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Kære Gamemaster 
 
Tak, fordi du ville styre dette scenarie. Det har været en stor udfordring for mig at 
skrive det, da det er første gang, jeg prøver at skrive et scenarie til en kongres. Jeg er 
ikke vant til, at alt skal være udførligt beskrevet og tilrettelagt, men har lagt et stort 
arbejde i at gøre stoffet så lettilgængeligt så muligt. Jeg håber, at du vil synes om 
scenariet, og at det vil smitte af på spillerne, så I får en god oplevelse. 
 
 
                                                                  God fornøjelse 
 
                                                                                                 Ryan Hansen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Credits: 
 
Usigeligt mange tak til Carina Søndergård Jensen fordi hun ville tegne de 
illustrationer, som mine evner ikke rakte til at lave. 
Også en tak til min familie og venner, som faktisk har måttet leve med en ret stresset 
søn, storebror og kammerat, der ikke har haft tid til noget, men som bare hare 
accepteret det og hjulpet mig. 
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Præsentation 
 
Kuplen er en blanding mellem et investigationscenarie og et intrigescenarie. Nok 
mest det sidste. Det er meningen, at det skal køre systemløst, og vægten er lagt på 
spillernes oplevelse af samfundet, de lever i. Inspirationen til scenariet kom 
oprindelig fra Stefano Benni’s “Terra!”, hvor der optræder et samfund under jorden, 
som aldrig kommer op til overfladen. Siden er ideen blevet formet efter inspiration af 
en lidt ukendt bog af Alison Prince “Hemmelig kontakt”, som er en lovestory, som 
foregår i et dobbeltsamfund, hvor det ene styrer det andet. Endelig er der også tilflydt 
inspiration fra klassikeren “Fagre, nye verden” af Aldous Huxley (og så selvfølgelig 
en smule fra mit yndlingsrollespil: Paranoia). 
 
Plottet i scenariet i rids: 
Rådet, en styrende forsamling, skal have et nyt medlem, og spillerne er udvalgt til at 
dyste om at få pladsen i Rådet. Det er tradition, at kandidater til en Rådsplads stilles 
på en opgave, og den mest egnede optages. Opgaven bliver denne gang at finde en 
person, som skulle teste en ny opfindelse, men stak af med den istedet for.  
Opfindelsen skulle kunne forøge intelligensen hos et menneske betragteligt, så den 
ønskes også tilbage. Spillerne må nu ud for at lede efter denne undvegne tyv, men 
kommer konstant for sent. Til gengæld får de et dybt indblik i hans liv, som bestemt 
ikke har været en dans på roser. Pludselig kommer han løbende forbi dem, og de kan 
optage forfølgelsen af ham. Desværre forsvinder han ind i en elevator, som spillerne 
aldrig har kendt, og da de fortsætter efter ham, rammer de et af 
omdrejningspunkterne i historien. De bliver stillet ansigt til ansigt med et 
underjordisk samfund, som ligner deres eget - hvis det havde været et slavesamfund! 
Spillernes velstand er bygget på dette samfund, som suges for alt, hvad det 
producerer for at give Kuplen (som er navnet på overklassesamfundet, som spillerne 
lever i) muligheden for at leve i sus og dus. 
Scenariets anden del handler så om genvordighederne med at finde den undvegne, 
som er ved at forberede et oprør i salvesamfundet, og det endelige moralske opgør, 
hvor spillerne må tage stilling til, hvem de vil støtte i opgøret. Det lyder lidt 
komprimeret, men rent faktisk skal spillerne føle sig rimeligt hjælpeløse i dette 
samfund, som de ikke rigtigt forstår. Ydermere kompliceres det hele af, at spillerne 
kæmpes indbyrdes for at få pladsen i Rådet, og at denne opfindelse rent faktisk 
befrier brugeren fra en “tankekontrollerende” indretning, som spillerne uvidende 
bærer rundt på. 
 
For at forstå scenariet bedre, vil jeg foreslå, at du hurtigst muligt - evt. nu - læser 
appendiks A, som indeholder baggrundsviden om den verden, som Kuplen foregår i. 
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Når du som gamemaster skal køre scenariet, vil jeg anbefale, at du starter med at 
fortælle om Kuplen som verden. Spiloplevelsen vil nok blive lidt fattig, hvis 
spillerne ikke forstår disse ting.  
Det er også af største vigtighed, at spillerne informeres om deres manglende evne til 
at være aggressive. Det kunne ikke passes ind på arkene, da det ville have været 
unaturligt, men hvis ikke spillerne fuldt ud forstår, hvad de kan og specielt ikke kan, 
så kan det give en del situationer, hvor du må skære igennem som gamemaster og 
ødelægge en scene, fordi en spiller har gjort noget, som han/hun ikke må - ifølge 
verdenen. 
Når du begynder at spille scenariet, bør du vente med at uddele karakterarkene, indtil 
første scene er færdig. Undervejs i scenen kan du bruge billedet af Camarra 
(scenariets skurk - se appendiks C) til at vise, hvad de er oppe imod. Efter første 
scene vil jeg altså foreslå et ophold, så spillerne kan få udleveret karakterark og se 
sig selv på billedarket. Derefter ville en lille enkeltmandsbriefing nok ikke være af 
vejen, for det er vigtigt, at spillerne er indforstået med deres karakterer, da scenariet 
ellers falder lidt til jorden. Omtalerne af spilpersonerne i appendiks C indeholder et 
par ting om karaktererne, som måske ikke lige springer i øjnene, når man læser 
karakterarkene. 
Grunden til at vente med at uddele arkene er, at de indeholder spilpersonernes 
holdning til opgaven, samt - for nogens vedkommende - bekendtskaber, som de kan 
udnytte til at finde ud af mere om Camarra. 
Angående uddelingen, så vil jeg anbefale, at de to spillere, der ser ud til at ville være 
mest om sig, får Tïona Berianni og Mirëa Zïoli. Specielt Mirëa kræver lidt at spille, 
mens Tïona er en så flyvsk og fart over feltet-figur, at spilleren virkelig skal turde 
leve den ud. Rómulo Deconna og Cárleon Eynos ligger midt i feltet af sværhedsgrad 
(som dog ikke er så stort), da de er mere stille personer, som dog ikke må forsvinde 
blandt de andre. Sefren Arccolo og Dïero Glamon er arketyper, hvor der er lidt at 
falde tilbage på rent rollespilsmæssigt, så de kan gives til spillere, som er lidt mindre 
erfarne. 
 
Jeg er blevet foreslået af en kammerat, som har gennemlæst store dele af scenariet, at 
det skulle spilles i en humoristisk tone. Personligt synes jeg, at spillet sagtens kan 
bære en mere dybfølt tone, og det er også sådan, at det er skrevet. Men det er helt op 
til dig, som gamemaster at afgøre. Hvis du vælger den mere dybfølte tone, så vil jeg 
foreslå, at første del afvikles i en lys, venlig og glad tone, som afspejler det samfund, 
som det foregår i, mens når spillerne når ned i slavesamfundet, så vil alting være 
mere dystert og mørkt. 
Jeg er også blevet gjort opmærksom på, at scenariet er rimelig ensporet, og jeg har 
selv set problemet under skrivningen, men scenariet har ligesom skrevet sig selv, da 
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det er bygget op over hovedskurkens laden og gøren. Derfor har jeg inkluderet en 
hændelse i første del af scenariet, som gerne skulle bringe lidt uforudsigelighed ind i 
scenariet. Jeg håber, at du vil bruge det, for det giver en hel del mere krydderi til 
spillet. Idet hele taget vil jeg anbefale, at forfølge de sidespor, som spillerne 
uværgeligt vil komme ind på. Bøj historien, så den kommer til at passe til det, 
spillerne gør - istedet for omvendt. 
 
Hvis du har spørgsmål angående scenariet, så kontakt mig endelig. 
 
                                                                                       Ryan Hansen 
                                                                                       Tovevej 1, Hellum 
                                                                                       9740 Jerslev J 
                                                                                       98834085 
                                                                                        rohde1@hotmail.com 
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Første del 
 

Scene 1: Missionen 
 
Sted: Navet 
 
Formål: 
At give spillerne deres mission og introducere dem til verdenen. 
 
Baggrund: 
Et af Rådets medlemmer har bestemt, at han vil stoppe, og da der samtidigt er 
indløbet melding om, at Camarra Zïoli er flygtet fra laboratoriet i oprevet tilstand, 
har en lynafstemning afgjort, at hver slægt skal stille med et medlem til prøven. Det 
er et Arccolo-medlem, som går af, så det ligger i luften, at det er Sefren Arccolo, der 
skal optages, men det er jo en prøve. Slægtsøversterne har fundet spillerne, fordi de 
er ugifte, har den rette alder og er en pryd for deres slægt. De er lynhurtigt blevet 
sendt til Navet, hvor de nu står og venter på at Decani skal begynde sin tale. 
 
Talen: 
“Kære venner, I er blevet samlet her, fordi I er det fremmeste blandt Kuplens 
beboere. Ingen beskedenhed, for ellers havde I ikke været her. 
Som I ved, er det tradition, når en plads bliver ledig i Rådet, at slægterne dyster om 
at få den. I er blevet udvalgt til at gøre dette. Ifølge traditionen skal jeg spørge jer, 
om I mener, at der er nogen, som I mener, som har gjort sig mere fortjent til jeres 
plads end jer - Fint! (giv dem ikke tid til at svare) 
Opgaven lyder på at finde Camarra Zïoli, som forsvandt denne morgen fra et 
laboratorie i Glamon-huset. Han havde indvilget i at teste en opfindelse for to 
opfindere, men flygtede altså med udstyret på hovedet. Siden har ingen hørt fra ham, 
men det forventes, at han vil give sig til kende på et tidspunkt. Udover at finde 
Camarra Zïoli skal I også tilvejebringe denne opfindelse. 
Jeg skal informere jer om, at I vil blive overvåget fra det øjeblik I går ud herfra, og 
optagelserne vil ligge grund for udvælgelsen. Derefter vil de selvfølgelig blive 
destrueret. 
Alle i Kuplen vil bistå jer i jeres eftersøgen, men jeg vil bede jer om at henvende jer 
til Slægtsøversten i hvert hus inden I begynder at udspørge folk - for sådan at holde 
lidt på formerne. Desuden vil I få fuld adgang til arkivet her i Navet. 
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Hvis jeg skal give jer et enkelt råd, så vil jeg foreslå, at I opsøger de to opfindere, og 
finde lidt mere ud af, hvorfor Camarra Zïoli flygtede, og hvordan I genkender 
opfindelsen. 
Held og lykke med opgaven!” 
 
Udgange:  
Spillerne vælger nok at følge Decanis råd om at tage over til Glamon-huset - det er 
scene 2. Hvis de vælger at søge i arkivet, så er adgangen ikke lige oprettet endnu, 
fortæller Decani dem, men hvis de kommer igen lidt senere, så er den - på det 
tidspunkt er Decani forsvundet. Idet de går ud af Navet, vil behovsprocessoren bippe 
og fortælle dem, at overvågningen er begyndt. Hvis de tager til Zïoli-huset, så er det 
scene 4, hvor de kan møde Camarras fader, Roan. Hvis de gør det, så gå direkte til 
scene 6. Den starter med at behovsprocessoren beder dem at tage til spisesalen - NU! 
Så kan scene 2 og 3 komme, når det passer. Eventuelt vil de opsøge Vea Eynos, hans 
kone, så er det scene 5. Derefter er det også scene 6 med 2 og 3 senere. 
 
Noter: 
Decani kan ikke lide at blive afbrudt, så han vil bare lire det hele af. Du behøver ikke 
at køre talen fra ende til anden, men det gør på den anden side ikke noget, hvis man 
kan høre, at han har lært sig det hele på forhånd, så læs bare op. Bagefter vil han 
være rimelig ivrig efter at få dem ud af navet, så han kan slippe uset ind i elevatoren. 
Scene 4 og 5 med baggrundsinformation om Camarra kan passes ind, når spillerne 
ytrer ønske om det. 
Spillerne vil sikkert vende tilbage til arkivet på et tidspunkt. Alt dette er beskrevet 
nærmere i scene 11.  
 

Scene 2: De to opfindere 
 
Sted: Glamon-huset, laboratoriet 
 
Formål:  
Spillerne skal finde ud af, hvad opfindelsen egentlig er, og hvor stort dens potentiale 
er. Desuden skal de høre om Camarras nuværende sindstilstand 
 
Baggrund: 
De to opfindere Juvo og Bïezo Glamon har forsket længe i hjernebølger og har nu 
fundet en måde at forstærke disse hjernebølger på, så bæreren af forstærkeren får sin 
intelligens stærkt forøget. Forstærkeren virker lidt lige som en laser ved at ensrette 
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bølgerne og reflektere dem igen og igen. Derfor har forstærkeren også fået øgenavnet 
Paser, hvor light i laser er udskiftet med psibølge. 
Camarra er blevet presset til at prøve den, selvom han er meget bange for, at nogen 
prøver at gøre grin med ham. Men den virker og Camarra får det største chok i sit liv 
ved lige pludselig at være et helt menneske, som ikke er styret af NLP-enheden. Idet 
han råber op, prøver de to opfindere at hive hjelmen af ham, men han styrter ud af 
laboratoriet, for han vil godt beholde den. 
 
Handling: 
Efter spillerne har fået tilladelse af Slægtsøversten, Vizmio Glamon, (intet problem), 
kommer de ind i laboratoriet, hvor Juvo og Bïezo går og rydder op efter Camarras 
flugt. Han har væltet en masse måleudstyr idet han væltede ud af døren. 
Når spillerne begynder at spørge om hændelsen vil Juvo lægge ud med detaljeret 
fortælle om hændelsen og hvor skrækkeligt Camarra havde skreget, så de troede, der 
var noget galt, hvilket der jo åbenbart også var, siden han flygtede. Bïezo kommer 
med små unyttige afbrydelser om uvæsentlige detaljer. Hvis spillerne spørger til 
opfindelsen er det Bïezo, som går igang med at fortælle. Bïezo vil konsekvent kalde 
den Paser, og hver gang vil Juvo rette ham til psibølgeforstærker. Bagefter vil Dïero 
beklage, at de lavede forstærkeren, mens Juvo stadig mener, at det er den bedste 
opfindelse, siden det elektriske lys (var det ikke også en Glamon, der opfandt det?). 
De er begge af den opfattelse, at Camarra er blevet sindsyg på grund af hjelmen, så 
de vil gerne have den tilbage for at ændre lidt på den. 
 
Udgange: De to opfindere kan hinte lidt om, at de kan prøve at spore hans 
behovsprocessor, eller du kan lade dem selv finde ud af det. Det kan godt være, at de 
ikke skal finde den endnu. Hvis de skal, så er det scene 3. Ellers vil der lige pludselig 
blive kaldt på dem over behovsprocessoren, at der sker noget i Deconna-huset, som 
kræver deres tilstedeværelse - NU! I så fald er det scene 6, de går til. 
 
Noter: 
Dïero vil sikkert prøve at udfritte de to opfindere, og det vil nok også lykkes langt 
hen ad vejen. Hvis de fatter mistanke, vil de dog straks klappe i. 
Hvis du synes det er svært at køre samtalen mellem de to opfindere, så opfør den live 
for spillerne idet du bruger to forskellige par briller eller andre 
beklædningsgenstande, som der hurtigt kan skiftes imellem. På den måde er spillerne 
ikke i tvivl om, hvem af dem, de snakker med, og der komme lidt liv og gang i den. 
Angående det at spore behovsprocessoren, så kan det kun foregå oppe i Navet. Hvis 
spillerne ikke virker, som om de kunne finde på at spore den, så brug opfinderne til 
at sige det. Det ville være synd, hvis de gik glip af den scene (blod,blod,blod). 
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Scene 3: Cammaras behovsprocessor 
 
Sted: I nærheden af åen på et øde sted 
 
Formål:  
At vise at Cammara er virkelig langt ude efter deres målestok, samt at give dem et 
hint om NLP-enheden. Desuden må spilpersonerne gerne føle stort ubehag ved den 
blodige scene. 
 
Baggrund: 
Med sin nye viden og intelligens er Cammara klar over, at han kan spores via sin 
behovsprocessor. Derfor har han besluttet, at slippe af med den. Jeg vil ikke gå 
nærmere ind på processen, men bare sige, at han enten er meget heltemodig eller 
masochist. Processoren sidder skruet ind i knoglen. Da han vågner op fra 
besvimelsen, forsvinder han straks fra stedet og opsøger Deconna-huset. 
 
Handling: 
Når spillerne kommer til åstedet vil de se en masse blod over det hele, og midt i 
blodpølen ligger Cammaras indsmurte processor. Hvis de kigger efter, vil de også 
kunne finde bensplinter i blodet, men det er nok for meget for de fredselskende 
spilpersoner, som ikke vil kunne indse, hvorfor han har gjort det. Sefren Arccolo vil 
nok prøve at lade som om, han ikke er påvirket (skulle han ihvertfald gøre), mens 
Rómulo Deconna vil gå fuldstændig i spåner. 
Hvis spillerne undersøger processoren, vil den nægte at virke, men kun give 
meddelelsen: “Forbindelse til NLP-enhed afbrudt...” 
De vil ikke vide, hvad det er, og det skal de heller ikke endnu (men måske arkivet 
kan give dem besked) 
 
Udgange: 
I slutningen af scenen vil behovsprocessoren bippe og de vil blive kaldt til spisesalen 
- NU! Det er scene 6. Hvis spillerne allerede har været der, og først nu er kommet til 
denne scene, så må de selv find ud af, hvor de vil hen. Eventuelt skal de til scene 9, 
hvor der er indbrud i Zïoli-huset, men så skal de have været de andre steder, da den 
og scene 10 er afslutningen på første del af scenariet. 
 
Noter: 
Sørg for at svælge i blodet. Få dem til at indse omfanget af deres pacifisme og 
respekt for livet. Desuden er de slet ikke vant til smerte og blod - og slet ikke 
selvpåført. 
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Lad dem også bare gå og spekulere på NLP-enheden, så føler de sig ikke så trukket 
rundt ved næsen. NLP-enheden vil ikke slette hukommelsen om enheden, da den jo 
ikke er bygget til at slette “oprørske” tanker.  
 

