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Velkommen til...
Hej kære læser. Tak fordi du giver dig tid til at læse Sort Blod: Velkommen til Zonen. Forhåbentligt 
får du også lyst til at spille det efter gennemlæsningen, men i og med at det er mit første 
fastaval scenarie, så er jeg sådan set glad nok hvis folk bare læser det. 

Det her scenarie fylder tre hæfter: Et karakterhæfte, et scenehæfte og så dette scenarie-
hæfte. Ideen er at du starter med at læse det her hæfte som du er i gang med at læse nu, og når 
du endelig skal i gang med at spille spillet, så kan du lægge det væk og i stedet kun bruge scene-
hæftet. Alt hvad der står heri er kun optakt til scenariet.

Nå men, tilbage til Sort Blod. Der er en vigtig ting jeg gerne vil understrege med det sammen: 
Sort Blod er ren og skær underholdning og ikke mere end det. Der er ingen politiske bagtanker, 
fi losofi ske ideer eller skjulte agendaer. Det er den type scenarie hvor spillerne er bevæbnet med 
en håndfuld terninger i den ene hånd og en coca-cola i den anden, og hvis der ikke bliver råbt 
og skreget lidt undervejs, så har jeg desværre fejlet. Godt nok tager scenariet udgangspunkt i 
oliekatastrofen i den Mexicanske Golf, men det er kun rammen for scenariet og bestemt ikke 
noget som er værd at refl ektere over mens spillet kører. Det er et b-fi lms inspireret scenarie 
med overdreven action, cheesy one-liners, voldsomme eksplosioner, mutanter, kannibaler og 
selvfølgelig masser af blod. 
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The Story So Far...

Det kommer jo næppe bag på nogen at BP, som 
den fascistiske multinationale organisation 
som den er, kun er interesseret i en ting: Ab-
solut magt! Olie er jordens blod og uden det 
sorte guld, ville hele den vestlige civilisation 
styrte sammen. Da BP først begyndte at un-
dersøge havoverfl aden på den mexicanske 
golf, var det også med den hensigt at fi nde 
mere olie, men hvad de i stedet fandt, skulle 
vise sig at ændre hele verden...

For ca 100.000 år siden styrtede en rum-
skib ned på bunden af golfen. Rumvæsnerne 

døde, men deres blod eksisterer stadig. Blodet 
minder lidt om den rum-olie som var med 
i X-Files – Det er en substans der automa-
tisk forsøger at mutere og overtage alt den 
kommer i kontakt med, som en form for vi-
rus. Da forskerne borede hul i rumskibet, så 
strømmede olien/blodet ud i golfen, og som 
en anden bakterie spredte den sig med lynets 
hast. Ingen nåede at fl ygte fra olieplatfor-
men, samtlige arbejdere blev ramt og begyn-
dte at mutere. Det samme er ved at ske for 
fi skene og fuglene i Golfen. I løbet af som-
meren 2010 begyndte olien at sprede sig til 
USA, og en epidemi af bibelske proportioner 
brød ud. Flere hundredtusinder af mennesker 
blev smittet mens millioner blev evakueret. 

Sort Blod 
velkommen til zonen

Action-horror med blod, mutanter og terninger!
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Den amerikanske regering har nu sat FEMA 
til at rydde op i epidemi zonen, eller Zonen 
som pressen har døbt den. Opgaven er at 
sørge for at smitten ikke bredes yderligere, 
samt assistere de læger, som arbejder på en 
kur. FEMA var de gutter, der blev sat til at 
rydde op i New Orleans efter hurricane Ka-
trina, så vi ved jo alle hvor fantastiske de er! 
Under alle omstændigheder er det her spill-
erne kommer på Banen.

Vi skriver nu april måned 2011. På dette tid-
spunkt er det stadig kun BP, der kender hele 
sandheden. Den amerikanske regering er 
efterhånden ved at forstå alvoren, for in-
gen læge kan tilsyneladende fi nde en kur på 
smitten som består af bakterier de aldrig før 
har set. Offi cielt set var der stadig kun tale 
om et olieudslip i golfen, men de mænd, der 
patruljerer Zonen ved bedre...

