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Periiden: TekGardisterne

I det 27. rhundrede var jorden en demark lagt i ruin af forurening. De sidsteå ø  
rester af menneskeheden rejste bort ombord p  generationsskibet Periiden. å

I begyndelsen af det 31. rhunderede er Periiden vendt tilbage til jorden, og ombordå  
er en eliteenhed af TekGardister: Br dre i nden, frygtl se krigere pakket ind iø å ø  
tonstunge, motoriserede dragter og en livsbekr ftende k rlighed bankende i deresæ æ  
hjerter. Deres mission er at indsamle kunstskatte fra ruinerne. Deres m l er Louvre,å  
og imellem dem og de franske surrealisters malerier st r navnel se horder af kleå ø æ  
mutanter. 

Et rollespil om broderskaber, k rlighed og v benbr dre i desperat kamp modæ å ø  
mutanter for at redde kunstskatte. 

Et story game for 4-5 spillere og en spilleder af Morten Greis Petersen. Illustration 
af Kristoffers Mads S rensen, og inspiration fra Anne Vinkel Hansen.ø
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K re spilleder,æ

Velkommen til Periiden, et k mpestort rumskib, der rummer de sidste rester iæ  
menneskeheden, der for generationer siden gik i eksil fra en jord h rget afæ  
forurening. Nu er de vendt hjem for at redde de sidste rester af kunst fra en 
delagt verden, og til det har de deres garde af elitesoldater, Tekgardisterne.ø

Spillet handler om broderskab og venskab mellem elitesoldaterne, som det kommer 
til udtryk i deres desperate kampe for at redde kunst. Spillet er m ske lettere syretå  
med sin s re forhistorie, sit underlige plot, og det umage tema, der er knyttet tilæ  
suppedasen.

Med Periiden: TekGardisterne har jeg tilstr bt at lave et rollespil, som gennem sineæ  
mekanikker kommer til at forme handlingen for b de spillere og spilleder. Spilletå  
f lger ikke traditionelle con-scenarier, idet spilleders rolle ikke er stabil igennemø  
spillet: Spillerne kommer til at have en vigtig rolle her.
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Sådan gør du

Begynd med at l se teksten igennem, s  du har et indtryk af, hvad der skal g res,æ å ø  
og hvilke forberedelser du skal foretage. 
Teksten er delt op i f lgende afsnit:ø

1. Forhistorien – dette er den lange version af den forhistorie, du har l st iæ  
foromtalen. Denne historie er ikke strengt vigtig at kende i detaljer, og den er 
mest for de nysgerrige.

2. Forberedelse – her er lidt om, hvad der skal g res til forberedelse.ø

3. Spillets form – historien veksler mellem, at TekGardisterne er i kamp, at de er 
ude og indsamle kunstskatte, og at de er hjemme p  Periiden med deå  
indsamlede kunstskatte. Hver af disse tre situationer har sit eget afsnit.

4. At samle kunstskatte – den actionpr gede del af missionen, hvor der ikkeæ  
k mpes, men hvor missionens m l kan opn s.æ å å

5. Kamp! - her er kampreglerne. Et dynamisk og verbalt kr vende system, hvoræ  
spillerne kommer hinanden ved. P  missioner veksles, der mellem at samleå  
skatte og at k mpe.æ

6. Hjemme p  Periiden – den sociale hverdag i korpset, hvor TekGardisterne erå  
uden for deres k mpestore kampdragter.æ

7. Spilpersonerne.
8. Appendiks

Oversigtstabeller
Kort
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Historien om Periiden og TekGardisterne

I det 27. rhundrede var jorden en demark lagt i ruin af forurening. Denå ø  
overbefolkede jords millionbyer var hyldet i evig smog, og syreregn d langsomt livetå  
fra planetens overflade, mens evindelig minedrift sugede livet ud af dens indre i en 
stadig jagt p  ressourcer til en um ttelig befolkning. å æ

Som en sidste kraftanstrengelse begyndtes produktionen af Eksilskibene, som skulle 
bringe menneskeheden til nye, frodige verdener ude mellem stjernerne. Det f rsteø  
skib var Periiden, et titanisk rumskib, der f rte 30.000 mennesker i eksil mellemø  
stjernerne, indtil et nyt hjem kunne findes. Om der blev sendt flere skibe af sted 
end Periiden vides ikke. Periiden er med sin med st dt voksende befolkning, somø  
nu har krydset de 40.000, alene i rummet. 

Vi er nu i det 31. rhundrede, og Periiden aldres hastigt. Befolkningen vokserå  
stadig, og ressourcerne bliver stadigt mere knappe, opr r truer i rumskibetsø  
provinser, og intet hjem er endnu fundet. De ldste, som takket v re deresæ æ  
kunstige liv i de livsforl ngende maskiner, kan endnu huske jorden, og de haræ  
bestemt sig for, at det er p  tide at vende tilbage. Jorden uanset dens sk bne erå æ  
menneskehedens eneste hjem. 

Gennem rtier har Periiden nu sejlet gennem verdensrummet, og for nyligt n edeå å  
den solsystemet. Endnu er der kun meningsl s st j p  radioen b ret af ldgamleø ø å å æ  
signaler, hvoraf nogle er hundreder af r gamle. Ingen ved, hvad der venter på å 
jorden. De ldste har besluttet sig for at sende TekGardisterne til Louvre p  jordenæ å  
for at samle kunst.

TekGardisterne 

Ombord p  Periiden er TekGardisterne. Deres opgaver er h ndh veå å æ  
ordensreglementet, varetage begravelser og beskytte civilisationens goder. 
Deres sidste opgave g r, at de sendes til jorden i sm  teams for at indsamleø å  
kunstskatte fra museerne og bringe dem tilbage til Periiden for derved at sikre sig at 
befolkningen p  Periiden kan opleve civilisationens goder i form af kunst. å

Imidlertid er det farligt at ops ge alle disse skatte, da der lurer mutanter, forureningø  
og muterede svampe p  TekGardisterne. å

TekGardisterne er altid if rt en k mpe rustning, der d kker dem fra hoved til t ,ø æ æ å  
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og som holder dem i live. Rustningerne er k mpe exo-skeletter, og brugerne er vedæ  
cybernetisk teknologi koblet til dragternes computere, der b de styrer de mange,å  
sm  servomotorer, der driver dragtens lemmer og dens mange andre funktioner.å  
Dragterne beskytter TekGardisterne imod str ling, vakuum, giftgasser og sygdomme.å  
Dragterne er desuden udstyret med et sortiment af sensorer og transmittere, så 
brugerne er i radiokontakt med hinanden, og s  de kan sanse deres omgivelserå  
med infrar dt, ultraviolet, lowlight, bev gelse, lyd og s  videre. ø æ å

TekGardisterne er afsk ret fra at sanse deres kroppe, n r de anvender dragterne ogå å  
f lelsesm ssige indtryk er begr nsede. For at dette ikke skal drive TekGardisterneø æ æ  
til vanvid, praktiserer de en ldgammel tradition kaldet Venskabets b nd, som deæ å  
har anvendt gennem rhundreder til at holde sig ved fornuft. Den sande rsag hertilå å  
er, at TekGardisterne kun best r af hjerne og nervesystem indopereret i dragterne,å  
men dette forn gter de alle, og med Venskabets B nd holder de deresæ å  
menneskelighed ved lige.
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Forberedelse

For at spille Periiden: TekGadisterne skal du bruge fire 
eller fem spillere, nogle timer, en kopi af dette scenarie 
og syv tyvesidede terninger i hver deres farve og en 
ottesidet terning.

N r du st r i spillokalet med din spillere, byd demå å  
velkommen og tag en snak, hvor I pr senterer jer for hinanden. Hvor kommer folkæ  
fra, hvad plejer de at spille, og har de f et spillet nogle andre gode ting på å 
connen?
N r I er rede til at spille, kan du l se foromtalen h jt for spillerne, og genfort lleå æ ø æ  
forhistorien for dem, s  de ved, hvad de skal til at spille. å Husk, at tale om 
Venskabets b nd, og om der er nogle dele, som nogle af spillerne ikke nskerå ø  
anvendt.
Dern st er det en god ide med lidt opvarmning, s  spillerne er form til at spilleæ å  
scenariet. TekGardisternes ldste anbefaler f lgende velser.æ ø ø

Opvarmning

• Rejs jer op og stil jer i en cirkel p  gulvet. Begyndå  
med sm  hop p  stedet og ryst lemmerne, så å å 
blodet flyder i rene. å

• Hils p  din sidemand med et solidt h ndtryk, ogå å  
send hilsenen videre til I er n et raden rundt.å

• For r din sidemand hans yndlingsgave. Det er enæ  
usynlig pakke med netop den ting, han altid har 
nsket sig. velsen g r raden rundt. Det g r udø Ø å å  

p  at fremvise, at man har fundet den rette gaveå  
og for den anden at vise, at det er den rette gave.

• Giv din sidemand et kram, og lad det kram gå 
raden rundt.

• Den f rste missionø

I er nu klar til selve spillet, s t jer tilbage til bordet og fordel rollerne mellemæ  
spillerne. Forklar dem kort om spillets regler, og g  til scenariets begyndelse.å

Tip: H jtl sningø æ
Hvis du ikke er vant til at l se teksteræ  
h jt for andre, s  er det en god ide atø å  
ve hjemmefra. L s teksten h jt for digø æ ø  

selv, og v dig i at g re det medø ø  
langsom og klar stemme. H jtl sningø æ  
sker ofte i et tempo, der er 
langsommere, end det vi taler.

Tip: Impro
Den bedste improvisation er den 
forberedte. Det betyder ikke, at du skal 
forberede, hvad du vil improvisere, men 
at du forbereder, hvad du vil improvisere 
over. Improvisation fungerer godt, n rå  
man har noget at improvisere over, og 
du vil opleve, at det er lettere f.eks. at 
genfort lle Periidens forhistorie, hvis duæ  
har l st den godt igennem, og dervedæ  
har noget at arbejde med. Det kan v reæ  
en fordel at forberede nogle stikord, 
f.eks. fremh ve et vigtigt ord elleræ  
s tning i teksten, som er netop det ord,æ  
som du skal bruge for at genfort lle enæ  
pointe.
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Spillets form

Periiden: TekGardisterne er bygget op over tre 
sekvenser, som spillet veksler imellem – Kamp, 
Mission og Hjemmeliv – og de tre sekvenser 
p virker hinanden. Begivenheder underå  
missionen medf rer kampe, hvor man optjenerø  
scener, som spilles under hjemmelivet, indtil 
hjemmelivet f rer til den n ste mission. Det erø æ  
TekGardisternes liv, og s dan forts tter det til,å æ  
indtil d den g r sit indhug og afslutterø ø  
cyklussen.

Kamp!-sekvensen best r af to faser, Kakofoni og Udfald, hvor spillerne f rstå ø  
udk mper kampen og ruller deres terningerne, og derefter Udfald, hvoræ  
konsekvenserne af rullene v lges og udspilles, eller skrives ind p  kortet overæ å  
hjemmelivet.
At samle kunstskatte best r af tre typer scener. Den ene type er steder (å hall,  
passage, galleri), som TekGardisterne v lger at bev ge sig rundt imellem, og denæ æ  
anden type er h ndelser (æ Baghold!, Scanneren!, St j!ø ), som bner op for å Kamp!-
sekvensen, og som giver adgang til den tredje type scene, Indsamle kunst, som 
giver spillerne mulighed for at afslutte missionen.
Hjemme p  Periiden å best r af en serie af scener, hvor en eller flere TekGardisterå  
optr der. Hver scene har enten en eller flere udfald, alt efter hvor mange felter, deræ  
er udfyldt p  kortet over hjemmelivet. Serien af scener kommer ved, at spillerne ogå  
spilleder skriver scener ind p  kortet over Periiden, som en konsekvens af å Kamp! 
Serien af scener f rer uundg eligt videre til n ste mission.ø å æ

Slutspil. Enhver historie har sin ende, og det g lder ogs  for TekGardisterneæ å  
ombord p  Periiden. P  et tidspunkt begynder slutspillet, og derefter rundes der af.å å  
Det specifikke slutspil fremg r af scenariet.å

Tip: Spillerne er dine venner, ikke dine 
kunder
Vi er ikke professionelle rollespillere, der er hyret til 
at performe et rollespil for kunderne. Vi er her, fordi 
det er sjovt. V r ikke bange for at sl  op iæ å  
scenariet undervejs, og hvis du er i tvivl om noget, 
kan du ogs  sp rge spillerne om ideer. Nogle gangeå ø  
sidder de p  spring for at komme med en god ide,å  
som kan g res jeres f lles spil til en god oplevelse.ø æ  
Stol p  dem.å
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Spilleder s opgaver

Din opgave er f rst og fremmest at formidle spillet til spillerne. Du skal forklareø  
dem, hvorledes det fungerer, og s  skal du tage initiativet og f re spillerne videre,å ø  
hvis de g r i st . å å

Det er ikke din opgave at underholde spillerne - det er jeres f lles opgave at haveæ  
det sjovt sammen. 
 