Scene 4: Brev til konen 
 
Sted: Udenfor, Eynos-markerne - Eynos-huset, Veas værelse 
 
Formål: 
At fortælle spillerne om det arrangerede ægteskab og Camarras forsømmelse af det. 
Desuden skal de have handoutet med brevet, som Camarra har skrevet til sin kone. 
Scenen er mestendels til for at underbygge billedet af Camarra, men handoutet 
indeholder et par vigtige spor. 
 
Baggrund: 
Camarra er blevet gift i et arrangeret ægteskab for nogle år tilbage, men han har ikke 
kunne finde sig til rette med det, og resultatet er, at han tilbringer det meste af tiden 
oppe i bjergene. Han har dog stadig respekt for Vea, for hun er en af de eneste, som 
har behandlet ham ordentligt, men han har også en elsker. Det er denne respekt, som 
gør, at Camarra har lagt et brev til hende. 
 
Handling: 
Hvis spillerne opsøger Slægtsøversten i Eynos-huset, får de at vide, at Vea er ude i 
marken. Derude vil de møde hende, og hun vil foreslå, at de går tilbage op på hendes 
værelse. Imellemtiden vil hun begynde at fortælle om, hvordan de blev gift på 
ægteskabsdagen - og at de stod sidst i rækken af par. Hun vil også fortælle, hvordan 
Camarra har forsømt hende, selvom hun har prøvet at gøre alt for at få ham til at 
synes om hende. Hun elsker ham måske ikke ligefrem, men hun har alligevel et blødt 
punkt overfor hende. 
Da de kommer op på værelset, ligger der et brev fra Camarra (ingen låser dørene i 
Kuplen, for de har intet at frygte - ingen stjæler eller begår overfald). Spillerne vil 
selvfølgelig få det at læse, efter Vea er færdig med det. Hun vil dog ikke lade dem få 
det med sig. 
 
Udgange: 
Der kan være mange scener, som følger efter denne, da den nærmest er en 
indskudsscene. Hvis spillerne har været alle andre steder, så er scene 9 stedet, hvor 
det foregår. Hvis de ikke har haft scene 6 endnu, så vil det nok være et oplagt bud, da 
den giver en tråd at følge til scene 7 og 8. Både scene 6 og 9 starter med, at spillerne 
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bliver bippet og bliver bedt om at møde op i henholdsvis spisesalen og Zïoli-huset - 
meget hurtigt. 
 
Noter: 
Det vigtigste er sådant set, at spillerne får set brevet fra Camarra til Vea. Det 
indeholder et par vigtige spor, som spillerne gerne skulle have. Spillerne må også 
gerne have lidt ondt af Vea. Scenen viser blandt andet, at Camarra ikke bare er en 
fuldstændig misforstået helgen - han er menneskelig og laver også fejl, som går ud 
over andre. 
 

Scene 5: En skurks far 
 
Sted: Zïoli-huset, Roans værelse 
 
Formål:  
At fortælle om Camarras barndom og opvækst. 
 
Baggrund: 
Camarras far, Roan Zïoli, er en gammel mand, som sidder hele dagen på sit værelse. 
Han tænker tilbage på de tider, der var engang, og mindes sin afdøde kone eller 
historien, som kostede ham hans ben. Ingen i Zïoli-huset tager særlig meget notits af 
ham, men man sørger for ham, da Camarra sjældent er hjemme, og når han er, ikke 
gider snakke med ham. 
 
Handling: 
Slægtsøversten, Veranon Zïoli, vil vise spillerne op på Roans værelse og fortælle 
Roan, at de ønsker at vide noget om Camarra. Han vil ikke være ovenud lykkelig for 
dette og spørge, hvorfor de vil vide noget om ham (han har ikke fået noget at vide 
om Camarras flugt, men han vil heller ikke interessere sig meget for det). Han vil 
prøve at starte med at fortælle om historien med hans ben (se personbeskrivelsen), 
men hvis de afbryder ham vil han fortælle, hvordan Camarras mor døde i 
barselssengen. Det skinner tydeligt igennem, at Roan har skudt skylden for hendes 
død over på Camarra. Han kan også fortælle, hvordan Camarra altid var den, som var 
lidt udenfor - endda før vansiringen. Roan kan blive ved med at fortælle ligegyldige 
historier indtil spillerne bliver trætte af det. Dem om Camarra er generelt ikke særlig 
positive. 
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Udgange: 
Ligesom scene 4, er dette en indskudsscene, så fortsættelsen afhænger af, hvad 
spillerne har lyst til. Igen er scene 6 og 9 dog nøglescener, som kan få handlingen til 
at gå videre. Scene 9 er dog kun, hvis de har haft de andre scener. 
 
Noter: 
Scenen er ikke så vigtig, så hvis det ikke lige passer ind, så skrot den - jeg kan ikke 
forudsige, hvordan spillet kommer til at forløbe. Men den kan give lidt ekstra kulør 
til historien om Camarra. 
Roan er bitter på sin søn, og det er vigtigt, at det skinner igennem. Når det gælder de 
ligegyldige historier, så begynd at væv med “eller var det nu 20 år siden, jeg kan ikke 
rigtig huske det længere..” og i den dur. Det er ikke vigtigt, om historierne giver 
mening, for Roan er halvsenil. 

Scene 6: Mord i køkkenet 
 
Sted: Spisesalen, køkkenet 
 
Formål: 
Spillerne skal se, at Cammara er fuldstændig skruppelløs. Desuden begynder hans 
livshistorie at afdækkes. Forhåbentlig kommer det også til splid mellem de af 
spilpersonerne, som er ude for at redde Cammara, og de, som bare vil have ham 
pågrebet og straffet for mordet. 
 
Baggrund: 
Cammara er, selvom han stadig er svag, søgt mod Deconna-huset for at hævne det, 
som for altid gjorde ham udstødt - vansiringen. Han styrter ind i køkkenet og finder 
Flaviano Deconna i gang med at tilberede et måltid. Han griber en forskærerkniv og 
dolker Flaviano i vildskab. Da han kommer lidt til sig selv igen, flygter han ud af 
døren. Hele overfaldet er blevet overværet af Ria Deconna, som nu er fuldstændig 
hysterisk. Slægtsøversten Spefio Deconna sender bud efter gruppen. 
 
Handling: 
Spefio Deconna tager imod spillerne i døren til spisesalen og fører dem hurtigt ud i 
køkkenet. Her ligger Flaviano Deconna på gulvet i en pøl af blod. Imens står Ria 
Deconna lidt derfra og hulker, mens hun bliver trøstet af nogle af sine venner. De 
trækker lidt væk, da gruppen kommer, så de kan afhøre Ria. 
Ria er meget svær at afhøre, da hun er helt ude af den, men de kan da sammenstykke 
overfaldet fra småbidder. Ria kan også huske vansiringen fra dengang det skete, og 
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Slægtsøversten kan bekræfte det. Han kan også fortælle, hvordan de prøvede at redde 
hans ansigt, men at der intet håb var. Ria kan også fortælle, at lige da Camarra var 
færdig med at dolke Flaviano, råbte han: “Zenas, hvor er du?”, hvorefter han ligesom 
vågnede op og flygtede. 
 
Udgange: 
Sefren kender Zenas, da det er en af hans slægtsfæller. Det er ikke en, han går 
sammen med, men de bor trods alt i samme hus. Derfor vil Arccolo-huset være et 
oplagt mål at tage hen - scene 7. Det kan også være, at de hellere vil snakke med 
Camarras far, som kan fortælle, at Camarra engang imellem snakkede med Zenas, 
men det så ikke ud til, at han gjorde det af lyst - scene 5. Det kan også være, at det er 
konen, Vea Eynos, som fortæller dem om Zenas - scene 4, hvis de har været der, så 
er hun selvfølgelig på sit værelse. 
 
Noter: 
Det er vigtigt, at spillerne kommer på en prøve, når de skal hive information ud af 
Ria. Hun kan ikke komme med andet end brudstykker, så garner det grundigt med, 
hvor forfærdeligt det var, at han blev dræbt, og at han bare dolkede og dolkede og 
dolkede... og mere i den dur. Hvis spillerne bliver for hårde overfor hende, så lad 
vennerne træde ind og beskyt hende, men det er vigtigt, at hun når at fortælle om 
Zenas, så de har noget at gå videre på. Spillerne skal måske også lige mindes om, at 
de absolut heller ikke er upåvirkede af den myrdede. Lad eventuelt nogen slæbe ham 
ud midt i forhøret - med et langt spor af blod efter sig. 
 

Scene 7: Afpresseren 
 
Sted: Arccolo-huset, spisesalen 
 
Formål:  
Spillerne finder ud af, at Camarra blev presset til at prøve opfindelsen, og også 
hvordan han blev manipuleret med bare for sjov. Desuden bliver spillerne ledt hen til 
elskerinden, Aleida Berianni. 
 
Baggrund: 
Zenas Arccolo fandt engang Camarra og Aleida Berianni sammen (ikke 
kærlighedsakten, men så man ikke var i tvivl om, hvad de var igang med) og tog 
billeder af det. Siden har han truet Camarra med at vise hans kone, Vea Eynos, 
billederne, hvis ikke Camarra gjorde dette og hint. Tingene varierede meget, men 
handler mest om at ydmyge Camarra. Zenas gjorde det bare for sjovs skyld. Det at 
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skulle teste udstyret var bare den seneste afpresning. Selvom Vea Eynos havde fået 
billederne fra Zenas, havde det nok ikke gjort så meget. Kuplens beboere havde 
været ligeglad, da den slags sker i arrangerede ægteskaber, men Camarra ville 
hverken skade Aleida Berianni eller såre Vea Eynos, så meget respekterer han da 
hende.  
 
Handling: 
Først skal de opsøge Slægtsøversten, Milos Arccolo, som så vil kalde på Zenas 
Arccolo. De får lov til at sidde i det store fælles opholdsrum. Zenas er ulideligt 
arrogant og vil kun svare på spørgsmål, hvis de stilles af Sefren. Han har ingen 
medlidenhed med Camarra og morer sig stadig over de ting, han har gjort imod 
Camarra. Han er også ligeglad, hvis de harmes over hans adfærd. Han vil også 
gladeligt fortælle dem om Camarras affære med Aleida Berianni. 
Han er ikke bange for om Camarra skal komme, heller ikke hvis han bliver advaret. 
 
Udgange:  
Spillerne kan besøge elskerinden, Aleida Berianni, - scene 8, eller de kan besøge 
konen, Vea Eynos. - scene 4. 
 
Noter: 
Spillerne skulle gerne fatte så meget antipati mod Zenas, at de har lyst til at vride 
hovedet af ham - hvis de kunne. Sefren burde nok prøve at forsvare ham lidt, men det 
er ikke nemt. Det ville også være godt, hvis spillerne alligevel får lidt sympati for 
Camarra - som spillere, ikke spilpersoner.  
 

Scene 8: Elskerinden 
 
Sted: Berianni-huset, Aleidas værelse 
 
Formål:  
Spillerne hører om romancen mellem Camarra og Aleida Berianni, og de får et 
vigtigt spor: et brev til Aleida fra Camarra. 
 
Baggrund: 
Camarra har opsøgt Aleida for at sige farvel, men da hun sover, lægger han bare et 
brev og fordufter. Aleida har ikke fortalt nogen om det, da hun ikke ønsker at 
fortælle nogen om romancen, og hun synes, det er rigtig romantisk med sådant et 
afskedsbrev. 
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Handling: 
Slægtsøversten, Deçente Berianni, modtager dem, og fortæller dem, at Aleida 
Berianni er på sit værelse. 
Oppe på sit værelse står Aleida og maler på et billede. Hvis de kigger godt efter vil 
de ane et ansigt i det ellers flimrende maleri. Hvem mon det er? Først vil hun nægte 
at have haft noget at gøre med Camarra, men hun indrømmer dog hurtigt forholdet. 
Hun vil fortælle om den platoniske kærlighed, hun har næret til Camarra - et 
skønheden og udyret forhold. Hun er dog ikke gået længere end til at kysse og 
kramme lidt, og hun ville heller ikke have gået længere. Tïona er her hendes 
slyngveninde, selvom de ikke snakker sammen normalt, men Tïona henrykkes nok 
over denne kærlighedshistorie. Når først Aleida lukker op for posen, er hun svær at 
stoppe, men der vil ikke være mange gode oplysninger, men mere en gang 
sødsuppehistorie med følelser dit og følelser dat. De andre skulle gerne hurtigt blive 
træt af det, mens Tïona vil have mere. Tilsidst vil hun præsentere dem for 
afskedsbrevet, som han har lagt ved hendes seng, mens hun havde været ude af 
værelset. De må gerne læse det, men hun vil ikke af med det. 
 
Udgange: 
Hvis de ikke har besøgt konen, Vea Eynos, så vil de sikkert det - scene 4. Scene 9 
kan også komme på tale i fald, at de har været i de andre scener op til nu. Scene 9 
indledes med, at processoren igen bipper efter dem, denne gang fra Zïoli-huset. 
 
 

Scene 9: Indbrud i eget hjem 
 
Sted: Stien mellem Zïoli-huset og Navet 
 
Formål: 
En actionscene, hvor spillerne skal tro, at de har Zïoli, men han undslipper i sidste 
øjeblik (surprise!) og leder spillerne til elevatoren ned i Stubben. 
 
Baggrund: 
Camarra har været inde på sit værelse for at hente sine personlige ting, men er blevet 
overrasket af nogle af de andre beboere. De holder ham tilbage, mens de bipper efter 
spillerne. Bagefter vil de tage hjelmen af hans hoved, men denne trussel giver 
Camarra uanede kræfter, og han undslipper deres greb og flygter. 
 
Handling: 
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Idet spillerne kommer gående imod Zïoli-huset, ser de Camarra komme flygtende 
ved siden af stien i modsat retning. Hvis de ikke sætter efter ham straks, så lad en 
flok komme halsende efter fra Zïoli-huset - råbende og skrigende. Det skal nok få 
dem ud af hullerne. Camarra er på vej mod Navet, og når spillerne optager 
forfølgelsen, er det meningen, at de næsten skal få ham, men han trækker lidt fra 
dem, da de når op til Navet, så han kan nå at åbne elevatoren til Stubben, inden de 
når ind. Netop som de når ind, glider dørene i, og spillerne kan lige nå at ærgre sig 
og få pusten inden næste scene. 
 
Udgange: 
Scenen fører uværgeligt over i scene 10. 
 
Noter: 
Selve jagten må gerne være fuld af lige ved og næsten’er. For eksempel når de når til 
åen. Camarra vil søge imod broen, da forstærkeren ikke rigtig tåler vand. Men 
Camarra kører stadig på de kræfter, som han fik i Zïoli-huset, så de skal kæmpe 
hårdt. På den anden side må de ikke opgive forfølgelsen og begynde at snakke med 
de andre forfølgere. Ikke at de ikke kunne få nogle gode oplysninger, men så ville de 
miste Camarra. Selve jagten er det bare med at trække så lang tid, som det er sjovt. 
 

Scene 10: Elevatoren 
 
Sted: Navet 
 
Formål: 
At få ekspederet spillerne ned i Stubben med elevatoren, så de kan optage 
forfølgelsen af Camarra. 
 
Baggrund: 
Camarra har taget den elevator, som rådsmedlemmerne bruger til at bevæge sig rundt 
i Funghi. Spillerne kender ikke eksistensen af den, for den er mesterligt lavet uden en 
revne i væggen, når den ikke bruges. Nu står den mellem dem og Camarra. 
 
Handling: 
Inden de andre forfølgere kommer, går døren til elevatoren op, og det er meningen, at 
spillerne skal skynde sig ind. Derefter vil dørene lukke sig og nedturen til Stubben 
begynde. Spillerne skal ikke så meget udover at gå ind i elevatoren bortset fra, at 
Cárleon Eynos nok vil få problemer med sin klaustrofobi (der er ikke plads til mere 
end 6 personer) - ellers spiller han ikke sin rolle ordentligt. Brug også lidt tid på at 
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forklare denne mærkelige tur, da den skal opbygge lidt stemning til mødet med 
Stubben. Spillerne skal have lidt tid til at indse, at de er på vej et sted hen, som de 
overhovedet ikke kender til. Undervejs kan elevatoren også gå i stå, da det vil give 
Camarra mere tid til at udføre sine handlinger på Alfa-niveau, men det ved spillerne 
selvfølgelig ikke, så det kan også skrottes. 
 
Udgange:  
Scenen er slutningen på første del, men fortsætter selvfølgelig i anden del med scene 
12. 
 
Noter: 
Jeg indrømmer, at dette er et svagt punkt i scenariet. Spillerne skal ind i elevatoren 
med vold og magt, men det ville være fint, hvis de gjorde det af egen vilje. Hvis de 
værgrer sig, så lad forfølgerne komme ind og høre, at Camarra er forsvundet ned med 
elevatoren, hvorefter de vil presse på for at spillerne følger efter. De kender jo heller 
ikke noget til det, så de mener bare, at spillerne skal følge deres mission - og at det 
ikke kan gå hurtigt nok. Eventuelt, så vil de tilbyde at følge lige bagefter, men 
elevatoren kommer aldrig tilbage (nødgreb - ved det godt). Lad ikke spillerne undre 
sig for meget over elevatorens opførsel - de skal ikke have noget at sige over den 
(den er jo også blevet hacket af en halvt sindsyg flygtning med en IK på mellem 200 
og 300). 
Jeg håber, at du som gamemaster kan få dem overtalt og ikke bliver nødt til at sige: 
“Sådan bliver det, basta”, i så fald - skyd skylden på mig. 
 

Scene 11: Arkivet 
 
Sted: Navet 
 
Formål: 
At spillerne har en mulighed for at kunne samle information, de ønsker at få fat i. 
 
Baggrund: 
Arkivet er blevet åbnet som en rutine, når en optagelsesopgave stilles. Normalt er der 
ikke adgang til arkivet, og hvis en person ønsker at lede i det, skal Rådet spørges 
først, hvorefter han/hun vil få begrænset adgang i det emne, der er blevet spurgt om. 
 
Handling:  
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Der udspiller sig ikke en egentlig handling i arkivet, hvorfor scenen er blevet 
placeret her, men istedet er det et sted spillerne kan vende tilbage til, når de har 
behov for det. 
Jeg kan ikke skrive alle de ting, som de kunne finde på at søge efter, men give et par 
bud på, hvad de vil få ud. 
 