Synopsis

Spillet foregår i en ødelagt udgave af de 
Amerikanske sydstater. Da Deepwater Hori-
zon sprang i luften, var det ikke bare van-
det som blev forurenet. Olieskyer spredte sig 
med hast udover USA og ødelagde naturen, 
dyrelivet og sendte millioner på fl ugt. Tilbage 
er nu en affolket ødemark, der i folkemunde 
er kendt som Zonen. Oliekatastrofen har 
dog en anden kraftig bivirkning: Både men-
nesker og dyr, der har tilbragt for meget tid 
i ødemarken, er begyndt at mutere. Derfor 
er der nu sat specialtropper ind, dels for at 

bekæmpe mutanterne og dels for at redde 
strandede civile ud af Zonen.

Karaktererne er en patrulje af elitesoldater, 
som får til opgave at fi nde frem til kilden af 
et signal, der er blevet opfanget inde i Loui-
sianas sumpe. Efter nogle konfrontationer 
med mutanter og kannibaler, så fi nder spill-
erne endelig kilden til signalet, der viser sig at 
være en hemmelig forskningsbase, oprettet 
af BP. Professoren, som leder basen, fortæller 
spillerne at BP i virkeligheden ikke grave-
de efter olie ude i Golfen. I stedet havde de 
fundet et rumskib på bunden af golfen, men 
da de borede hul i skibet, så fossede en sort 
olielignende substans ud. Det er udslippet fra 
rumskibet, der nu er ved at dække hele USA, 
og på sigt vil det sprede sig til hele verden, 
hvis det ikke bliver stoppet. Til alt held har 
professoren dog lavet en modgift, og spill-
erne er nu nød til at tage ud på Deepwater 
Horizon, for at skyde modgiften ind i kilden. 
Dette medfører naturligvis fl ere konfl ikter 
med Zonens indbyggere, og det slutter med 
en sidste konfrontation med et mægtigt ru-
muhyre ude på den forladte olieplatform.

Velkommen til Zonen!

På mange måder er Zonen en klassisk post-
apokalyptisk setting. Der er kun ruiner 
tilbage hvor der engang var byer, veje og liv. 
Naturen har også fået nogle gevaldige hug, 
træerne er rådnet, græsset er gråt og alt 
synes at være dækket af et tyndt lag slimet 
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olie. Himlen er enten grå eller mørk. Det er 
meget sjældent at solen skinner igennem og 
landskabet er dækket af ødelagte bygninger, 
diverse oliebrande, smadrede biler og andre 
tegn på at der engang var liv her. Nu er der 
dog stilhed, kun afbrudt af og til af en fjern 
rumlen fra himlen, som lyden af et fjernt 
tordenvejr. Ind imellem bliver ensomheden 
også afbrudt af et lille jordskælv, som om de 
er jordens sidste krampestrækninger, men 
ellers er Zonen øde og isoleret. Lige indtil De 
slår til!

På mange måder er Zonen den ultimative 
NPC. Zonen repræsenterer alt det som 
karaktererne skal besejre i løbet af scena-
riet, det er den overordnede skurk som spill-
erne hele tiden skal konfrontere i en eller 
anden form. Når jeg forestiller mig Zonen, 
så tænker jeg især på spil som S.T.A.L.K.E.R. 
eller fi lm/bøger som The Road. Lige indtil 
uhyrerne kommer frem. Så smadres stil-
heden af skrig , skud og panik...

Du har sikkert allerede et billede af hvordan 
et postapokalyptisk landskab ser ud og 
hvis ikke så er der heldigvis masser af fi lm, 
bøger og spil at hente inspiration fra. Fak-
tisk er det ikke værre end at google ordet 
”postapocalyptic” for at få inspiration.