Spillet best r af tre dele, som fungerer efter hvert sit s tå æ  
regler. Beskriv hver del af reglerne, n r I kommer til dem.å  
Efter opvarmningen begynder spillet med Kamp!, og da 
beskriver du kampreglerne for spillerne. Efter Kamp! g r Iå  
over til Udforskningen, og da forklarer du spillerne reglerne 
for udforskningen. P  et vist tidspunkt kommer I tilå  
hjemmelivet p  Periiden, og da forklarer du reglerne her. å

Der er en r kke bilag til at hj lpe spillerne og dig til atæ æ  
bruge spillets regler. Dem l gger du frem, n r de eræ å  
relevante. 

Tip: Lad spillerne improvisere
Spillernes improvisation kan nogle 
gange f  dem til at sige noget somå  
ikke er "korrekt", dvs. ikke svarer helt 
til scenariets forhistorie eller noget 
lignende. Hvis det ikke er en vigtig 
detalje for spillet, s  bare f lgå ø  
improvisationen. Det for eksempel ikke 
vigtigt, om Periiden har v ret af sted iæ  
400 eller 500 r.å
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Missionen på Louvre

Periiden ligger i kredsl b om jorden. Et tykt, gult lag af skyer omgiver det meste afø  
overfladen, og n r solens str ler tr nger gennem den beskidte atmosf re afsl reså å æ æ ø  
et delagt landskab af byer i ruiner og natur delagt af forurening. Scannereø ø  
indikerer, at der er liv unde jordens overflade, men det skyr solens str ler ogå  
kommer kun ud om natten – det er primitivt og barbarisk. Periiden opsamler  
radiosignaler fra forladte, automatiske sendere, der stadig sender et r b om hj lp,å æ  
men der er ingen tilbage at hj lpe. æ

De ldste har anbragt Periiden i kredsl b over, hvad de gamle kaldte EU-provinsæ ø  
Alemagne, hvor kunstmuseet Louvre ligger med sine mange kunstskatte.  
TekGardisternes ordrer er klare. De skal lande i Paris, finde museet og bringe dets  
kunstskatte tilbage til Periiden til gl de for folket.æ

Denne mission er simpel. TekGardisterne er landet i Paris, og de skal gennem 
ruinbyen til museet, samle kunstskatte op og derefter vende sikkert hjem, hvor 
hverdagen ombord p  Periiden venter dem.å

L s introteksten h jt for spillerne eller genfort l den med egne ord.æ ø æ

G  nu til Udforskningen af kunstmuseet og begynd med ankomst-scenen.å



Dokumentside 11 af TekGardisterne 49

At samle kunstskatte - missionen

Missionen begynder med, at TekGardisterne sendes af sted fra Periiden p  dereså  
n ste mission. Afgangen er sidste scene i Hjemmelivet. Missionsdelen veksleræ  
mellem kampe og udforskning, hvor der indsamles skatte.

Udforskning sker ved, at spillerne begynder med at spille Ankomst-scenen, og 
undervejs f r de mulighed for at v lge den n ste scene. De efterf lgende scenerå æ æ ø  
bliver derefter enten valgt ved terningeslag eller af spillerne. 

Der er f lgende scener ø

Ankomst 
Denne scene spilles altid f rst p  en mission, og den kan efterf lgende ikke ø å ø

v lges. æ

Hallen 
TekGardisterne bev ger sig ind i en hall med mange udgange. St jen af æ ø

deres rustninger ekkoer gennem den gamle bygning. 
Passagen 

TekGardisterne bev ger sig ned af en passage. æ

Galleriet 
TekGardisterne bev ger sig ind i et galleri i deres s gen efter kunst. æ ø

Scanneren! 
Der er et udslag p  scanneren. Er det falsk alarm eller lurer fjenden? å

Baghold! 
TekGardisterne er r get i et baghold, og der k mpes nu for deres ø æ

overlevelse. 
St j! ø

Lyden af skridt, hyl eller raslende sten ekkoer gennem det tomme 
kunstmuseums haller. Var der noget? 

Indsamle kunst 
TekGardisterne finder en samling af kunstskatte. 

Missionen slut 
TekGardisterne kaldes hjem. 
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Ankomstscenen 
Rumskibet lander p  pladsen foran kunstmuseet. TekGardisterne g r fra borde.å å  
Resten af mandskabet bliver ombord, og de afventer TekGardisternes tilbagevenden  
med kunstskatte. Foran venter det store kunstgalleri. Pladsen foran museet flyder  
med dynger af affald, og over dem er en beskidt himmel, hvor sorte og brune skyer  
flyder mod en gr lig himmel. Overalt i affaldet er der fodspor efter mutanterneså  
krogede f dder.ø

Spillerne kan v lge en af f lgende scener æ ø

• Hallen 
• Passagen 
• Galleriet 

Hallen 
Det er en pr gtig hal, og trods forurening og tidens gang kan man stadigæ  
fornemme museets storhed. Der er flere etager op til loftet, og fra hallen l ber flereø  
brede korridorer, der f rer forskellige steder hen i museet. P  hver etage i hallen erø å  
der bne gange, og fra hver af disse gange l ber ogs  brede korridorer. En stor,å ø å  
bred trappe f rer til de andre etager i hallen. ø

Overalt p  gulvet er der dynger af skrald, og der er fodspor i skidtet fra sm ,å å  
krogede f dder.ø

F rste gang kan spillerne v lge en af f lgende scener ø æ ø

• Passagen 
• Galleriet 
• St j! ø

Anden gang og fremover rulles der p  tabellen med 1d8å

• 1-6 Spillerne v lger Passagen, Galleriet eller St j!æ ø

• 7 Scanneren! 
• 8 Baghold! 

Passagen 
Brede korridorer l ber gennem hele museet. Fra dem stikker mindre passager ogø  
gallerier. Intet lys siver ind i de m rke passager, og det eneste lys er det, somø  
kommer fra TekGardisternes rustnings-monterede lygter. Dynger af skrald er overalt,  
og luften er stillest ende, stinkende og diset fyldt med forr dnelse. å å

F rste gang kan spillerne v lge en af f lgende scener ø æ ø

• Hallen 
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• Galleriet 
• Scanneren !

Anden gang og fremover rulles der p  tabellen å

• 1-6 Spillerne v lger Hallen, Galleriet eller Scanneren !æ

• 7 St j! ø

• 8 Baghold! 

Galleriet 
Rummelige haller, v ldige rum og massive kamre er hjertet i kunstmuseet. De eræ  
m rklagte, da ingen lamper fungerer l ngere, og vinduerne er d kket af et tykt lagø æ æ  
snavs. Nogle steder er vinduerne delagte, men kun et trist, giftigt sk r glider indø æ  
mellem spr kkerne. P  v ggene h nger delagte malerier, skamferet af deæ å æ æ ø  
skr kkelige mutanter, men her og der h nger et maleri ur rt. Dynger af affaldæ æ ø  
flyder overalt, og gulvet er overrendt med beskidte fodaftryk fra mutanternes krogede  
f dder. ø

F rste gang kan spillerne v lge en af f lgende scener ø æ ø

• Hallen 
• Passagen 
• Baghold! 

Anden gang og fremover rulles der p  tabellen med 1d8å

• 1-6 Spillerne v lger Hallen, Passagen eller Baghold! æ

• 7 St j! ø

• 8 Scanneren! 

St j! ø
Hvad var det? Var der en lyd? 
Der var noget, men hvad det var, er noget, som spillerne skal diskutere in-character. 
Spilleder skal ikke specificere lyden, men tolke spillernes snak. 
Lad spillerne spille scenen, dvs. lad dem snakke om, hvad de h rte og diskutere,ø  
hvad det var, og hvad de skal g re ved det. ø

Tolk spillernes snak, og n r de er p  et punkt i samtalen, afbryder du dem. Detå å  
skal g res inden, de afslutter samtalen, n r du har f et en eller to tolkninger afø å å  
lyden. 
En spiller ruller p  f lgende tabel med 1d8 å ø

• 0-2 Falsk alarm - sandsynligvis en bunke affald, der v ltede, eller l seæ ø  
sten, som faldt ned. Spillerne kan v lge æ Passagen eller Galleriet. 
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• 3-4 Tjek Scanneren - lyden b r studeres n rmere. TekGardisterne kiggerø æ  
p  deres scanner. Spil å scanner!-scenen. 

• 5-7 F lg st jenø ø  - TekGardisterne g r ned af en korridor for at f lge lyden.å ø  
Spil Passagen-scenen med +2 p  terningkastet. å

• 8-10 Under Angreb - lyden varslede mutanternes angreb. Ud af m rketø  
kommer de v ltende. Det er tid til æ Kamp!

Tolkninger (v lg en) æ

• Det var lyden af sten, affald eller vinden: -1 
• Mutanter lister rundt: +1 
• Fjender, masser af dem: +2 
• Andet: +0 

Scanneren! 
Bev gelse! Der var et udslag p  scanneren! æ å

Der var et udslag p  scanneren. Spillerne skal spille, at TekGardisterne afl serå æ  
scanneren (de har en hver, eller de har en f lles eller noget tredje). æ

Lyt spillernes snak om afl sningen af scanneren, tolk deres snak og lad dem rulleæ  
en terning, inden de er f rdige med at snakke. æ

En spiller ruller p  f lgende tabel med 1d8 å ø

• 0-2 Falsk alarm - sandsynligvis nogle ting, der v ltede omkuld og skabteæ  
et udslag p  scanneren. Spillerne kan v lge at g  videre til å æ å Hallen eller 
Galleriet. 

• 3-5 F lg bev gelserne ø æ - TekGardisterne f lger bev gelserne ind i etø æ  
galleri. Spil Galleri-scenen med +2 p  terningkastet. å

• 6-10 Angrib! - TekGardisterne sniger sig ind p  deres fjender, og de harå  
muligheden for at angribe mutanterne. G  til å Kamp! Efter kampen opdager 
TekGardisterne, at de er snublet over et lager af kunst, og de g r til scenenå  
Indsamle kunst. 

Tolkninger (v lg en)æ

• Det var sikket bare noget, der bev gede sig i vinden, eller faldt sammen: -1 æ

• Det er mutanter: +1 
• Det er mutanter, masser af dem. De kommer!: +2 
• Andet: +0 
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Baghold! 
De kommer, de kommer! Mutanterne lurer overalt i m rket. ø

Vore helte er p  ind i et baghold, men de kan n  i sikkerhed endnu. Lad spillerneå å  
spille, at deres TekGardister er omringet, tr ngt op i en krog, g et i en f lde, ogæ å æ  
de m  nu reagere p  det. å å

Tolk spillernes snak, og lad dem rulle en terning, inden de er f rdige med atæ  
snakke. 
En spiller ruller p  f lgende tabel med 1d8 å ø

• 0-3 Fjenden p  flugtå  - Tilbage st r TekGardisterne, da de opdager, at de erå  
faldet over en samling kunst. G  til å Indsamle kunst-scenen. 

• 4-7 De kommer, de kommer - Ud af m rket kommer de. Nu skal derø  
k mpes. G  til æ å Kamp! G  til å Indsamle kunst-scenen efter kampen.

• 8-10 Overv ldetæ  - Mutanterne er over TekGardisterne, og der skal k mpes.æ  
G  til å Kamp! og spilleder begynder med Dragt beskadiget-fordel. Efter kampen 
kan spillerne v lge mellem æ Hallen eller Passagen. 