 
 
Noter: 
Hvis de søger på personer, så bryg et eller andet op over personbeskrivelserne, men 
husk at i filerne står ikke, hvordan folk er, men hvornår de er født (tidsregningen er 
2237, men ingen husker, hvorfra der tælles), forældre, kone, børn, etc. 
Hospitalsbehandlinger og lignende store begivenheder vil også være der  (Camarras 
vansiring er ikke nærmere beskrevet, men kun opført som behandling af skoldning). 
Spillerne vil ikke kunne søge på sig selv og heller ikke Stubben, NLP’en eller 
lignende forbudt viden. De vil få et adgang nægtet. 
Men hvis ønsket ikke ødelægger hele spillet, så lad dem bare få informationen, ellers 
server det i et ubrugeligt format - arkivet er omfattende. Og det er til for at bruges, 
ikke misbruges. Der er også mulighed for at spørge Rådet til råds i Arkivet, men de 
er ikke særlig meddelsomme. Men forespørgsler om NLP-enheden og Stubben vil 
blive modtaget med ekstrem kulde, og spillerne vil blive spurgt, hvorfra de har 
informationen. Hvis de svarer Camarra, så vil opgavens vigtighed blive intensiveret 
og en bemærkning om, at “så vil vi tage os af ham...” 
 

Hændelse: ..., hvor eeer duuu? 
 
Sted: Hvem ved... 
 
Formål: 
At bringe lidt uforudsigelighed og ekstra intriger ind i spillet. 
 
Baggrund: 
Camarra kunne måske tænkes at ville forsøge at bruge hjelmen på en af spillerne for 
at få denne over på sin side. 
 
Handling: 
På et tidspunkt, der er belejligt (det vil sige, hvis en af spillerne sakker bagud eller på 
anden måde er udenfor de andres åsyn et stykke tid) bliver en enlig spiller pludselig 
“overfaldet” af Camarra, som sætter forstærkeren på hovedet af spilleren. Denne får 
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hele hukommelsen tilbage på et øjeblik. Derefter vil Camarra prøve at overtale 
spilleren til at arbejde under dække i gruppen for ham. 
 
Noter: 
Dette er en meget tricky hændelse, da den kan få vidtrækkende konsekvenser. Det er 
en stor opgave som gamemaster at køre den igennem, da resten af scenariet ikke 
nævner noget om “befriede” spillere før scene 15. Det er også en stor opgave for 
spilleren, så jeg vil kun anbefale at køre hændelsen, hvis du som gamemaster føler at 
du er parat til freestyle OG der er en spiller, der viser de takter, der skal til. Jeg vil 
foreslå, at du holder en pause i spillet, mens du briefer spilleren, da han/hun skal 
have store mængder information. Det er op til spilleren selv, om denne vil hjælpe 
Camarra eller ej, men du kan jo opmuntre for at få mere spil. Det er forresten rimeligt 
uhebageligt at få reduceret sin IK til en 1/3. 
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Anden del 
 
 
Nede i Stubben vil spillernes behovsprocessorer ikke virke. De kan ikke bestille 
noget, og de kan ikke spore nogen eller blive sporet. Ydermere skiller de sig ud, da 
klonerne kun har få forskelle i udseendet. Kloner bærer også allesammen nummer. 
Der vil nok også gentagne gange opstå problemer med, at laverestående kaster ikke 
er accepteret på højerestående niveauer. 
 

Scene 12: En skrigende klon 
 
Sted: Alfa-niveau, gangen 
 
Formål: 
Spillerne stifter bekendtskab med Stubben, og støder på et problem, da de ikke kan 
få at vide, hvad Camarra har lavet. 
 
Baggrund: 
Idet Camarra kommer ud af elevatoren på Alfa-niveau, er der en Alfa-klon, der vil 
have at vide, hvad en Zeta-klon laver så højt over sit niveau - og så uden sit nummer. 
Camarra får listet forstærkeren over på klonen, som pludselig indser en hel del. 
Camarra beder klonen om at skaffe ham en produktionshal på Gamma-niveauet, 
masser af råstoffer og rigeligt med arbejdskraft. Med sin nye intelligens får klonen 
listet disse rekvisitioner igennem bureaukratiet. Bagefter tager Camarra forstærkeren 
af klonen igen. Desværre for klonen er hans NLP-enhed af en kraftigere type end 
Camarras. Den bliver ikke ødelagt af forstærkeren, men kun sat ud af funktion 
midlertidigt. Idet Camarra så fjerner forstærkeren, så skal al den information, som er 
gemt væk bid for bid gennem klonens levetid pludselig fjernes på en gang - med 
følgende hovedpine af dimensioner. 
 
Handling: 
Da spillerne kommer ud af elevatoren, starter klonen, Camarra udnyttede, med at 
skrige. Spillerne når måske lige at se Camarra forsvinde ind i en anden elevator, men 
må hurtigt vende opmærksomheden mod den klon, der ligger og skriger på gulvet, 
mens han holder hænderne på hovedet. Der kommer også folk ud fra dørene rundt 
om i gangen. Der bliver en mægtig palaver, mens den skrigende klon bare stadig 
ligger der, medmindre spillerne hjælper ham. Alfa-klonerne kan ikke tage sig af at 
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hjælpe ham. De er mere interesseret i, hvem spillerne er, og hvad de laver. Hvis 
spillerne insisterer på, at den skrigende klon skal hjælpes, vil de andre kloner sende 
bud efter nogle Delta-kloner til at tage ham med til en sygestue. Imellemtiden skal 
spillerne registreres i bureaukratiets hellige navn, og der er ikke den ting, de ikke 
skal kunne dokumentere. 
Når de endelig engang er kommet igennem hele papirmøllen, så vil de nok begynde 
at spørge om Camarra. Alfa-klonerne kender ikke noget til Camarra, men hvis 
spillerne spørger om den skrigende klon, så kan de hurtigt finde ud af, at han har 
været inde at bestille noget, men til deres store forundring, så er informationerne om, 
hvad der er bestilt låst af på computeren. Informationen kan godt låses op, men så 
skal man have fat i den systemansvarlige, og han er lige gået på fricyklus (En cyklus 
er 12 timer, og der er en arbejdscyklus og en fricyklus). Klonerne kan oplyse, at den 
systemansvarlige plejer at gå i teateret på Beta-niveauet efter sin arbejdscyklus (men 
de fortæller det kun, hvis de bliver spurgt). 
 
Udgange: 
Det vil nok være mest oplagt at opsøge den systemansvarlige - scene 13, men ellers 
kan de gå på opdagelse i scene 18 
 
Noter: 
Det er meningen, at spillerne skal smides direkte ind i helvede, hvor alt pludselig 
ramler ned over dem. Alfa-klonerne vil være meget mistroiske overfor dem, og til 
den konstante lyd af den skrigende klon. Det er normal procedure, at en nyankommet 
klon skal ansøge om at blive optaget i Stubben (ikke at denne har en chance fro at 
sige nej eller blive afvist - det er ren bureaukrati), så spillerne kan prøve at klare sig 
igennem som nye kloner, men så vil de konstant få problemer med at nogle af dem 
opholder sig på et højere niveau end de må. De kan også prøve at få sig selv 
anerkendt som medlemmer af Rådet, men de mangler den røde kalot. Desuden ville 
rådsmedlemmer aldrig begynde at jagte Stubben rundt efter en eller anden person. 
Scenen er meget betydende for, hvor frie tøjler spillerne har resten af scenariet, så det 
er op til din grusomhed eller spillernes fantasi (hvadenten der er størst). 
 

Scene 13: Vil ikke forstyrres 
 
Sted: Beta-niveau, Alfa-sektor, teatret 
 
Formål: 
Spillerne løber panden mod en mur, og må til at tænke kreativt. 
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Baggrund: 
Den systemansvarlige har koden til at låse filerne om Camarras rekvisitioner op, men 
han har fricyklus, så han er gået i teatret. 
 
Handling: 
Spillerne ankommer friske og frejdige til sektoren, vil hurtigt kunne finde ud af, hvor 
teatret er. Desværre for dem, er teatret lukket fuldstændig af, og der er ingen 
mulighed for at komme ind. Forestillingen vil tage 2½ time endnu (det vil en venlig 
forbipasserende sikkert kunne fortælle). Forsøg på indbrud er nytteløse, da 
værktøjerne mangler og dørene kan holde af h...... t.. Nødsituationer (brand, 
gasudslip etc) er også frugtesløse, da automatiske systemer tager sig af den slags. 
Kort sagt - de kommer ikke ind. 
 
Udgange: 
Hvis de er tålmodige og venter (og hvem har hørt om tålmodige rollespillere?) er det 
scene 14, som nok skal sætte deres tålmod på en prøve - hvis de vælger at finde på 
noget andet, så kig i scene 18. 
 
Noter: 
Spillerne har ikke en chance for at komme ind i teatret. Hvis der er tid nok (rigtig 
tid), så lad dem prøve at komme ind indtil de mister interessen, ellers send dem 
direkte til de to andre scener, og lad de 2-3 timer være gået på et øjeblik. Det ville 
være udmærket om spillerne kom ud i scene 18 i denne eller næste scene. 
 

Scene 14: Vanens magt 
 
Sted: Delta-niveau, Alfa-sektor 
 
Formål: 
At drive spillerne til grænsen, samt at vinde tid for Camarra (så det bliver et 
meningsfyldt scenarie) 
 
Baggrund: 
Den systemansvarlige er færdig med at se tv og spillerne har fundet ham. 
 
Handling: 
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Den systemansvarlige er ikke til at hugge eller stikke i. Han er så indgroet i sine 
vaner, at han nægter at arbejde i sin fricyklus. Han vil gå fra teatret og ned på 
niveauet nedenunder (Delta) for at indtage lidt aftensmad og bagefter til sit værelse 
(Alfa-kloner har eget værelse med toilet). Spillerne kan prøve at blokere vejen for 
ham, men han kender alle smutvejene, det gør de ikke. Først ankommet til sit 
værelse, så vil han låse døren og lægge sig til at sove - tungt (rent faktisk bliver hans 
NLP-enhed fjernstyret af en lille sender i hovedenden af sengen til at lade hans 
hjerne gå på laveste niveau, REM-søvnen. Den kan ikke påvirke spillerne, hvis de 
formår at komme ind). Spillerne kan jo prøve at få lidt søvn imens. 
 
Udgange: 
Igen er scene 18 et bud, men hvis de insisterer på at vente på ham, så lad dem få 
scene 15. 
 
Noter: 
Scenen indeholder ikke særlig meget, men hvis spillerne har været emsige nok i den 
forrige scene, så har de ikke fortjent andet. 
 

Scene 15: En forladt produktionshal 
 
Sted: Gamma-niveau, produktionshallen 
 
Formål: 
At spillerne skal finde ud af, at Camarra er ude på noget virkeligt stort, og desuden at 
få gang i de moralske overvejelser angående hjelmen. 
 
Baggrund: 
Camarra har produceret hjelme til at starte et oprør. Hallen er blevet brugt til dette, 
men ligger nu forladt hen. Camarra er allerede på vej ned for at starte sit oprør. 
 
Handling: 
Hvis spillerne har ventet på den systemansvarlige, så vil han efter endt fricyklus 
komme ud, gå hen for at spise morgenmad - mens han lytter på, hvad spillerne siger. 
Derefter vil han gå op til Alfa-niveauet og på mindre end et halvt minut låse filerne 
op. Heri kan de se, at Camarra har lånt produktionshallen. 
Hvis spillerne er kommet her på anden måde (for eksempel scene 19), så glem denne 
første del. 
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Når de kommer ind i hallen, ligner det et kaos (det er det også). Hvis de går på 
opdagelse, så vil de finde en hjelm. Hvad de vil gøre med den, er ikke til at forudse, 
men der er ikke meget andet, der er noget værd i hallen. 
 
Udgange: 
Når de kommer ud, så vil scene 16 indtræffe. 
 
Noter: 
Nu begynder spillet virkelig at kunne udvikle sig i flere retninger. Spillerne kan 
vælge ikke at bruge hjelmen overhovedet - i så fald er der ikke mange chancer for 
Afslutning B. En af dem kunne dog meget vel tænkes at tage hjelmen på (specielt 
Sefren eller Dïero). Når en spiller gør det, så træk denne med udenfor, og giv 
han/hun en intensiv briefing om alt det, spilpersonen nu ved. Spilleren vil nok ikke 
ønske at slippe hjelmen igen (intelligens - og viden for den sags skyld - er et stærkt 
narkotikum), men hvis flere af spillerne har haft den på, kunne der jo blive et 
interessant slagsmål (de er jo ikke pacifistiske længere...) over at få den. Hvis der er 
en spiller, som allerede har fået ødelagt sin NLP-enhed gennem hændelsen i første 
del, så vil denne nok hurtigt få fat i hjelmen, da denne virkelig kender potentialet. 
Denne scene er en nøglescene, så lad spillerne arbejde den igennem. 
 

Scene 16: Psst 
 
Sted: Udenfor produktionshallen 
 
Formål: 
At trække spillerne lidt rundt ved næsen for tilsidst at føre dem til Camarra. 
 
Baggrund: 
Camarra har sendt en Epsilon-klon afsted for at sinke spillerne. Klonen skal foregive 
at ville føre spillerne til Camarra for at forråde ham (Klonen mangler sin venstre 
underarm, hvor hans behovsprocessor skulle have siddet - han bruger det til at 
forklare, hvorfor han vil forråde Camarra). Når lyset blinker (og alt andet elektrisk 
dør hen et øjeblik) vil klonen føre spillerne ned på Zeta-niveau og direkte til 
Camarra. Blinket betyder nemlig, at fusionsreaktorerne på Zeta-niveauet er erobret. 
 
Handling: 
Idet spillerne går ud af produktionshallen fra sidste scene, bliver de psst’et fra 
skyggerne. Ud træder en klon, som præsenterer sig som Epsilon-2017. Han tilbyder 
at føre dem til Camarra, så de kan fange ham. Han vil ikke ud med, hvorfra han ved, 
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at han forfølger dem, men han fører dem sikkert ned mod Epsilon-niveauet og ud i 
Epsilon-sektoren. Her traver de frem og tilbage fordi E-2017 “ikke lige kan finde den 
rigtige tank”, mens han lystigt fortæller om arbejdet med at producere alger (og det 
er ikke noget, der er særlig behageligt). Han vil blive ved med at forsikre om, at det 
er lige i nærheden, indtil de mister tålmodigheden. Så blinker lyset, og han vil tage et 
alvorligt ansigt på og føre an ned mod Zeta-niveau. 
 
Udgange: 
E-2017 vil føre dem til det store møde med Camarra, hvor det moralske opgør skal 
stå. 
 
Noter: 
E-2017 er en rigtig flink fyr, som ingen kan undgå at holde af. Han er ganske vittig 
og uselvhøjtidelig. Der er mange muligheder for, hvis en/nogle af spillerne allerede 
er “befriet”, at de vil true E-2017 til at finde det eller lignende - og derved afsløre sig 
overfor de andre. Det er svært at spå, hvordan “befriede” spillere vil reagere, så vær 
parat til at køre freestyle. 
 

Scene 17: Afgørelsens øjeblik 
 
Sted: Zeta-niveau, Zeta-sektor, Camarras HQ 
 
Formål: 
Spillerne må gøre op med sig selv, om de vil tilslutte sig Camarras oprør og måske 
skulle slå deres egen venner ihjel, eller de vil prøve at bekæmpe ham for at redde 
dem. 
 
Baggrund: 
Camarras slagord er: “Knus Kuplen, tilbage til det fri!” Han vil gerne hævne sig på 
alle dem, som har hånet ham gennem årene, så derfor må det meste af Kuplens 
beboere dø (Camarra er ikke en misforstået helt - han er ER skurk). Han vil dog 
gerne have sådanne nogen som Mirëa og Cárleon over på sin side, da de jo er familie 
og venner. De andre får en chance for at tage imod nådesgaven: Forstærkeren. 
 
Handling: 
Når elevatoren åbner på Zeta-niveau vil en flok vilde Zeta-kloner straks kaste sig 
over dem. De er udstyrede med forstærkere. De bringer straks spillerne og E-2017 til 
en overordnet, som genkender E-2017 og beder de menige om at eskortere spillerne 
og E-2017 til hovedkvarteret. Her vil Camarra tage imod dem. Han er meget 
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forandret i forhold til det, de plejer at kende. Dette er en Camarra, som har magt og 
respekt, og som stadig soler sig i det. Han sidder på en intermistisk feltherrestol, 
mens han bliver opvartet. Han leger også konstant med ædelsten, som er bragt til 
ham. Idet E-2017 kommer ind, falder han på knæ for Camarra (som absolut godt kan 
lide det) og trygler om den forstærker, som er blevet lovet ham. Han får den og sætter 
den på hovedet med et udtryk som en junkie, der lige har fået sit fix (han bliver dog 
ikke sløv - tværtimod). Dette er bare for at spillere, der ikke er “befriet” skal blive 
betænkelige ved forstærkeren. Spillere, der er, burde føle en vis trang til også at få 
en. 
Cammarra vil byde dem velkommen til oprøret og i en selvglad tone begynde at 
fortælle, hvad han har udrettet. Pludselig vil han rejse sig op, råbe slagordet 
(opvartere, strateger og spytslikkere vil følge trop) og i et nærmest råbende toneleje 
læse anklagerne mod Kuplen op, pege på spillerne og højt spørge, om de vil lade 
Nådegaven (det kalder han forstærkeren - han står med en i den anden hånd, så de 
kan ikke være i tvivl) befri dem for Rådets lænker eller de vil dø i retfærdighedens 
navn, som Rådet usle lakajer. Nu er der muligheden for en moralsk diskussion med 
Camarra, men han vil nok være lidt svær at overtale til nogetsomhelst (sådan har 
magt det med at gøre ved folk). Når diskussionen ikke kan trækkes mere, og spillerne 
har valgt side, men lige inden nogen tager forstærkeren på hovedet, lyder der 
pludselig høje, fortvivlede råd udefra (stedet er et gammelt depot for prøver), og en 
Zeta-klon kommer løbende ind og fortæller, at der er et eller andet, der angriber dem 
med våben (de kloner, der ikke er blevet omvendt, har også gjort modstand, men de 
har ingen våben, og de er rimelig forhindret af deres NLP-enhed i at gøre ret meget). 
Der opstår stor tumult, og de af spillerne, der måtte ønske det (også nogen, der lige 
har sagt ja til at modtage forstærkeren, men egentlig ikke ønskede det) kan nå at 
slippe væk. Det vil måske tilmed være muligt, at få et par forstærkere med, hvis det 
måtte ønskes. 
 