Den løse scenestruktur

Jeg har skrevet nogle ret detaljerede scener, 
men spillernes aspekter (dem skal jeg nok 

uddybe under reglerne) kan faktisk godt 
komme til at fylde så meget at de fl este 
scener bliver overfl ødige. Det er der sådan 
set ikke noget problem ved. Scenerne er 
kun beregnet som udfordringer som du kan 
smide i hovedet på spillerne. Jeg forventer 
bestemt ikke at i når at spille alle scenerne 
igennem, for så bliver scenariet for lang-
trukket. I stedet skal scenerne bruges til at 
sparke spillet i gang hvis det begynder at 
halte.

Der er godt nok et plot lagt ind i scenerne. 
Når spillerne først er kommet ud i sumpen, 
så fi nder de en doktor der arbejder for BP. 
Han kan fortælle dem hele baggrundshis-
torien (se næste afsnit) og han beder dem 
om at tage ud til Deepwater Horizon med 
den modgift han har fremstillet, som kan 
dræbe det sorte blod. Karaktererne tager 
ud til olieplatformen, og scenariet slutter 
med en hæsblæsende kamp mod et gigantisk 
rumuhyre.

Lad være med at hænge dig for meget i 
plottet. Det er meningen at spillernes aspe-
kter (det med aspekter vender jeg tilbage til 
senre) skal fylde mest og de situationer de 
skaber, er mere interessante end det over-
ordnede plot. Doktoren kan sådan set dukke 
op på et hvilket som helst tidspunkt og 
hans eneste formål er kun at give spillerne 
et afsluttende mål som kan runde scenariet 
af.
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Der er 5 karakterer og de kan hurtigt opsummeres som:

Karaktererne

Karaktererne er bevist beskrevet ret vage, da det er op til spillerne selv at udforske dem i de 
personlige scener, som jeg nærmere uddyber nedenfor sammen med resten af reglerne.

Captain Sam Mitchell: 
En højt-ranket og dekoreret soldat med tak-
tisk overblik og naturlige lederevner. En hær-
det soldat, der kender krigens væsen.

Max ”Rogue” Roberts: 
Et rod med en blakket fortid som nu er blevet 
tvunget ind i militæret. Gruppens yngste og 
mest blåøjet medlem.

Kane ”Gunner” Arkham: 
En brutal lejesoldat, der er skabt til at 
kæmpe. En kyniker, der aldrig tror på et lyk-
keligt udfald.

Kevin ”Dozer” Bishop: 
Idealistisk kriger der kæmper for sit ødelagte 
hjem og tabte familie. Manden, der kæmper 
den gode kamp.

Naomi ”Lily” Kendell: 
Smuk og charmerede femme fatale med hang 
til gadgets og feminine dyder. Spiller en dob-
belt rolle idet hun i virkeligheden arbejder 
for BP.
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Sådan spilles spillet.

For at underbygge scenariets action element-
er, så har jeg fundet et regelsystem som har 
et fedt konfl iktsystem samtidig med at det 
giver spillerne mulighed for at yde indfl ydelse 
på spillet og ikke kun deres karakterer. Re-
gelsystemet er hentet fra Lady Blackbird og 
det er en stort set ren oversættelse bortset 
fra nogle små detaljer som jeg har ændret. 
Reglerne har nogle grundpiller som jeg lige 
vil uddybe.

Aspekter: 
Rygraden i spillet er helt klart aspekterne, 
der fungerer som enten mål eller missioner 
som spillerne kan spille hen imod for at 
vinde XP. Hver karakter har tre aspekter 
fra starten af, og hvis det lykkedes for 
spilleren enten at gennemføre aspektet 
eller simpelthen at fravælge det, så får 
han mulighed for at vælge et nyt. Aspekter 
er også den bedste måde for spillerne at 
yde indfl ydelse på scenariet. Lad os tage et 
eksempel med Kevins karakter. Kevin har 
et beskytter aspekt, der giver ham point 
hver gang han aktivt beskytter Naomi 
imod farer. Dvs. under en konfl ikt så vil 
Kevins spiller få XP hvis han beskriver 
hvordan han kaster sig ind foran Naomi og 
tager det skud, der var tiltænkt hende. Eller 
hvis de andre karakterer har set sig sure på 

