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Forord

Egentlig er forord en forfærdelig ting.
Hvad skal man med et forord? Men der
er jo kotyme for at inkludere den slags,
så det kommer her.

�Sort� er et scenarie skrevet til Fastaval
99. Det foregår i byen Devotienne i året
1531. Brug ikke din tid til at
finde Devotienne på et kort - den findes
sandsynligvis ikke. Og det er også be-
døvende ligemeget hvor byen ligger.
For det er ikke meningen at karakte-
rerne skal forlade byen. Men alt det vil
jo give sig selv når du læser selve sce-
nariet.

Systemet i �Sort� er en udvikling af Total Fusion som er
et freeware system der er frit tilgængeligt på net
tet. Men der er en kort regelgennemgang bagerst i scenariet, så du
behøver slet ikke at gå i gang med at downloade noget som helst.
Det eneste der faktisk er påkrævet er at du har et sæt tarot-kort. De
skal bruges i scenariet og kan meget vanskeligt undværes. Vi har
desværre ikke haft mulighed for at indkøbe x antal sæt, så vi håber
at du som GM kan klare dette selv.

Men nok om det. Scenariet må begynde - flere noter og bemærknin-
ger finder du til sidst i scenariet.

SORT
af Adam og Susanne Bindslev
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1531

Tågen lå tæt over markerne som de fem mænd passerede. De red i
stilhed. Om det var fordi alle emner var blevet talt om, eller om det
nærmere var landets ildevarslende stilhed, der bød dem at tie vid-
ste de ikke. Men ingen af de fem havde nogen trang til at ytre et
eneste ord. Foran dem lå byen. At se udefra var den bestemt ikke
noget særligt. Ikke særlig stor. Hvis man ikke vidste bedre ville man
gå ud fra at det var en lille provinshovedstad. Det var det sådan set
også � men alligevel var det netop denne by som de fem havde rejst
så langt for at nå. Devotienne; målet for deres rejse. Alle med hver
deres gode grund til at komme her. Men deres grunde talte de ikke
om, dem holdt de fem for sig selv.

Den ene af hestene vrinskede da de red gennem byporten. Selv den
kendte betydningen af dette ridt. Vagterne hilste høfligt på de fem
og viste dem vejen til kroen. Bare ned gennem hovedgaden og så til
venstre. I kan ikke tage fejl. �Le Dernier Moine� mine herrer. Den
bedste kro på denne side af Alperne.

I horisonten kunne de se slottet. Stolt lå det med sine fem tårne �
med ophøjet ro rejste det sig mod himlen. Det var som om skyerne
åbnede sig omkring det. Det lå badet i det smukkeste aftenlys. Jo så
sandelig � rygterne havde talt sandt. Devotienne var den mest vid-
underlige by i landet. Ingen kunne være uenig.
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Alligevel var der noget i luften. Hestene blev urolige da de nær-
mede sig kroen. Som om alt ikke var i skønneste orden. Som om der

var slået et skår i harmonien. Måske var det den
høje latter der lød bag et hus. Måske gri-

sene der gav sig til at hyle. Måske skyen
der gled for solens sidste stråler. Hvem

ved ?

Der var folk der kiggede på de fem da
de trak deres heste gennem gaderne. Bag

skodderne så folk på dem. Børnene stand-
sede i gaden for at se dem. Det var ikke

ofte at der kom fremmede til Devotienne.

Forrest gik André. På sit bryst bar han kongens
våben. Han var stolt af sit ridderhverv og bestred det med glæde.
Han var sendt fra hovedstaden for at overtale baronen i byen til at
drage med ham. Der var vigtige sager under opsejling. Sager der
ikke kunne vente.

Bag André gik Piedro. Han var rejst sydfra for
at komme til Devotienne. En gudsfrygtig
mand, altid klædt i simple klæder og med
en rolig og afventende mine. Nu skulle
han omsider besøge den by han havde
hørt beskrevet. Den frommeste by i den
kendte verden. Og han glædede sig til
at aflægge baronen et besøg. Manden
der mere end nogen anden havde været
den kristne kirkes støtte mod kættere,
hedninge og andre ugudelige.

Men Piedro var så sandelig ikke den eneste
gudsfrygtige af de fem. Ved hans side gid Guilliaume. Også han
med en afventende mine, men omkring ham ikke den samme ro.
Baronen havde sendt sit bud efter ham. Der var ugudelige kræfter
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på spil i Devotienne og ingen kunne som Guillaume uddrive dem.
Piedro var måske Guds talerør, men Guillaume var selve Guds hånd.

Bagerst i gruppen gik de to sidste. Minerne hos dem var også alvor-
lige, men der var uro i deres blik. Det var ikke den samme ophøjede
ro, som de tre andre. Den ene af dem var Dafin. Klædt i simple klæ-
der gik han. Handelsmand af navn, men ikke af gavn. Ingen af de
andre vidste det, men Dafin var så sandelig ikke hvem som helst.

Hvis Guillaume havde vidst .. men det
gjorde han jo ikke. Tåben ville sikkert

have kaldt ham kætter, forsøgte at ud-
drive den dæmon der besad ham el-

ler blot have kaldt ham ond. Han
vidste måske ikke bedre. Han
vidste ikke, at Gud så sandelig
ikke var alene. Men det vidste
Dafin.

Skjult bag sin kutte gik Auguste.
Han havde været snakkesalig nok

på turen, men efter de var kommet
til Devotienne havde han ikke sagt et

ord. Hele tiden vendte han blikket mod slot-
tet. Som om han ville forsøge at se gennem de tykke mure. Ingen
vidste hvorfor han var kommet. Men det skulle de opdage. For de
vidste heller ikke, at slottet i virkeligheden var hans. At baronen i
sin ungdom havde været lidt for tæt på en ung pige � en pige ved
navn Pauline. At han brutalt havde sendt hende ud af byen. At hun
havde flakket rundt på landet, levet fra hånden og i munden. Og at
hun havde født Auguste. På sit dødsleje havde hun fortalt ham hi-
storien om den onde baron i Devotienne. Som bevis havde hun gi-
vet ham baronens signet � en ring hun havde stjålet fra ham Ber-
trand af Devotienne. Nu var Auguste her. Tilbage for at kræve sin
ret.