Tolkninger (v lg en)æ

• G r klar til kamp, forbered jer: +1 ø

• Vi har ikke en chance. Der er horder af dem: +2 
• Venner, venskab, Venskabets b nd: -1 å

• Vi er seje, vi er h rde: +0 å

• Andet: +0 

Indsamle kunst 
TekGardisterne har fundet en samling malerier. Smukke og sj ldne, gte og ur rteæ æ ø  
af det forfald, der plagede menneskeheden. 
Hvad har de fundet? Lad TekGardisterne beskrive de fantastiske billeder, og de 
elskelige motiver, som r rer dem s  dybt ind i sj len. ø å æ

• Hvis spillerne kr nger deres sj l ud over, hvor smukke billederne er, kan duæ æ  
tildele dem et Lykketr fæ  ved n ste Kamp!. æ

Efter at have spillet dette dejlige jeblik, kan spillerne v lge at afslutte missionenø æ  
(kun hvis de har en serie af scener p  plads til Hjemmelivet), eller de kan forts tteå æ  
med at udforske kunstmuseet (for at optjene flere scener til Hjemmelivet). 
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Missionen slut 
(kun hvis der er mindst en serie af scener, der f rer gennem Hjemmelivssekvensen)ø  
Der kommer en besked om dragternes kaldeanl g. Det er ledelsen, der kalderæ  
TekGardisterne hjem. De har skaffet de n dvendige kunstgenstande, og ledelsen erø  
stolt af dem. Nu g lder det om at komme sikkert tilbage til rumskibet ude foranæ  
museet. 
Lad spillerne beskrive, hvorledes de s ger en rute ud af museet, og g  over tilø å  
n ste sekvens. æ
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Kamp!

Lad mig kort fort lle om kamp. Kampreglerne fungerer anderledes end i de flesteæ  
andre spil, du kender. Kamp! g r over flere kamprunder, og i den enkelteå  
kamprunde rejser alle sig op. Spillerne udspiller kamprunden samtidigt ved at fysisk 
agere og i f rste person beskrive kampen, hvilket giver dem lov at rulle en terning,ø  
og hvis de er utilfredse med udfaldet, kan de praktisere Venskabets B ndå , og 
derefter sl  terningen om. Alt dette skal g res, inden kamprunden udl ber, og detå ø ø  
tager spilleder sig af ved at t lle til 30. N r runden er slut, kigges der pæ å å 
terningernes udfald, og resultaterne tolkes, og valgte scener skrives ind p  kortetå  
over Periiden. Hvis kampen er overst et, g r man tilbage til missionen, og ellerså å  
tages en runde mere. Det er kamp!

Lad os nu tage det i flere detaljer.

Kamprunden: Kakofoni og Udfald

Kamprunder best r af to faser: 'å Kakofonien' og 'Udfaldet'. Alle st r p  under kamp-å å

rundens f rste fase, Kakofonien, og det valgfrit, om man vil sidde ned under andenø  
fase, Udfaldet.

Kakofonien

Her skal alle st  op, og spilleder t ller ned, mens spillerne udk mper med st j,å æ æ ø  
larm og fysisk ageren den drabelige kamp.

At spille i første person

I kamprunden skal spillerne beskrive i f rste person, hvad der sker. De skalø  
improvisere, og de skal improvisere over opl gget, som spilleder er kommet med.æ  
De konkrete detaljer er ikke vigtige – og derfor skal spilleders opl g ikke v re foræ æ  
konkret (der kommer ikke to flokke p  12 og en flok p  13 monstre, der kommerå å  
horde efter horde af monstre skyllende ind over soldaterne) – og over dem skal 
spillerne udspille deres handlinger. Basalt set skal de rejse sig op og udspille 
kamprunden, som om de var skuespillere i en monsterfilm, der st r p  det gr nneå å ø  
l rred, og hvor monstrene anbringes bagefter med CGI.æ
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Der er syv temaer for spillerne at tale over. Hvert tema giver adgang til en bestemt 
terning: 

• "Lyden af kamp": skydev ben ('dakka-dakka'), eksplosioner - rul en r d d20 å ø

• "Kampens herlighed": krigshyl, trusler - rul en gr n d20 ø

• "Scanneren viser …": beskriv hvorledes fjenden n rmer sig (udslag pæ å 
scanner, lyden af deres skridt eller krigshyl) - rul en sort d20 

• "Arrgghh, medic!": s ret, beskriv smerten - rul en hvid d20 å

• "Bare rolig, hj lpen er her":æ  beskriv l gehj lp og beroligende ord - rul enæ æ  
gr  d20 å

• "Ordrer": anf r teamet i kamp, r b ordrer og kommander - rul en bl  d20 ø å å

• "Panik": det g r galt, v ben jammer, ammunitionen l ber t r, fjenden ligger iå å ø ø  
baghold - rul en gul d20 

Ideelt set kan en spiller n  at d kke to handlinger i en runde (f.eks. b de skydeå æ å  
og spille s ret, l se scanneren og komme med krigshyl), men der kommer enå æ  
r kke variabler i form af Venskabets b nd, og det tempo, som spiller t ller i. Detæ å æ  
vigtige er, at spillerne ikke n jes med et enkelt ord eller en kort s tning, men atø æ  
l gger noget i at optjene deres terninger. Hvis spillerne sl kker p  beskrivelserne,æ æ å  
s  stop op efter Kakofonien er slut, og snak med dem om det.å

NB. Chancen for succes er lille, og det er derfor vigtigt, at spillerne n r at f  sl etå å å  
terningerne om en del gange, indtil de opn r succes. Hvis dine spillere har nulå  
successer to runder i tr k, skal du give dem mere tid til at f  rullet terningerne.æ å

Optjeningen og rullet af terningen

Der er i alt syv terninger, som de fire eller fem spillere kan rulle. Hver terning kan 
kun skabe et udfald – hvilket betyder, at hvis to spillere foretager den samme 
handling, m  de begge rulle den samme terning, men kun det sidst rullede resultatå  
t ller.æ

Venskabets bånd

I hver kamprunde kan hver spiller tage initiativ til f lgende handlinger en gang medø  
hver medspiller (spilleder ekskluderet): Kram, kindkys, highfive, rygklap, kys på 
munden.
N r handlingen er foretaget, m  spilleren forts tte med at beskrive sin karakterså å æ  
handlinger, og initiativtageren m  sl  sin terning om.å å

NB. Ikke alle spillere er n dvendigvis indforst et med samtlige af de fem handlinger.ø å  
Tal sammen inden kamps begyndelse, om der er nogle handlinger, som en spiller  
ikke nsker brugt.ø
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Spilleders opgave: At tælle til 30

Denne del er tricky. Du skal t lle til 30, og du skal g re det p  en dramatiskæ ø å  
sp ndende m de. Du skal g re det klart og tydeligt, spillerne skal v re klar over,æ å ø æ  
hvor du er n et til, men du m  selv bestemme tempoet, og du m  ndre tempoetå å å æ  
undervejs! Du kan stresse spillerne ved at s tte tempoet op, give dem en kortæ  
pause ved at s nke tempoet og s  videre. Det vigtigste er, at du ikke snyder demæ å  
for deres kamprunde ved at t lle st rkt, og s rligt ved ikke ved slutningen ligeæ æ æ  
pludselig at s tte tempoet kraftigt op og derved overraske dem. æ

S rligt i begyndelse, hvor spillerne ikke er vant til spillets regler, kan det v re enæ æ  
fordel at t lle p  en flink m de.æ å å

Eksempel p  hvordan reglerne kombinereså

To spillere kaster sig ud i at beskrive, hvorledes de skyder l s p  fjenden. De r berø å å  
begge lydende af deres futuristiske automatv ben, og begge m  de nu rulle denå å  
r de tyvesidede terning. Der er nu adskillelige muligheder:ø

• Den f rste spiller ruller '19', og begge spillere er tilfredse, og de ruller ikkeø  
yderligere. De to spillere – hvis der er tid – begynder p  nye handlinger.å

• Den f rste spiller ruller '7', og de enes om, at den anden spiller skal rulle,ø  
og det bliver '18', og de beholder udfaldet.

• Den f rste spiller ruller '7', og den anden spiller ruller '9', hvorefter denø  
anden spiller bruger Venskabets b nd, krammer en medspiller, og ruller nuå  
'17'.

• Den f rste spiller ruller '16', anvender Venskabets b nd, ruller '11',ø å  
hvorefter den anden spiller ruller '4', anvender Venskabets b nd, og rullerå  
'19'.

Der er mange m der at kombinere beskrivelser, terningerul og Venskabets b nd, ogå å  
den st rste hindring er den tidslige begr nsning foretaget af spilleder.ø æ

Udfaldet

Nu skal terningerne tolkes og resultaterne beskrives. Hvordan gik kampen, og hvad 
er status? Ligger fjenden d d, tigger den om n de eller er flygtet tilbage tilø å  
skyggerne, hvorfra den kom? 
Kig p  terningerne, find resultaterne p  tabellerne, og brug tabellerne somå å  
retningslinje til at beskrive, hvad der sker.
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Resultatet af terningerne

Scenen beskrives og tolkes ud fra de terninger, som spillerne har rullet. 
1-16: R d/Gr n/Bl /Gul/Sort/Hvid/Gr : Spilleder dikterer en konsekvensø ø å å  
17: R d/Gr n/Bl /Gr /Sort: Spilleren v lger en konsekvens.ø ø å å æ

Gul/Hvid: Fremmarch 
18: R d/Gr n/Bl /Gul/Hvid: Spilleren v lger en konsekvens.ø ø å æ

Sort/Gr : Fremmarch å

19-20: Hvid: Fjern en konsekvens. 
Gr : Fjern en terning. å

Sort: +2 til den r de terning (maks. 20) (l gges til f r den r de tolkes)ø æ ø ø

Gul: Fremmarch 
Gr n: Succes! ø

Bl : +2 til den gr nne terning (maks. 20) (l gges til f r den gr nne tolkes)å ø æ ø ø

R d: Sejr! ø

Du finder en tabel over resultaterne i appendikset.

Konsekvens 

B de spillere og spilleder v lger fra denne liste. En spiller/spilleder m  ikke v lgeå æ å æ  
samme effekt to gange, men forskellige personer m  gerne v lge samme effekt,å æ  
f.eks. kan b de spilleder og spillere v lge 'Dragt beskadiget' eller 'Venskab'. å æ

Spillerne v lger f rst, og de skriver evt. valgte scener ind p  kortet over Periiden.æ ø å  
Derefter v lger spilleder, og denne beskriver situationen ud fra alle konsekvenserneæ  
(inkl. effekter fra Sejr, Succes og Fremmarch), og derefter skriver spilleder evt. 
valgte scener ind p  kortet over Periiden.å

Lykketr f (Fjern en terning)æ

Effekt: Spilleren tager en af de seks andre terninger og fjerner den. Den fjernede 
terning  har ingen konsekvens. Terningen er med i n ste runde igen.æ

NB. Kun p  hvid 19-20å

Tilf ldets indgreb (Fjern en konsekvens)æ

Effekt: N r alle konsekvenser er valgt, men ingen er spillet endnu, m  spillerenå å  
fjerne en af de seks andre konsekvenser.
NB. kun p  gr  19-20å å
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Succes!
Scene: Mutanterne fordrives, de flygter, og de ligger d ende overalt. Periidensø  
fornemste har succes. Deres fjender er knuste, deres ynkelige kroppe ligger  
smadrede blandt affaldsdyngerne. 
Spillerne beskriver deres overv ldende succes i kampen mod mutanterne. Kampenæ  
er slut, og de kan forts tte deres f rd gennem kunstmuseet. æ æ

Effekt: Spillerne optjener et Lykketr fæ  til n ste æ kamp!
NB: Kun ved en gr n 19 eller 20, ogs  hvis 19-20 opn s ved bonus fra den blø å å å 
terning.

Sejr!
Scene: Mutanterne er besejrede. De ligger d ende overalt, knust underø  
TekGardisternes tonstunge st lst vler, skudt i smadder af deres massive kanoner. å ø

Spillerne beskriver deres massive sejr over mutanterne. Kampen er slut, og de kan 
forts tte deres f rd gennem kunstmuseet. æ æ

Effekt: Spillerne optjener et Tilf ldets indgreb æ til n ste æ kamp!
NB. Kun ved en r d 19 eller 20, ogs  hvis 19-20 opn s ved bonus fra den sorteø å å  
terning.