Udgange: 
Hvis spillerne har valgt at følge Camarra i hans opgør, er det Slutning A, der er 
interessant, mens hvis de synes, at det gamle system var det bedste, så foregår det i 
Slutning B. Hvis der var forskellig tilslutning, så vil den side med flest spillere få 
betydning for, hvilken slutning, der skal vælges. Dog vil dem fra den anden side, 
blive overvundet, men ikke dræbt og derefter blive behandlet som fanger. 
 
Noter: 
Scenen er klimakset i scenariet (ihvertfald det moralske), så giv dig god tid til at lade 
Camarra rave rundt i sine herredrømme. Desuden er diskussionen vigtig, men ikke i 
langdrag. Spillere, der er blevet befriet, skulle ikke betænke sig på at få fat i en 
hjelm. Det kunne også være et ekstra pressionsmoment, hvis nogen af spillerne tog 
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en hjelm på og så begyndte at overtale de andre. Overfaldet i slutningen af scenen er 
bare en undskyldning for at spillere, der ikke vil modtage forstærkeren kan 
undslippe. 
At spillergruppen er delt i to lejre er rimeligt sandsynligt, og lad den bare være det, 
men du bliver nødt til at vælge, hvilken slutning, der skal vælges. Det kan være 
svært, hvis der er tre på hver side, men sådan er livet bare en gang imellem (Det er et 
ord på fem bogstaver...) 
 

Scene 18: Sightseeing i Stubben 
 
Sted: Hvor det skal være. 
 
Formål: 
At fortælle lidt om mulighederne, hvis spillerne vælger at se sig lidt omkring. 
 
Baggrund: 
Da der i scene 13 og 14 lægges op til, at spillerne skal gå på opdagelse, så er her et 
par forslag til, hvad der kan ske. 
 
Handling: 
Hvis spillerne bare vil dalre rundt, så lad dem det. Så kan de snuse lidt til den verden 
Stubben nu er. 
Men hvis du synes, at de skal lidt mere end det, så lad dem for eksempel se Camarra 
dukke op et sted, elller endnu bedre, så lad dem se produktionshallen, mens den er i 
fuld gang - enten finder de ud af, at det er Camarra, eller også gør de ikke... 
Hvis de bevæger sig ned på Zeta-niveau, så kunne oprøret jo allerede være igang, og 
de måtte gøre noget for at i det mindste udskyde det. 
 
Udgange: 
Kobl spillerne tilbage på scenariet, hvor det passer ind - eller skrot resten og kør 
freestyle på resten af lortet. 
 
Noter:  
Jeg vil opfordre til at krydre scenariet med egne påfund. Jeg håber, at verdenen er 
beskrevet så godt, at det ikke er noget problem. Hvis spillerne finder på et eller andet 
sjovt eller den mindste smule intelligent, så beløn dem med at gå videre derfra. 

Slutning A: Knus Kuplen 
 
Sted: Zeta-niveau og Kuplen 
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Formål: 
At give den ene mulige (skitserede) afslutning på scenariet. 
 
Baggrund: 
Spillerne (eller de fleste af dem) har slået pjalterne sammen med Camarra. Nu truer 
et angreb fra en flok krigskloner, som Rådet har haft gemt nede i Hjertet. De er 
beregnet specielt til en situation, som kunne komme ud af kontrol. De er et mix af de 
forskellige slægter og har en NLP-enhed, som gør dem mere til robotter en 
selvstændige personer. De er programmeret til at eliminere alle Zeta-kloner og er 
udstyret med lasergeværer. 
 
Handling: 
Krigsklonerne er ved at gøre et godt indhug i oprørerne. Spillerne kan sikkert gøre 
forskellen mellem succes og fiasko, da krigsklonerne ikke vil angribe dem, men 
nærmere prøve at beskytte dem på grund af programmeringen (Mirëa undtaget, da 
hun jo ligner en Zeta). Zeta-klonerne er udstyret med mineudstyr, som også kan være 
ret effektivt, men ikke overfor lasergeværer. Hvordan det nærmere skal foregå er op 
til spillerne. Hvis nogen af dem har besluttet sig at vende tilbage til Kuplen, så må de 
vælge, om de vil løbe mod  elevatoren (om den virker eller ej, er op til dig) eller de 
kan hjælpe krigsklonerne. 
Efter at have overvundet krigsklonerne går oprøret direkte mod Nav-elevatoren. 
Camarra vil have spillerne til at køre op og udrydde Rådet med de nyerhvervede 
våben. Hvis de ikke gør det, så bryder helvede løs (de er lige blevet hyldet som helte 
for deres indsats mod krigsklonerne), mens den anden mulighed betyder, at de vil 
være på vej op for at udrydde deres tidligere ledere og mentorer. Igen er 
elevatorturen en god mulighed for at overveje situationen lidt nærmere. Oppe i 
Rådskammeret vil Rådsmedlemmerne gå rundt og undersøge skærme ude ved 
væggene. Mange af dem vil trygle om nåde, mens andre vil prøve at flygte (de kan 
ikke angribe spillerne). Det vil ikke være særligt svært at skyde dem - kun 
overvindelsesmæssigt. Det kan godt være, at de helt lader være (endnu flere 
interessante muligheder) 
Imellemtiden er Camarra begyndt at sende Zeta-kloner op til Kuplen. Spillerne kan 
ikke komme ned, så de må blive deroppe, mens de kan se deres famile og venner 
blive dræbt (også en del i Zïoli-huset). Bagefter kan de komme ned til Kuplen, som 
hurtigt forlades, hvorefter den sprænges i stykker. 
Hvordan livet idet fri former sig, er en hel anden sag... 
 
Udgang: 
Det er SLUT. 
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Noter: 
Det er en ordentlig mundfuld og ikke særlig nøjagtig beskrevet, men grunden er, at 
enten er spillet så langt fra scenariet på dette tidspunkt, at det ikke kan bruges til ret 
meget , eller også er tiden ved at være udløbet, så resten skal lires lidt hurtigt af. Men 
hvis tiden og kræfterne er til det, så tag hver enkelt del lidt mere grundigt, der faktisk 
en del guf der. 
 

Slutning B: Opgaven udført 
 
Sted: Zeta-niveau og Kuplen 
 
Formål: 
Den anden mulige (skitserede) slutning på scenariet 
 
Baggrund: 
Spillerne har nægtet at modtage en forstærker og er nu tæt på at dø, men bliver 
reddet af tumulterne over krigsklonernes ankomst. De flygter ud af “tronrummet”. 
 
Handling: 
Det mest naturlige ville være at at flygte opad eller mod Nav-elevatoren. Ind i Nav-
elevatoren kommer de dog nok på et tidspunkt og op til Kuplen. Her vil det ganske 
Råd stå parat til at modtage dem. Krigsklonerne har massakreret oprøret (Camarra 
med) og det er nu tid til finde en, der skal optages i Rådet. De fem andre vil blive 
afhentet af en deling krigskloner, som vil tage dem med ned i Stubben for at blive 
likvideret. 
Der er også den mulighed, at alle spillerne bliver likvideret for formodet 
meddelagtighed i oprør, eller de bliver sendt tilbage til Stubben for at henleve resten 
af deres liv der. “Befriede” spillere kan eventuelt prøve at angribe Rådets 
medlemmer - jeg kan kun gisne om udfaldet. 
 
Udgang: 
Det er SLUT. 
 
Noter: 
Grundlæggende kan man sige, at oprøret bliver slået ned, men spillerne kan ikke 
vende tilbage til deres tidligere liv, for de kender til Stubben. Eventuelt kan de gå ind 
på at få slettet hukommelsen om alt dette (særligt problematisk for “befriede” 
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spillere). Det vil dog være bedre, om de skulle leve med visheden om slavesamfundet 
resten af deres liv - måske endda dernede uden at kunne afhjælpe deres situation. 
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Appendiks A: BAGGRUNDSVIDEN OM VERDENEN 
 
 
Den verden Kuplen foregår i 
 
Kuplen foregår på et tidspunkt i fremtiden, hvor EU er blevet et handelssamarbejde 
mellem selvstændige bysamfund. De enkelte samfund har - med få undtagelser - 
ingen kontakt med hinanden udover vareudvekslingen. 
Kuplen er også et sådant isoleret samfund, som ligger i nærheden af Middelhavet 
eller på en ø ude i det. Det nærmere sted er irrelevant, for spillerne vil aldrig komme 
så langt væk, at de finder andre samfund (en god grund til, at det rent faktisk ligger 
på en ø).  
 
De to samfund 
 
I virkeligheden er Kuplen kun en del af dette overordnede samfund. Samfundet 
består også af Stubben. Kuplen er en slags overklassedel, hvor indbyggerne har en 
stor frihedsgrad i forhold til indbyggerne i Stubben, da de for eksempel kan forlade 
Kuplen, hvis de ønsker det. Det samlede samfunds navn er Funghi.  
Stubbens folk er kloner, som arbejder hårdt hver eneste dag for at forsyne 
indbyggerne i Kuplen med de ting, som de vil have. Alligevel lyder der ingen tak fra 
Kuplens beboere, som ganske enkelt ikke kender eksistensen af Stubbens beboere. 
De modtager bare frugten af de andres arbejde. Stubbens slaver kender heller ikke 
noget til Kuplens indbyggere. 
 
Slægter 
 
Begge samfund er inddelt i slægter/kaster (slægter hedder det i Kuplen, mens det 
hedder kaster i Stubben. Begge navne vil blive brugt fremover, men mest slægt - 
grunden vil fremgå senere). Hver slægt repræsenterer groft sagt en type erhverv, og 
alle medlemmerne af slægten er berørt af dette, da de arbejder med det hver dag fra 
barnsben af. Både slægter og kaster er navngivet efter det græske alfabets første seks 
bogstaver. Slægterne har et navn, som begynder med dette bogstav, mens kasterne 
bare er navngivet med bogstavets navn. Slægten styres af en Slægtsøverste, som også 
repræsenterer slægten overfor Det øverste Råd (se senere) og de øvrige slægter. De 
aftaler også ægteskab med de andre Slægtsøverster på et bestemt møde i foråret. Når 
et ægteskab indgås, så vil manden følge kvinden over i hendes slægt. Ægteskaber 
indenfor slægten er sjældne for at undgå indavl. 
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Her kommer en oversigt over slægterne (navnet i parentes er den tilsvarende kaste): 
 
Arccolo (Alfa): De er administrationsfolk og det er business over hele linien. 
Desuden  interesserer de sig meget for tal. Arccolo har tendens til 
 overklassefornemmelser og de er også tilsvarende intolerante overfor de 
 andre slægter. Arccolo-slægtens fysiske kendetegn er sort hud og 
 skaldethed. 
 
Berianni (Beta): Berianni er kunstneriske og kreative. De beskæftiger sig med 
maling,  skrivning og instruktion. De er normalt altid fyldte med romantik og 
 rimelig henførte. De søger konstant inspiration. Berianni-slægtens fysiske 
 kendetegn er grønne øjne og sort, sort, naturlig krøllende hår. Desuden er 
 de (næsten) alle smukke som filmstjerner. 
 
Deconna (Delta): Hyggefolk over hele linien. De sørger for, at alle får god mad og 
har  en god seng, samt at der bliver sørget for syge folk. De er kunstnere med 
 en grydeske, og selvom de andre slægter ikke vil indrømme det, så kan de 
 ikke undvære Deconnaerne. Deconna-slægten er ikke særligt høje, men 
til  gengæld har de en god del i den anden retning og deres ansigter er også 
 kraftige og rødmossede. Mændene i slægten har alle som en store 
 moustacher, som der er meget stolte af. 
 
Glamon (Gamma): Er det teknisk, så er det Glamon. Slægten er opfindere fra en side 
 af, og man spørger ikke en Glamon om klokken med mindre, man vil 
vide  hvordan uret er opbygget. De er dybt fascineret af ny teknologi (selvom 
de  selv laver det meste af det). Glamon-folk er magre og ranglede - over 
 middelhøjde - desuden har de flyveører, som man ikke skal nævne 
overfor  dem. 
 
Eynos (Epsilon): De andre kan fare så meget de vil - en gulerod ved man, hvor man 
 har. Det eneste, der kan få blodet til at stige i en Eynos, er konkurrence. 
 Hvad enten det er med bold eller om det største græskar. På grund af de 
 grønne fingre holder Eynos meget af livet udenfor Kuplen, men helst 
heller  ikke for langt væk fra dens tryghed. Eynos-slægten er alle store af 
bygning  - mænd som kvinder - 2 meter er ikke en unaturlig størrelse for en Eynos. 
 De er dog ikke kraftige, men faktisk meget adrætte. Derudover har de et 
 helt hvidt, meget viltert og uregerligt hår, som altid står til alle sider, som 
 en høstak. 
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Zïoli (Zeta): Utilpassede er det ord, som de andre slægter sætter på Zïolierne. 
Grunden  til dette er vel, at Zïolierne er strejfere, som godt kan lide at forsvinde i et 
 langt stykke tid uden at nogen hører fra dem. En anden grund kunne 
være,  at Zïolierne selv har et anstrengt forhold til de andre slægter, som de 
synes  undertrykker dem. Udover det, er en Zïolis store interesse ædelsten og 
 deres tilvirkning samt at jage et par dyr - et kærkomment tilskud til en 
 ellers vegetarisk kost. Zïolier er ikke så store af bygning, men de er dog 
 ikke svage af bygning. De bevæger sig meget katteagtigt og er i stand til 
at  gøre det meget lydløst. De har en svagt brun hud og en stor konveks næse 
 med en kraftig næsehårsvækst. 
 
Kuplen 
 
Kuplen består, som navnet antyder, af et område overdækket af en kæmpemæssig 
gennemsigtig kuppel. Stubben derimod er som en kegle i trin, som befinder under 
jorden under Kuplen. De er kun forbundet med hinanden af en elevator og et par 
forsyningsrør. I Kuplen er der udenom denne elevator bygget et par rum til 
forvaltning og lignende. Det bliver kaldt Navet.  
Regelmæssigt fordelt mellem Navet og kuppelen ligger Slægtshusene, som er det 
sted, hvor medlemmerne af slægterne sover og tilbringer størstedelen af deres tid. 
Desuden findes der Arena, som er en stor stadion udenfor Eynos-huset, som 
mestendels bruges til det foretrukne spil i Kuppelen, piedra, som er en holdsport i stil 
med basket og amerikansk fodbold, men som spilles med en stor stenbold, som det 
kræver mange kræfter at bevæge sig adræt med. Desuden er der den store spisesal, 
som er en separat bygning ved siden af Deconna-huset. Her er selve spisesalen, et 
tilhørende stort køkken og ovenpå er der et mindre hospital. 
De landskabelige omgivelser er præget af en flod, som bliver til en å, idet den 
passerer tværs gennem Kuplen. Den bidrager med næsten alt det vand, der bruges i 
Kuplen (og Stubben) og den fjerner også resterne. Lige rundt om Kuplen er Eynos-
folkenes marker, hvor de konkurrerer  om at have de største tomater og lignende. 
Lidt længere væk omkranses floddalen af lave bjerge, hvor Zïolierne tit vandrer for 
at finde halvædelsten. Et par af dem har endda deciderede miner deroppe. 
 
Stubben 
 
Stubben er delt strengt hierakisk op, hvor hver kaste holder sig for sig selv. Det 
afspejler sig også i den arkitektoniske udformning af Stubben. Den er som en kegle, 
der er inddelt i trin. Hvert trin kaldes for et niveau. Der er et niveau for hver kaste 
hver med et antal sektorer - der ligger som ringene i en dartskive - svarende til, hvor 
langt nede niveauet ligger. Det vil sige, at på Alpha-niveauet er der kun en sektor, da 
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den ligger øverst, mens Delta-niveauet, som ligger nummer tre fra oven, har en 
Alpha-sektor inderst, dernæst en Beta-sektor og yderst en Delta-sektor. Dermed er 
Delta-niveauet det første niveau, hvor der optræder en Delta-sektor, og at de 
niveauer, der ligger nedenunder (Gamma, Epsilon og Zeta) også har en. Det er 
vigtigt at huske forskel på niveauer og sektorer. Stubben består af 6 niveauer, som 
igen er delt op i op til 6 sektorer. Alle navngivet løbende fra Alpha til Zeta. 
Alfa-kloner arbejder generelt kun i Alfa-sektorerne, men de bliver for eksempel også 
engang imellem bedt om at deltage i film, som Beta-klonerne laver. Og ligeledes med 
de andre kaster - de holder sig så vidt muligt til deres egne sektorer, og helst så tæt 
på deres eget niveau. Der er meget mere prestige i at arbejde på Alfa-niveauet end 
Gamma-niveauet for en Alfa-klon. Generelt kan man sige, at på et givet niveau vil 
den pågældende kaste være at finde næsten overalt, mens de på andre niveauer kun 
vil være at finde i deres egen sektor. 
Niveauerne bærer også præg af hvilken status kasten har i samfundet. På Alfa-
niveauet er der væg-til-væg tæpper og dekorativ kunst på væggene. Overalt er der en 
airconditionkølet business-stilhed. Derimod er det råt udhuggede vægge på Zeta-
niveauet. Overalt er der transportbånd, som bringer råmateriale til forarbejdning. Det 
hele larmer, og luften er tung, tyk , støvet og smager som om den er blevet brugt 
mange gange før. 
En oversigt over de enkelte sektorer: 
 
På Alfa-niveauet er der kun et par kontorer til ledende administrationsfolk, samt et 
arkiv. 
 
Næste niveau er Beta-niveauet, hvor der først er en Alfa-sektor med et teater, en 
biograf og et par småkontorer, og udenom en Beta-sektor, hvor der findes et studie, 
et par atelier og andre rum, som bruges i produktionen af underholdning til Stubben. 
 
Delta-niveauet indeholder i Alfa- og Beta-sektorerne soverum og spisesal for de 
respektive kaster. Delta-sektoren indholder foruden et par spiserum også nogle store 
køkkener, som forsyner alle tre sektorer med mad. 
 