hende, evt. fordi hendes dobbeltrolle bliver 
afsløret, så vil Kevins spiller også vinde XP 
hvis han tager hendes side overfor de andre. 
Her er der sådant set tale om et uendeligt 
mål, for Kevin ville kunne agere beskytter 
hele scenariet igennem. Hvis spilleren de-
rimod bliver træt af at spille beskytter, så 
kan han afsværge aspektet ved at gøre det 
klart i spillet at hans karakter ikke læn-
gere er interesseret i at beskytte Naomi. 
Normalt når han spiller på aspektet så vil 
han vinde et XP, men ved at afsværge det, så 
vinder han 6 XP. Grunden til at han får fl ere 
XP ved at afsværge det, er fordi det er her 
han er i stand til at udvikle sin karakter 
og forhåbentligt skabe noget fedt rollespil. 
Hvorfor vil Kevin ikke længere beskytte 
Naomi? Er det fordi han føler sig forrådt af 
hende? Ved at afsværge aspektet, kan Kev-
ins spiller rollespille hvordan han gør op med 
sine følelser overfor Naomi, og det bliver 
forhåbentlig til en fed scene.

Alle aspekterne er sådan set uendelige, 
forstået på den måde at hvis spillerne væl-
ger det, så kan de spille med de samme aspe-
kter hele scenariet igennem. Derfor tilbyder 
reglerne alligevel den her ekstra gulerod i 
form af 6 XP når aspekter afsværges, for 
min erfaring siger mig at det er når en spiller 
gør op med et centralt aspekt ved sin karak-
ter, at der opstår noget fedt rollespil. Den 

7

Regler
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eneste afvigelse er Mitchell som har et as-
pekt, der lægger sig op af scenariet mission. 
Lige så snart han har opsporet signalet ude i 
sumpen, så har han løst sin mission og vinder 
6 XP.

Konfl ikt-eskalering:
Det er ikke meningen at konfl ikter i sort blod 
skal overstås med et terningeslag. Som du 
kan læse i reglerne nedenfor, så vil et fe-
jlslag ikke nødvendigvis betyde at spilleren 
har tabt konfl ikten. Det betyder bare at 
situationen ikke er til karakterens fordel. 
Konfl ikterne skal gerne bestå af maleriske 
beskrivelser af hvordan karaktererne bliv-
er presset mere og mere indtil det lykkedes 
dem enten at fl ygte fra den farlige situa-
tion eller at overvinde den. Som GM må du 
gerne være ret ond i dine beskrivelser, og et 
fejlet terningeslag behøver ikke nødvendig-
vis at betyde at karakteren skyder ved siden 
af uhyret, det kan også være at hans våben 
strejker eller at karakteren simpelthen går 
i panik. Undlad helst kun at beskrive hvor-
dan spilleren rammer ved siden, sørg for at 
beskriv hvordan han ryster så meget på 
hænderne så han ikke er i stand til at tage 
ordentligt sigte, samtidig med at det blod-
tørstige uhyre kommer nærmere og nærmere, 
med sort fråde dryppende ud af munden og 
sulten skinnende i sine øjne.

Regler 
(som de står på karakter arkene)

Rulle Terninger:
Når du forsøger at overvinde en forhindring, 
ruller du terninger. Begynd med en terning. 
Tilføj en ekstra hvis du har en færdighed som 
kan hjælpe dig. Hvis den færdighed har nogle 
under-evner som du kan bruge, så tager du 
endnu en terning for hver under-evne. Deru-
dover kan du tilføje terninger fra dine res-
sourcer (du starter med 7).

Derefter ruller du din pulje af terninger. For 
hvert slag som er 4 eller højere får du en suc-
ces. Du skal have mindst lige så mange suc-
ceser som sværhedsgraden af det du forsøger 
at opnå, for at overvinde forhindringen

Sværhedsgrad: 
2= nem

3=udfordrende
4= svær, 5=ekstrem

Hvis du klarer det: Forhindringen er 
overvundet, men du mister også alle de res-
source terninger du har brugt. Bare rolig , du 
kan godt få dem tilbage igen.