Fremmarch
Scene: Fjenden tr nges tilbage, de fordrives og jages bort. R dsel og panik fraæ æ  
mutanthorderne h res overalt, som de fors ger at forsvinde i m rke skygger ogø ø ø  
under dynger af affald. 
Spillerne beskriver, hvorledes de tr nger fremad, og hvordan kampen er i deresæ  
fav r. ø

Effekt: Spillerne har +1 p  deres n ste terningkast pr. fremmarch.å æ

NB: Kun ved hvid 17, gul 17, gul 20, sort 18 eller gr  18.å

Dragt beskadiget 
Scene: Mutanterne har form et at beskadige en TekGardists dragt. Beskriv hvorledeså  
det sker.
Effekt: n ste scene m  spilleder skubbe en gang til din terning efter den er rullet -æ å  
s  l nge det er Spillernes tur. Du kan rulle om p  normal vis via Venskabets B ndå æ å å  
NB. En konsekvens, som spilleder kan diktere, eller v lges af spillerne, hvis de eræ  
vovemodige, i stedet for at v lge en scene, som indskrives p  Hjemmelivet.æ å
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D dsfaldø  
Scene: En TekGardist falder i kamp. Begynd med at beskrive, hvorledes han falder i 
kamp. Derefter udspilles hans sidste ord, og uanset hvor meget kampen raser 
omkring ham, har han altid muligheden for at komme sine sidste ord d ende i sinø  
broders og bedste vens arme.
Effekt: Elimin r en spilperson. é

En TekGardist omkommer i kamp, dr bt af mutanterne. æ

Du kan lade spilleren forts tte spillet med en ny TekGardist, hvis det passer ind iæ  
spillet, og den tid I har tilbage.
NB. kun hvis terningen ligger p  en 1'erå

Almindelige konsekvenser valgt af spillerne eller dikteret af spilleder
Disse bliver til scener, der spilles i Hjemmelivet. Scenerne skrives p  Hjemmelivet-å

kortet, n r de v lges. Spillerne skriver deres p  f rst. Scenerne er beskrevet underå æ å ø  
Hjemmelivet, og spillerne er i f rste omgang n dt til at v lge i blinde, men det erø ø æ  
scener, som har TekGardisterne i centrum.

• Uvenskab 
• Flashback 
• Svigt 
• Hemmeligheden 
• RetCon 
• Kunst 
• Venskab 
• Mareridt



Dokumentside 23 af TekGardisterne 49

Hjemme på Periiden – hverdagen mellem våbenbrødre

Dette afsnit handler om Hjemmelivet, hvor vi f lger TekGardisterne i den smuleø  
hverdag, som de har. Hver TekGardist lever sit stille liv ombord p  Periiden.å

I kamprunderne optjenes scener, som inds ttes i scene-oversigten, som er detæ  
h ndelsesforl b, som man skal spille igennem, f rend man kan komme p  n steæ ø ø å æ  
mission. Man kan kun begynde at spille Hjemme-scener, n r man har optjent nokå  
scener til, at de danner mindst en 'k de' af scener fra start til slut. æ

Scenerne spilles p  systeml s maner, hvor noget af indholdet er kendt p  forh nd,å ø å å  
og hvor andre dele afd kkes, n r scenen spilles. Alle scenerne udspiller sigæ å  
hjemme p  rumskibet, og de afspejler en serie begivenheder, der finder sted mellemå  
missionerne. Der kan sagtens v re flere veje fra start til slut, hvilket betyder, at deræ  
skal tr ffes nogle valg undervejs.æ

Stemningen ombord på Periiden

Livet ombord p  Periiden er barskt. Alt er nedslidt, atmosf ren har v ret genbrugtå æ æ  
et utal af gange, vand og mad har v ret genbrugt et utal af gange, og der eræ  
ingen del, som ikke har v ret gennem et menneske mange gange.æ

Der er mangel p  alt, og reservedele improvisere for at holde rumskibet i sinå  
fortsatte drift. Der er overbefolkning, og alle bor meget t t, uhumsk og uden nogenæ  
anden luksus, end de kunstv rker, som TekGardisterne henter hjem fra jorden.æ

Nogle gange rammes en sektion af en meteorit eller en sektion br kker af, ogæ  
hundredvis af mennesker hvirvler i d den, og Periiden er en anelse mindre.ø

Orden opretsholdes af TekGardisterne, som ingen rigtig kender alderen p , og somå  
ingen nogensinde har set uden for en rustning. Hvem, der udv lger dem, vedæ  
ingen.
Livet er kort, beskidt og h rdt, men det er bedre end p  jorden blandt dynger afå å  
affald jagtet af menneske dende mutanter.æ

Sådan spilles Hjemmelivet

N r der er en rute gennem skibet fra start til slut, er det muligt at spilleå  
Hjemmelivet. Indtil der er en mindst rute, skal TekGardisterne forts tte deresæ  
mission. Den f rste scene, der spilles er altid Hjemkomst, og den sidste, der spilles,ø  
er Afgang.
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Kortet 

Efter hver kamprunde v lges, der en r kke konsekvenser. Disse kan komme i formæ æ  
af scener, som skrives ind p  kortet. N r der er mindst en rute igennem kortet, kanå å  
missionen afsluttes, og hvis alle felter er udfyldt, skal missionen afsluttes. 
Der skal bruges et nyt kort til hver mission. 

Scenernes form

En scene kan spilles siddende rundt om bordet, semi-live, , fortalt eller via (indre) 
monolog. Det vil skifte fra scene til scene og fra spiller til spiller, hvad denne 
foretr kker. Der er ikke en form, der er mere korrekt end en anden. æ

Rundt om bordet: Spillerne beskriver og viser, hvad der karakterer g r, og de talerø  
p  vegne af deres karakterer. å

Semi-live: Spillerne er ude p  gulvet, og de kan optr de i stedet for at fort lle,å æ æ  
hvad de g r, mens de taler sammen. ø

Fortalt: Typisk kun en spiller, som fort ller os, hvad vi ser og oplever, f.eks.æ  
fort ller spilleren om, hvordan TekGardisten sidder ensom i galleriet og beundreræ  
malerierne. 
Monolog: Spilleren gengiver sin karakters indre tanker, s  vi kan f lge TekGardistenså ø  
indre liv. 

Konflikt eller ej 

Scenerne spilles altid systeml st, og der er derfor ingen konflikt-mekanik til at l seø ø  
stridigheder. Der er to udfald for en scene, hvor der er en konflikt, og det kommer 
an p  kortet. Hvis der kun er en scene at g  videre til, er der kun et udfald atå å  
spille i retning af. 
Hvis der er mindst to scener at g  videre til (om de er samme type eller ej), skalå  
der fasts ttes et udfald pr. scene, som man derefter fors ger at rette spilletæ ø  
henimod. Spillerne ved hvilke udfald, der f rer hvor, men de m  ikke snakkeø å  
sammen om, hvilket udfald de vil have, det skal de spille sig i retning af. I 
tvivlstilf lde v lger spilleder, hvilken der efterf lgende skal spilles. æ æ ø

Antal spillere 

De fleste scener ligger op til en eller to TekGardister er i scenen. Start- og 
slutscenen indeholder alle TekGardisterne. 

Varighed 

En scene kan vare fra et halvt minut til 3-4 minutter. Det er ikke l ngden, der eræ  
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afg rende. ø

Nogle gange vil spillerne selv signalere, at scenen er slut, andre gange kan spilleder 
tr de ind og pludselig klippe scenen efter en skarp replik fra en TekGardist til denæ  
anden. Andre gange kan man n gte at klippe en scene og lade den tr kke iæ æ  
langdrag, s  der bliver pinlig tavshed mellem TekGardisterne. Det sidste er enå  
sv rere teknik at anvende, og den b r anvendes sparsomt. æ ø

Kontinuitet 
Scenerne skal spilles efter hinanden, men ikke n dvendigvis med de samme spillere,ø  
og ikke n dvendigvis med den spiller, som valgte scenen i sin tid. Til geng ld skalø æ  
de ting, der finder sted i scenerne fastholdes, s  hvis to TekGardister bliverå  
uvenner, er de det fortsat, indtil der er lejlighed til at rydde op i det. 

Scenerne

Ankomst 
TekGardisterne vender hjem fra deres mission. De er alle samlede, og deres 
overordnede (spilleder) roser dem varmt for deres succes. Der er kun ros til 
TekGardisterne, spilleder giver spillerne h nden, og TekGardisterne opfordres til atå  
praktisere Venskabets B nd som tegn p  deres gl de over at v re vendt tilbage. å å æ æ

Hvis kun en scene: Stolte g r TekGardisterne til deres kvarterer. å

Hvis mindst to scener:  Find p  et muligt udfald for hver scene, der er tilg ngeligå æ  
(f.eks. stolte, generte, r rte, hujende g r de videre), og lad TekGardisterne spille sigø å  
frem mod et udfald. I tvivlstilf lde v lger spilleder n ste scene. æ æ æ

Til spilleder: Du spiller deres overordnede, og du roser dem for deres indsats, for  
deres kampevner, for deres brug af Venskabets B nd, for deres indsats forå  
Periiden, for at have vovet deres liv, for at have gennemf rt missionen, for at haveø  
bragt kunstskatte med hjem. G r gerne din ros r rstr msk og stolt, kan du knibe enø ø ø  
t re af stolthed er det perfekt, og kan du f  gejlet TekGardisterne op er det fint. å å

Det anbefales, at I spiller scenen ude p  gulvet, hvor du kan g  rundt og give demå å  
h nd, se dem i jnene og oprigtigt takke dem for indsatsen. Det er vigtigt, at duå ø  
tager scenen alvorligt og spiller den s dan, uanset hvor pinligt det m  f les. å å ø

Afgang 
Alle TekGardisterne er samlet igen i afgangshallen, hvor de st r klar til at bordeå  
deres skib og flyve til jorden efter mere kunst. Deres overordnede (spilleder) 
pr senterer missionen for dem, er gravalvorlig og bekymret for sine m nd, og denæ æ  
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overordnede h ber p  at se sine m nd tilbage i et stykke. å å æ

Til spilleder: Pr senter missionen for TekGardisterne, fort l om deres m l og deæ æ å  
farer, der lurer p  dem. V r ikke bange for at improvisere, da de farer, der lurer,å æ  
kan du altid indf re i selve missionen. ø

Efter scenen g r I direkte til missions-spillet. å

Uvenskab 
To TekGardister er blevet uvenner over noget, der skete p  missionen. V lg toå æ  
TekGardister, som skal spille scenen, hvor de bliver uvenner over et eller andet, 
som skete p  missionen. å

Til spilleder: Forklar spillerne, at der skete et eller andet p  missionen - lad demå  
selv finde p  noget - som de nu bliver uvenner over. å

Hvis kun en scene: De to TekGardister slutter scenen som uvenner. 
Hvis mindst to scener: Find p  et muligt udfald for hver scene, der er tilg ngeligå æ  
(f.eks. bliver venner igen, forbliver uvenner), og lad TekGardisterne spille sig frem 
mod et udfald. I tvivlstilf lde v lger spilleder n ste scene. æ æ æ

Flashback 
En TekGardist finder en ting (et stykke leget j et barn har tabt, en ting en voksenø  
har efterladt sig) eller oplever noget (en barndoms melodi over h jtaleren, en pigesø  
latter, et barns gr d), som minder TekGardisten om sin egen fortid fra f r denneå ø  
blev TekGardist. 
Lad TekGardisten gennem en monolog fort lle os, hvad det er for en scene iæ  
fortiden, der skal spilles. TekGardisten udpeger de andre spillere til at have evt. 
biroller i scenen. 
Til spilleder: Giv gerne spilleren kontrol over b de optakten og fortiden, og tag kunå  
over, hvis spilleren nsker det. I kan eventuel bruge fysiske ting, f.eks. en bamse,ø  
til at v re den ting, som TekGardisten sidder med, da han f r sit flashback. æ å

Hvis kun en scene: TekGardisten sidder tilbage med sit minde. 
Hvis mindst to scener: Find p  et muligt udfald for hver scene, der er tilg ngeligå æ  
(f.eks. TekGardisten har et rart minde og g r glad derfra, eller det er et skidt minde,å  
og TekGardisten g r trist derfra), og lad TekGardisterne spille sig frem mod etå  
udfald. I tvivlstilf lde v lger spilleder n ste scene. æ æ æ

Bem rkæ , at Flashback altid g r til tiden f r, TekGardisten blev udvalgt og fik sinå ø  
rustning p . Vi ser alts  et helt almindeligt menneske. Det g lder for alleå å æ  
TekGardister, der m tte v re i flashback-scenen. å æ
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Svigt 
V lg to TekGardister. Den ene TekGardist har svigtet den anden. Det kan entenæ  
v re p  seneste mission, eller det kan v re i forbindelse med noget, der er sketæ å æ  
p  Periiden. å