Nu kom de til kroen. Da de slog døren op blev de ramt af larmen fra
krostuen. Det var slet ikke som de havde ventet det. Devotienne,
den frommeste by i den kendte verden. Det lignede mere den mest
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berusede by i den kendte verden. Overalt i krostuen var fulde folk.
I en heksedans væltede de berusede bønder rundt mellem hinan-
den. Mænd prustede af anstrengelse, pigerne skreg henrykt som
karlene greb ud efter dem, krofatter bar fyldte krus gennem rum-
met og menneskene kastede sig over dem som gale hunde. Det var
forfærdeligt at skue. Som en ond drøm. Dette smukke sted, ganske
korrumperet af simpelt begær. Alligevel indlogerede de sig. De
havde jo intet valg. I morgen skulle de til baronen. Så ville alt blive
anderledes �

Troede de
Hvis de fem troede at det hele ville blive godt tog de fejl. Intet kunne
være fjernere fra sandheden. Men for at du, kære læser, kan forstå

de begivenheder der følger vil vi for-
tælle dig sandheden. Det er en historie
om svig og svigt, om begær, liderlig-
hed og vanvid. Om anger ..

Engang var der en ung mand. Han var
smuk som få. Han var dannet og kendte
til kunst, musik, kamp og politik. Hans
navn var Bertrand de Devotienne. Han
var søn af den gamle baron i
Devotienne. Da Bertrand var 18 år døde
hans fader og han overtog slottet og
jordene. Nu var den unge, og ikke helt
modne mand, baron.

På dette tidspunkt var Bertrand meget
forelsket i den unge Celine. Hun var datter af hans faders rådgiver
Pierre Frebeau. Celine var ikke uinteresseret i Bertrand, men hen-
des fader var imod forbindelsen. Han havde nemlig lovet hende væk
til en adelsmand fra hovedstaden - et ægteskab der ville give langt
større muligheder for både Celine og Pierre. Da den gamle baron
døde, var Pierre stort set klar til at rejse.

Bertrand så det ikke som noget problem at Pierre rejste, hvis blot
Celine kunne blive hos ham. Men Pierre var ubøjelig. Celine skulle
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følge med ham til hovedstaden og det var det sidste ord i den sag.
Intet kunne Bertrand gøre for at overtale ham. Og Celine gjorde hver-
ken fra eller til, hun havde vel affundet sig med situationen.

Bertrand var en ilter sjæl. Han var ikke vant til at folk sagde ham
imod. Så han svor, at hvis ikke han kunne få Celine på den ene måde,
så måtte det ske på en anden.

Natten før afrejsen bortførte Bertrand, sammen
med nogle håndgangne svende, den smukke

Celine. Han skjulte hende i en krypt på
Kirkegården. Det var for risikabelt
at gemme hende på slottet. Pierre

kendte det bedre end han gjorde.

Næste morgen var der stor bestyrtelse
over Celine�s forsvinden. Pierre udlo-
vede en stor dusør til den der vidste
noget, men ingen talte. Hun var som
sunket i jorden. Han havde sine mis-
tanker til Bertrand, men kunne intet

bevise. En gennemsøgning af slottet afslørede in-
tet.

Da Bertrand den næste dag kom til krypten, fandt han
ikke Celine så lykkelig som han i sin naivitet havde reg-

net med. Hun var ulykkelig, rasende og ville intet have med Ber-
trand at gøre. Nu var gode råd dyre. Han kunne under ingen om-
stændigheder lade hende gå - så ville hun jo sladre til Pierre. Han
kunne ikke få sig selv til at dræbe hende og valgte i stedet at be-
holde hende i krypten.

Dagligt kom han til krypten og dagligt blev hans tilnærmelser af-
vist. Celine blev mere og mere hadsk for hver dag der gik. Tilsidst
kunne Bertrand ikke klare det længere. Han voldtog hende og lod
hende ligge i krypten. I de uger der fulgte besøgte han hende slet
ikke. Han fik nogle af sine betroede tjenere til at bringe hende mad.
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I mellemtiden var Pierre rejst til hovedstaden. Dybt ulykkelig over
tabet af sin datter forlod han Devotienne. Nu var Bertrand alene
med sin hemmelighed.

Tanken om den smukke pige red Ber-
trand som en mare. Han var bøjet af
skam over at have voldtaget hende,
men hans begær voksede dag for dag.
Efter fjorten nætter kunne han ikke
mere. Han måtte have hende igen.
Han gik ned til Krypten, fandt den
blege og trætte Celine, voldtog hende
og efterlod hende med rotterne i
krypten.

Dette gentog sig i nogle måneder.
Oftere og oftere kom Bertrand på sine
natlige visitter. Tilsidst var det næ-
sten hver eneste nat. Han besluttede
sig for, i al hemmelighed, at få kon-
strueret en tunnel der forbandt slot-
tet med krypten. Risikoen ved at gå
gennem byen var for stor. Samtidig fik han muret krypten til, så
ingen længere kunne komme ind i den udefra. Han fik også opsat
lænker på væggen så Celine ikke længere skulle være bundet på
gulvet, men kunne hænge på væggen. Bertrand opdagede at hans
begær efter hende voksede ved disse forberedelser og han konstru-
erede sindrige og ondskabsfulde instrumenter som han benyttede i
sine natlige ritualer.

Modsat hvad man skulle have troet, virkede Celine også som om
hun trivedes. Hun blev stærkere dag for dag. Men hendes ansigt
forandredes. Hendes træk blev mere og mere groteske. Til sidst ville
selv Pierre ikke have kunnet kende hende. Det var som om hun slet
ikke var Celine længere. Som om Celine var død. Nu var der kun
den fysiske manifestation af Bertrands afsporede begær.
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Nu talte hun til ham. Opmuntrede ham til yderligere grusomhed.
Fik ham til at tage andre unge piger med sig - blot for at voldtage og
dræbe dem i hendes selskab. En nat løb en af dem fra dem. Nøgen
og forrevet løb hun ud på marken. I sin knyttede hånd havde hun
Bertrands signet. Hendes
navn var Pauline. Hun blev
aldrig set i Devotienne igen.

Efterhånden blev Bertrand
bange for at blive opdaget.
Han lod alle de håndgangne
mænd nedslagte brutalt i
krypten. Kun hus-
hovmesteren Antoine og en
ung kriger ved navn Alban
undslap.

For hver nats grusomme ud-
skejelser voksede Celine, eller
det der engang var Celine, sig
stærkere. Både i krop og sind
blev hun en mægtig partner
for Bertrand. På slottet levede
han som den perfekte baron.
Beleven og civiliseret - den
perfekte adelsmand. Kun om
nætterne i krypten gav han sit
begær frit løb.

Sommer blev afløst af vinter. Flere år gik. Celine og Bertrand levede
deres natlige liv i krypten under kirkegården. Men så skete det.