Gamma-niveauet har administration i Alfa-sektoren, biografer i Beta-sektoren, 
soverum og køkkener i Delta-sektoren, og i Gamma-sektoren er der store værksteder, 
hvor størstedelen af de ting, der behøves i Kuplen, produceres. Desuden er der en 
stor central, hvor store rør sender varer afsted til andre bysamfund og tilsvarende 
bliver andre varer modtaget der. Det hele styres inde fra Alfa-sektoren. 
 
Epsilon-niveauet starter også med administration i Alfa-sektoren, derefter er der i 
Beta-sektoren store stadions, hvor Epsilon-klonerne underholder hinanden i diverse 
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spil, Delta-sektoren indeholder de obligatoriske soverum og køkkener - der er bare 
mindre plads end på de foregående niveauer, da der er flere, der skal leve der, 
Gamma-sektoren indeholder maskineri til at foretage den første behandling af de 
alger, som produceres ude i Epsilon-sektoren, som ikke består af andet end 
algetanke. Algerne bruges til mad (ikke i Kuplen, som har deres egen forsyning fra 
Eynos-slægtens marker), og nogle af algerne er svære at få til at vokse, men de 
smager til gengæld godt - de bruges til Alfa-klonerne. Andre vokser som vandpest og 
smager intet som helst af - de går ned til Zeta-niveauet. 
 
Zeta-niveauet har også en administrationssektor, i Beta-sektoren er der kun nogle 
store bare rum, hvor Zeta-klonerne får lov til at komme af med deres aggressioner 
ved at slås med hinanden. Deltasektoren har ingen køkkener - maden bliver sendt 
ned fra Epsilonniveauet - for ellers er der ikke plads til Zeta-klonerne. Gamma-
sektoren står for forarbejdningen af råstofferne, som kommer udefra Zeta-sektoren. 
Desuden står de for driften af fusionsreaktorerne i Epsilon-sektoren, hvis 
overskudsvarme bruges i algetankene på Epsilon-niveauet. Det er her, at al den 
energi, der bliver brugt i både Kuplen og Stubben, bliver produceret. Til slut er der 
så Zeta-sektoren. Den har ikke nogen fastlagt ydergrænse, da det er en stor mine, 
hvor minegangene spreder sig ud fra Stubben - derfor bliver de også populært kaldet 
Rødderne. Stedet virker som et stort kaos, men der er styr på det - stol på Alfa-
kasten. Zeta-klonerne selv er noget forhutlede, da de oplever daglige slagsmål og 
hårdt arbejde ude i minerne. 
 
Dagligliv i Kuplen 
 
Enhver person i Kuplen tilhører en slægt, som de foretager sig alt med. En indbygger 
i Kuplen vil normalt spise morgenmad sammen med sin slægt, hvorefter han/hun vil 
gå igang  med dagens gøremål. Der er intet krav i Kuplen om, at man skal udføre et 
stykke arbejde, men langt de fleste gør det alligevel, for at have noget at give sig til. 
Derefter går dagen med disse gøremål, slappen af sammen med venner - også fra de 
andre slægter og evt. lidt adspredelse fra Berianni-slægtens side, der jo er kunstnere 
til fingerspidserne. Om aften foregår spisningen normalt i Deconna-slægtens store 
spisesal, som er bygget til, at alle Kuplens beboere kan sidde der på en gang. 
Alt i Kuplen foregår i rolig og afslappet atmosfære, hvor ingen har travlt. Der er en 
typisk sydlandsk “imorgen, imorgen”-stemning. Hvis vi ikke når det nu, så når vi det 
nok imorgen - hvis ikke imorgen, så var det måske ikke så vigtigt... 
 
Dagligliv i Stubben 
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Morgenholdet starter dagen på samme tid, hvor de søger til Delta-sektoren på deres 
niveau. Her får de den algemiddag, som er forberedt for deres kaste. Straks efter går 
det afsted til arbejde. Alfa går til kontorerne rundt omkring på de forskellige 
niveauer. Beta begynder at male eller mere sandsynligt - deltager i en film for en af 
de lavere kaster. Nogle få af dem er skuespillere i teateret i Alfasektoren på Beta-
niveau. Delta-natholdet har allerede været igang længe med at forberede maden, og 
nu går de i seng. Alger er rimeligt besværlige at få til at se appetitlige ud, så 
afhængigt af kasten ser maden ud derefter. Det nye hold går igang med at forberede 
det næste måltid. Gamma-morgenholdet overtager de evigt kørende maskiner. Det er 
ikke effektivitet at stoppe dem med mindre de er i stykker. Også Epsilon og Zeta 
skifter hold. 
Inden de fleste kloner går i seng vil de dog normalt nyde lidt af den underholdning, 
som altid er parat fra Beta’erne.  
Alfa-kloner vil gå i teatret eller ind i galleriet. Mange af dem sniger sig dog også ned 
for at se film, men de vil ikke indrømme det.  
Betafolkene vil helst være fri, når de ikke arbejder, men de står også med det næsten 
tolv timer i træk.  
Deltafolkene får leveret dagens avis, som de så trækker sig tilbage med. Avisen 
bliver næsten kun produceret for dem, for det er deres foretrukne adspredelse.  
Glamon ser regelmæssig film. Rent faktisk er de fleste fuldstændig bidt af en 
filmstjerne, som de tilbeder. Der går mange diskussioner om, hvem der er den største 
stjerne. Mange af filmene har mere karakter af soap opera og uendelighedsserier end 
egentlige film, men de vises på det store lærred.  
Epsilonklonerne har godt nok allerede knoklet med at optage alger eller få nye til at 
spire, men alligevel smider de sig ivrigt ud i den ene vilde sport efter hinanden. 
Mange af dem kræver stor styrke, for det er velset hos en Epsilonklon.  
Zeta løber hylende ned gennem gangene, indtil de når de store slagsmålsrum, hvor 
store bunkeslagsmål bryder ud. Mange kommer ud af kampen med ordentlige knubs, 
men de fleste har efterhånden lært, at det ikke nytter noget at blive slået til plukfisk, 
for en klon, som det skønnes, at han/hun ikke er arbejdsdygtig inden for 5 døgn, 
bliver straks “udvundet”.  
Alle nyttige organer og andre stoffer som insulin og blodplader bliver udvundet og 
der bliver ikke mange rester tilbage af den tilskadekomne. Udvinding kan ske for alle 
kaster, men en Zeta-klon har stor sandsynlighed for at blive udvundet, mens der tit 
bliver gjort lidt mere for at redde en Alfa-klon. Udvindingen sker i nærheden af 
varecentralen, da ting som insulin og organer er i høj kurs i andre bysamfund, hvis de 
er friske, så det er en vigtig indtægtskilde.  
 
Behovsprocessoren og NLP-enheden 
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En vigtig ting at vide for at forstå Funghi-samfundet er, at alle indbyggere - det være 
sig fra Kuplen eller Stubben - har et kyberimplantat, som styrer store dele af deres 
liv. Ingen af indbyggerne ved, at de har den. 
Kyberimplantatet kaldes: En NeuroLingvistisk Programmerings-enhed (NLP), som 
kan forhindre hjernen i at bruge dele af sin hukkommelse. Den har også muligheden 
for at skrive ting ind i hukommelsen. Desuden kan den - ved hjælp af elektriske 
signaler - tilskynde bæreren til at gøre visse ting. Trangen til at gøre det er næsten 
uimodståelig, og der skal en stor fobi eller lignende til for at modstå den. Som den 
mest vigtige ting, kan den forhindre aggresive tanker i at opstå ved at blokere 
lillehjernen. Det vil sige at intet menneske kan slå eller skade et andet på grund af 
vrede eller had.  
Systemet har to undtagelser: Zeta-kloner, hvor man har fundet, at den billigste måde 
at underholde dem på var at lade dem slås imod hinanden. Derfor er deres NLP-
enhed justeret lidt, så de kan udvise mild agressivitet. Det forlænger i de fleste 
tilfælde faktisk deres liv, da de ellers opbygger så meget uforløst vrede, at de bryder 
sammen. 
Den anden undtagelse er uønsket, da det har vist sig, at indbyggerne i visse tilfælde 
kan “komme til” at skade en anden beboer. NLP-enheden kan ikke blokere en 
pludselig tilskyndelse til at “tabe” en kniv eller “sprøjte det forkerte sted”. 
“Uheldene” opstår lige pludselig i hjernebarken og berører ikke lillehjernen. Hvis 
“uheldet” indeholdt et direkte angreb mod offeret ville NLP-enheden reagere, men 
ikke hvis det kun er uagtsomhed, som forårsager “uheldet”. Hvis et “uheld” sker, så 
vil personen, der gjorde det blive set på med mistænksomhed, da beskadigelse af liv 
er ildeset, ligegodt hvordan det er sket, men der vil ikke komme nogle følger, da 
ingen kan tiltro andre at gøre det med vilje. 
Sammen med NLP-enheden er der koblet en lille computer, som sidder skruet ind i 
den ene underarmsknogle. Den består af nogle knapper og et lille display. Den kaldes 
en behovsprocessor og bruges til at bestille ting, som man har brug for. Desuden kan 
man altid spore en person med behovsprocessor, da den altid registrerer hvor man er. 
Processoren har godt nok en indstilling, hvor der står, at man ikke vil spores af 
andre, men det gælder kun andre mennesker, hvorimod et sted som Navet altid kan 
spore folk uanset hvad. 
Der er forskel på, hvor omfattende styringen af folk er. Kuplens beboere har en 
udstrakt frihed, da deres NLP-enhed er en reduceret version i forhold til den 
Stubbens kloner har indopereret. Mens det kun er Kuppelbeboernes aggressivitet, der 
er forhindret og dele af deres hukommelse, der er aflukket, så er klonernes følelsesliv  
også styret. De kan godt være kede af det, men ikke over de forkerte ting, og de kan 
ikke få oprørske tanker mod systemet.  Når NLP-enheden skriver ind i hukommelsen, 
forhindrer adgang til hukommelsen, kortslutter lillehjernen eller blokerer forkerte 
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tanker vil bæreren opleve en kort heftig smerte i hovedet. Der er ikke nogen måde at 
forhindre dette, men der er ingen mén bagefter. 
Hvis indbyggerne i Kuplen bruger deres behovsprocessor, er de sikre på at få, hvad 
de har bedt om, hvorimod klonerne sommetider får nægtet selv simple rekvisitioner. 
Klonerne har også et meget mindre udbud af ting, de kan bestille, endda afhængig af 
kaste. Ting man ønsker, kan gives til behovsprocessoren som verbal kommando. I 
det hele taget kan den altid styres med verbale kommandoer (den er rettet ind på 
stemmemønstret, så den ikke kan aktiveres af andre), men mange foretrækker at 
bruge knapperne i stedet for, da ingen andre så ved, hvad man har gjort. På den måde 
er der lidt mere privatliv. 
Forbindelsen mellem behovsprocessoren og NLP-enheden er rimelig tæt. De er 
forbundet med en tynd lysfiber, og hvis den brydes, vil NLP-enheden hurtigt stoppe 
med at fungere, da dens strømforsyning sidder i processoren. Dermed vil alle dens 
ændringer og blokeringer forsvinde, da de holdes oppe kunstigt. 
 
Det øverste Råd 
 
De eneste, der kender eksistensen af begge sider af samfundet og andre bysamfund i 
det hele taget, er Det øverste Råd, som rekrutteres blandt de af Kuplens beboere, som 
har en passende alder på det pågældende tidspunkt, og som ikke bestrider en post 
som Slægtsøverste eller lignende. Når en person optages får han/hun nemlig 
minimeret deres NLP-enhed. Alle hukommelsesblokeringer forsvinder. Dermed lærer 
de om eksistensen af Stubben og de andre bysamfund, da de skal kunne styre Funghi 
resten af deres liv. Når først man er blevet rådsmedlem er der ingen vej tilbage. 
Rådsmedlemmer lever en tilbagetrukket tilværelse på første sal af Navet. De kommer 
kun ud, når de skal proklamere et eller andet til befolkningen, som foregår udenfor 
Navets hovedindgang, eller orientere en lille flok mennesker. Derudover består deres 
job af at overbringe Alfa-klonerne overordnede beslutninger, som de skal sætte i 
værk. Dette gør de normalt også i egen person, da det sikrer, at klonerne ikke 
glemmer, hvem der bestemmer. 
En vigtig del af Rådets arbejde er at bestyre Hjertet. Hjertet er det mest hemmelige 
sted i hele Funghi, og ligger i bunden af Navet under Stubben (Navet kan både 
betegne hele elevatorsystemet fra Kuplen og ned gennem Stubben eller det kan 
betegne den tilbygning, som er i Kuplen, hvor Rådet bor - grunden er, at Kuplens 
beboere jo ikke kender elevatoren). Nede i Hjertet avles de kloner, som befolker 
Stubben. De oprindelige gensæt, som klonerne bygger på, er taget fra et rådsmedlem 
idet han optages. Derfor går der mange gengangere rundt nede i Stubben, selvom 
generne bliver blandet lidt indenfor samme slægt. Der skal en gang imellem tilføjes 
nye gensæt, da de gamle bliver slidt af kloningsprocessen, og degenerationer 
begynder at opstå. 
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Når en klon skal bruges, tager det et halvt års udvikling inden den er parat, så der er 
altid nogle under udvikling for at imødekomme behovet. Klonerne kommer ud som 
unge mennesker, så de er parat til at arbejde med det samme. Derefter bliver de sendt 
med Navet op til deres arbejdsniveau, hvor de straks går igang med arbejdet uden at 
kunne huske, hvordan de kom der. Rådet bestå for tiden af 4 Arccolo, 3 Berianni, 2 
Deconna, 2 Glamon, 1 Eynos og ingen Zïoli. 
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Appendiks B: Stedbeskrivelser 
 
 
Arccolo-huset 
 
Udefra ligner det nærmest et palæ i hvidt marmor. Kun taget er sort. Der er høje 
vinduer og en statelig trappe fører op til hoveddøren, som er af egetræ og med 
guldhåndtag. Haven bag ved huset er strengt geometrisk opdelt og ligner meget en 
engelsk slotshave. Der er ikke et græsstrå, som stikker op over de andre. Indenfor er 
væggene beklædt med malerier af forfædre. Alle ting passer med hinanden, og 
fornemmelsen af bibliotek er påtrængende. Arccoloerne har også et imponerende 
bibliotek, som er placeret overfor Slægtsøverstens kontor. På kontoret er der et 
skrivebord af utrolige dimesioner med nærmest svulstige udskæringer på siden. 
Rummet emmer af formalitet. 
Opholdsrummet er det vigtigste. Man kommer ind i det ved at gå uden om trappen i 
hall’en og ind gennem en af de to døre. Når man kommer ind er der i den modsatte 
væg et blændende vue over haven, som er anlagt, så den tager sig mest blændende ud 
herfra. Der er også døre til at gå ud på terassen udenfor. Rummet er fyld med små 
grupper af sofaer med tilhørende kaffeborde. Sofaerne er selvfølgelig i læder og 
tilpas berørt af tidens tand til at være statelige uden at være slidte. Derudover er 
rummet smykket med malerier fra Beriannierne - vel at mærke de pæne og 
afdæmpede malerier, som er tilpas kultiverede til at gøre sig i en stue, der godt nok 
emmer af afslapning, men afslapning med anstand. Der er kun et par planter i 
hjørnerne og kun grønne og anonyme. 
 
Berianni-huset 
 
Huset er som stykket sammen af mange små stumper. Hver med sin farve og form. 
Det giver et forvirrende indtryk, som er yderligere forstærket af haven, som er en 
blanding af forskellige arter. Mange store blomster og masser af forskellige eksotiske 
dufte. Desuden er den fyldt med skulpturer, hvis form kun Beriannier kan forstå. 
Indgangen til huset er placeret lidt tilfældig lidt til venstre for midten og er 
udsmykket med et relief, som henleder tanken på Jellingestenen. Indenfor er en lav 
gang, som går over i en trappe. Overalt på vægge og lofter (og gulve i visse tilfælde) 
er der malerier, tegninger, relieffer og det, der er værre. I nogle rum kan man høre 
lyden af automejsler, i andre er det hele symfoniorkestre der giver sit besyv. 
Slægtsøversten har en sensor installeret på hoveddøren, så hun altid kan komme at 
tage imod gæster. Hun er højst sandsynlig igang med at arbejde på en ny skulptur. 
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Aleidas værelse ligger oppe ad trappen og til venstre, hvor det er anden dør til højre. 
Værelset er et stort rod. Rollespillere har generelt meget rodede værelser, men dette 
er en kunstner! Rundt omkring på væggene hænger hendes malerier - mange med tøj 
hængende hen over sig. Der er også et staffeli med et halvfærdig billede. Der lugter 
tungt af røgelse. 
 
Deconna-huset 
 
Et hus, der indgyder tryghed allerede udefra. Haven er lille og overskuelig med 
masser af små hjørner, hvor man kan sidde og hygge sig i solen. Indeni er der ikke 
særligt højt til loftet og der er en duft af mad overalt i huset. 
Spisesalen er en separat bygning, som ligger mellem Deconna-huset og Navet. Det er 
en stor bygning, da den indeholder en stor sal med borde og bænke, og ovenover er 
der et lille hospital. Der er selvfølgelig en elevator op. Både inde og ude er 
spisesalen holdt i træ. Bagved (mod Deconna-huset) er der en tilbygning, som 
indeholder det store køkken, hvor mad til hele Kuplens befolkning bliver lavet. Det 
ligner meget et professionelt køkken med stålborde overalt, men der er også en del 
fremtidsudstyr som for eksempel ultralydsgrill og plasmakomfurer. Der er næsten 
altid aktivitet, da det er her, hvor Deconnaer tilbringer det meste af deres vågne tid. 
Der er altid nogen, som gerne vil have en lille snack eller lignende. 
 