Enten s ttes et flashback til begivenheden, hvor svigtet fandt sted, eller de udspilleræ  
selve svigtet i nu'et, som det sker ombord p  Periiden. å

Hvis kun en scene: Den svigtede TekGardist forbliver med at f le sig svigtet. ø

Hvis mindst to scener: Find p  et muligt udfald for hver scene, der er tilg ngeligå æ  
(f.eks. TekGardisten forbliver svigtet eller TekGardisterne forliges, eller de bliver 
uvenner etc.), og lad TekGardisterne spille sig frem mod et udfald. I tvivlstilf ldeæ  
v lger spilleder n ste scene. æ æ

Til spilleder: Dette kan v re en vanskelig scene at f  sat, for hvordan svigter deæ å  
hinanden? L g v gten p  venskabets B nd, og p  at den ene ikke opfylder sinæ æ å å å  
forpligtelse over for den anden, hvad ang r Venskabets B nd. Det kan syneså å  
kunstigt, at svigtet finder sted, men det er netop udfordringen at f  det i spil. å

Hemmeligheden 
V lg en TekGardist. TekGardisten kommer til en r dselsfuld erkendelse. Hanæ æ  
eksisterer ikke uden for sin rustning, han er aldrig uden for sin rustning, og han er 
ikke andet end et nervesystem og en hjerne fanget i en tonstung maskine, der 
bilder ham ind, at han kan m rke og f le. æ ø

Hvis kun en scene: TekGardisten plages af mareridt, og denne bliver isoleret af 
Ledelsen og sendt i behandling. 
Hvis mindst to scener: Find p  et muligt udfald for hver scene, der er tilg ngeligå æ  
(f.eks. TekGardisten bryder sammen, bliver vanvittig, forn gter sin indsigt), og ladæ  
TekGardisterne spille sig frem mod et udfald. I tvivlstilf lde v lger spilleder n steæ æ æ  
scene. 
Til spilleder: Dette er en vanskelig scene at spille, da det handler om en karakters  
selverkendelse, og det er en selverkendelse, der kan drive folk til vanvid. Faktisk  
driver den TekGardisterne til vanvid regelm ssigt, men s  tager man dem tilæ å  
behandling, uds tter dem for kunst og sender dem snart efter p  nye missioner.æ å  
Mange af dem lider af mareridt indtil da, og de bliver holdt v k fra deres kolleger,æ  
s  de ikke afsl rer hemmeligheden. Erkendelsen kan f.eks. komme som f lge af enå ø ø  
dr m eller et flashback, eller ved at TekGardisten ser sig i en reflektion (et spejl, etø  
dugget spejl, et m rkt vindue ud mod stjernerne). Fort l gerne spilleren, hvad detø æ  
er, der udl ser indsigten og forklar spilleren, hvad det er, der skal spilles. ø
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NB. Den valgte TekGardist kan efterf lgende kun spille Mareridt (men kun solo) ellerø  
Afgang (Hemmeligheden er glemt igen). 

RetCon 
En scene spilles om. Inden scenen spilles om, skal der v lges et element iæ  
scenen, som skal spilles anderledes. 
Hvis mindst to scener: Find p  et muligt udfald for hver scene, der er tilg ngelig,å æ  
og lad TakGardisterne spille sig frem mod et udfald. I tvivlstilf lde v lger spillederæ æ  
n ste scene. æ

Til spilleder: Denne scene er ret speciel, og den tillader jer at g re ting om. Begyndø  
med ting, som I fortryder, eller som I gerne s  en anden version af. Ellers brugå  
scenen til at ndre p  udfald, da RetConnede scener gerne m  have helt andreæ å å  
udfald, end den almindelige scene ikke m . å
Du har sidste ord ang ende disse scener. å

Kunst 
En eller flere TekGardister er i et af Periidens mange gallerier, hvor der er udstillet 
kunst hentet fra jorden. Der er ingen civilister i galerierne, n r de bes ges afå ø  
TekGardisterne. Kunsten skaber ro i sj len hos de h rdede krigere, og snart eræ æ  
mareridt og grimme minder blegnet i m det med kunsten. ø

Hvis kun en scene: TekGardisterne f r ro i sj len. å æ

Hvis mindst to scener: Find p  et muligt udfald for hver scene, der er tilg ngeligå æ  
(f.eks. et mareridt plejes, et uvenskab forsones, et svigt behandles, et venskab 
styrkes), og lad TekGardisterne spille sig frem mod et udfald. I tvivlstilf lde v lgeræ æ  
spilleder n ste scene. æ

Til spilleder: S t spillerne til at spille, at TekGardisterne beundrer kunsten. De kanæ  
f.eks. semi-live det, og p  skift komme med indre monologer om, hvad malerierneå  
betyder, eller de kan sidde om bordet og tale med hinanden om malerierne. Du kan  
evt. minde dem, om at kunsten beroliger dem, og de kan fort lle om, hvorledes deæ  
abstrakte billeder beroliger sj len. Klip evt. hurtigt, hvis spillerne ikke kan finde pæ å 
noget at tale om, eller hvis de bliver for useri se. ø

Venskab 
To eller flere TekGardister er samlet, m ske p  vej et sted hen?, og de udnytterå å  
lejligheden til at ve Venskabets B nd. TekGardisterne bekr fter deres venskabø å æ  
over for hinanden, b de gennem tale og gennem Venskabets B nd, og hvis to afå å  
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dem var uvenner eller oplevede et svigt, kan de rette op p  det nu. å

Hvis kun en scene: TekGardisterne bibevarer eller udvikler et godt venskab. 
Hvis mindst to scener: Find p  et muligt udfald for hver scene, der er tilg ngeligå æ  
(f.eks. uvenskaber eller svigt lappes, de erkl rer deres k rlighed eller kommer fremæ æ  
til et platonisk venskab), og lad TekGardisterne spille sig frem mod et udfald. I 
tvivlstilf lde v lger spilleder n ste scene. æ æ æ

 
Mareridt 
V lg en TekGardist, som v gner af sit mareridt. En eller flere af de andreæ å  
TekGardister kan v re i n rheden og dukke op ved lyden. æ æ

Pludselig v gner TekGardisten med et skrig af sit mareridt. TekGardisten har haft etå  
forf rdeligt mareridt om (v lg en) 1) at flyde n gen i det ydre rum, 2) at v reæ æ ø æ  
ude af stand til at anvende Venskabets B nd, 3) ikke at m rke det fysiske venskabå æ  
fra sine br dre, eller 4) at ligge p  et st lbord ude af stand til at r re p  sig ellerø å å ø å  
m rke sin krop. æ

Hvis kun en scene: TekGardisten plages fortsat af mareridtet, som synes at v reæ  
virkelighed. 
Hvis mindst to scener: Find p  et muligt udfald for hver scene, der er tilg ngeligå æ  
(f.eks. kommer sig over mareridtet, kommer op at sk ndes, f r en frygteligæ å  
mistanke om, at det ikke er et mareridt etc.), og lad TekGardisterne spille sig frem 
mod et udfald. I tvivlstilf lde v lger spilleder n ste scene. æ æ æ

Til spilleder: Lad spilleren v lge mareridtet, og inden I g r i gang, h r om nogle afæ å ø  
de andre vil v re i n rheden til evt. at dukke op og tr ste TekGardisten. Scenenæ æ ø  
kan ogs  spilles helt alene af den sovende, som evt. taler om dr mmen som enå ø  
indre monolog. 

Slutspil

Slutspillet begynder ved en sekvens' begyndelse (Udforskning, Kamp!, Hjemmelivet), 
n r alle tre sekvenser har v ret gennemspillet mindst en gang. TekGardisternes livå æ  
er en evig cyklus, som er uden ende. Fra tid til anden bryder de sammen, hvorefter 
de behandles p  ny og atter sendes i felten. Kun d den udfrier dem.å ø

I spiller til alle tre sekvenser gennemspillet mindst en gang, og derefter slutter 
spillet, n r tiden eller t lmodigheden er sluppet op. Herefter slutter spillet med enå å  
epilog, hvor hver spiller p  skift fort ller, hvorledes TekGardistens liv forts tter iå æ æ  
denne cyklus indtil d den indhenter ham p  et kunstmuseum mellem affaldsdynger iø å  
kl erne p  en mutant.ø å
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Spilpersonerne

Der er flere spilpersoner end spillere. Spilpersonerne k mper alle med deresæ  
ensomhed og deres fremmedg relse fra deres egne kroppe, som deres enormeø  
rustninger skaber i dem. Ankeret til livet er Venskabets B nd og kunsten, og i etå  
mindre omfang stoltheden ved at tjene Periiden og menneskeheden ombord på 
Periiden, samt kampen mod mutanterne for at erobre malerierne.
Karaktererne er relativt ens, og rollerne kan derfor fordeles med l s h nd mellemø å  
spillerne efter de navne, som de synes er interessante. D r en TekGardist tidligt,ø  
kan den n ste karakter s ttes i spil. æ æ
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Philippe Soupault
Periiden: Menneskehedens sidste h b. Et gigantisk generationsskib, der gennem harå  
rhundreder har s gt efter et nyt hjem til resterne af menneskeheden, men intetå ø  

fundet. Nu er Periiden vendt tilbage til jorden, og ligger et kredsl b om den forureneø  
og delagte jord, der er beboet af menneske dende mutanter, der skyr solens lys. ø æ

TekGardisterne: Kl dt i tonstunge rustninger drevet frem af servomotorer ogæ  
bev bnet med tunge v ben designet til at rive fjender i sm stumper.æ å å  
TekGardisterne er Periidens fornemste, de holder orden, og de adlyder ledelsens og 
de ldste ordrer. Deres vigtigste opgave er at rejse til jorden og erobre kunstskatteæ  
til Periiden, s  folket kan nyde menneskehedens smukke v rker. å æ

Venskabets b ndå : If rt de enorme rustninger kan man let glemme, at der er etø  
menneske indenunder. TekGardisternes menneskelighed, loyalitet og broderskab 
opretholdes af Venskabets b nd. Venskabets b nd kommer til udtryk ved, atå å  
TekGardisterne krammer og omfavner hinanden, udveksler kindkys og skulderklap, 
kysser og highfiver hinanden. Det fremmer deres succes i kamp, at de praktiserer 
det hellige Venskabets b nd.å

Personen under rustningen
Venskab er den drivkraft, der holder Philippe Soupault i live. Uden venskabet ville 
han v re en ensom mand, der ikke ville have nogen opgaver til at udfyldeæ  
ensomhedens tomrum, men med venskabet finder Philippe mening, og han har 
noget at st  op til. å

Philippe har ikke overblik over, hvor l nge siden det er, han holdt op med at leve,æ  
og alt hvad der driver ham frem, er at han kan f le sig i live gennem Venskabetsø  
B nd. å

I kunsten finder Philippe tomheden og ensomheden udtrykt p  m der, som han ikkeå å  
selv form r at sige det og fort lle det. Kunsten giver Philippe en m de at s tteå æ å æ  
sin ensomhed i perspektiv. 
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Andr  Bretoné
Periiden: Menneskehedens sidste h b. Et gigantisk generationsskib, der gennem harå  
rhundreder har s gt efter et nyt hjem til resterne af menneskeheden, men intetå ø  

fundet. Nu er Periiden vendt tilbage til jorden, og ligger et kredsl b om den forureneø  
og delagte jord, der er beboet af menneske dende mutanter, der skyr solens lys. ø æ

TekGardisterne: Kl dt i tonstunge rustninger drevet frem af servomotorer ogæ  
bev bnet med tunge v ben designet til at rive fjender i sm stumper.æ å å  
TekGardisterne er Periidens fornemste, de holder orden, og de adlyder ledelsens og 
de ldste ordrer. Deres vigtigste opgave er at rejse til jorden og erobre kunstskatteæ  
til Periiden, s  folket kan nyde menneskehedens smukke v rker. å æ

Venskabets b ndå : If rt de enorme rustninger kan man let glemme, at der er etø  
menneske indenunder. TekGardisternes menneskelighed, loyalitet og broderskab 
opretholdes af Venskabets b nd. Venskabets b nd kommer til udtryk ved, atå å  
TekGardisterne krammer og omfavner hinanden, udveksler kindkys og skulderklap, 
kysser og highfiver hinanden. Det fremmer deres succes i kamp, at de praktiserer 
det hellige Venskabets b nd.å

