 

hans ord en sag der er større end en smule rivaliseren mellem klanerne (søde ord…). 

Doji Minoko vil eventuelt prøve at stikke af fra spilpersonerne. Hun er i sit unge hjerte 

overbevist om at Jonkai gengælder hendes kærlighed, og er kommet for at redde 

hende. 

Hvordan det ender, finder du ud af når spillerne beslutter sig. Men stop scenariet når 

valget er truffet - og ikke når kampen (måske) bryder ud. 

 

Prolog 
Hermed slutter historien om den sidste trane. Historien handlede om det valg man som 

samurai må træffe, mellem Giri (pligten overfor familie, klan og kejser) og Ninjo (de 

personlige ønsker). Der er ikke nogen rigtig løsning, spillerne - og dermed 

spilpersonerne - må finde svaret i sig selv. Det er som bushido siger: et spørgsmål om 

at kende forskel på rigtigt og forkert, og så handle derefter. 

En vellykket slutning er altså en der fokusere på valget, og ikke på en kamp. Udfaldet 

af deres beslutning er ligegyldigt - det er deres valg der er vigtigt. 

Og husk nu, at bryde mine instrukser og afslut scenariet med en kamp - hvis det er 

den slutning du (og spillerne) ønsker. 
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Komai (4. Akt) 
Earth 3 

Water 3 

Fire 4 

Air 3 

Void 3 

 

Athletics 3, Kenjutsu 5 

TNtbH 15 

 

Wounds: 

[6] -0 

[12] -1 

[18] -2 

[24] -3 

[30] -4 

[36] -Down 

[42] -Out 

[48] Dead 

Unarmed Combat: Initiative (1K1+3), Attack (3K4) , Damage (3K1) 

Katana (very fine quality): Initiative (1K1+3), Attack (8K4) , Damage (7K2) 

Disadvanteges: Soft-Hearted 

 

Bayushi Jonkai 
Earth 2 

Water 3 

Fire 3 

  Intelligence 5 

Air 3 

  Reflexes 4 

Void 3 

 

Iaijutsu 4, Kenjutsu 5 

TNtbH 20 (30 med rustning) 

 

Wounds: 

[4] -0 

[8] -1 

[12] -2 

[16] -3 

[20] -4 

[24] -Down 

[28] -Out 

[32] Dead 

Unarmed Combat: Initiative (2K2+4), Attack (3K3) , Damage (3K1) 

Katana (very fine quality): Initiative (2K2+4), Attack (8K3) , Damage (7K2) 

 

Bayushi Bushi (6 i alt) 

Earth 2 

Water 2 

  Strength 3 

Fire 3 

Air 3 

Void 2 

 

Kenjutsu 3 

TNtbH: 15 (20 med rustning) 

 

Wounds: 

[4] [4] [4] [4] [4] [4] -0 

[8] [8] [8] [8] [8] [8] -1 

[12] [12] [12] [12] [12] [12] -2 

[16] [16] [16] [16] [16] [16] -3 

[20] [20] [20] [20] [20] [20] -4 

[24] [24] [24] [24] [24] [24] -Down 

[28] [28] [28] [28] [28] [28] -Out 

[32] [32] [32] [32] [32] [32] Dead 

Unarmed Combat: Initiative (2K2+3), Attack (3K3) , Damage (3K1) 

Katana: Initiative (2K2+3), Attack (6K3) , Damage (6K2) 

 