Hvis du fejler: Du opnår ikke dit mål, 
men du får lov til at beholde din terninge-
pulje og tilføje en ekstra terning gratis. 
Spillederen beskriver hvordan situationen 
eskaleres og hvis det passer inden for fi k-
tionen, får du lov til at slå igen.
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Tilstand
Hvis det passer inden for fi ktionen eller hvis 
du fejler et terningeslag, så kan spillederen 
give sin karakter en tilstand: Såret, træt, 
rasende, fanget, skræmt, fortabt.  Sæt et 
kryds uden for den tilstand din karakter har 
fået, og beskriv hvordan det påvirker ham. 
Du kan godt have fl ere tilstande på samme 
tid.

At yde hjælp
Hvis din karakter befi nder sig i en position 
hvor han kan hjælpe en anden karakter, så 
må du gerne give vedkommende en terning 
fra din egen ressource pulje. Fortæl hvad 
din karakter gør for at hjælpe. Hvis hans 
terningeslag fejler, så får du din egen res-
source terning tilbage. Hvis han lykkedes, så 
mister du din terning.

Aspekter:
Når du slår på et aspekt kan du gøre en af to 
ting:

• Tag et erfaringspoint (XP)
• Føje en ekstra terning til din pulje

Når du har samlet 3 XP, så får du en frem-
gang. En fremgang kan du bruge på en af føl-
gende ting:

• Tilføj en ny færdighed (baseret på  
 noget du har foretaget dig i løbet af  
 spillet, eller på noget som du har af-
 sløret i løbet af spillet)

• Åben op for en af de under-evner, der  
 står i parentes

• Tilføje et nyt aspekt (Du kan aldrig  
 have mere end 3, og du må aldrig have  
 det samme aspekt to gange)

• Købe en super-evne (Dette koster dog  
 2 fremgange)

Du kan gemme dine fremgange lige så længe 
du har lyst, og du kan bruge dem til enhver 
tid, selv under konfl ikter!

Du har også muligheden for at afsværge dine 
aspekter, hvis situationen passer til det. Gør 
du dette så vinder du automatisk 6 XP, men 
du kan så heller ikke bruge det aspekt mere.

Genopfriske ressourcer og til-
stande
Du kan genopfriske dine ressourcer til 7 
terninger igen ved at sætte en person-
lig scene sammen med en anden karakter. 
Du kan også bruge en personlig scene til at 
fjerne en tilstand. En personlig scene skal 
bruges til at uddybe noget om din karakter 
som endnu ikke var blevet afsløret. Det er et 
godt tidspunkt at stille spørgsmål, in-cha-
racter, så den anden karakter kan afsløre 
sine aspekter. Det kan være spørgsmål som: 
”Hvad synes du egentlig om vedkommende?” 
– ”Hvad er det egentlig som har bragt dig 
til zonen?” – ”Hvorfor har du valgt det her 
liv?” – osv. Personlige scener kan også være 
fl ashbacks.
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Hvorfor regler?
Først og fremmest synes jeg det er vigtigt at 
have et regelsæt når du sidder med et scena-
rie som det her, hvor fysiske konfl ikter er så 
dominerende. På fastaval er der en tendens 
til nogle gange at smide reglerne væk fordi 
systemløst spil er så accepteret. Jeg vil gerne 
bede dig om at beholde reglerne denne gang 
fordi det giver spillet et fl ow som er stort set 
umuligt at vedligeholde i systemløst spil.

Karakterernes aspekter kan hurtigt komme 
til at fylde rigtigt meget i spillet, og som GM 
kan du sagtens prikke på deres aspekter, hvis 
en spiller synes at have svært ved at få sin 
karakter i spil. Reglerne sørger for at spillet 
belønner spillerne når de bruger deres aspe-
kter, så det er op til dig at sørge for at der 
opstår situationer hvor spillernes aspekter 
er relevante. Nogle af aspekterne er mod-
stridende, eksempelvis Naomis hemmelige 
mission eller Kevins hævntørst, men det er 
helt i orden. Det er sådanne situationer, som 
skaber drama – og det er fedt når der op-
står konfl ikter mellem to karakterer hvor de 
begge ender med at tjene XP. 