Personen under rustningen
Krigen, d den og del ggelserne er den anden ting, som holder Andr  i live. Hanø ø æ é  
m rket livet, som det siver ud af hans fjender, n r de tr des for fode under hansæ å æ  
enorme TekGardist-dragt, eller smadres til ukendelighed af hans skydev ben. å

Den f rste ting, som holder ham i live, er Venskabets B nd, som f r ham til at f leø å å ø  
hans liv. 
D den og Venskabet er de to drivkr fter, som Andr  s ger i kunsten. Malerier kanø æ é ø  
gengive de to drivkr fter, som driver Andr , og de gennem kunsten kan Andræ é é 
s ge en balance mellem de to kr fter, som ellers ville drive ham til vanvid i deresø æ  
fors g p  at dominere hans livsdrift. ø å
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Benjamin P reté
Periiden: Menneskehedens sidste h b. Et gigantisk generationsskib, der gennem harå  
rhundreder har s gt efter et nyt hjem til resterne af menneskeheden, men intetå ø  

fundet. Nu er Periiden vendt tilbage til jorden, og ligger et kredsl b om den forureneø  
og delagte jord, der er beboet af menneske dende mutanter, der skyr solens lys. ø æ

TekGardisterne: Kl dt i tonstunge rustninger drevet frem af servomotorer ogæ  
bev bnet med tunge v ben designet til at rive fjender i sm stumper.æ å å  
TekGardisterne er Periidens fornemste, de holder orden, og de adlyder ledelsens og 
de ldste ordrer. Deres vigtigste opgave er at rejse til jorden og erobre kunstskatteæ  
til Periiden, s  folket kan nyde menneskehedens smukke v rker. å æ

Venskabets b ndå : If rt de enorme rustninger kan man let glemme, at der er etø  
menneske indenunder. TekGardisternes menneskelighed, loyalitet og broderskab 
opretholdes af Venskabets b nd. Venskabets b nd kommer til udtryk ved, atå å  
TekGardisterne krammer og omfavner hinanden, udveksler kindkys og skulderklap, 
kysser og highfiver hinanden. Det fremmer deres succes i kamp, at de praktiserer 
det hellige Venskabets b nd.å

Personen under rustningen
Benjamin har sk nket sit hjerte til Periiden. Den er menneskets sidste h b, og denæ å  
er hans stolthed. Han ser ikke slitagen, men mindes videoer om Periidens skabelse, 
og hvordan rumskibet bar de sidste rester af menneskeheden til frelse. 
Venskabets b nd er en manifestation af den drift, der holder menneskeheden i liveå  
p  det smukke projekt, som er Periiden. Rumskibet b rer menneskeheden til frelse,å æ  
og i sin plads i himlen over jorden, henter TekGardisterne gaver til menneskeden i 
form af kunst. 
Kunst er k rligheden til Periiden. Kunst udtrykker menneskets storhed, og kunst eræ  
derfor en forl ngelse af, hvad Periiden er. I de gamles mesterv rker sesæ æ  
menneskets fremtid. 
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Robert Desnos
Periiden: Menneskehedens sidste h b. Et gigantisk generationsskib, der gennem harå  
rhundreder har s gt efter et nyt hjem til resterne af menneskeheden, men intetå ø  

fundet. Nu er Periiden vendt tilbage til jorden, og ligger et kredsl b om den forureneø  
og delagte jord, der er beboet af menneske dende mutanter, der skyr solens lys. ø æ

TekGardisterne: Kl dt i tonstunge rustninger drevet frem af servomotorer ogæ  
bev bnet med tunge v ben designet til at rive fjender i sm stumper.æ å å  
TekGardisterne er Periidens fornemste, de holder orden, og de adlyder ledelsens og 
de ldste ordrer. Deres vigtigste opgave er at rejse til jorden og erobre kunstskatteæ  
til Periiden, s  folket kan nyde menneskehedens smukke v rker. å æ

Venskabets b ndå : If rt de enorme rustninger kan man let glemme, at der er etø  
menneske indenunder. TekGardisternes menneskelighed, loyalitet og broderskab 
opretholdes af Venskabets b nd. Venskabets b nd kommer til udtryk ved, atå å  
TekGardisterne krammer og omfavner hinanden, udveksler kindkys og skulderklap, 
kysser og highfiver hinanden. Det fremmer deres succes i kamp, at de praktiserer 
det hellige Venskabets b nd.å

Personen under rustningen
Hver dag begynder og slutter med TekGardisternes tonstunge dragt. Robert kan 
vanskeligt skelne mellem, hvor hans egen krop ender, og hans dragt begynder. 
Gr nserne mellem de to ting flyder sammen, og den eneste vej ud for Robert eræ  
Venskabets B nd. å

Venskabet er mark ren for, hvor dragten har sin ende, og Robert f ler sinø ø  
eksistens, n r venskabet bekr ftes af hans br dre gennem Venskabets B nd.å æ ø å  
Robert f ler sig som menneske gennem hans Broderskabs b nd. ø å

I de gamles malerier finder Robert evnen til at udtrykke det behov, han har for at 
finde gr nsen mellem hans dragt og hans eksistens.æ
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Tristan Tzara
Periiden: Menneskehedens sidste h b. Et gigantisk generationsskib, der gennem harå  
rhundreder har s gt efter et nyt hjem til resterne af menneskeheden, men intetå ø  

fundet. Nu er Periiden vendt tilbage til jorden, og ligger et kredsl b om den forureneø  
og delagte jord, der er beboet af menneske dende mutanter, der skyr solens lys. ø æ

TekGardisterne: Kl dt i tonstunge rustninger drevet frem af servomotorer ogæ  
bev bnet med tunge v ben designet til at rive fjender i sm stumper.æ å å  
TekGardisterne er Periidens fornemste, de holder orden, og de adlyder ledelsens og 
de ldste ordrer. Deres vigtigste opgave er at rejse til jorden og erobre kunstskatteæ  
til Periiden, s  folket kan nyde menneskehedens smukke v rker. å æ

Venskabets b ndå : If rt de enorme rustninger kan man let glemme, at der er etø  
menneske indenunder. TekGardisternes menneskelighed, loyalitet og broderskab 
opretholdes af Venskabets b nd. Venskabets b nd kommer til udtryk ved, atå å  
TekGardisterne krammer og omfavner hinanden, udveksler kindkys og skulderklap, 
kysser og highfiver hinanden. Det fremmer deres succes i kamp, at de praktiserer 
det hellige Venskabets b nd.å

Personen under rustningen
N r Tristan ikke patruljerer Periidens sn vre korridorer, eller erobrer kunst fraå æ  
mutanterne p  jorden, s  finder man ham i Periidens gallerier, hvor han sidder, somå å  
en tavs k mpe og beundrer de gamles malerier. Hvert et maleri har v ret enæ æ  
drabelig kamp at erobre. F rst har en fortidig kunstner erobret motivet fra fantasiensø  
territorium, og siden har TekGardisterne erobret det fra den delagte jord. ø

Venskabets b nd og volden mod mutanterne er vejen til kunst, og kunst erå  
menneskets ndelige frelse p  forfaldne Periiden. For Tristan er det en naturlig tingå å  
at praktisere Venskabets B nd for uden det, er der ingen str ben efter mennesketså æ  
frelse, og uden str ben er mennesket fortabt. Kunstnerne str bte for at skabeæ æ  
kunsten, og det er TekGardisternes pligt at str be p  ny.æ å
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Louis Aragon
Periiden: Menneskehedens sidste h b. Et gigantisk generationsskib, der gennem harå  
rhundreder har s gt efter et nyt hjem til resterne af menneskeheden, men intetå ø  

fundet. Nu er Periiden vendt tilbage til jorden, og ligger et kredsl b om den forureneø  
og delagte jord, der er beboet af menneske dende mutanter, der skyr solens lys. ø æ

TekGardisterne: Kl dt i tonstunge rustninger drevet frem af servomotorer ogæ  
bev bnet med tunge v ben designet til at rive fjender i sm stumper.æ å å  
TekGardisterne er Periidens fornemste, de holder orden, og de adlyder ledelsens og 
de ldste ordrer. Deres vigtigste opgave er at rejse til jorden og erobre kunstskatteæ  
til Periiden, s  folket kan nyde menneskehedens smukke v rker. å æ

Venskabets b ndå : If rt de enorme rustninger kan man let glemme, at der er etø  
menneske indenunder. TekGardisternes menneskelighed, loyalitet og broderskab 
opretholdes af Venskabets b nd. Venskabets b nd kommer til udtryk ved, atå å  
TekGardisterne krammer og omfavner hinanden, udveksler kindkys og skulderklap, 
kysser og highfiver hinanden. Det fremmer deres succes i kamp, at de praktiserer 
det hellige Venskabets b nd.å

Personen under rustningen
Krigen mod mutanterne kan ikke l ngere f  Louis til at f le sig i live. Under detæ å ø  
tykke panser banker et hjerte, men sj ldent kan Louis m rke dets slag. Kun n ræ æ å  
Venskabets B nd praktiseres, sanser han livet i sin gamle krop. Louis har k mpet iå æ  
evigheder, og han har ikke l ngere nogen fornemmelse for, hvor l nge han haræ æ  
levet. Pansret er tykt, men Venskabets b nd n r igennem. En anden vej gennemå å  
pansret er jets blik, og med det nyder Louis kunsten. ø

De malerier, som erobres fra mutanterne, rummer en livskraft, som siver over i 
Louis, n r han i stille stunder skuer p  de smukke malerier. Hvad det er for enå å  
kraft, der er indlejret i malerierne, ved Louis ikke, men det er, som om at 
Venskabets B nds kraft er sat i billedeform.å
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Paul Eluard
Periiden: Menneskehedens sidste h b. Et gigantisk generationsskib, der gennem harå  
rhundreder har s gt efter et nyt hjem til resterne af menneskeheden, men intetå ø  

fundet. Nu er Periiden vendt tilbage til jorden, og ligger et kredsl b om den forureneø  
og delagte jord, der er beboet af menneske dende mutanter, der skyr solens lys. ø æ

TekGardisterne: Kl dt i tonstunge rustninger drevet frem af servomotorer ogæ  
bev bnet med tunge v ben designet til at rive fjender i sm stumper.æ å å  
TekGardisterne er Periidens fornemste, de holder orden, og de adlyder ledelsens og 
de ldste ordrer. Deres vigtigste opgave er at rejse til jorden og erobre kunstskatteæ  
til Periiden, s  folket kan nyde menneskehedens smukke v rker. å æ

Venskabets b ndå : If rt de enorme rustninger kan man let glemme, at der er etø  
menneske indenunder. TekGardisternes menneskelighed, loyalitet og broderskab 
opretholdes af Venskabets b nd. Venskabets b nd kommer til udtryk ved, atå å  
TekGardisterne krammer og omfavner hinanden, udveksler kindkys og skulderklap, 
kysser og highfiver hinanden. Det fremmer deres succes i kamp, at de praktiserer 
det hellige Venskabets b nd.å

Personen under rustningen
Kunst, Venskabets B nd og Periiden er de tre ting, som Paul fors ger at holde fastå ø  
i for at f le sig i live. Til hverdag er de eneste livstegn, som Paul m rker, deø æ  
mange sm  servomotorer, der driver hans gigantiske TakGardist panser. Hans egetå  
hjerte m rker han ikke, men n r han famler ud efter de andre, kan han gennemæ å  
Venskabets B nd m rke en smule af de livskraft, der ellers h rer hans fortid til. å æ ø

De ldgamles malerier, som pryder den delagte jords kunstgalerier, er udtrykkeræ ø  
den str ben efter livskraft, som Paul ikke kan finde i sig selv. N r han skueræ å  
malerierne, m rker han, hvorledes maleren har lagt sin egen livskraft i malerierne,æ  
og hvorledes han selv kan leve af denne livskraft - men malerierne taber deres 
kraft, og Paul er altid i frontlinjen efter nye malerier.
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R ne Charé
Periiden: Menneskehedens sidste h b. Et gigantisk generationsskib, der gennem harå  
rhundreder har s gt efter et nyt hjem til resterne af menneskeheden, men intetå ø  

fundet. Nu er Periiden vendt tilbage til jorden, og ligger et kredsl b om den forureneø  
og delagte jord, der er beboet af menneske dende mutanter, der skyr solens lys. ø æ