Den dag kom en bonde løbende til slottet. �De døde har rejst sig!�
skreg han i vanvid. Så faldt han om på gulvet. Hans krop vred sig i
kramper. Hans ansigt fortegnede sig i monstrøse grimasser. Fra hans
mund stod det levrede blod ud i kaskader. Så lå han stille på gulvet.
Pesten var kommet til Devotienne.
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Opskræmt red Bertrand gennem byen mod kirkegården. På vej ned
af den smalle vej til den gamle gravplads mødte et forfærdeligt syn
ham. Vejen var blokeret af et dusin mennesker. Deres arme hang
slapt fra deres åbne sokler. Deres øjenhuler var tomme eller fyldt
med råddent slim. Deres kranier var blottet - kun sporadisk groede
små totter af mørnet hår. De døde havde rejst sig. I angst og vrede
grab Bertrand sit sværd. Ene mand nedkæmpede han skikkelserne
der sank i jorden hvor de faldt. Så gik han ind på kirkegården.

Han fandt gravene gabende tomme. Gravstenene lå væltede hen ad
jorden. Den tilmurede indgang til krypten var åben. På bygningen
over krypten stod Celine. Mægtigere, grusommere og mere unatur-
lig end nogen sinde før stod hun der.

�BERTRAND�, råbte hun, �du er kommer for at slutte dig til mig.
Sammen skal vi erobre landet, få folket under vores åg. Sammen
kan vi ikke undertvinges. Vi har styrken. Ingen andre besidder den.�

Da fyldtes Bertrand med rædsel. I et kort sekund genvandt han den
menneskelighed han besad for år tilbage. Han løb frem mod mis-
fostret og stødte sit sværd gennem hendes liv. Hun faldt sammen
om det. Men hun blødte ej. Og hun fortsatte sin tale.

�Du har forrådt mig Bertrand. Fra nu af er vi fjender. Du har skabt
mig, men du kan ikke ødelægge mig.� Han stak hende igen. Og igen.
Men ligemeget hjalp det. Hun havde ret. Han kunne ikke dræbe
hende. Han slæbte hendes skrigende kadaver ned i krypten. Her
lænkede han hende med resterne af de sønderbrudne kæder. Få ti-
mer efter vendte han tilbage med yderligere lænker. Han satte dem
fast på væggen med tunge nagler. Han bankede søm gennem hen-
des knogler så hun sad tømret til kryptens stenvæg. Derefter påbe-
gyndte han arbejder med at lukke krypten - en gang for alle.

Dagen efter beordrede han sine folk til at få krypten kastet til. I ste-
det for det mørke mausoleumsbygning, var der nu kun en jordhøj.
Selv murede han porten til sin underjordiske gang til.
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Pesten forsvandt så hurtigt som den var kommet. Det var som om
alt der skete den nat var visket væk. Som tegn i sandet forsvinder
for regnen.

Herefter blev alt roligt i Devotienne. Bertrand sluttede sig til kirken.
Han forsagede djævelen og alle hans gerninger. Han forbød hor,
druk og ugudelig optræden. Devotienne blev en mønsterby. Den
frommeste by i den kendte verden.

Næsten tyve år forløb på denne måde. Bertrand blev jævnligt hu-
sket på Celine. Ofte kunne han mærke hendes styrke. Han kunne
mærke hvorledes hendes arme forsøgte at rive naglerne fra væg-
gen. Han kunne mærke at hun gjorde modstand, at hun stadig le-
vede i sit underjordiske eksil. Men også Bertrand voksede i styrke.
Han gav sig til at studere de hellige skrifter. Med meditation og bøn
bankede han naglerne i væggen igen. Disse natlige styrkeprøver blev
ved. I nogle perioder var det ofte at Celine kæmpede i mod. I flere
år kunne der derefter være stille. Som om hun sov. Som om hun
samlede kræfter.

Men en dag vækkedes Celine igen. Det var ikke
Bertrand der vendte tilbage. Det skete ved et til-
fælde. Fem unge mænd fra byen havde kastet
deres øjne på en ung købmandsdatter. Deres
begær var så stort, at de en nat førte den unge
pige til kirkegården - her vidste de, at de
kunne være i fred. De greb hende og
en efter en tog de hende med vold.
Men pigen gjorde kun modstand i
starten. Hun nød deres styrke, sugede
deres begær til sig. Det var hendes li-
derlige støn der med et vækkede
Celine til dåd. Disse støn der gav hende
styrke til endnu et slag mod Bertrand og hans from-
hed.

Bertrand kunne mærke at Celine var stærkere end tidligere. Han
henfaldt i meditation i timer. Til sidst i hele dage i træk. Og endelig
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i en konstant meditation, hvor han konstant måtte kæmpe mod re-
sultatet af sit eget begær. Han faldt hen i dyb coma.

Dette er historien ærede læser. Det er til dette Devotienne at de fem
mænd ankommer den mørke nat. Bertrand ligger i sit kammer -
Celine i sin krypt. Begge engageret i en hård brydekamp om det er
lyset eller mørket der skal regere i den lille by.

Slottet

Alle de fem mænd har grund til at besøge slottet. De vil i hvert til-
fælde komme dertil på et tidspunkt. De vil finde en vagt ved porten,

men vil ikke have noget problem med at komme
ind i borggården. Her bliver de mødt af

Antoine, baronens hushovme-
ster. Han vil fortælle dem,

at der ikke er mulig-
hed for at møde

B a r o n e n .
Antoine har
fået strenge
ordrer til
ikke at lukke

nogen ind til
baronen.

Hvis de spørger vil de få op-
lysninger om, at baronen har været

på sit værelse i en uge og at ingen har pas-
seret gennem døren. Kommer de tæt på døren vil de karakterer der
har evner i den retning, have mulighed for at føle en meget stærk
åndelig energi fra rummet. Der foregår noget derinde. Han er i hvert
tilfælde ikke død.

Da de alle har gode grunde til at være på slottet, eller om ikke andet
har de andre som venner, kan de få lov til at blive og vente på at
baronen kommer ud af sit værelse. Hushovmesteren har intet pro-
blem med at indlogere dem. Dog kan de kun gå to værelser, da der
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ikke er flere ledige rum på slottet. Men kan de stille sig tilfredse
med det er de velkomne. Her kan de så komme til at møde de øvrige
på slottet.

Antoine har de allerede mødt. Han er Baronens Hushovmester og
slottets mest magtfulde under baronens fraværd. Han er en af de
eneste der kender til Baronens historie, men han er utrolig loyal over-
for sin herre. Hvis Bertrand dør vil han vide hvad der er sket. Des-
værre har han ikke styrken til at gøre noget. Så han vil hænge sig i
stalden � hvis spillerne er totalt på bar bund kan han efterlade et
selvmordsbrev (som GM så lige må fabrikere selv).
Af natur er han korrekt og en smule nervøs. Han taler kun hvis til-
talt, eller hvis der er noget meget vigtigt han skal fortælle. Han drik-
ker overhovedet ikke, han ved hvad synd kan føre til!

