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SCENER
Sort Blod: Velkommen til Zonen
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Prolog: Boot Camp

Start med en lille scene hvor spillerne har mulighed for at introducere deres karakterer for 
hinanden.  De kender hinanden fra tidligere patruljer. Sam Mitchell kan passende fortælle 
dem hvad opgaven kommer til at gå ud på. Derefter bliver de fragtet ud til kanten af Zonen i 
en mandskabsvogn og sat af. Foran dem er Zonen dyster og truende og på et nedslidt vejskilt 
er der spraymalet teksten: ” velkommen til...”
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Her hersker sultfolket!

Karaktererne ankommer til den lille Louisiana fl ække Bon Temps. Før katastrofen var dette en 
typisk sydamerikansk sump-by. Der var alligatorer lige ved siden af hovedvejen, hvis det ikke 
var varmt var det lummert, halvdelen af indbyggerne boede i trailere og der fandtes ikke sorte 
mennesker, kun niggers. Det var Redneck Capital. Umiddelbart efter katastrofen blev byen 
ramt af en voldsom oliesky, og nu ligger der en tykt fedtet sort lag overalt i byen. De sorte skyer 
hænger stadig tungt over husene og trailerne, og hver eneste lille vindstød er kun i stand til at 
blæse lidt aske op i luften. Det er dog ikke det værste. De indbyggere som ikke nåede i sikkerhed 
før skyen ramte, står stadig på gaderne som forkullede lig , for evigt fanget i deres dødsøjeblik . 
De fl este er panisk, skrigende, med munden stadig åben, som om de er fanget i et evigt smertes-
øjeblik . Nogen har søgt desperat tilfl ugt i hinandens arme, som var de i stand til at give deres 
bror, deres søster, deres kæreste eller, skrækkeligst af alt, deres børn den fornødne styrke til at 
modstå olieskyen, men det har været en forgæves handling. De forkullede statuer er skrøbelige, 
der er ikke mere end aske tilbage, og skulle en af karaktererne komme til at skubbe til en af 
dem, så vil statuen falde sammen i et puf og en sort støvsky. Der er stille og udover den enkelte 
aske-statue, der falder sammen hist og her, høres kun en fjern rumlen fra de evigt sorte skyer, 
der hænger som et trist memento over byen. Bedst som karaktererne tror at kun døden og 
fortvivlelsen er det eneste, som er tilbage i byen, så angriber de!

Sultfolket! De som overlevede olieskyen er nu vanvittige, kannibalistiske vanskabninger. De 
myldrer ud af husene, ud af trailerne, bag ladet på pick-up trucken, op af kældrene, fra gyderne 
og fra sumpen – i hundredevis hvis ikke tusindvis! Der er umuligt mange af dem, var der virkelig 
så mange indbyggere i Bon Temps? Eller har de formeret sig? Der er ingen mulighed for at fi nde 
svar på de spørgsmål, for nu må karaktererne fl ygte. 

Forhindringer: 
Løbe fra sultfolket: 4, Kæmpe mod nogle få sultmennesker: 2, kæmpe mod en del:3, kæmpe mod 
mange:4

Eskaleringer: 
En karakter kan blive såret (Tilstand: såret), En karakter kan forvilde sig væk fra de andre 
(Tilstand: Fortabt), en karakter kan blive panisk (Tilstand: skræmt), der kan komme overvæl-
dende mange sultmennesker (Forhindring:5)
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Fra Asken til Ilden

Efter Bon Temps hændelsen er karaktererne nød til at bevæge sig gennem sumpen for at und-
gå de åbne veje. Sumpen er mørkere end synden selv og vandet, træerne selv himlen er badet 
i sort, kun afl øst af enkelte blå nuancer her og der. Luften er tyk og giftig og gasmasker er et 
krav. Her er stille, de eneste lyde stammer fra oliepytterne, som hele tiden danner bobler, der 
springer og sender nye giftskyer op mod himlen. Her og der fi ndes der desuden også knogler, 
nogen fra mennesker, andre fra dyr og der synes ikke at være skyggen af liv herude.

Efter en kort periode bemærker karaktererne dog en lang orange stribe i det fjerne. Det kan 
kun være ild og den kommer tættere på, men som spillerne skifter kurs for at undgå den, så 
følger ilden efter dem, og som den kommer nærmere, høres både buldren og brølen. Det er en 
levende ildmur båret frem af kæmpemæssige muterede alligatorer. Måske er de ikke i stand til 
at mærke ilden på deres ryg eller måske har netop smerten drevet dem til vanvid. Uanset hvad, 
så skal der handles for at undgå en skæbne, der involverer fl ammer og tænder!