TekGardisterne: Kl dt i tonstunge rustninger drevet frem af servomotorer ogæ  
bev bnet med tunge v ben designet til at rive fjender i sm stumper.æ å å  
TekGardisterne er Periidens fornemste, de holder orden, og de adlyder ledelsens og 
de ldste ordrer. Deres vigtigste opgave er at rejse til jorden og erobre kunstskatteæ  
til Periiden, s  folket kan nyde menneskehedens smukke v rker. å æ

Venskabets b ndå : If rt de enorme rustninger kan man let glemme, at der er etø  
menneske indenunder. TekGardisternes menneskelighed, loyalitet og broderskab 
opretholdes af Venskabets b nd. Venskabets b nd kommer til udtryk ved, atå å  
TekGardisterne krammer og omfavner hinanden, udveksler kindkys og skulderklap, 
kysser og highfiver hinanden. Det fremmer deres succes i kamp, at de praktiserer 
det hellige Venskabets b nd.å

Personen under rustningen
Ensomheden ligger som en tyk barriere, som holder alt liv borte fra R ne, og kuné  
f  ting kan tr nge igennem barrieren. En er stoltheden ved at k mpe for Periidenså æ æ  
fortsatte ndelige eksistens, og den ndelige eksistens kommer fra fortidens storeå å  
malere, som er menneskehedens h jdepunkt. Nu er menneskeheden i enø  
nedgangsperiode, men ndeligheden er p  plads. Det er ikke en ndelighed, somå å å  
R ne m rker noget til, men maleriernes sk nhed form r at sk re igennemé æ ø å æ  
ensomheden omkring R ne. Med malerierne f ler R ne sig knyttet til resten afé ø é  
menneskeheden gennem de f lelser, som malerne i sin tid udtrykte. ø

Den tredje ting, som finder vej gennem den tykke rustning, er Venskabets B nd.å  
Praktiseret med de andre TekGardist br dre, kan R ne m rke f llesskabet, ogø é æ æ  
ensomheden fordrives for en stund.
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Appendiks

I appendikset finder du en samling tabeller over de forskellige dele af scenariet 
samt spilpersonerne.

Udforskning af kunstmuseet
• Scenerne

Kamp!
• Tabellerne

Hjemmelivet
• Scenerne
• Kort over sceneforl betø
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Udforskning af kunstmuseet - missionen
Ankomstscenen 
Rumskibet lander p  pladsen foranå  
kunstmuseet. TekGardisterne g r fra borde.å  
Resten af mandskabet bliver ombord, og de 
afventer TekGardisternes tilbagevenden med 
kunstskatte. Foran venter det store  
kunstgalleri. Pladsen foran museet flyder med 
dynger af affald, og over dem er en beskidt  
himmel, hvor sorte og brune skyer flyder mod 
en gr lig himmel. Overalt i affaldet er derå  
fodspor efter mutanternes krogede f dder.ø

Spillerne kan v lge en af f lgende scener æ ø

• Hallen 
• Passagen 
• Galleriet 

Missionen slut 
(kun hvis der er mindst en serie af scener,  
der f rer gennem Hjemmelivssekvensenø ) 
Lad spillerne beskrive, hvorledes de s ger enø  
rute ud af museet, og g  over til n steå æ  
sekvens: Hjemmelivet.

Indsamle kunst 
Lad TekGardisterne beskrive de fantastiske 
billeder, og de elskelige motiver, som r rerø  
dem s  dybt ind i sj len. å æ

• Hvis spillerne kr nger deres sj l udæ æ  
over, hvor smukke billederne er, kan 
du tildele dem et Lykketr fæ  ved n steæ  
Kamp! 

Efter at have spillet dette dejlige jeblik, kanø  
spillerne v lge at afslutte missionen, eller deæ  
kan forts tte med at udforske kunstmuseet.æ  
Medmindre andet er n vnt, kan de v lgeæ æ  
Galleriet, Hallen eller Passagen.

Hallen 
Det er en pr gtig hal, og trods forurening ogæ  
tidens gang kan man stadig fornemme 
museets storhed. Der er flere etager op til  
loftet, og fra hallen l ber flere bredeø  
korridorer, der f rer forskellige steder hen iø  
museet. P  hver etage i hallen er der bneå å  
gange. En stor, bred trappe f rer til de andreø  
etager i hallen. 
Overalt p  gulvet er der dynger af skrald, ogå  
der er fodspor i skidtet fra sm , krogedeå  
f dder.ø

F rste gang v lg en af f lgende scener ø æ ø

• Passagen 
• Galleriet 
• St j! ø

Anden gang og fremover: rul 1d8
• 1-6 Spillerne v lger Passagen,æ  

Galleriet eller St j!ø
• 7 Scanneren! 
• 8 Baghold! 

Passagen 
Brede korridorer l ber gennem hele museet.ø  
Fra dem stikker mindre passager og gallerier.  
Intet lys siver ind i de m rke passager, ogø  
det eneste lys er det, som kommer fra 
TekGardisternes rustnings-monterede lygter.  
Dynger af skrald er overalt, og luften er  
stillest ende, stinkende og diset fyldt medå  
forr dnelse. å

F rste gang v lg en af f lgende scener ø æ ø

• Hallen 
• Galleriet 
• Scanneren !

Anden gang og fremover: rul 1d8 
• 1-6 Spillerne v lger Hallen, Gallerietæ  

eller Scanneren !
• 7 St j! ø

• 8 Baghold! 
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 Galleriet 
Rummelige haller, v ldige rum og massiveæ  
kamre er hjertet i kunstmuseet. De er  
m rklagte, da ingen lamper fungerer l ngere,ø æ  
og vinduerne er d kket af et tykt lag snavs.æ  
Nogle steder er vinduerne delagte, men kunø  
et trist, giftigt sk r glider ind mellemæ  
spr kkerne. P  v ggene h nger delagteæ å æ æ ø  
malerier, skamferet af de skr kkeligeæ  
mutanter, men her og der h nger et maleriæ  
ur rt. Dynger af affald flyder overalt, og gulvetø  
er overrendt med beskidte fodaftryk fra  
mutanternes krogede f dder. ø

F rste gang v lg en af f lgende scener ø æ ø

• Hallen 
• Passagen 
• Baghold! 

Anden gang og fremover: rul 1d8
• 1-6 Spillerne v lger Hallen,æ  

Passagen eller Baghold! 
• 7 St j! ø

• 8 Scanneren! 

St j! ø
Hvad var det? Var der en lyd? 
Lad TekGardisterne diskutere, hvad de synes, 
de h rte.ø

En spiller ruller p  f lgende tabel med 1d8 å ø

• 0-2 Falsk alarm - sandsynligvis en 
bunke affald, der v ltede, eller l seæ ø  
sten, som faldt ned. Spillerne kan 
v lge æ Passagen eller Galleriet. 

• 3-4 Tjek Scanneren - lyden b rø  
studeres n rmere. TekGardisterneæ  
kigger p  deres scanner. Spil å scanner!-
scenen. 

• 5-7 F lg st jenø ø  - TekGardisterne 
g r ned af en korridor for at f lgeå ø  
lyden. Spil Passagen-scenen med +2 
p  terningkastet. å

• 8-10 Under Angreb - lyden varslede 

mutanternes angreb. Ud af m rketø  
kommer de v ltende. Det er tid tilæ  
Kamp! 

Tolkninger (v lg en) æ

• Det var lyden af sten, affald eller 
vinden: -1 

• Mutanter lister rundt: +1 
• Fjender, masser af dem: +2 
• Andet: +0 

Scanneren! 
Bev gelse! Der var et udslag p  scanneren! æ å

Lad TekGardisterne snakke om, hvad de ser 
p  scanneren.å

En spiller ruller p  f lgende tabel med 1d8 å ø

• 0-2 Falsk alarm - sandsynligvis 
nogle ting, der v ltede omkuld ogæ  
skabte et udslag p  scanneren.å  
Spillerne kan v lge at g  videre tilæ å  
Hallen eller Galleriet. 

• 3-5 F lg bev gelserne ø æ - 
TekGardisterne f lger bev gelserne indø æ  
i et galleri. Spil Galleri-scenen med +2 
p  terningkastet. å

• 6-10 Angrib! - TekGardisterne sniger 
sig ind p  deres fjender, og de harå  
muligheden for at angribe mutanterne. 
G  til å Kamp! Efter kampen opdager 
TekGardisterne, at de er snublet over 
et lager af kunst, og de g r til scenenå  
Indsamle kunst. 

Tolkninger (v lg en)æ

• Det var sikket bare noget, der 
bev gede sig i vinden, eller faldtæ  
sammen: -1 

• Det er mutanter: +1 
• Det er mutanter, masser af dem. De 

kommer!: +2 
• Andet: +0 
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Baghold! 
De kommer, de kommer! Mutanterne lurer  
overalt i m rket. ø

Lad TekGardisterne spille, at de tilsyneladende 
er omringet.
En spiller ruller p  f lgende tabel med 1d8 å ø

• 0-3 Fjenden p  flugtå  - Tilbage st rå  
TekGardisterne, da de opdager, at de 
er faldet over en samling kunst. G  tilå  
Indsamle kunst-scenen. 

• 4-7 De kommer, de kommer - Ud 
af m rket kommer de. Nu skal derø  
k mpes. G  til æ å Kamp! G  til å Indsamle 
kunst-scenen efter kampen.

• 8-10 Overv ldetæ  - Mutanterne er 
over TekGardisterne, og der skal 
k mpes. G  til æ å Kamp! og spilleder 
begynder med Dragt beskadiget-fordel. 
Efter kampen kan spillerne v lgeæ  
mellem Hallen eller Passagen. 

Tolkninger (v lg en)æ

• G r klar til kamp, forbered jer: +1 ø

• Vi har ikke en chance. Der er horder 
af dem: +2 

• Venner, venskab, Venskabets b nd: -1 å

• Vi er seje, vi er h rde: +0 å

• Andet: +0 
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Kamp!

Handlinger i Kakofonien

"Lyden af 
kamp"

"Kampens 
herlighed"

"Scanneren 
viser …"

"Arrgghh. 
Medic!"

"Bare 
rolig, 
hj lpenæ  
er her"

"Ordrer" "Panik"

skydevåben 
('dakka-
dakka'), 
eksplosioner

krigshyl, 
trusler, hån 

beskriv 
hvorledes 
fjenden nærmer 
sig (udslag på 
scanner, lyden af 
deres skridt eller 
krigshyl)

såret, beskriv 
smerten 

beskriv 
lægehjælp 
og 
beroligende 
ord

anfør teamet i 
kamp, råb 
ordrer og 
kommander

det går galt, 
våben 
jammer, 
ammunitionen 
løber tør, 
fjenden ligger 
i baghold

rul en rød d20 rul en grøn d20 rul en sort d20 rul en hvid d20 rul en grå d20 rul en blå d20 rul en gul d20 

Resultatet af terningerne

Lyden af 
kamp

Kampens 
herlighed

Scanneren 
viser …

Arrgghh!..... 
Medic!........ 
…................

Bare rolig, 
hj lpen eræ  
her

Ordrer Panik

1 D dsfaldø D dsfaldø D dsfaldø D dsfaldø D dsfaldø D dsfaldø D dsfaldø

2 – 16 Spilleder 
dikterer en 
konsekvens

Spilleder 
dikterer en 
konsekvens

Spilleder 
dikterer en 
konsekvens

Spilleder 
dikterer en 
konsekvens

Spilleder 
dikterer en 
konsekvens

Spilleder 
dikterer en 
konsekvens

Spilleder 
dikterer en 
konsekvens

17 Spilleren 
v lger enæ  
konsekvens

Spilleren 
v lger enæ  
konsekvens

Spilleren 
v lger enæ  
konsekvens

Fremmarch Spilleren 
v lger enæ  
konsekvens

Spilleren 
v lger enæ  
konsekvens

Fremmarch 

18 Spilleren 
v lger enæ  
konsekvens

Spilleren 
v lger enæ  
konsekvens

Fremmarch Spilleren 
v lger enæ  
konsekvens

Fremmarch Spilleren 
v lger enæ  
konsekvens

Spilleren 
v lger enæ  
konsekvens

19-20 Sejr! Succes! +2 til r dø  
terning (f rø  
den tolkes)

Lykketr fæ Tilf ldetsæ  
indgreb

+2 til gr nø  
terning (f rø  
den tolkes)

Fremmarch
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Konsekvensen af terningerne

Spilleder dikterer en konsekvens
Spilleder v lger en af f lgendeæ ø

1) V lger en scene og inds tter den pæ æ å 
Hjemmelivets sceneoversigt.
• Uvenskab 
• Flashback 
• Svigt 
• Hemmeligheden 
• RetCon 
• Kunst 
• Venskab 
• Mareridt

2) Spilleder v lger et udfaldæ

• Sejr!
• Fremmarch
• Succes!