Anais er slottets ældste
beboer. Hun er Bertrands
gamle amme. Hun husker
Celine, men har ingen
anelse om at det er Ber-
trand der står bag bortfø-
relsen. Hun undrede sig en
del over Bertrands pludse-
lige fromhed, men ser det
ikke som noget stort. Hun
ved ikke hvor depraveret

han var. Hun er for tiden meget bekymret over, at der ikke er nogen
arvinger til tronen.
Hun taler ofte og gerne, til tider sludrer hun en del, men er god som
få. Hun vil hurtigt gøre sit for at få karaktererne til at slappe af og
føle sig hjemme.

Jean er en af de unge riddere der er tilknyttet slottet. Han forstår slet
ikke baronens fromhed efter hans mening er det lige lovlig fanatisk.
Han er leder af en smuglerring der leverer sprit og stoffer til den
lokale kro, meget hemmeligt. På slottet er han i ledtog med de to
andre riddere Paul og Fabian. Han har opdaget at der i den sidste
uge har været mere gang i forretningen end normalt.
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Han taler gerne med dem af karaktererne han føler at han kan stole
på. Præster og lignende har han ikke stor tillid til.

Richard er byens præst. Han har sin faste gang på slottet sammen
med sin medhjælp Dianne. Han er kommet til efter Bertrands from-
hed. Tilkaldt af Bertrand. Han har ingen kendskab til Bertrands skyg-
geside og ved således heller ikke hvorfor at Bertrand er låst inde i sit
værelse.  Han er meget bekymret over udviklingen i byen, da han
mærker ugudeligheden tage til.

Dianne er en ung nonne. Hun er Richards assistent i kirken. Hun er
meget from. Eller hun var. For efter at Celine har fået magt er der
sket et skift. Lyster hun ikke anede eksisterede er dukket frem hos
hende.
Hun er meget skræmt over det, men aner ikke hvordan hun skal
håndtere det. Hun kan ganske enkelt ikke styre det. Hvis Celine vin-
der vil Dianne utvivlsomt slutte sig til hende.
Dianne er meget genert. Hun er en køn ung pige, men går med an-
sigtet skjult i nonnedragten. Hun taler helst ikke med nogen.

Udover disse personer er der det sædvanlige persongalleri af arke-
typiske tjenere, kokkepiger etc.

Stueetage

Når man ankom-
mer til slottet over
voldgraven kom-
mer man først ind i
Hall�en. Den er rigt
dekoreret med go-
beliner forestill-
ende fromme sce-
ner. Her vil karak-
tererne blive mødt
af Antoine.
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Til den ene side er indgangen til køkkenet. Det er en ganske simpel
dør der fører ind til et temmelig stort og veludstyret køkken.  Her
brygges, bages, koges og steges. Ude i hall�en kan man mærke den
liflige duft af veltillavet mad. Der er en tyendeindgang til køkkenet
fra siden af hovedbygningen.

På den anden side af gangen er dels baronens kontor, dels en trappe
til første og anden sal.  Denne trappe fører ikke ned til kælderen.

Baronens kontor er rigt dekoreret med familieportrætter og jagt-
trofæer. Her modtager han andre adelsfolk, fører forhandlinger og
arbejder. Det er aflåst mens baronen ligger i �sygeseng�. I rummet
er der kun ganske få bøger, mest af administrativ karakter. Desuden
er der et stort skrivebord, en højrygget stol til baronen og tre min-
dre stole til hans gæster.

Hvis regnskaberne gennemgås meget grundigt kan karaktererne
opdage at der for mange år siden blev investeret en formue i �byg-
geri�. Der er ikke nogen åbenlyse tilbygninger på slottet, så denne
udgift står hen i det uvisse. Antoine vil nægte ethvert kendskab til
dette.  Det er den hemmelige gang til kirkegården som er skjult af
denne udgift.

Halvdelen af stueetagen er opfyldt af Audienssalen. Her modtager
baronen gæster af forskellig art. Væggene er her dekoreret af allego-
riske skildringer af de syv dødssynder. Der hænger også en del vå-
ben i flotte sølvophæng. Det er et temmelig tomt rum, kun med en
stor trone placeret for endevæggen. Bag tronen er endnu en trappe
op til første sal. Den er halvt skjult af tronen. Der er trapper i alle tre
tårne.

Første sal

Den mest normale vej til første sal er gennem venstre tårn.  Baronen
og hushovmesteren benytter nogen gange hovedtårnet, men gæster
får aldrig lov. Køkkenpersonalet benytter højre sidetårn.
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Denne etage domineres af den enorme gildesal hvor der kan sidde
100 mennesker og spise. Til fester, hvilket der ikke har været meget
af i den sidste tid, bliver bordene flyttet og salen er et enormt danse-
gulv. Igen er væggene prydet af allegoriske skildringer.

Bag de to døre i
gildesalen er
biblioteket.  Her
er reoler på alle
vægge, kun af-
brudt af vin-
duer i de to
sidevægge. Der
står en skrive-
pult i midten af

rummet.

Bøgerne på væggene er meget blandet. Karaktererne vil måske op-
dage, at der er visse af hylderne der er tomme. Her stod baronens
okkulte litteratur � den er nu placeret i det hemmelige bibliotek i
kælderen. Men der er en del om egnens historie. Der kan interesse-
rede karakterer læse om Devotienne�s storslåede fortid. De vil også
kunne konstatere, at der er en del verdslige beretninger � bøger der
ikke passer til baronens fromme livsførelse. Det er reminiscenser fra
hans unge dage.

Karaktererne vil også kunne finde en del bøger med navnet Pierre
Frebeau skrevet i. Hvis karaktererne spørger til denne Pierre Frebeau
(det er forholdsvis nye bøger), vil de få en halv historie om at det
var den gamle barons rådgiver der flyttede til hovedstaden.

På en hylde for sig selv vil karakterne kunne finde nogle smukke
udgaver af kærlighedsdigte � med en dedikation fra Bertrand til
Celine.  Antoine vil ikke være meget for at fortælle om denne Celine
og hendes skæbne. Men hvis han bliver afkrævet en forklaring, vil
han komme med en historie om ung kærlighed. Om en ung arving,
Bertrand, og en smuk ung pige, Celine, som skulle så meget ondt
igennem, men alligevel ikke fik hinanden. Antoines historie slutter
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med at Celine rejser til hovedstaden, hvor hun gifter sig med en
anden. Altså en historie som ligner sandheden, men alligevel er mi-
levidt fra den.

Anden sal

Her er de værelser
som karaktererne
vil blive indloge-
ret i. Der er plads
til to mennesker i
hvert værelse. Ud-
over de fire værel-
ser er der en dør til
baronens sovevæ-
relse og til
Antoine�s kam-
mer. Døren til begge disse værelser er altid låst.

Karakterernes værelser er temmelig ordinære og bestemt ikke af
nogen fremragende kvalitet. Men det er dog bedre end kroen.