Din ypperste opgave er dog at smide forhin-
dringer i hovedet på spillerne. Når spillerne 
har valgt deres karakter, så start med at 
understreg deres mission: 

Spillerne er i Zonen for at efterforske et 
signal som ledelsen opfangede et sted dybt 

inde fra Louisianas sumpe.

Herefter kan du ellers gå i gang med at sætte 
situationer op for dem. Der er ingen grund 
til at følge scenerne slavisk som de står 
beskrevet i scenehæftet. I stedet synes jeg 
du skal læse scenerne igennem og så udvælge 
de scener du synes er mest interessant. Det 
er ikke meningen at i skal nå og spille alle 
scenerne igennem.

Det er også vigtigt at du stiller en masse 
spørgsmål. Du har jo også ret til at komme 
med input til spillet – det skal ikke bare være 
spillernes aspekter, der styrer det hele. Når 
du har noget du gerne vil have gennemtrum-
fet, så begynd at stille ledende spørgsmål, 
f.eks; ”Er der noget, der går i stykker når du 
laver den manøvre?”, ”den ildebrand kan du 
da ikke styre?”, ”har I to mulighed for at fi nde 
et sted hvor det kun er jer to, der snakker 
sammen” eller ”kender du nogen relevante 
BP procedurer? Er det normalt at de hyrer 
lejesoldater til at patruljere så langt inde i 
Zonen?”

Med andre ord, vær opmærksom på hvad 
spillerne foretager sig og sørg for at vende 
det rundt, så der opstår situationer som 
spillerne nok ikke forudså da de gik i gang 
med deres handlinger. 

Jobbet, kort og godt: Lyt, tvist og 
inkorporer det spillerne foretager sig , spil 
alle relevante NPC’er, skab nogle interes-
sante konfl ikter og påtving tilstande når 
dette er relevant (Specielt når spillerne 
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kvajer et terningeslag). Til sidst skal du 
også huske at skabe rum til personlige 
scener.

Sig ja, og kig 
efter forhindringerne

Som udgangspunkt er karaktererne både ef-
fektive og kompetente mennesker. Derfor er 
de i stand til at foretage sig alt hvad de har 
lyst til, med mindre der kan opstå en inter-
essant situation hvis de fejler. Det er de seje 
forhindringer du skal være på udkig efter – 
dem som virkelig sender spillerne på skideren 
hvis de fejler, men samtidig får dem til at se 
cool ud hvis de klarer det. 

Tilstande
Tilstande tjener tre formål. Først of frem-
mest, så giver de spillerne en ledetråd til 
hvordan de skal spille deres karakterer. Er 
karakteren rasende, så er det op til spilleren 
og sørge for at dette raseri kommer til ud-
tryk, ligesom hvis han er såret, bange, osv. 
Derudover så er det også en måde for dig at 
øge presset på karaktererne. Tilstande er 
i bund og grund endnu en forhindring som 
spillerne skal tage højde for, så ikke nok med 
at de er nød til at fl ygte fra Sultfolket, de 
er også nød til at fl ygte mens de bærer på 
deres sårede kammerat. Det gør situationen 
lidt mere intens og dermed også spændende. 
Sidst, men ikke mindst, så kan du også bruge 
tilstande til at skabe helt nye situationer, 
f.eks.; Er du såret, siger du? Sumpmonstrerne 
kan jo lugte blod....
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Kontaktinfo

Hvis du har nogle spørgsmål eller der er noget jeg skal uddybe, så er du velkommen til at hive 
fat i mig. Jeg er desværre for tiden udstationeret i Singapore så jeg kan kun svare på email: 
tbording@gmail.com

Med mindre du har lyst til at ringe udenlands, i hvilket tilfælde jeg kan fanges på +65 9826 
3469. Bare husk på der er 7 timers tidsforskel.