3) Spilleder v lger en effektæ

• Dragten beskadiget
• Lykketr fæ

• Tilf ldets indgrebæ

Spilleren v lger en konsekvensæ
V lg en scene og inds t den pæ æ å 
Hjemmelivets sceneoversigt:

• Uvenskab 
• Flashback 
• Svigt 
• Hemmeligheden 
• RetCon 
• Kunst 
• Venskab 
• Mareridt

Andre udfald
• Sejr!
• Fremmarch
• Succes!
• D dsfald (spilleder v lger enø æ  

TekGardist, som omkommer)
• Lykketr f (fjern en konsekvens)æ

• Tilf ldets indgreb (fjern en terning)æ
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Hjemmelivet på Periiden

Sceneoversigt
• Ankomst
• Afgang
• Uvenskab 
• Flashback 
• Svigt 
• Hemmeligheden 
• RetCon 
• Kunst 
• Venskab 
• Mareridt

Ankomst 
TekGardisterne vender hjem fra deres mission. 
De er alle samlede, og deres overordnede 
(spilleder) roser dem varmt for deres succes. 
Der er kun ros til TekGardisterne, spilleder 
giver spillerne h nden, og TekGardisterneå  
opfordres til at praktisere Venskabets B ndå  
som tegn p  deres gl de over at v re vendtå æ æ  
tilbage. 
Hvis kun en scene: Stolte g r TekGardisterneå  
til deres kvarterer. 
Hvis mindst to scener:  Find p  et muligtå  
udfald for hver scene, der er tilg ngeligæ  
(f.eks. stolte, generte, r rte, hujende g r deø å  
videre), og lad TekGardisterne spille sig frem 
mod et udfald. I tvivlstilf lde v lger spillederæ æ  
n ste scene. æ

Afgang 
Alle TekGardisterne er samlet igen i 
afgangshallen, hvor de st r klar til at bordeå  
deres skib og flyve til jorden efter mere kunst. 
Deres overordnede (spilleder) pr sentereræ  
missionen for dem, er gravalvorlig og bekymret 
for sine m nd, og den overordnede h ber pæ å å 
at se sine m nd tilbage i et stykke. æ

Efter scenen g r I direkte til missions-spillet. å

Uvenskab 
To TekGardister er blevet uvenner over noget, 
der skete p  missionen. V lg to TekGardister,å æ  
som skal spille scenen, hvor de bliver uvenner 
over et eller andet, som skete p  missionen. å

Hvis kun en scene: De to TekGardister slutter 
scenen som uvenner. 
Hvis mindst to scener: Find p  et muligtå  
udfald for hver scene, der er tilg ngeligæ  
(f.eks. bliver venner igen, forbliver uvenner), 
og lad TekGardisterne spille sig frem mod et 
udfald. I tvivlstilf lde v lger spilleder n steæ æ æ  
scene. 

Flashback 
En TekGardist finder en ting (et stykke leget jø  
et barn har tabt, en ting en voksen har 
efterladt sig) eller oplever noget (en barndoms 
melodi over h jtaleren, en piges latter, etø  
barns gr d), som minder TekGardisten om sinå  
egen fortid fra f r denne blev TekGardist. ø

Lad TekGardisten gennem en monolog fort lleæ  
os, hvad det er for en scene i fortiden, der 
skal spilles. TekGardisten udpeger de andre 
spillere til at have evt. biroller i scenen. 
Hvis kun en scene: TekGardisten sidder 
tilbage med sit minde. 
Hvis mindst to scener: Find p  et muligtå  
udfald for hver scene, der er tilg ngeligæ  
(f.eks. TekGardisten har et rart minde og g rå  
glad derfra, eller det er et skidt minde, og 
TekGardisten g r trist derfra), og ladå  
TekGardisterne spille sig frem mod et udfald. I 
tvivlstilf lde v lger spilleder n ste scene. æ æ æ
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Svigt 
V lg to TekGardister. Den ene TekGardist haræ  
svigtet den anden. Det kan enten v re pæ å 
seneste mission, eller det kan v re iæ  
forbindelse med noget, der er sket på 
Periiden. 
Enten s ttes et flashback til begivenheden,æ  
hvor svigtet fandt sted, eller de udspiller selve 
svigtet i nu'et, som det sker ombord på 
Periiden. 
Hvis kun en scene: Den svigtede TekGardist 
forbliver med at f le sig svigtet. ø

Hvis mindst to scener: Find p  et muligtå  
udfald for hver scene, der er tilg ngeligæ  
(f.eks. TekGardisten forbliver svigtet eller 
TekGardisterne forliges, eller de bliver uvenner 
etc.), og lad TekGardisterne spille sig frem 
mod et udfald. I tvivlstilf lde v lger spillederæ æ  
n ste scene. æ

Hemmeligheden 
V lg en TekGardist. TekGardisten kommer tilæ  
en r dselsfuld erkendelse. Han eksisterer ikkeæ  
uden for sin rustning, han er aldrig uden for 
sin rustning, og han er ikke andet end et 
nervesystem og en hjerne fanget i en tonstung 
maskine, der bilder ham ind, at han kan 
m rke og f le. æ ø

Hvis kun en scene: TekGardisten plages af 
mareridt, og denne bliver isoleret af Ledelsen 
og sendt i behandling. 
Hvis mindst to scener: Find p  et muligtå  
udfald for hver scene, der er tilg ngeligæ  
(f.eks. TekGardisten bryder sammen, bliver 
vanvittig, forn gter sin indsigt), og ladæ  
TekGardisterne spille sig frem mod et udfald. I 
tvivlstilf lde v lger spilleder n ste scene. æ æ æ

NB. Den valgte TekGardist kan efterf lgendeø  
kun spille Mareridt (men kun solo) eller 
Afgang (Hemmeligheden er glemt igen). 

RetCon 
En scene spilles om. Inden scenen spilles om, 
skal der v lges et element i scenen, somæ  
skal spilles anderledes. 
Hvis mindst to scener: Find p  et muligtå  
udfald for hver scene, der er tilg ngelig, ogæ  
lad TakGardisterne spille sig frem mod et 
udfald. I tvivlstilf lde v lger spilleder n steæ æ æ  
scene. 
Du har sidste ord ang ende disse scener. å

Kunst 
En eller flere TekGardister er i et af Periidens 
mange gallerier, hvor der er udstillet kunst 
hentet fra jorden. Der er ingen civilister i 
galerierne, n r de bes ges af TekGardisterne.å ø  
Kunsten skaber ro i sj len hos de h rdedeæ æ  
krigere, og snart er mareridt og grimme 
minder blegnet i m det med kunsten. ø

Hvis kun en scene: TekGardisterne f r ro iå  
sj len. æ

Hvis mindst to scener: Find p  et muligtå  
udfald for hver scene, der er tilg ngeligæ  
(f.eks. et mareridt plejes, et uvenskab 
forsones, et svigt behandles, et venskab 
styrkes), og lad TekGardisterne spille sig 
frem mod et udfald. I tvivlstilf ldeæ  
v lger spilleder n ste scene. æ æ

Venskab 
To eller flere TekGardister er samlet, m skeå  
p  vej et sted hen?, og de udnytterå  
lejligheden til at ve Venskabets B nd.ø å  
TekGardisterne bekr fter deres venskab overæ  
for hinanden, b de gennem tale og gennemå  
Venskabets B nd, og hvis to af dem varå  
uvenner eller oplevede et svigt, kan de rette 
op p  det nu. å

Hvis kun en scene: TekGardisterne bibevarer 
eller udvikler et godt venskab. 
Hvis mindst to scener: Find p  et muligtå  
udfald for hver scene, der er tilg ngeligæ  
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(f.eks. uvenskaber eller svigt lappes, de 
erkl rer deres k rlighed eller kommer frem tilæ æ  
et platonisk venskab), og lad TekGardisterne 
spille sig frem mod et udfald. I tvivlstilf ldeæ  
v lger spilleder n ste scene. æ æ

 
Mareridt 
V lg en TekGardist, som v gner af sitæ å  
mareridt. En eller flere af de andre 
TekGardister kan v re i n rheden og dukkeæ æ  
op ved lyden. 
Pludselig v gner TekGardisten med et skrig afå  
sit mareridt. TekGardisten har haft et 
forf rdeligt mareridt om (v lg en) 1) at flydeæ æ  

n gen i det ydre rum, 2) at v re ude afø æ  
stand til at anvende Venskabets B nd, 3) ikkeå  
at m rke det fysiske venskab fra sine br dre,æ ø  
eller 4) at ligge p  et st lbord ude af stand tilå å  
at r re p  sig eller m rke sin krop. ø å æ

Hvis kun en scene: TekGardisten plages 
fortsat af mareridtet, som synes at v reæ  
virkelighed. 
Hvis mindst to scener: Find p  et muligtå  
udfald for hver scene, der er tilg ngeligæ  
(f.eks. kommer sig over mareridtet, kommer op 
at sk ndes, f r en frygtelig mistanke om, atæ å  
det ikke er et mareridt etc.), og lad 
TekGardisterne spille sig frem mod et udfald. I 
tvivlstilf lde v lger spilleder n ste scene.æ æ æ  
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Hemmeligheden ombord på Periiden
Hemmeligheden i Periiden: TekGardisterne g r p  spillets tematik, og den erå å  

centreret omkring spilpersonerne.

Hvad er der inde bag de tonstunge rustninger? Hvorfor ser vi aldrig TekGardisterne  
uden deres rustninger, hvorfor bliver de aldrig s rede i kamp, men f r kun dereså å  
dragter beskadigede, og hvorfor er der de uden familie eller fortid?

TekGardisterne omhandler folk, der er blevet fremmede for deres egne kroppe, 
og som kun i m det med andre mennesker (Venskabets B nd), kan m rke, hvorø å æ  
deres egen krop er. Kunst har samme virkning p  dem, da kunsten sk rer sigå æ  
direkte ind i kernen p  dem p  tv rs af det bl de gr nseomr de, hvor dereså å æ ø æ å  
fornemmelse for deres egen krop flyder ud. Derfor str ber de efter at brugeæ  
Venskabers B nd og at beundre kunst. Nogle af dem er i forl ngelse heraf også æ å 
drevet af kamp og vold, da det ogs  er et m de med kroppe og dereså ø  
afgr nsninger, og andre str ber efter erhvervelsen af kunst, da den symbolisereræ æ  
for dem den effekt, som kunsten har p  dem.å

Men hvad er der inde bag dragterne? Er det faldne krigere holdt i live af 
deres mekaniske kroppe? Er det ldgamle mennesker, der blev f dt f r Periidenæ ø ø  
blev bygget, eller er det kunstige intelligenser, som indlejret i et nervesystem og en 
biologisk hjerne? For der er et nervesystem og en hjerne inde i dragten, men om 
der er mere er tvivlsomt. M ske er det hjernerne og nervesystemerne af franskeå  
surrealister, som er fanget i TekGardistens uniform, og deres str ben efter atæ  
erobre kunst er en gentagelse af deres tidligere liv med at skabe kunst? Nu 
tilbageerobrer de kunsten for igen at give den til mennesket og derved l srive demø  
fra de kummerlige k r ombord p  Periiden?å å

TekGardisterne overlever indesp rringen i deres omvandrende f ngsler, fordiæ æ  
de ikke indser, at de er sp rret inde, og at de er uden en rigtig krop. Denneæ  
erkendelse lurer imidlertid konstant rundt omkring gennem dr mme og minder, ogø  
det sker, at en af dem indser, hvad der er galt. Han bliver drevet til vanvid af sin 
erkendelse, hvorefter man f r ham under isolation og behandling, og derefter renserå  
hans hukommelse, s  han er klar til den n ste mission. TekGardisterne har huller iå æ  
hukommelsen for at udholde deres egen eksistens. 

Alle disse ting ligger som hemmeligheder i spillet, og de ligger som latente 
scener, som spillerne m ske indser, n r de spiller deres karakterer.å å
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