Slottets øvrige lokaliteter

Der er naturligvis andet på slottet end hovedbygningen. Slottet er
omkranset af en tyk mur med fem tårne placeret i de svage hjørner.
Fra disse tårne er der et glimrende overblik over området omkring
slottet. Om natten er der posteret bueskytter i tårnene. Om dagen er
der vagter ved vindebroen.

Ude i slotsgården ligger staldene og nogle lave barakker til tyende.
Der er et temmelig stort lager af korn. I staldene er der omkring 20
heste som bliver passet af fem stalddrenge og nogle opdrættere.

Slottet er omkranset af en dyb voldgrav. Hvis man skulle dykke ned
i den, vil man opdage en muret struktur i bunden ved hovedtårnet.
Dette er den hemmelige gang til kirkegården. Det er meget vanske-
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ligt, for ikke at sige umuligt, at gennembryde denne mur gennem
vandet. Der må man hellere finde en anden indgang.

Ophold på slottet

Livet går sin vante gang på slottet. Alle venter i spænding på at
baronen skal komme sig. Der er en vis nervøsitet at føle.

De fem mænd har næsten, men ikke helt uindskrænket adgang til
slottets faciliteter. Hvis de spørger Antoine pænt, kan de få lov til at
bruge slottets bibliotek. Men de skal lægge et godt ord ind for sa-
gen. Hvis de benytter trappen i hovedtårnet, vil de få en mulighed
for at komme ned i den hemmelige kælder. Der er kun adgang til
denne kælder gennem hovedtårnet � trappen fra køkkenet leder ned
til en anden del af kælderen.

Kælderen

Kælderen er todelt. Der er dels viktualiekælder og vinkælder, dels
baronens hemmelige kælder.

Den �officielle� del
af kælderen er der
adgang til via
tyendetrappen. I
viktualiekælderen
finder man grøn-
sager, tønder med
krydderier, tørret
og røget kød og
andet spiseligt. I
vinkælderen er ba-

ronens vinsamling. Den er temmelig stor, men er næsten ikke blevet
rørt siden omvendelsen. Et tykt lag af støv ligger på de eksklusive
flasker.
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Bag en væg er baronens hemmelige kælder. Adgangen til den er af
trappen i hovedtårnet. Den er skjult bag en stor tung dør, som na-
turligvis er låst. Men lidt vilje og snilde skulle kunne få døren op.

Det første rum man kommer ind i er baronens våbenkammer. Der
er virkelig mange våben � også piske, lædermanchetter etc. Det er
ikke en helt ordinær samling som Bertrand har liggende.

Skult i endevæggen er endnu en dør. Den er gemt bag et stort tower-
shield der står lænet op ad væggen. Man kan se svage spor i støvet
på gulvet omkring skjoldet.

Bag denne dør finder man den anden halvdel af baronens bibliotek.
Her er alle hans okkulte skrifter � og hans dagbog.  Der findes ud-
drag af denne dagbog blandt handouts�ene.

Bøgerne på hylderne er temmelig besynderlige. Det er både okkult
litteratur og bøger som mest af alt ligner tekstpornografi. I væggen
er en tilmuring. Den er af nyere dato end resten af rummet. Den er
dog ikke så ny at der ikke er kommet mug og skjolder på den. Dette
er den tilmurede indgang til den lange gang. Den gang vender vi
tilbage til.

Devotienne

Set fra slottet ligger byen temmelig langt
nede. Set herfra ser Devotienne ikke ud af
noget særligt. Gaderne er beskidte, men-
neskene er fattige. Det er hårde tider for
alle, også for befolkningen i Devotienne.

Ingen i gaderne er klar over baronens
sygdom, men vil tydeligt blive nervøse
for fremtiden. Det er et dårligt tegn, at
regenten er syg. Alt har jo ellers væ-
ret så godt siden dengang.
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�Dengang� er et ord der bliver brugt meget i Devotienne. Der er
mange der husker den forfærdelige nat hvor de døde vandrede på
jorden. Alle har hørt om den som �Den forbandede nat�. Men når
alt kommer til alt, er der ingen der har set det. Men historier er der
nok af.

Hvis karaktererne begynder at forhøre sig om fortiden er der også
nogle der kan historien om tiden før kirken blev bygget. Om den
syndige tid. Der er ingen der ved hvor galt det stod til, men alle
husker Bertrand som værende noget mere vild i sin ungdom. En
ældre mand kender til historien om Pauline som flygtede. En histo-
rie der sikkert vil interessere Auguste temmelig meget � det er jo
trods alt hans moder der tales om.

Hvis de vil vide mere vil de blive henvist til �Den Gale i Devotienne�.

Den Gale

Lidt uden for byen i et lille skur bor en gammel mand. Han er kendt
som �Den Gale i Devotienne�. Alle
har glemt hans navn � Alban er han
døbt. Han bor alene ude på markerne,
ingen taler med ham, ingen nærmer
sig hans hus. Han er besat siger no-
gen, han er vanvittig siger andre.

Sandheden er at Alban ganske enkelt ved
for meget. Han var en af baronens hånd-
gangne mænd, en af dem der hjalp med bort-
førelsen og indespærringen af Celine. Han var
også med i krypten i starten. Men pludselig
blev grusomheden for meget for Alban.
Han stak af til skovene, hvor han levede
i nogle måneder. Da han vendte tilbage
til Devotienne opdagede han, at alle hans tidligere venner, de andre
håndgange mænd, var forsvundet på mystisk vis. Efter en smule
research konstaterede han, at Bertrand brutalt havde fået dem alle
myrdet.
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Alban blev, som de fleste ville være blevet i den situation, slået af
rædsel. Han stak af og slog sig ned i det lille skur uden for bymuren.
Her holdt han sig skjult. Langsomt begyndte vanviddet at krybe sig
ind på ham. Paranoia, angst og forfærdelige mareridt prægede hans
sind. Til sidst kunne han kun se skygger der forfulgte ham, både når
han var vågen og når han sov.

Det er denne galning som karaktererne kan møde i det lille skur.
Han er bange, og kan være temmelig aggressiv. Alban var engang
en mægtig kriger, men med årerne er hans evner blevet så rustne
som hans sværd.

Man kan karaktererne få ham beroliget, vil han fortælle i halve sæt-
ninger om forfærdelige ritualer i natten, om de døde der vandrer på
jorden. Om det afskyelige monster i krypten. Om �herrens�
(Bertrands) grusomheder. Han vil tale om blod, skrig og smerte. In-
tet konkret, men massevis af tungetale.

I det lille skur er der kun et rum. Der er et
åbent ildsted, nogle forskellige bunker af
muggent og ildelugtende tøj, Albans gamle
sværd og knogler fra dyr som han har fan-
get i skoven, stegt over ilden og ædt. Han
lever mere som dyr end menneske.
Gennemsøges hans lille skur vil man un-
der sengen finde en lille bylt. I denne er
hans gamle uniform � med baronens

mærke på brystet. Det kan være at de
fem begynder at få en mistanke om
sagens rette sammenhæng.