Forhindringer:
Bekæmpe alligatorerne:4, bekæmpe ilden:5, fl ygte fra fl ammehavet:3

Eskaleringer:
En karakter bliver omringet (Tilstand: fanget), En karakter såres enten af ild eller alligatorer 
(Tilstand: Såret), en karakter forvilder sig væk fra de andre (tilstand: fortabt), en karakter 
mister besindelsen (Tilstand: rasende)
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Fear The Hunters!

I det fjerne ser spillerne en anden patrulje. Ligesom dem selv bærer de gasmasker og de kommer 
spillerne i møde med en kammerat over slæb, som tydeligt er såret. De beder spillerne om as-
sistance og fortæller at de blev overfaldet af unaturlige rovdyr og at deres kammerat mangler 
akut lægehjælp. De lægger ham forsigtigt på jorden, og hvis en af spillerne går hen for at hjælpe 
ham, så vil han med det samme mærke en pistol i maven. Imens vil de andre spillere mærke 
våben i ryggen, og det viser sig at de er gået i en fælde! Dette er jægerne, en gruppe rednecks 
som har brugt deres evner til at lokke patruljer i baghold, hvorefter de har bragt dem tilbage 
til deres lejr og spist dem. Udstyret har de fra en tidligere gruppe FEMA soldater

Jægerne tager deres våben fra dem og fører dem hen til en lille afsidesliggende gård. Her bliver 
de bagbundet og låst inde i stalden mens jægerne forbereder et bål. Nu skal der nemlig ristes 
FEMA soldater! Jægerne er kannibaler. De er rednecks af den ekstreme type som vi kender dem 
fra ”udfl ugt med døden”. Det ville ikke være utænkeligt hvis en af jægerne fi k lyst til at fornøje 
sig med en af karaktererne inden spisetid (You got a pretty mouth). Stalden stinker af blod og 
død og der ligger knogler fra tidligere ofre, samt save, økser og lignende med størknet blod. 

Forhindringer:
Slippe uskadet ud af bagholdet:5, bekæmpe jægerne:4, slippe ud af stalden:2, slippe ud af stalden 
LYDLØST: 5

Eskaleringer:
Der viser sig at været fl ere jægere end først antaget (Tilstand: Fortabt), En af karaktererne 
mister besindelsen (Tilstand: rasende), En af karaktererne kan ikke holde hovedet koldt (Til-
stand: Skræmt)
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Den diabolske doktor

Endelig lykkedes det spillerne at spore signalet dybt inde I Lousianas sumpe. På en skrøbeligt 
udseende træplatform er der blevet bygget en sumphytte, der står som en enlig bakke mit i 
mosen. Der fi ndes en gangbro, som fører ud til hytten, så man ikke lige behøver vade igennem 
mosevandet, men det kan måske blive nødvendigt. Gangbroen er nemlig bevogtet af soldater. De 
er klædt som lejesoldater, med sorte uniformer og gasmasker. De har dog et tydeligt emblem på 
skulderen som afslører deres tilhørsforhold: BP! Disse soldater har fået strenge ordrer på ikke 
at tillade at hverken nogen eller noget kommer ud til hytten, og de er klar på at skyde før de 
spørger. De er bevæbnede med rifl er, maskingeværer og diverse high-tech udstyr, hvis du synes 
det kunne passe ind. F.eks. kunne man sagtens forestille sig at de har lagt nogle miner ud for 
at sikre sig imod ubudne gæster, eller også er der de soldater ved gangbroen som spillerne kan 
se – plus de snigskytter som de ikke har lagt mærke til og som de først lægger mærke til når de 
ser den røde plet i makkerens nakke.

Forhindringer: 
Komme uset forbi soldaterne (sværhedsgrad 5), Bekæmpe soldaterne (sværhedsgrad 4), 

Eskaleringer:
 Både snigskytter og lurminer kan være en fi n eskalering på konfl ikten. Derudover kan en af 
spillerne selvfølgelig blive såret (Tilstand: Såret), eller Kevin kan miste besindelsen når han 
endelig står overfor BP (Tilstand: Rasende).