Glamon-huset 
 
Huset ser ud, som om der aldrig bliver gjort noget ved det. Heldigvis er det for det 
meste bygget i materialer, som ikke kræver så meget vedligeholdelse. Det er bygget 
efter knopskydningsprincippet og er for det meste i et plan. Haven er også store træer 
og busker, som ikke kræver pasning. Der ville være en lidt forladt stemning over 
stedet, hvis ikke det var fordi, der hele tiden er mennesker, der er ude for at afprøve 
eksperimenter eller går og diskuterer et eller andet. Indenfor er der også et uryddeligt 
look over det hele med masser af aktivitet over det hele. Folk afprøver hele tiden 
opfindelser - både nyttige og vilde. Slægtsøversten vil helt sikkert finde dem på en 
højteknologisk måde. 
Laboratoriet (med Juvo og Bïezo) er fyldt med måleinstrumenter, så man skal slange 
sig igennem. Rundt om i hjørnerne ligger resterne af ikke-spist mad og vasketøj. Et 
sted gemmer der sig også et par senge. Centralt i det laboratoriet, der er formet som 
en lille kuppel med glughuller, er en stol, hvor de fleste af ledningerne fra 
måleinstrumenterne ender. Efter Camarras flugt er meget af det væltet og knust. 
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Eynos-huset 
 
Man lægger ikke så meget mærke til huset, men nærmere til haven omkring den. 
Både blomster og nytteplanter og nogen, der ikke er noget af det. Det er ikke så 
meget anlægningen af haven eller kompositionen af blomsterne (selvom den også er 
imponerende), men mere frodigheden af det hele. Huset forsvinder ind bag denne 
vrimmel. Det er et velholdt træhus med blomsterkasser over det hele. Indenfor er der 
også blomster over det hele. Her vil dog nok ikke være nogen, da de om dagen alle er 
ude i marken. 
Veas værelse er et lille et for enden af en gang. Der er rent og nydeligt. Fuldstændig 
rent og nydeligt. Der er ikke meget plads. En seng, et natbord og et skab. Derudover 
selvfølgelig en del potteplanter. Der vil kun lige være plads til spillerne og Vea 
derinde. 
 
Zïoli-huset 
 
Allerede udefra emmer huset af historier og oplevelser. Det kan virke lidt gammelt 
og forfaldent, men det forsvinder bag sløret af hemmeligheder. Væksten i haven 
rundt omkring er lav og kryber nærmest henover jorden. Der er dog ikke noget 
spøgelsesagtigt over det. Bare et skær af mystik. Indenfor i huset er der normalt 
stille, men eventuelt kan man høre lyden fra en slibemaskine i Slægtsøverstens 
arbejdsrum. Overalt i huset er der flotte sten anbragt som pynt, og vægge og borde 
bugner af underlige ting hentet hjem fra Udenfor. De færreste kan huske, hvad 
tingene egentlig er længere, men de er blevet en fast del af inventaret. 
Roans værelse er oppe under loftet og indeholder en gyngestol med Roan, et 
varmeapparat, som er tændt hele tiden og et skind fra et kattedyr, som er udspændt på 
den ene væg. Rundt om er også diverse andre souvenirs og bagerst i rummet er der 
en seng. Rummet lugter gennemtrængende af gammel mand og gammelt støv. 
Camarras værelse bærer præg af ikke at have været brugt i lang tid. Alt er dækket af 
et fint lag støv, og edderkoppespind hænger ned fra loftet. Rummet indeholder en 
seng, en kommode og en lille vask med et toiletskab henover. Kommoden indeholder 
kun enkelte beklædningsgenstande og toiletskabet  et par tandstikkere og en 
deodorant. På væggen over sengen hænger et lille bryllupsbillede af Camarra og Vea. 
 
Navet 
 
Luften inde i Navet er tør som i en computercentral. Der er en svag summen af 
elektronik. Belysningen er varetaget af lysstofrør og alt er holdt i dæmpede, metalgrå 
og hvide farver. I midten er elevatorskakten, som er i rustfrit metal. Arkivet har et 
stort bord midt i rummet, og rundt ved væggen er der skabe indeholdende 
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oplagringsenheder. Bordet har et tastatur indbygget og på det, står en stor skærm. 
Briefingrummet indeholder 16 faste stole med en forhøjning foran. Derpå står et 
kateter. 
 
Rådssalen 
 
Hele loftet er gennemsigtig, så der er masser af dagslys i rummet. Midt i rummet er et 
halvcirkelformet konferencebord, mens der ude ved væggene er skærme og lignende 
samt døre ud til Rådsmedlemmernes private gemakker. 
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Appendiks C: Personbeskrivelser 
 
Beskrivelserne af spilpersonerne ligner meget dem, som spillerne få udleveret, men 
de er taget med her - inklusive kommentarer - for at du ikke skal til at bede spillerne 
om at se deres ark for at huske, hvordan det er. Desuden er der et par oplysninger om 
personerne, som du eventuelt kan give spillerne, hvis de ikke er sikre på, hvordan de 
skal forholde sig til en situation. 
 
Sefren Arccolo 
 
Sefren er som Arccoloer er flest: selvsikker til kanten af selvglad, snobbet og utrolig 
god til tal. Han er også utrolig stolt af sin sorte hud (Arccoloer har ikke negroide 
træk), og anser nærmest de andre slægter for at være der bare for at tjene ham. 
Angående opgaven, så anser Sefren sig for at være selvskreven til pladsen som 
selvbestaltet leder, men hvis de andre prøver at motivere ham til at finde Camarra 
eller opfindelsen, vil han nok bare trække på skuldrene. Hvis de derimod antyder, at 
pladsen i Rådet er i fare skal han nok få fingrene op af lommen, da han anser sig selv 
for allerede optaget i Rådet.  Hvis hans position bliver truet, kan han godt finde på at 
blive ubehagelig. Når det er til hans fordel, kan han dog sagtens være sukkersød 
overfor de andre.  
De andre spillere vil nok generelt være lidt sure over hans attitude - opmuntr det 
bare! 
 
Hans forhold til de andre: 
 
Tïona Berianni: Anser hende for flyvsk og drømmende, men samtidigt er hun hans 
nærmeste fælle, da de to slægter anser de andre for laverestående. I spillet vil de to 
forhåbentlig rotte sig sammen mod de andre. 
Rómulo Deconna: Manden laver god mad, men ellers kan Sefren ikke se, hvad han 
gør i denne gruppe. Sefren vil dog nok være flink overfor ham, da Deconna alligevel 
er lidt respekterede. Det kan endda være Rómulo får lov til at være sammen med 
Tïona og Sefren. Som gamemaster er det vigtigt ikke at give skubbet til den ene eller 
den anden side for tidligt. 
Dïero Glamon: Sefren vil anse Dïero for nyttig til at løse opgaven, men vil ellers ikke 
have noget med ham at gøre.  
Cárleon Eynos: Sefren vil ganske enkelt være på grænsen til at være hånlig overfor 
Cárleon, da Cárleon ikke virker som den smarteste. Han vil nok også gøre 
bemærkninger om hans udseende (specielt håret). 
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Mirëa Zïoli: Sefren har en grum mistanke om, at Mirëa har en chance for at få 
pladsen, men han vil ikke indrømme det overfor sig selv. Derfor vil han også gøre alt 
for, at hun kan stå i et dårligt lys. Pas dog på som gamemaster, at han ikke får hende 
helt ned med nakken - det skulle også gerne være lidt sjovt at spille Mirëa. 
 
Tïona Berianni 
 
Tïona elsker alt, hvad der er anderledes og eksotisk. Det skal helst være noget, man 
kan skrive en spændende historie om , for det er Tïonas yndlingsbeskæftigelse. Hun 
vil gøre alt for at sætte sig selv i scene, og hun ser ikke så nøje på, hvad der sker med 
Camarra og opfindelsen, da det er mere vigtigt, at efterforskningen indeholder nogle 
episoder, som ville gøre sig godt i en bog, og måske også i en film (med gæt hvem i 
den kvindelige hovedrolle). Ingen skal finde på at gøre tilnærmelser til hende (ingen 
af  karaktererne lægger op til det, men hvis de prøver bare for sjov, så vil hun være 
afvisende).  Sørg for, at Tïona altid henrykkes over det eventyrlige i situationen - lige 
godt hvor skidt det ser ud, og giv hende mulighed for det. De andre må godt blive 
lidt træt af det. Og husk, at hun vil bruge mere tid på at notere gode ideer til bogen 
end egentlig at hjælpe med missionen, da hun jo ikke giver meget for den. 
 
Forhold til de andre: 
 
Sefren Arccolo: Lidt en dødbider, men ellers ganske flink. Hun vil være parat til at 
indgå kompagniskab, hvis han tilbyder det, men hun har det fint med sig selv, så hun 
vil ikke spørge. 
Rómulo Deconna: Han er da ganske sød, men også alt for lidt eventyrlysten. Derfor 
er hun lidt overbærende overfor ham. Det er ikke nemt at skrive spændende bøger 
om mad, men han vil sikkert udgøre en udmærket biperson i historien, så hvis han 
kunne udsættes for en lille udfordring... 
Dïero Glamon: Foragt er vist det nærmeste man kan komme Tïonas forhold til Dïero. 
Han er så uinspirerende, at hun nemt kunne få ham til at optræde i en skurkerolle i 
bogen. Hun vil i hvert fald være fristet til at fremstille ham sådan. 
Cárleon Eynos: Han skal til gengæld være hovedperson - efter Tïona selv - for ham 
kan der skrives nogle rigtig gode sensuelle passager...Men dog ikke mere end det, for 
Tïona har ingen planer om forhold til nogensomhelst. Hans slægt har jo også lidt 
lavstatus, men det ville ikke betyde så meget i en bog. 
Mirëa Zioli: Det var da altid noget at de tog en kvinde med, men hvorfor skulle det 
lige være en Zioli? Deres strejfernatur er et godt emne til en bog, men på en mission, 
hvor der kun er plads til en kvindelig hovedrolle, ville det have været bedre med en 
kedelig Deconna eller Glamon. Tïona vil prøve at fryse Mirëa ude. Derfor kunne hun 
være fristet til at indgå forbund med Sefren, men han skal dog nok lægge ud. 
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Rómulo Deconna 
 
Rómulo har det ikke godt med, at det lige skulle være ham, der skulle med på 
missionen. Når han nu kunne have haft et par rolige aftener sammen med sin familie. 
Han vil dog, som den ærlige sjæl han er, gøre alt for at hjælpe de andre, men helst, så 
de kan vende tilbage så hurtigt som muligt. Rómulo har ingen intentioner om at opnå 
pladsen selvom hans slægt har presset på for, at han skal prøve på det. Han er 
generelt lidt af en kujon, men med alle andre udveje spærret, så vil han helt klart 
blive en ægte helt. Rómulo ser dog altid lyst på tingene - han er hyperoptimist. 
Rómulo er meget stolt af sit skæg - tilmed af en Deconna at være. 
 
Forholdet til de andre: 
 
Sefren Arccolo: Meget flink fyr, som flere gange har rost Rómulos mad. Han er dog 
lidt svær at komme på talefod med, men Rómulo er sikker på, at han har en ven i 
Sefren. 
Tïona Berianni: Hun er meget sød, men hun er så flyvsk. hun kunne godt lære noget 
af Deconnaerne. Når det er sagt, så er hendes bøger utroligt gode, og Rómulo har alle 
hendes bøger derhjemme. Han kan ikke vente på at kunne diskutere dem med hende. 
(men det gider hun ikke!) 
Dïero Glamon: Han er en flink fyr, som er gode venner med Rómulo. Rómulo er en 
af de eneste uden for Glamon-slægten (hvor de alligevel ikke rigtig lytter), som gider 
høre på, hvad Dïero siger (ikke at han forstår det, men har lader som om). Til 
gengæld er Dïero indlagt til at høre Rómulos foredrag om tilberedning af mad. Sådan 
virker venskab bare. 
Carléon Eynos: Han er god til at få sine grøntsager til at smage af noget. Det er noget 
Rómulo foretrækker i forhold til de præmiegrøntsager, som Eynos-slægten normalt 
disker op med. Han dyrker godt nok også sådan nogle, men han belemrer heldigvis 
ikke Rómulo med dem. Han er en, man kan stole på. 
Mirëa Zioli: Hun er rigtig god til at skaffe vildt, men hun er altid så pokkers 
mavesur. Hvis bare hun ville slappe lidt af, var hun sikkert meget flinkere. 
 
Dïero Glamon 
 
Ikke alle problemer i verden kan løses ved hjælp af teknik, men Dïero er parat til at 
gøre et forsøg alligevel. Hvis ikke det indeholder mindst en skrue eller en modstand, 
så er det ikke spændende. Dïero sætter en stor ære i at vide noget om alt, hvad der 
har med videnskab at gøre. Og han vil gerne fortælle andre om det. Derudover er 
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Dïero en lidt selvcentreret person, som man ikke skal antyde ikke ved noget om et 
emne - ligegodt hvor lidt han egentlig ved. 
Dïero er fuldstændig ligeglad med Camarra. Han kunne endda godt tænke sig, at han 
fuldstændig forsvandt, for Dïero regner med at snuppe opfindelsen, modificere den 
og udgive den for sin egen. Han har set potientialet i den, så hvis bare den kan 
produceres, så vil Dïero høste stor anerkendelse og måske pladsen i Rådet. Dïero har 
en fornemmelse af, at den virkelige videnskab findes i Rådet, men han kan godt se, at 
han ikke umiddelbart har de store chancer for at få pladsen. 
 
Forhold til de andre: 
 
Sefren Arccolo: Træls type, som er lidt vel højrøvet. Dïero vil fatte antipati mod ham 
med det samme. De har ikke mange fælles træk, så de vil nok ikke tale så meget 
sammen. 
Tïona Berianni: Hun er lige det modsatte - hende er der gang i. Dïero vil sikkert 
prøve at smalltalke med Tïona, men hans form for smalltalk er ikke lige hendes kop 
te. Egentlig håber han bare på at få en rolle i hendes næste bog, så han har noget at 
prale af overfor de andre i slægten. Han anser det for helt naturligt, at han får en 
helterolle... 
Rómulo Deconna: Flink fyr og en god ven til Dïero, men al hans snak om mad er lidt 
kedelig. Heldigvis gider han også at høre på, hvad Dïero siger om sin nyeste indsigt i 
teknikkens verden. 
Cárleon Eynos: Dïero anser ham ikke for at være helt smart, men ser alligevel op til 
ham for hans præstationer på banen. At han også gider at dyrke grøntsager og 
frugter, fatter Dïero ikke. Dïero kan godt lide at drille ham for hans overtro. 
Mirëa Zioli: Hun er lidt sur hele tiden, men Dïero respekterer hende faktisk for 
hendes måde at være på. Den kompromisløshed, hun ligger for dagen, er noget, 
Dïero kan forstå. 
 
Cárleon Eynos 
 
Der er to ting, som Cárleon er god til: At spille piedra (eller ethvert andet spil for den 
sags skyld) og dyrke græskar. Cárleon vægter selv det sidste som det vigtigste, og 
han kan ikke forstå, at andre gør det den modsatte vej. De fleste anser Cárleon for at 
være lidt tabt bag en vogn, men sandheden er, at han bare er så koncentreret om sine 
præmiegræskar og sin sport, at han virker distræt, når han skal snakke om andre ting. 
Cárleon er også rimelig overtroisk. Han er altid bange for at fremprovokere uheld. 
Selvom han er en meget heldig person (eller måske derfor). Hvis Cárleon står i en 
spids situation, så lad ham være heldig. Desuden lider Cárleon af klaustrofobi og 
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foretrækker at være udenfor Kuplen. Indenfor kan lige til nød gå, men huse (og 
elevatorer) er rene rædsler for ham. 
Cárleon nærer ingen forhåbninger om at få pladsen i Rådet, og han kan ikke se, hvad 
opfindelsen har af betydning, men han vil gerne redde Camarra, da han er en god 
ven. De to har haft mange dejlige stunder udenfor Kuplen, og ingen skal sige noget 
ondt om ham. Cárleon vil forsvare Camarras ære til det sidste. 
 
Forhold til de andre: 
 
Sefren Arccolo: Virker som en flink fyr, men Cárleon kan godt mærke, at Sefren ikke 
interesserer sig for ham. Sefren har dog altid været med til at hylde ham, når hans 
hold har vundet i piedra, så han kan ikke være en helt gal fyr. 
Tïona Berianni: Hun er sød, men hun har vist alt for meget skriveri i sit hoved til at 
kunne beskæftige sig med noget andet. Cárleon er ikke den, der skal forstyrre. Han 
har heller ikke læst ret mange af hendes bøger. Når man spiller piedra er der ikke tid 
til meget andet. Desuden er Cárleon lidt sky overfor kvinder, så han vil nok trække 
sig lidt tilbage, hvis hun prøver at gøre ham til hovedperson. 
Rómulo Deconna: Han er eminent til at lave mad, og så skaffer han Cárleon al den 
salt han har brug for til at smide over skulderen. Til gengæld får Rómulo den slags 
grøntsager han vil have, selvom Cárleon ikke kan forstå, hvad han vil med så små 
nogle nogen. 
Dïero Glamon: Al den teksniksnak er ikke noget for Cárleon. Cárleon anser det for 
en prøvelse at skulle snakke med Dïero, og han er heller ikke specielt flink overfor 
Cárleon, men når Cárleons hold vinder, så fester han lige så meget, som de andre. 
Mirëa Zïoli: Hun er meget flink, og så er hun Camarras kusine. Hvis bare hun ikke 
ville gå på jagt, så ville Cárleon synes meget bedre om hende, men det er altså synd 
for dyrene. Mennesker burde ikke spise andre dyr. Når det er sagt, så er Mirëa en 
ganske god ven. 
 
Mirëa Zïoli 
 
Det skal blive løgn, at pladsen i Rådet igen skal gå til en Arccolo. Denne gang er det 
tid for at en Zïoli kommer ind. Mirëa er pinligt klar over Zïoli-slægtens understatus, 
selvom det officielt hedder, at alle slægter er lige. Og hun er fast besluttet på at gøre 
noget ved det. Hun vil kæmpe  med næb og kløer for at få den plads. Camarra, som 
er hendes kusine, har samme indstilling, ved hun, og hun vil gerne finde ham i god 
tilstand. Opfindelsen derimod må ødelægges, for den udgør helt sikkert en fare imod 
Zïoli-slægten. De andre slægter vil bruge den til at undertrykke Zïolierne endnu 
mere. Derudover har Mirëa en svaghed for ædelsten. Specielt jo mere de glitrer 
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(Diamonds are a girl’s best friend...). Hun er en rigtig revolutionær, som kan se de 
undergravende kræfter i alt. 
 