Kirken og Kirkegården

Efter at de fem havde hørt så mange histo-
rien om de døde der vandrer, begav de

sig til kirkegården. Den ligger i udkan-
ten af byen � tæt på kirken.
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Kirken er en simpel stenkirke. Den er udsmykket i streng stil uden
store billeder etc. Det er en alvorens kirke. Den er forholdsvis ny (10
år gammel). I den er Richard og Dianne der passer den lille menig-
hed. Hvis ikke de har talt med dem på borgen, har de chancen nu.
At de døde skulle vandre på gravene, afviser de begge som pure
opspind. Det skete jo også nogle år får de kom, så ingen af dem har
nogen chance for at vide det.

Taler de med Dianne alene, vil de kunne mærke en underlig
løssluppenhed bag hendes generte ydre. Hun virker splittet. Hun
har set de unge på kirkegården, men vil helst ikke tale om det. Hvis
de borer i det, kan de få at vide at Dianne godt kender den unge
pige. Hendes navn er Mylene, og hun er datter af en købmand i
byen.

Richard er afslappet og rolig, men virker noget bekymret. Han har
opdaget, at stemningen er blevet noget mere verdslig i de sidste uger.
Grunden kender han ikke. Han kan virke hemmelighedsfuld, men
har reelt ikke noget at skjule.

Kirkegården ligger bag ved kirken. Den er ikke særlig stor. Gravste-
nene ser gamle ud, elementernes rasen har slidt på dem. Nogle få af
dem er ødelagt af frosten eller af vandaler. De er knækket og den
ene halvdel ligger på jorden. Sandheden om disse sten er, at de knæk-
kede dengang de døde vandrede.

Midt på kirkegården er en høj. Der gror græs og lave buske på den.
Når de kommer tættere på vil de magiskempatiske kunne føle en
styrke i højen. Som om noget meget kraftfuldt gemmer sig i dens
midte. Denne styrke vil blive større for hver dag der går � indtil.

Mylene

Mylene er 16 år gammel. Hun er en smuk pige, men meget genert.
Det kan være at karaktererne kan møde hende allerede i starten af
scenariet. Hun er jo til stede i købmandsbutikken.



24

Hun husker udmærket godt den aften på kirkegården, men vil helst
ikke tale om den. Hun syntes først at det var forfærdeligt, men så
pludselig � så blev det simpelthen for rart til at hun kunne kæmpe
i mod. Så hun lod de fem unge mænd tage hvad de ville have, hun
fik jo også noget. Siden har hun drømt om den aften, og det har ikke
udelukkende været mareridt.

Baronens død

Der er mange måder at baronen at historien kan udvikle sig hen i
mod baronens død. For hvis de fem intet gør, vil det ende med at
baronen dør. Celine er stærkere end ham. Så pludselig vil der høres
skrig bag døren � og baronen vil ligge død på gulvet.

Men der er måder hvorpå at dette kan blive åbenbaret for karakte-
rerne. Her er de mest dramatiske og dermed mest ønskelige:

1. Karaktererne kommer uforvaret til at vække baronen i sin trance,
hvilket fører til at Celine får overtaget endeligt. Han slår øjnene
op og ser forskrækket og vanvittigt på karaktererne. Han rejser
sig fra sit leje og tager nogle skridt hen i mod dem. Han holder
sig til hovedet som om han er bange for at det skal sprænges.
Han vender det hvide ud af øjnene og skriger i smerte da hans
blod trænger ind i spiserøret. Blodet står i kaskader fra hans skri-
gende mund, alle omkringstående rammes af det. Han falder til
gulvet � stendød.

2. Karaktererne har på en eller anden måde fundet frem til Celine
tidligt i scenariet. Beskriv rummet og monsteret for dem (se næ-
ste afsnit). Celine sidder stille i et hjørne, lænket til væggen. Det
ser ud som om hun er død. Et stykke tid går. Pludselig slår hun
øjnene op og griner med sin kraniemund mod karaktererne. Et
tavst skrig rejser sig fra hendes strubeløse hals. Så flår hun læn-
kerne fra væggen. Alle slår self-checks eller er paralyseret og
besvimer. �Forsvind� skriger hun med sin gravrøst. �Forsvind
ækle mennesker. Hvor vover i at betræde mit rige. Flygt herfra.
Forlad Devotienne, eller tag hvad som må komme.� Det er, som
bliver forklaret, ikke sådan lige at hakke Celine i stykker. Så de
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må hellere flygte i en høj fart. Evt. besvimede karakterer vil vågne
op på kirkegården; med Venus� (Celines) mærke brændt ind i
brystet (det ses her på siden).

Men hvis karaktererne ikke vover sig ud i noget af dette så vil det
blot ske når de ikke kigger. Og de vil vågne op til � katastrofen.

Pesten

Morgenen efter Betrands død genlyder byen af skrig
og tænders gnidsel. Celine�s hævn, for det er det, er
forfærdelig. Lungepesten er kommet til byen. De
smitede kaster blod op og bukker under med forfærde-
lig hast. Overalt dør folk som fluer. De fleste ser det som
guds straf. Som Devotienne der, ligesom Job, skal straffes
for at kunne bevise sin gudsfrygtighed.

Lungepest har en inkubationstid på omkring tre timer � de fle-
ste dør inden for 24 !

Der er flere ting som karaktererne ikke ved. De ved ikke at pest
arbejder så hurtigt (de er jo ikke læger). De ved ikke at det er Celine�s
hævn. Og de ved ikke at baronen er død.

En ting vil de sikkert opdage hurtigt. Byportene er lukket. Byen er i
karantæne. Der er ingen vej ud nu.

På en en eller anden måde vil karaktererne forsøge at finde frem til
forbandelsens kilde. Hvordan de vil gøre dette er, igen, uvist. Vi vil
ikke komme med færdige løsninger, men vil i stedet komme med en
serie af handouts, spor og andet som kan hjælpe dem. Dette findes
bagerst i scenariet.

Celine

Men før eller siden vil de nå frem til krypten. De kan enten komme
via kirkegården eller via den hemmelige gang.



26

Kommer de via gangen vil de gå langt i den mørke og indelukkede
gang. Stanken af forrådnelse, fugt og ælde er tyk her. Gangen er
gravet sjusket og stivet af med dårligt tilhuggede bjælker der findes
for hver femte meter. Nogen steder har der samlet sig vand i små
søer på op til ½ meters dybde.