Når Forhindringen først er overstået, så kan spillerne endelig komme ind i hytten. Herinde 
fi nder de faktisk et mini laboratorium, som, størrelsen til trods, har alt hvad hjertet kan 
begære hvis man er en gal videnskabsmand. Små muterede bæster bliver holdt i bure, mytiske 
planter bliver bestøvet af en avanceret robotarm, kolber med ukendte væsker og eksotiske 
dufte, samt en masse high-tech computere og diagrammer. Og selvfølgelig også ét styk gal 
videnskabsmand. Hans navn er professor Martin Kirby, udlært på Miskatonic University 
med speciale i biologi og cryptozoologi (som altså er en anerkendt studielinie på Miskatonic, 
hvis nogen skulle spørge). Han har selvfølgelig været dybt koncentreret i sit arbejde og har 
end ikke bemærket en eventuel kamp udenfor. Han er dog ikke nogen soldat og hvis spillerne 
presser ham, så vil han hurtigt fortælle alt hvad han ved (Og det er så her at sandheden 
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bliver åbenbaret for spillerne).

Kirby fortæller spillerne hele baggrundshistorien om at BP fandt et rumskib på bunden af 
golfen. Da de borede hul i skibet fossede olien ud, men Kirby er kommet frem til at det ikke er 
naturligt olie. Det er blod fra rumvæsenerne og hvis det ikke bliver stoppet så vil det med tiden 
sprede sig til hele kloden!

Men til alt held, så er det faktisk lykkedes for Kirby at lave en modgift. Det eneste der er at 
gøre nu, er at gribe modgiften (som kirby meget behændigt har indkapslet i håndgranater), tage 
ud på boreplatformen hvor olien stadig fosser ud og kyle granaterne ned i kilden, så modgiften 
kan spredes så hurtigt og effektivt som muligt. As easy as pie!

Spillernes første mission er nu overstået, og hvis der er brug for en pause, så er det et godt sted 
at tage den her. Hvis han ikke allerede har g jort det, så kan Mitchell også godt afsværge sit 
missions aspekt nu. Spillernes nye mission hedder:

Kæmp vej ud til boreplatformen og 
smid modgiften ned i oliekilden.

Og hvordan fortsætter karaktererne så herfra? Tja, det viser sig at BP soldaterne selvfølgelig 
har en lille militærkutter fortøjret til hytten, som de bruger når de skal patruljere sumpen. 
Med lidt held kan karaktererne bruge båden til at sejle hele vejen ud til boreplatformen.
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Ned Af floden

Karaktererne har endelig et fartøj og det skal selvfølgelig udnyttes. Deres næste mål skulle 
gerne være klart: Med mindre de har besluttet sig for noget andet, så er missionen at sejle 
ud til Boreplatformen og smide modgiften ned i oliekilden. Den båd de sejler på er selvfølgelig 
højteknologisk nok til at sejle både på fl od og hav, og så er den selvfølgelig også udstyret med 
de våben som spillerne mener de har brug for. Der er maskingeværer, granater og en harpun-
kanon. Lad bare spillerne komme med alle de beskrivelser som de synes er seje og mind dem om 
at de kan vinde bonusterninger i konfl ikter hvis beskrivelserne passer på deres færdigheder. Og 
konfl ikter kommer der.

Flodvandet er mørkt og slimet og enkelte steder ligger der døde fi sk i overfl aden og knogler fra 
noget, der muligvis er reptiler – eller muligvis mennesker. Tavsheden er øredøvende og med min-
dre det er virkelig upassende, så er det selvfølgelig blevet nat på nuværende tidspunkt. Selvom 
der er fuldstændig vindstille, så virker det hele tiden som om at der er skikkelser, der bevæger 
sig inde på fl odbredden, men hvis spillerne skinner en lygte derhen, så er der ikke noget at se. 
På et eller andet tidspunkt så vil deres lys dog blive refl ekteret i små røde lys som ikke kan være 
andet end øjne. Rundt omkring bliver andre øjne åbnet – hundredvis. Stilheden bliver brudt af 
et langt hæst fugle skrig og pludselig er himlen dækket af olieindsmurte fugle med røde øjne. 
Måske var det krager engang eller måger, men nu har olien g jort dem gale og kun tanken om 
kød og specielt øjne, er det eneste der interesserer dem. De burde ikke engang være i stand til at 
fl yve, men det er som om olien har g jort dem stærkere. 

Konfl ikter:
bekæmpe fuglene (Sværhedsgrad 4), sejle igennem sværmen (sværhedsgrad 4), nedkæmpe alle 
fuglene (umuligt)

Eskalering: 
En af spillerne bliver indhyllet i en fuglesværm (Såret), noget af bådens udstyr bliver smadret 
(spillerne kan ikke bruge det i senere konfl ikter), en af karaktererne går i panik (bange eller 
fortabt)
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Return of the Flaming Alligators.