 
 
Forhold til de andre: 
 
Sefren Arccolo: Han skulle have et eller andet stukket op... Han er den mest 
selvglade, røvirriterende person Mirëa nogensinde har kendt, og hun vil fryde sig des 
mere, hvis hun kan tage pladsen fra ham. 
Tïona Berianni: Hun er næsten ligeså slem, bortset fra, at hun ikke går direkte efter 
pladsen, men Mirëa har hende mistænkt for at spille under dække. Mirëa anser 
hendes bøger for at være en gang pladder uden mening. 
Rómulo Deconna: Han er såmænd meget flink, og han laver god mad, men han 
mangler - som alle Deconnaer - visioner og mål i livet. Han opnår aldrig noget, og 
det kan Mirëa ikke fatte. 
Dïero Glamon: Kedelig type, som lever i sin egen verden. Men måske kan han 
udnyttes til et eller andet. Mirëa er ihvertfald sikker på, at hvis han får fat i 
opfindelsen, så vil han ødelægge den ad. 
Cárleon Eynos: Han er lidt af det samme - ingen visioner, men kun muskler. Men 
han er da en god ven af Camarra, og det skal man ikke kimse ad. Det kan være, at 
hun kan trække lidt på ham på den konto. 
 
Camarra Zïoli 
 
Camarra er hovedskurk i dette scenarie, men han kan ikke rigtig selv gøre for det. 
Hele sit liv har han været udskudt fra samfundet, og brugt det meste af sin tid med at 
vandre rundt i bjergene. han er en eminent finder af halvædelsten, men det hjælper 
ham ligesom ikke derhjemme.  
Problemet er, at som barn var Camarra inde i køkkenet hos Deconna for at stjæle lidt 
mundgodt sammen med et par kammerater. Det var og er en meget almindelig 
foreteelse, og de fleste gange trækker Deconnaerne på skulderen eller giver en kort 
irettesættelse, som børnene alligevel sidder overhørig. Det svarer lidt til at gå på 
æblerov i naboens have. Men denne gang var anderledes, for en fyr ved navn 
Flaviano Deconna opdagede børnene, og “kom til” at åbne for den skoldhede hane. 
Camarra var den sidste til at komme ud af køkkenet, og han blev ramt hårdt af 
strålen. Siden da har han været vansiret i ansigtet og langt ned af kroppen på grund 
af “uheldet”. Episoden gjorde Camarra til en tavs og indelukket person, og ingen 
gjorde noget for at opmuntre ham, for alle var frastødt af hans vansiring. Da han blev 
ældre, blev der arrangeret ægteskab med Vea Eynos, men Camarra var bange for at 
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hun skulle være frastødt af hans vansiring, så han så hende næsten aldrig. Til 
gengæld fandt han en elskerinde i Aleida Berianni, som godt nok ikke var en af de 
store kunstnere i Berianni-slægten, men som så en skønheden og udyret historie i 
romancen (ikke at hun kendte historien, men visse ting er evigtgyldige). Desværre 
for Camarra opdagede en mand ved navn Zenas Arccolo affæren, og bare for sin 
egen morskabs skyld, begyndte han at presse Camarra til forskellige ting - deriblandt 
at teste den opfindelse, som to Glamonfolk har lavet. 
Da Camarra tager opfindelsen på hovedet kortslutter hans NLP-enhed. Det er 
meningen med opfindelsen, at den skal forstærke hjernebølger og dermed gøre 
bæreren (den har form som en hjelm) meget mere intelligent. Det gør den også, men 
samtidigt ødelægger den som tidligere sagt hans NLP-enhed. Dermed kan han 
pluselig huske det hele, og han løber skrigende ud af laboratoriet. Han ved nu næsten 
alt om Stubben, og om Rådets styre, så han beslutter sig for at tage ned i Stubben og 
befri klonerne for deres slaveri - specielt Zeta-klonerne. 
Camarra er ikke særlig stor, meget katteagtig og meget vagtsom. Hans øjne vil nok 
flakke fra side til side, hvis der er mere en en person i nærheden, som han ikke 
kender eller stoler på. Hans ansigt er fuldt af arvæv og bestemt ikke kønt af se på. 
Derfor har han ofte haft en stor hue på, som skulle skjule det lidt. 
 
Decani Arccolo 
 
Øverste i Rådet og den som Kuplens beboere ser mest til, da han er den, som oftest 
informerer om beslutninger taget af Rådet. Han er ser, og er, meget gammel ud, og 
han er også rimelig distræt. Men han har autoritet, og han formår at udnytte den, så 
spillerne skal have stor respekt for ham. Han har også tendens til at blive lidt 
højtidelig og tale med patos, når lejligheden byder sig. Spillerne må gerne opfatte 
ham som gammel og nærmest småforvirret, men de skal have respekt for ham og 
adlyde ham, for han er trods alt den øverste i samfundet, og han tilbyder dem pladsen 
i Rådet. 
Decani vil være klædt i en strålende hvid kåbe, når han modtager spillerne og med 
den karakteristiske røde kalot, som bæres af Rådets medlemmer. Selv om han er 
gammel og kroget, så er han stadig noget af et syn (Husk han har også sort hud, 
hvilket er grunden til, at han har hvid kåbe på). 
 
 
De næste seks personer er slægtsøverster, som måske/måske ikke kommer til at spille 
en rolle i historien. Det er op til dig som gamemaster at bestemme det. 
 
Milos Arccolo 
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Igen en Arccolo, igen en højrøvet person. Dog har han dog igennem sit arbejde i 
fællesskab med de andre Slægtsøverster fået et lidt mere fornuftigt syn på de andre 
slægter.  
Han var i sine unge dage også på en optagelsesprøve, som spillerne er det nu, men 
han blev ikke valgt, og han er stadig bitter over det. Derfor vil han ikke være særlig 
villig til at hjælpe spillerne, men Sefren skulle dog nok kunne overtale ham, da de 
begge deler glæden ved tallenes verden. 
Milos vil optræde meget strengt, og vil slå hårdt ned på talefejl, iver eller dumheder. 
Han vil elske at kule en af spillerne ned for selv en lille spejl. Han ville aldrig skælde 
ud eller råbe op, men bruge teknikken med at få offeret til at svare det ene 
elementære spørgsmål efter det andet. Der er sådan lidt lektor Blomme fra “Det 
forsømte forår” over ham. 
Milos går klædt i stramme, myndige klæder. Hans blik er meget hårdt og hans mund 
er ikke andet end en streg. Desuden har han hvide øjenbryn, hvilket er et særsyn. 
 
Deçente Berianni 
(ç er et blødt c) 
 
Lidt mere alvorlig end de fleste Beriannier. Hun er skulptør, og haven omkring 
Berianni-huset er fyldt med hendes værker. Hun vil virkelig gerne vise spillerne dem, 
så de må prøve at slippe udenom uden at støde hende. Tïona gider hende heller ikke 
rigtig, for hun synes slægtsøversten er en dødbider, som tilmed tillod sig at kritisere 
hendes første bog, da den udkom. 
Deçente er en lidt tillukket kvinde, som kun åbner sig, når hendes kunst kommer på 
tale. Hun er den mystiske kunstner, som næsten alle andre Beriannier prøver at være, 
men de synes, hun er kedelig, så derfor er hun blevet valgt til slægtsøverste. Deçente 
ønskede det egentlig, men da alle ønskede hende, overgav hun sig. 
Deçente klæder sig i hellange kjoler i mørkeblå eller lilla farver og har glat rødbrunt 
hår, hvor alle andre Beriannier går i sorte flagregevandter og har krøllet sort hår. 
 
Spefio Deconna 
 
En overvældende talestrøm normalt, men når spillerne møder ham , vil han være 
tynget af sorg over Flaviano Deconnas død. Han er en mand med store følelser, som 
kommer hurtigt og går igen med samme fart. Han har et tilsvarende temperament, 
hvilket også er grunden til, at han er valgt til Slægtsøverste. 
Rómulo er ikke meget for at være i nærheden af Spefio, for det er Spefio, som fik 
Rómulo presset afsted på missionen. 
Spefio er klædt i typiske sydlandske klæder og har store buskede øjenbryn, som folk 
lægger mærke til. 
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Vizmio Glamon 
 
Vizmio er en nervøs type, som vil gøre alt for at behage folk. Derfor er det også ham, 
som er blevet Slægtsøverste, som ikke er en særlig prestigefyldt stilling i Glamon-
slægten. Han har dog hovedet skruet ganske godt på, og har blandt andet løst et 
gammelt rensningsproblem med vandet fra floden. Derfor vil de fleste andre beboere 
i Kuplen vise ham en del respekt, hvilket han ikke rigtig kan håndtere. 
Han har fornemmelsen af, at denne sag med forstærkeren er en varm kartoffel, så han 
vil prøve at skubbe al skylden væk fra enhver Glamon. 
Dïero har den samme opfattelse, som andre Glamoner - han er svag, så han skal 
trynes. 
Vizmio har et flakkende blik og en dårlig holdning. Desuden er han meget nærsynet 
og går med briller, da han ikke kan tåle kontaktlinser. 
 
Mïali Eynos 
 
En kvinde af få ord, der styrer slægten som en anden mor. Hun tager sig personligt af 
enhver, men hun er ikke den, som tager ordet i forsamlinger. Det føler Eynoserne 
dog heller ikke er nødvendigt - for den vigtigste funktion hun har for dem, er som 
dommer af deres dyrkningskonkurrencer, og der er hun upartisk og retfærdig. 
Hun vil ikke mæle mange ord med spillerne - undtagen Cárleon, som hun behandler 
som en lille dreng, der skal krammes og det hele. Det er ikke noget, som han er 
specielt vild med. 
Mïali er en fyldig kvinde med en myndig stemme. Hun er klædt på til at gå i marken. 
 
Veranon Zïoli 
 
Igen en slægt, som ikke sætter stillingen som  Slægtsøverste særligt højt, da den ikke 
passer særlig godt med strejfernaturen hos Zïolierne. Veranon har dog foreslået sig 
selv til posten, da han ikke er så strejfende, men istedet har koncentreret om at slibe 
og polere stenene, de andre kommer hjem med. Han er også begyndt at tilvirke 
smykker - nogle efter anvisninger fra Beriannier. 
Han er en godmodig person, som hviler i sig selv, og med en god portion 
afvæbnende selvironi. Mirëa er hans datter, og hun ser meget op til sin far. 
Veranon har rolige øjne, som for en til at slappe af. Hans tøjstil er også afslappet og 
vækker ikke opsigt. 
 
Juvo Glamon 
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Juvo er opfinder og har sammen med sin bror, Bïezo, opfundet psibølgeforstærkeren. 
Juvo er forblændet af deres opfindelse, som de har brugt mange år på at udvikle. Han 
kan ikke tåle nogen kritik af den, og han retter konsekvent Bïezo, hver gang denne 
kalder forstærkeren for en Paser. 
Juvo vil ikke høre tale om, at forstærkeren har skadet Camarra. Han er sikker på, at 
Camarra i forvejen har været sindsyg eller på grænsen dertil. 
Juvo er klædt sjusket og har en fanatikers øjne. 
 
Bïezo Glamon 
 
Er lidt mere blød end sin bror og ligger også under for ham. Han har fået kolde 
fødder angående forstærkeren, som han konsekvent kalder for Paseren. Han er parat 
til at opgive det hele, men han tør ikke tage opgøret med broderen. 
Bïezo har en meget svag og usikker stemme. Han er pænt klædt i forhold til 
broderen. 
 
Vea Eynos 
 
Camarras kone. Hun har altid været en lille forsagt pige, som heller dukker sig end 
står på sin ret. Hun har ikke været særlig anset i Eynos-slægten, for der går det ikke, 
at være lille. Derfor fik hun også sin Slægtsøverste til at trække i trådene, så hun blev 
gift med Camarra. Den slags er normalt ikke mulige, men Eynos vidste ikke rigtig, 
hvad de skulle med Vea og Zïolierne havde ellers allerede opgivet at få afsat 
Camarra, så de sprang til med det samme. Veas grund til disse manipulationer er ikke 
rigtig kærlighed, men hun havde, og har, lidt ondt af de lidelser, som Camarra har 
måttet gå igennem. Derfor vil hun gerne drage lidt omsorg for ham, og hvem ved? 
Måske kunne kærligheden også komme en dag... 
Camarra har dog ikke været særlig flink overfor Vea. Han har ikke kunnet sænke 
paraderne overfor hende og ignorerer hende nu. Han er sjældent hjemme, og når han 
er, så er det for at besøge sin elskerinde. Vea har fået tildelt et af de ringeste stykker 
jord, så selvom hun slider og slæber, så er udbyttet ringe. En af de eneste, som tager 
sig af hende, er Slægtsøversten. Hendes mor og far bruger hende nærmest som 
tjenestepige - nu hun alligevel ikke har manden hjemme. 
Udover at være lille, så er Vea trind og går i meget selvudslettende tøj. 
 
Roan Zïoli 
 
Camarras far. En gammel knark, som nu er gemt på et lille værelse oppe under loftet 
i Zïoli-huset. Det eneste han oplever, er de daglige måltider, som bliver bragt op, 
men han har også rigeligt i minderne. Problemet er, at hans ene ben er ubrugeligt, da 
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han engang på en tur op i bjergene blev angrebet af et stort kattedyr. Han dræbte det, 
men fik flænset sit ene ben til småstumper undervejs. Herefter fik han sig slæbt 
tilbage til Kuplen - med kattedyret. Idag hænger skindet på væggen, og alle skal høre 
historien - og han kan ikke huske, hvem han har fortalt den til. Der er også blevet 
lavet en bog over den (af gæt hvem). 
Hans kone, Camarras mor, døde i barselssengen, da hun skulle have Camarra. Det 
var deres første barn og et rigtig ønskebarn, for ægteskabet var et med ægte 
kærlighed. Moderen var også Zïoli, så allerede der var Camarra ildeset - ægteskaber 
mellem slægtsfæller er ikke velsete. Om alt var, så skød Roan ubevidst skylden for 
hendes død over på sønnen, og Camarra måtte mange gange høre for dette gennem 
sin opvækst. Det var aldrig godt nok - ligegodt hvad han foretog sig. 
Roan er en typisk gammel mand med problemer med at se, hosten og harken og den 
her umiskendelige lugt. 
 
Flaviano Deconna 
 
Camarras vansirer. Havde altid været kendt for at kunne gå op i en spids hurtigere 
end en kolibris vingeslag, og det var også det, der gjorde, at han havde muligheden 
for at åbne for den skoldhede hane (man varmer ikke vand op, når man kan tappe det 
af en hane). NLP-enheden nåede ikke at reagere, inden han havde gjort det, men på 
den anden side, så var det et udslag af magtesløshed, da ungerne lige havde stjålet 
det, som han havde stået og arbejde med, så det så ud som den eneste måde at stoppe 
dem på. 
Han er trind som alle Deconnaer men med et lille tyndt, nærmest firkantet overskæg 
under næsen. Grunden var, at han fra naturens side alligevel ikke kunne gro et 
særligt stort overskæg, så han kunne lige så godt skære moustachen af. Desuden 
kunne man altid kende ham på det grønne tørklæde, han havde om halsen (som i 
scenariet er grundigt plettet af blodet. 
 
Ria Deconna 
 
Ser Flaviano blive myrdet. En rigtig pylremor, som nemt går op i limningen, hvis der 
sker noget voldsomt. Har en skæg klemt stemme og er så kraftig, at hun vralter 
istedet for at gå. 
 
Zenas Arccolo 
 
Afpresseren. Zenas er psykopat af den kolde, umenneskelige slags. Han leger med 
andre mennesker for egen morskabs skyld og kan ikke føle nogen skyld eller anger. 
Hvis nogen prøver at få ham til det, så vil han bare grine. Psykopater er der flere af i 
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Kuplen, men de plejer ikke at vise sig, for de får deres behov stillet, men Zenases 
største behov er morskab, og kun den slags, som han selv kan lave. 
Zenas er fuldstændig udtryksløs med et overlegent udtryk i øjnene. Hans stemme 
afslører heller ingen følelser på nogen måde. 
 
 
 
 
Aleida Berianni 
 
Camarras elskerinde. Aleida er maler og er ret anerkendt for sine malerier, som altid 
er meget forvirrede, hvor man skal stå og lede længe efter motivet. Hendes 
koncentrationsevne er lidt på samme måde - der er bare ikke noget motiv. Hun vil 
konstant begynde at fortælle om noget andet midt i en anden historie. Derfor er der 
heller ingen udover de andre Beriannier, der vil snakke for at snakke med hende. 
Aleida kan heller ikke sidde stille ret længe ad gangen (der er lidt DAMP over 
hende), så hun er en prøvelse at udspørge om affæren. 
Aleida gik ind i affæren på samme måde, som resten af hendes liv er - impulsivt. 
Camarra kastede lange blikke efter hende. I starten var hun frastødt, men efterhånden 
fødtes ideen med skønheden og udyret (selvom hun aldrig har kendt eventyret - visse 
ting går altid igen) og hun betragter ham faktisk som et monster med visse 
menneskelige træk, og det er det, der tiltrækker hende. Tiltrækningen er dog rent 
åndelig - hun føler intet begær for ham. 
Aleida snakker sindsygt hurtigt og skifter hele tiden spor - jo mere ivrig hun bliver, 
jo mere sandsynligt er det også, at hun begår talefejl. Hun er klædt i typisk Berianni - 
sort  og flagrende. Det, de fleste bemærker ved hende, er hendes lille, kønne 
opstoppernæse, som der faktisk er opstået flere vittigheder om. 
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Appendiks D: Oversigter og kort 
 
 
 
 
 
 

Dette appendiks indeholder: 

 

Flowchart 

Personliste 

Kort over Funghi 

Kort over Kuplen 

Kort over Navet 

Kort med Arccolo- og Berianni-husene 

Kort med Spisesalen og Glamon-huset  

Kort med Epsilon- og Zïoli-husene 

Kort over de tre første niveauer 

Kort over Gamma-niveau 

Kort over Epsilon-niveau 

Kort over Zeta-niveau 
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Personliste 

 

Navn Funktion Optræden 
Sefren Arccolo Spiller Overlegen 
Tïona Berianni Spiller Flyvsk 
Rómulo Deconna Spiller Kujon, nervøs 
Dïero Glamon Spiller Nørd 
Cárleon Eynos Spiller Bekymret ven 
Mirëa Zïoli Spiller Oprører 
Camarra Zïoli Hovedskurk Storhedsvanvid 
Decani Arccolo Rådsøverste Autorativ 
Milos Arccolo Slægtsøverste Skjult misundelig 
Deçente Berianni Slægtsøverste Mystisk, indelukket 
Spefio Deconna Slægtsøverste Store følelsesudbrud 
Vizmio Glamon Slægtsøverste Nervøs, servil 
Mïali Eynos Slægtsøverste Almoderlig 
Veranon Zïoli Slægtsøverste Hvilende i sig selv 
Juvo Glamon Opfinder Glad for sin opfindelse 
Bïezo Glamon Opfinder Har fået kolde fødder 
Vea Eynos Camarras kone Selvudslettende 
Roan Zïoli Camarras far Bitter, gammel mand 
Flaviano Deconna Vansirer Død 
Ria Deconna Vidne Fuldstændig oprevet 
Zenas Arccolo Afpresser Følelseskold psykopat 
Aleida Berianni Elskerinde DAMP-menneske 

 

Forslag til navne på selvopfundne personer 

Otelo, Teno, Figa, Abi 



Sefren Arccolo 

 

“En vanskabning, de sætter mig, Sefren Arccolo, til at finde en ubetydelig 

vanskabning. Det er under min værdighed. Nå, men det er vel egentlig ikke så vigtig, 

de andre skal nok finde ham for mig, og jeg får pladsen i Rådet alligevel. Jeg mener, 

der går en Arccolo af og en ny bør da tage hans plads - det står da til fornuft. At de 

pakker det ind i, at vi skal finde en eller anden opfindelse, som alligevel kun 

eksisterer i et par sindsforvirrede Glamon-skrumpehjerner, er jo til grine af. De 

kunne ligeså godt afholde en regnekonkurrence - jeg vil jo vinde under alle 

omstændigheder. Ingen kan slå en Arccolo i at regne og specielt ikke mig. Men de 

vil sikkert prøve alligevel, men det passer jo også godt for deres slægters 

gennemsnitlige intelligens - Arccoloer er de bedste! 