For enden af gangen er en mur. Den er nyere end gangen. Nedbry-
des muren findes en metalbeslået dør. Den er låst � og nøglen er
smidt i voldgraven. Den skal dirkes op ellers nedbrydes med vold. I
døren er Merkurs mærke ridset (det ses her på siden). Det er place-
ret der fordi det repræsenterer det modsatte af Celine; men det kan
karaktererne ikke vide. Det kunne ligeså vel være et forvarsel om
hvad der er bag døren. Men nej.

Bag døren findes helvede på jord. Sådan kan det
bedst beskrives, men en smule mere detalje er
på sin plads. Det er et forholdsvist stort rum.
Omkring 10 meter langt og 6 meter bredt. Stan-
ken af død er næsten ubærlig.

Rummet er domineret af lig. Der ligger omkring et
dusin lig � nogle er reduceret til rene skeletter, an-
dre tørret ind eller mumificeret. Ansigterne vidner om
angst, smerte og død. Det er unge kvinder de fleste af
dem. De er nøgne eller halvnøgne.

På væggen hænger redskaber. Torturredskaber. Tænger, lænker,
knive. Her står også en gabestok og et sømleje. Og et bur med pigge
der vender indad. Ved hjælp af skruer kan piggenes længde vari-
eres så hvad der end måtte være i buret uvægerligt bliver spiddet.
Men også endnu mere udsædvanlige redskaber. Redskaber der vid-
ner om seksuelt misbrug. En gigantisk fallos i metal med træhåndtag
(beregnet til at blive gjort rødglødende i en esse). En anden fallos
med sylspidse modhager. Tænger til indføring og udspilning. Nogle
er fornemt forabejdet, andre er groft og ufærdigt arbejde. Det er
smertenskabinet de befinder sig i.
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På væggene er symboler. Dels symbolet fra døren. Men også om-
vendte kors. Satans pentagram og andre okkulte symboler findes i
rummet. Nogle er tegnet med brunlig rødt (det kunne være blod)på
væggene af sten og nogle er ridset ind.

I en af væggenene er endnu en dør. Indersiden af den er ridset og
ødelagt som af klør. Det er døren ud til kirkegården. Tonsvis af jord
holder denne dør på plads (med mindre det var denne vej de kom
ind).

Men altdominerende i rummet er det læn-
kede væsen. For på væggen hænger
fire lænker. I disse hænger et væsen.
Mere afskyeligt end noget andet. En-
gang må det have været et menne-
ske, men årene er gået. Det er en
kvinde. Hun er nø- gen. Hendes hud
hænger i laser. Visse ste- der åbenbares knog-
ler, sener og muskler. Udtør- rede og grålige muskler.
Hendes lange blonde hår hænger i tjavser. Det er gråt og nær-
mest jordslået.

Ser man godt efter kan man se, at hun engang har været en smuk
kvinde. Hendes ansigts træk er stadig bevaret, men overskygges af
hendes rådnende hus. En maddike kravler ud af hendes næsebor og
ind i hendes mund. Hendes øjne er lukkede. Sker dette møde efter
Bertrands død, ligger Celine på sømlejet og hænger ikke på væg-
gen. På væggen er blot de sønderbrudne lænker.

Med et slår hun øjnene op og ser lige på karaktererne. Hendes øjne
stråler af kraft � ond, grisk og syndig, men alligevel dragende, kraft.
Alle der ser det bliver slået med rædsel, og kan passende lave et
Self-check.

Hvis de trækker våben vil Celine se hånligt på dem. �Se omkring
jer. Alt dette har ikke kunnet dræbe mig. Og det selvom det var i
hænderne på en mand med langt større kendskab til smerte end
nogen af jer. Jeres ynkelige våben skader mig ikke.�
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Hvis en af karaktererne alligevel stikker ud efter hende vil hun stønne
af henrykkelse, som var det et samleje og ikke en kamp. Hendes
hænder vil gribe om sværdet og tvinge det længere ind i sig. Efter
nogle få stød vil hun trække det ud og grine hånligt af den naive
karakter.

�Ser du min ven. I kan ikke skade mig. Jeg er produktet af menne-
skets synder. Jeg vil altid være blandt menneskene. Lukket nede i
kældre. Holdt borte. Men altid tilstede.� Hun ser på
dem med sine unge øjne. Det virker som om de
bliver yngre for hvert minut.

�Lænke mig, det kan i. Eller det kunne I.
Men ikke mere. Jeg må ud. Ud til menne-
skene , for det er i deres hjerter, i deres
hoveder og i deres underliv at jeg finder
min styrke.� Hun giver sig til at grine
igen.

Karaktererne er givet vis rådvilde.
Hvis de er kommet her ved et tilfælde,
har de intet udgangspunkt for at forstå hvem hun er � dette rædsels-
vækkende væsen.

De kan holde hende inde. Hun kan ikke bryde døren ned. Hendes
styrke rækker ikke dertil. Men de kan ikke stoppe pesten således.

De kan ikke dræbe hende. Ligemeget hvad de forsøger vil de højest
skade hende midlertidigt. Men de kan gøre en ting: de kan slippe
hende fri!

For menneskets drifter kan ikke tåle at blive holdt nede. I dybe kældre
og mørke gange bliver drifter til synd og synd til grusomhed. I da-
gens lys er drifter kraft og styrke, skønhed og kærlighed. Så hvis
blot de åbner døren og lader vanskabningen, monsteret gå ud vil alt
være løst. De vil se skikkelsen der vandrer over kirkegården. Lang-
somt vil den gruopvækkende skikkelse omforme sig for deres øjne.
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En smuk ung kvinde, nøgen og indbydende bliver hun til. 18 år gam-
mel. Smuk alabasterhud. Langt lyst og velplejet hår. En skønheds-
åbenbaring. De ser ryggen af hende som hun går ud i skoven og
forsvinder. Følger de efter hende vil de miste sporet og blot finde
sig selv i en blomstrende lysning, hvor fuglene synger blide serena-
der.

I byen forsvinder pesten så hurtigt som den er kommet.

En mulig komplikation

Dette er kun til brug for grupper, hvor der ingen fremdrift er. Det
passer ikke ganske overens med scenariets stemning, men vil give
følelsen af vigtighed og desuden pege på kirkegården som
rædslernes arnested.

For natten efter at pesten brød ud, vil Celine igen få de døde til at
vandre. De vandrer fra kirkegården mod byen. De slæber deres for-
rådnede kroppe mod byporten og dræben brutalt alt der kommer i
deres vej. Mange af dem falder i kamp, men rejser sig og vandrer
videre. Karaktererne vil næsten sikkert blive involveret i dette. Plud-
selig vil de finde sig selv omringet af disse dødninge, der kun tæn-
ker på et: at trække så mange som muligt med sig til de dødes rige.
Ingen fornuft, list eller lignende findes hos dem. Her er stats for så-
dan en fyr:

Udød
Klør/negle: roll 10, dam 2d6, hits
Forsvar: roll 5
Hits: 25 � kun slag i hovedet vil dræbe den

I resten af scenariet finder du karakterer, regler og handout. Hvis
du mener der mangler et potentielt handout er du velkommen til at
producere det selv.
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Appendiks � Reglerne

Systemet til �Sort� er taget fra �Total Fuzion Basic Rules� . I det føl-
gende gennemgåes grundprincipperne i systemet.