Karaktererne fortsætter ned af fl oden, som stadig er indhyllet I mørke. Efter et stykke tid, 
så ser de dog et lys i horisonten og noget kunne tyde på at de var nået til fl odudmundingen og 
solen er ved at stå op. Men som de kommer tættere på, så antager lyset en mere sort/gullig 
farve og stanken af råd og oliedampe slår dem som en mur. Derefter kommer lyden som de 
genkender med det samme: Hvæsen, brølen og snappen som stammede fra de fl ammende al-
ligatorer!

De er kommet tilbage nu, og denne gang er fl ugt umulig. Til gengæld har spillerne også et 
væsentligt bedre arsenal på båden, så de har en chance for at komme levende væk fra kam-
pen.

Konfl ikter:
Den er ret lige til, en mindre hær af alligatorer med ild på ryggen er ved at kæntre båden for 
at æde spillerne. De skal nedkæmpes (Sværhedsgrad: 4)

Eskaleringer: 
Alligatorerne begynder at kravle op på dækket og skal nedkæmpes, der går ild i båden og ilden 
skal slukkes, en af spillerne falder overbord (Tilstand: Fortabt)
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Morgengry

Efter det endelige opgør med de fl ammende alligatorer så lykkedes det spillerne at komme ud 
til havet. Himlen er ikke længere sort, men grå – et signal om at solen er ved at stå op på den 
anden side af de mørke skyer. Blæsten fra havet føles som et kærkomment pust, men det går 
hurtigt op for karaktererne at vandet herude ikke er mindre mørkt, snarere tværtimod. Der 
er en knitren i luften og karaktererne mærker tydeligt at de nærmer sig kilden til al ondska-
ben.

Et stykke ude for kysten bliver karaktererne dog konfronteret med BP igen, i form af ubåden 
Deepwater Nightfall. Skibet bliver anført af Kaptajn Samuel Radec, en ældre sømand med 
russisk blod i årerne, og som derfor taler med en kende russisk accent. Han har en mindre 
kommandoenhed under sig , og han har ordre på at stoppe karaktererne når han møder dem. 
Derefter skal han fraviste dem modgiften og skaffe karaktererne af vejen gennem et ”uheld”. 
Ubåden hæver sig op fra vandet lige foran spillernes skib. Lugen går op og Radec selv, sammen 
med en gruppe svært-bevæbnet BP soldater, stiger op på ubåden.  I et meget høfl igt stemmeleje 
beder Radec karaktererne om at udlevere den modgift som de har fået af Dr. Kirby. På intet 
tidspunkt hæver han stemmen, men han gør det samtidig klart at et nej kan få nogle tem-
melig trælse konsekvenser. Selv hvis de udleverer modgiften, så vil Radec stadig beordre sine 
soldater til at åbne ild, så en kamp er uundgåeligt.

Nu når der er blevet introduceret en ubåd, så er det jo superoplagt at spillerne skal ned i den. 
Måske skal de derned for at hente modgiften som Radec har fået fat på? Under alle omstæn-
digheder, så er en ubåd en fantastisk action-setting, med alt fra klaustrofobiske metalgange 
og sprængte rør, der blæser brandvarmt damp.

Konfl ikter: 
Bekæmpe soldaterne (sværhedsgrad 3), overtage ubåden (sværhedsgrad 4), overvinde Radec 
(sværhedsgrad 5)

Eskaleringer: 
Bådet bliver smadret og karaktererne er nu tvunget til at overtage ubåden, kampen medfører 
skader på ubåden og damp og vand begynder at fl yde eller karakterer såres (tilstand: såret)
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Deepwater Horizon Rekviem

Medierne har fortalt dig at platformen sank med elleve mennesker ombord, 36 timer efter den 
eksploderede den 20. april 2010. Jeg er ked af at må sige det er til dig , men de har løjet for dig. 
Platformen står der stadig og dødstallet er ikke på 11 mennesker – det er langt højere. Plat-
formen rejser sig foran karaktererne, hvad end de ankommer i ubåd eller almindelig båd. Den 
ligner knap nok en menneskelig konstruktion på nuværende tidspunkt. Olien klæber sig til alle 
overfl ader og giver platformen et umiskendeligt præg af at være levende. Selv før katastrofen, 
var platformen enorm, fordi den var konstrueret som et minisamfund, hvor arbejderne kunne 
trives i fl ere måneder af gangen, men utroligt nok virker den større nu. Boretårnet står stadig i 
midten, som et pejlemærke for spillerne for det er tydeligt at de skal derover. Hvis der er nogen 
tvivl, så gør det 100 procent klart for spillerne at boretårnet er deres mål.