Den undermåler til Mirëa Zïoli vil garanteret kæmpe med næb og kløer for at få den 

plads, men helt ærlig - en Zïoli? Man må dog alligevel hellere lige holde hende i en 

lidt kort snor - bare for en sikkerhedsskyld. Og så er hun tilmed kusine til denne 

elendige Camarra så vidt jeg husker, og så har de den frækhed at sende hende til 

opgaven. De kunne ligeså godt lade være med at sende nogen overhovedet. 

Det samme gælder ham Cárleon Eynos. Han er da så mentalt indskrænket, at han 

hellere skulle have stået ude blandt sine præmiegrøntsager. Han er nok blevet ramt 

lidt for meget af den der stenbold, som han bruger i det spil, som han er så berømt for 

- at han gider. Han er ihvertfald under min værdighed at snakke med. Og så det hår! 

Det ikke meget bedre med den der Glamon...Dïero er hans navn. Men det kan godt 

være, at han er nyttig til at få løst opgaven - specielt med hensyn til den der 

opfindelse, som han åbenbart går så meget op i, selvom han prøver at skjule det. Vi, 

Arccoloer, har også næse for den slags - det er derfor, vi er de andre overlegne. 

Rómulo Deconna er da en pudsig lille fyr, men hvad laver han her? Han er sådan en 

lille bangebuks - han skulle være blevet hjemme hos sine kødgryder. Det kan dog 

sikkert godt betale sig at være lidt på god fod med ham, hvis nu de tre lavere kaster 

rotter sig sammen. Tïona kan man da heldigvis stole på - hun er en Berianni. Jeg må 

holde mig sammen med hende og prøve at påvirke Rómulo til at hjælpe os og ikke de 

andre. Det er ellers et hyggeligt materiale at få at arbejde med: en flyvsk og 

drømmende forfatterinde og en kujon, som kun kan finde ud af at lave mad. 

Hvad pokker! Hvis det hele brænder på, kan jeg da bare smigre mig lidt ind hos dem 

- de falder pladask for det - det gør de altid.” 

 

Karakteristika: Selvsikker (-glad), talmagiker, aristokratisk, sort hud (ikke negroide 

træk), de andre slægter er der kun for at tjene ham. 

Bekendtskaber: Slægtsøverste Milos, en respekteret mand med samme glæde for tal 

som du. Han havde et underligt udtryk i ansigtet, da han sendte dig afsted. 



Tïona Berianni 

 

“Åhh, hvor spændende, altså! Ihh, jeg kan næsten ikke vente. Det bliver vidunderligt 

stof til en bog, jeg skal skrive en klassiker og så skal den filmatiseres - jeg må lave 

en god kvindelig hovedrolle, som vil passe mig godt. 

Det ville ikke være særlig godt, hvis vi fandt ham den grimme med det samme, så 

ville der jo slet ikke blive nogen historie ud af det. Jeg må sørge for at der bliver en 

rigtig god historie - hive i et par tråde her, skubbe lidt der. Så skulle der nok komme 

noget godt ud af det. 

Ham den grimme er egentlig en rigtig god skurk - gad vide om jeg kunne få ham til 

at spille med i filmen...Så mangler jeg bare en mandlig hovedrolle - som selvfølgelig 

skal være lidt under tøflen på den kvindelige - lad mig se...Sefren Arccolo kan ikke 

rigtig bruges for han altså sådan en dødbider og tager også sig selv lidt for højtidelig 

- han kan blive svær at styre. Men mon ikke ham det flotte skår af en Eynos, hvad 

hans navn nu end er, er en mulighed. Han er ihvertfald bygget til det, er ganske sød, 

og så har han ikke så meget inden i hovedet - han er jo en Eynos. Det er lidt ligesom 

hende der Mïrea. Det er da meget fint, at de har taget en kvinde med, men hvorfor så 

en Zïoli? Der er ihvertfald kun plads til én kvindelig hovedrolle, og så kommer hun 

jo fra sådan en lav slægt - hun pønser sikkert på noget - og sikkert sammen med ham 

den ulækre fra Glamon-slægten. Han kunne nærmere bruges som medskurk..mon 

ikke man kunne få det arrangeret? Nå ja, så er der ham Rómulo Deconna, han da sød, 

men åh så lidt eventyrlig - men måske han kunne være hovedrolleparrets hjælper, 

som redder dem i en farlig situation? Hvis bare han presses ud i situationen kunne 

han sikkert klare det. 

Åhh, hvem kan tænke på at få en kedelig Rådsplads, når der er så store muligheder 

for at lave en vidunderlig bog og film?” 

 

Karakteristika: Flyvsk og drømmende, manipulerende, elsker alt eksotisk og 

anderledes, vil gøre alt for at få nogle gode episoder til en bog, anerkendt forfatter, 

divasmuk, sort krøllet langt hår, grønne øjne. 

Bekendtskaber: Slægtsøverste, Deçente, er en underlig en. Hun er ikke vellidt i 

Berianni-slægten, men hun laver nogle gode skulpturer. Hun går også i noget 

underligt tøj - alle andre Beriannier går altid i sort. 



Rómulo Deconna 

 

“Hvorfor skulle Spefio også lige vælge mig til at deltage i det her. Jeg kan alligevel 

ikke få pladsen i Rådet, så det betyder bare en masse ubehageligheder, som jeg slet 

ikke behøves. Jeg kunne have haft et på hyggelige aftener derhjemme med en god 

bog. Selvfølgelig skal jeg hjælpe de andre med den her opgave, det er klart, men det 

må være muligt at gøre det hurtigt, så vi kan komme tilbage snarest - og helst inden 

spisetid. Nu håber jeg, at der er nogen, der tager sig af den Sauce Veloure, der står på 

komfuret ellers brænder den på - åh det er til at græmme sig over. 

Der er kun et lille lyspunkt ved det her, og det er at Tïona Berianni er med på 

missionen, og hun er bare min yndlingsforfatter, og nu kan jeg få mulighed til at 

snakke med hende intimt. Om “I månelysets skær” og “Ved åens vande” og “Uhyret i 

bjergene” og alle de andre, det skal nok blive spændende. Hvis det så bare er det 

eneste, der bliver det, så ender det nok også med at blive godt nok. Jah, det skal nok 

ende godt alt sammen, og ham Sefren Arccolo virker også helt flink, men han er vist 

ikke så interesseret i at snakke, men det er jo hans sag. Også min bedste ven, Dïero 

Glamon, er med. Han er en man rigtig kan snakke mad med. Han gider lytte, men 

desværre vil han også gerne snakke teknik, men det må man jo lægge øre til i et 

venskab. Så er der også Cárleon Eynos. Han er rigtig god til at dyrke grøntsager, der 

smager af noget - han laver også den store kedelige slags, men det må han selvom. 

Ham kan man virkelig stole. Men jeg kan ikke rigtig forstå, hvad han bruger alt det 

salt til. Det, han fik sidste uge, holdt ikke mere end 5 dage, før han skulle have mere. 

Men det er da hans problem. Nå ja, så er der også hende Mirëa. Hun er faktisk en god 

jæger, det må jeg give hende, men hun er så mavesur. Hun burde slappe lidt af en 

gang imellem. De er så strejfende, de Zïolier.” 

 

Karakteristika: Ikke særlig høj, kraftig, kok, stor moustache - meget stolt af det, 

superoptimist, kujon indtil der ikke er nogen udveje - så bliver han heltemodig 

Bekendtskaber: Slægtsøversten, Spefio, er en mand, som taler uafbrudt. Når man 

dertil lægger hans store temperament, så er det en personlighed, som man lægger 

mærke til - ligesom hans øjenbryn. Han har dog presset dig ud på denne mission, og 

han forventer, at du får pladsen i Rådet. 



Dïero Glamon 

 

“Så en Camarra er forsvundet med psibølge-forstærkeren? Hmm, det åbner jo nye 

muligheder, gør det så sandelig. Så de to idioter til Juvo og Bïezo formåede at miste 

den - jaja, så må man vel gå ud fra, at de har mistet retten til den. Så kan andre og 

mere kompetente personer måske komme til. Mig for eksempel. Hvem andre er 

måske ekspert i molekylærbiologi, anvendt diskret matematik, non-einsteinsk 

gravitationsfysik, fotontransistorer, superhedede plasmastrømme i et 

elektromagnetisk felt og det vigtigste, mit livsværk, teorien om psibølgefeltet. De to 

idioter troede, at de kunne plukke frugterne af mit arbejde, men jeg skal vise dem. 

Den forstærker er guld værd. Den skal bare opgraderes en smule. Et par af deres 

uduelige effekttransistorer ud og ind med mine fotontransistorer, så vil Kuplen hylde 

mig som den største opfinder, der endnu har oplevet. Nu er det bare om at få den 

narret fra denne Camarra. Hvis psibølgeforstærkeren virkelig virker - og mine teorier 

tager ikke fejl - så vil han være en pokkers snu rad med den på hovedet. Men dog en 

Zïoli. Han vil lave en fejl på et tidspunkt. Og så skal jeg nok få den forstærker - 

Camarra er det vidst bedst, at han forsvinder... 

Heldigvis er der min gode ven, Rómulo Deconna, med på turen. Han er god at 

snakke med, men han har dog en tendens til at snakke alt for meget om mad. Der er 

også hende filmstjernen, Tïona Berianni, hende er der gang i. Man må hellere gøre 

sig lidt godt bemærket, snakke med hende og sådan. Så kunne det jo være, at man fik 

en rolle i hendes næste film - helterolle selvfølgelig. Ham, som går og snakker med 

hende hele tiden,  Sefren Arccolo, er til gengæld en højrøvet dødbider. Han er sgu 

for sikker på at tage Rådspladsen. Hende Mirëa Zïoli vil garanteret prøve at tage den 

fra ham. Der er krummer i hende, det må man give hende. Når hun har sig noget for, 

så går hun ikke tilbage for noget. Hvis der bare var flere mennesker, der var sådan. 

Hun er dog noget mavesur i det. Nå ja, så er der jo Cárleon Eynos, han er bare den 

bedste piedraspiller, men det eneste han interesserer sig for, er sine grøntsager - at 

han gider. Og så er han overtroisk - og nem at drille med det. 

Jeg skal nok få fat i den psibølgeforstærker, så kan de andre sgu rende mig.” 

 

Karakteristika: teknologifikseret, snakker hele tiden om det, store flyveører - ikke 

glad for dem, vagtsom, en anelse fanatisk. 

Bekendtskaber: Slægtsøversten, Vizmio, er en servil og svag type - det er derfor, han 

er valgt til Slægtsøverste. Han bliver trynet daglig. 



Cárleon Eynos 

 

“Stakkels Camarra. Der er sikkert nogen, der har snydt ham. Det er derfor, han er på 

flugt nu. Det er jeg altså sikker på. Men jeg skal nok finde ham og redde ham - syv, 

ni, tretten. Man skal jo ikke udfordre skæbnen. Den er allerede blevet udfordret en 

hel del, for jeg har jo vundet græskarkonkurrencen de sidste 8 år, og de står også 

godt i år - syv, ni, tretten. Der er ikke noget bedre end at stå ude i marken og kunne 

se, at ens grøntsager bare vokser og vokser. Også fordi der er så trangt inde i Kuplen. 

Så snører brystet sammen og det er umuligt at trække vejret. Sveden springer på ens 

pande og man er sikker på, at man skal dø. Bare tanken om at gå ind i et hus er nok 

til at maven trækker sig sammen. Det er godt, at jeg kan sove ude i haven. Det er 

kun, når jeg skal ind i omklædningsrummet i Arena, at jeg er nødt til at bide 

tænderne sammen. Men så kan man tænke på, at man skal ud og spille piedra, det 

hjælper. Der har jeg også udfordret skæbnen - vi har vundet 5 turneringer i træk. Jeg 

må til at passe på - syv, ni, tretten. 

Den her opgave er slet ikke noget for mig, en eller anden teknisk opfindelse, som er 

blevet væk. Jeg kan bare ikke finde ud af den slags - jeg vil hellere finde Camarra og 

hjælpe ham. Det er da vist heldigt, at vi har den der Glamon, Dïero hedder han vist, 

med, for han er vist rigtig god til den slags, men han er nu ikke særlig flink, når han 

snakker med ham - han er dog gladeligt med til at feste, nær vi vinder piedra-

turneringen. Der er også ham Sefren Arccolo, som vist nok er frygtelig klog, men 

han gider vist ikke rigtig snakke med mig. Derimod er Mirëa Zïoli en rigtig god ven, 

og så er hun kusine til Camarra. Hun skulle dog ikke gå ud og jage dyr, for det er 

altså synd for dem. Mennesker burde kun spise grøntsager og frugt. Så er der også 

Rómulo. Han er en flink fyr, som sørger for salt til at smide over skulderen. Til 

gengæld vil han gerne have små grøntsager - han siger, de smager af mere. Ja, ja, 

men det må han da selv om. Nå ja, der også hende Tïona Berianni. Hun har vist en 

hel masse med bøger at gøre, men det har jeg altså ikke tid til den slags - med al den 

piedra-træning.  

De skal nok hjælpe mig med at finde Camarra, så han kan komme hjem til Vea.” 

 

Karakteristika: lider af klaustrofobi, ikke dum, men koncentrerer sig kun om 

græskardyrkning og spillet piedra - specielt det sidste, lidt kvindesky 

Bekendtskaber: Slægtsøversten, Mïali, er som en anden mor for alle i slægten, og en 

fair dommer i dyrkningskonkurrencerne. 

Vea Eynos er Camarras kone. Hun er en stille pige, som går og opvarter sine 

forældre. Camarra har vist ikke ofret hende meget opmærksomhed. 



Mirëa Zïoli 

 

“Nå, så de vil bruge stakkels Camarra som en prøveklud for os. Godt nok er han 

grim, men dette har han vist ikke fortjent. Det er bare endnu et forsøg på at tryne os 

slægter, som de anser for laverestående. Ha, jeg skal lære dem. De påstår, at alle 

slægterne er lige, men alligevel er der ingen Zïolier i Rådet. Jeg ville give alt for at få 

den plads der bliver, men hvordan? Den skiderik til Sefren Arccolo er sgu så så 

sikker på at få den, at det er til at brække sig over. Han skulle have et eller andet 

s...... s.... o. 

Det er typisk for, hvordan det hele går her i Kuplen. Arccoloer og Beriannier sidder 

og hykler, mens det går ud over Eynos og Zïoli. Deconna og Glamon prøver bare at 

hytte deres eget skin. Det hele er i opløsning, men ingen prøver at gøre noget ved 

det. Camarra gjorde, men ham var der heller ingen, der lyttede til. Det har dog nok 

nået at gøre med, hvordan han ser ud. De lytter ikke til nogen, der er udenfor, og det 

har Zïolier altid været. Bare fordi vi har udlængsel og visioner. Det kan man ikke 

sige om de andre slægter. 

Se bare de her par stykker, som skal forestille at finde Camarra. Rómulo Deconna, 

som ikke har andet i sit hoved end mad og en god seng. Hurra, hurra, han er da også 

god til at lave mad, men han har ingen visioner. Han vil glædeligt leve hele sit liv 

blandt pasta og basilikum uden nogensinde at udrette noget, der er værd at bemærke. 

Hans kammerat, Dïero Glamon, er vist kun lidt bedre. Han har vistnok udrettet et 

eller andet med en opfindelse, men han tænker ikke på andet end teknik - han kan 

ikke se de store linier. Muligvis han kan hjælpe med at få ødelagt den frygtelige 

opfindelse, som de fabler om Camarra har stjålet. Det må da være for, at den ikke 

skal falde i de forkerte hænder, at han har stjålet den. Hende den kælling til Tïona 

Berianni er det samme. En fuldstændig overfladisk tøjte, som påstår hun er god til at 

skrive bøger. Noget værre pladder, men de “fine” kaster jo så skide indspiste, så det 

halve kunne være nok. Hun virker ikke til at gå efter pladsen i Rådet, men der er nu 

et eller andet. Hun spiller ikke med helt åbne kort. Cárleon har heller ikke nogen 

ambitioner i livet - ud over at vinde endnu en konkurrence, men han er nu god nok. 

Han er en god ven af Camarra, så ham må man kunne stole på.” 

 

Karakteristika: ildssjæl, oprørsk, glad for skinnende ædelsten, vil gøre alt for 

Rådspladsen, ser undertrykkelsen af “lavstatus”-slægterne overalt 

 

Bekendtskaber: Slægtsøversten, Veranon, er en flink mand. Han har givet mange 

flotte sten i gave. Han bekymrer sig også om Camarra. Er gangbesværet. 

Roan Zïoli, en gammel knark, som er Camarras far. Han kommer ingen steder 

længere, på grund af et ødelagt ben. 