Det er dog ikke helt nemt at komme derover. For det første klæber olien virkelig til alt og det 
er tykt og næsten gummiagtigt. Det er pænt hårdt arbejde at komme frem. Selvfølgelig er 
platformen heller ikke ubemandet. Dem der blev tilbage på platformen er lige så vanvittige og 
deforme som sultfolket i Bon Temps. De fl este af dem bærer stadig rester af kedeldragter og BP 
uniformer, men de er ganske sindssyge og er kun ude på at æde karaktererne. 

Lad spillerne kæmpe sig igennem den ene bølge efter den anden, mens de kommer tættere og 
tættere på boretårnet. Giv dem rig mulighed for at udforske platformen (en kamp kan foregå 
i et køkken, et infi rmeri, et kedelrum, et krankontrolrum, osv.). Olien klæber sig til alle over-
falder og det er som om der er noget organisk – nærmest levende over det. Som udgangspunkt, 
hvis spillerne spørger efter noget udstyr, så er det de skal bruge, altid lige ved hånde. Der er ikke 
nogen grund til at holde tilbage – hvis spillerne har brug for noget bestemt, såsom en brands-
lukker eller endda ABC-udstyr, så er det selvfølgelig tilgængeligt. 

Konfl ikter: 
Bekæmpe mutanterne (Sværhedsgrad 4), Bevæge sig frem til boretårnet (sværhedsgrad 2), 
snige sig uset og lydløst frem til boretårnet (sværhedsgrad 4)
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Eskaleringer: 
Det myldrer frem med uendelige mange mutanter, nogle af mutanterne har giftige tentakler 
eller overnaturlig styrke, boreplatformen begynder at falde sammen om ørerne på karakter-
erne.
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Leviathan Rising
(This goes way beyond Cthulhu)

Karaktererne er nu kommet til boretårnet. Hullet er der stadig , enormt som et kæmpemæssigt 
krater og selv boret, som blev brugt til at bore det famøse hul i rumskibet og lukke den sorte 
olie/blod ud, hænger stadig som et pendul i luften.  Der er sort blod på siderne af hullet – på nu-
værende tidspunkt kan karaktererne godt se at det ikke er olie. Der er kun fuldstændig mørke 
nede i hullet og af og til kommer der en mærkelig lyd op, som enten skyldes presset fra havet 
– eller noget fremmed. 

Det eneste de behøver at gøre nu er at kyle håndgranaterne ned i hullet og så er det hele over-
stået. Når granaterne bliver kastet ned lyder der et fjernt brag og hele platformen ryster som 
ramt af et mindre jordskælv. Derefter er der stille, men karaktererne kan hurtigt se at det 
sorte blod begynder at trække sig tilbage. Den syder og bobler og skrumper ind – og umiddelbart 
ser det ud til at virke.

Så kommer der et kæmpemæssigt brøl og lyden af noget tungt som kommer buldrende op af hul-
let. Selvfølgelig skulle det ikke være så let...

Noget stort er på vej op af hullet nu og det bliver scenariets absolut sidste konfl ikt.  Et rummon-
ster af fi lmiske proportioner kommer frådende op af hullet. Det er en kæmpe med sort olieagtig 
hud, kæmpemæssige tænder og klør og et fuldstændig blændende raseri. Det er selvfølgelig mu-
ligt for spillerne at besejre monstret, det skal bare være med en tilpas malerisk beskrivelse, 
alla de får stablet nogle tønder olie sammen som de springer i luften under monstret, eller en af 
karaktererne ofrer sig og kaster sig ind i uhyrets mund med et granatbælte som han springer 
i sidste øjeblik . I det hele taget er det ikke nogen tosset ide at slutte med en kæmpe eksplosion, 
så om ikke andet, så lad det være uhyret, der begynder at smadre så meget at olieplatformen 
i sidste ende truer med at eksplodere og spillerne når kun lige og fl ygte ned i en tilfældig båd i 
sidste øjeblik .



Sort blod - ScenSort blod - ScenSort bl ERod - ScenERod - Scen

14

Epilog

Og netop som karaktererne nyder deres sejrsøjeblik hvor de enten står lænet over det 
smadrede rumuhyre eller ser den brændende olieplatform i horisonten, så lyder der et brag fra 
himlen. Bag de grå skyer dukker der maskiner frem – rumskibe – i tusindvis hvis ikke hun-
dredtusinder. De dækker hele himmelvældet og de ser ikke umiddelbart ud til at have venlige 
intentioner.

To be continued....