En karakter er, som i de fleste andre systemer, defineret ud fra en
række stats. I dette system er der 10 basic stats og 8 afledte.

Stats

Intelligence dækker den intellektuelle kapacitet og evne til at lære.

Willpower repræsenterer coolness, viljestyrke og mod.

Presence er mål for charisma og evnen til at påvirke andre.

Technique er evnen til at anvende redskaber.

Reflexes er reaktionstid og koordinationsevne som bruges i at sigte,
springe, jonglere etc.

Dexterity er smidighed, balance og evnen til at undvige et angreb.

Constitution er sundhed. Mål for hvor meget kroppen kan klare.

Strength repræsenterer muskelmasse og ren kraft.

Body er fysisk størrelse, sejhed og evnen til at overleve.

Movement er bevægelseshastighed

Afledte (derived) stats

Stun / Hits er karakterens hitpoints

Stun defense er den værdi man trækker fra al stunskade på grund af
kroppens evne til at absorbere skade.
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Recovery er den rate som man får stun og hits tilbage. Man healer
denne mængde stun pr. runde man er i ro og denne mængde hits
om dagen, hvor man slapper af.

Fate er en pool af point, som karakteren kan bruge til at lægge til et
rul. Hvis noget går galt, kan karakteren vælge at anvende nogle af
sine fate � points for at hæve sit slag. Når de er brugt er de væk !

Endurance er mål for fysisk udholdenhed. Dette kan f.eks. anven-
des i følgende situation:
En karakter forsøger at holde en stendør tilbage. For at gøre det skal
han bruge otte i styrke. Men han har kun fem! Hvad gør man så ?
Man bruger endurance: tre point ekstra strength � tre point
endurance brugt i runden (12 sek). Hvis karakteren har 40 i
endurance kan han holde døren i nøjagtig 2 minutter og 40 sekun-
der før han kollapser.
Find selv på flere spændende anvendelsesmuligheder.
Endurance regenereres som stun.

Speed er reaktionstiden i en kamprunde. Før runden slår alle karak-
terer 1d10 og lægger speed til. Højest er hurtigst.

Resistance er evnen til at modstå psykiske eller magiske angreb. Slå
med 1d100 (evt. med modifiers af forskellig art).

Self er karakterens selvtillid, sjælestyrke, etc. Den repræsenterer ev-
nen til at modstå grusomheder, angstanfald etc. og nedskrives hvis
karakteren udsættes for sådanne påvirkninger.

Det var grundpillerne i systemet. På baggrund af disse stats findes
en række skills. De består af en stat og en level. I dette scenarie er
tallene lagt sammen � hvis man ønsker at finde en level for en skill,
skal man trække dens stat fra.

Vi vil ikke i dette gennemgå samtlige skills, da det vil være for om-
fattende, og desuden være temmelig overflødigt.
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Dog skal det lige siges at der findes tre meget brede skills. Det er
Education, Expert og Professional. Education er almen viden, Expert
er karakterens særlige ekspertisefelt og professional er karakterens
håndværk (hvis han har et sådant).

Resten af skills�ene skulle være selvforklarende.

Når man vil anvende en skill tager man 1d10. Man slår terningen og
lægger sin skill til. Slår
man 1, slår man igen og
trækker dette tal fra
(critical fumble). Slår
man 10, slår man igen og
lægger dette tal til
(critical succes). Hvis
man skulle slå 1 eller 10
igen, slår man IKKE igen!

Resultatet af dette rul sammenlignes med handlingens sværheds-
grad � og det er dig som GM der fastlægger denne. Normal svær-
hedsgrad er 14, meget nemt kan være helt nede på 8 og svært kan

være oppe over 20 (så skal man have
mindst 10 i skill før det kan betale sig
at prøve). Vi har med vilje ikke skre-
vet sværhedsgrader for handlinger i
scenariet, da det skal være op til den
enkelte GM at tweake scenariets
sværhed.

Men der er mere på charatersheetet
er der er på det normale karakterark.
Det er fordi vi i �Sort� har indkor-
poreret tarok-kortene som effekt. Når

en spiller ønsker det, kan han trække et kort fra bunken der er midt
på bordet. Skills�ene er inddelt i grupper i forhold til de fire farver i
tarok. Generelt kan man sige:

Swords: Overtalelse, manipulation etc.

Hit Locations - 3d6
Roll Location Effect
3-5 Head 2*Dam
6 Hand ½*Dam
7-8 Arm ½*Dam
9 Shoulder 1*Dam

10-11 Chest 1*Dam
12 Stomach 1½*Dam
13 Vitals 1½*Dam
14 Thighs 1*Dam
15-16 Legs ½*Dam
17-18 Feet ½*Dam

RangeRangeRangeRange MetersMetersMetersMeters Mod.Mod.Mod.Mod.
Melee 0 - 4 0
Close 4 - 10 -2

Medium 10 - 50 -4
Long 50 - max -6

Extreme max + -6 (-1 pr.50)
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Wands: Fysiske evner, kamp

Cups: Sociale evner, charisma

Pentacle: Færdigheder, håndværk

Det fremgår tydeligt af karakterarket, hvilke skills der hører til hvor.
Når spilleren trækker et kort skal han så lægge værdien til hvis det
er samme farve, trække den fra hvis det er en modstående farve
eller ignorere den, hvis det er en af de to andre farver.

Hvis han trækker et kort fra trumferne (den såkaldte Major Arkana)
slås op på tabellen bagerst i dette system � de giver ganske specielle
resultater, som seriøst kan påvirke spillets gang (i både positiv og
negativ retning).

Det er vigtigt at spillerne er klar over, at når de trækker et kort så
trækker de på universets energier � og det kan være farligt. På den
måde kan man undgå at en spiller bliver sur over at have trukket
�The Devil� og derfor have �5 på alle skills i 15 minutter. Det er en
hård straf, men han tog en chance.

Kampreglerne er, som altid, det sværeste. Men det er nu temmelig
nemt at klare.

1. Initiativ � alle slår 1d10 + Speed. Højest går først

2. Angreb: Man slår på sin andrebsskill med 1d10. Husk evt. modi-
fikationer for slag efter lokation og afstand (hvis det er et ranged
attack) � se de to tabeller her på siden.

3. Forsvar: Så er det tid til at undgå at blive ramt. Den angrebne
slår på sin undvigeskill. Det kan være evade, acrobatics eller
athletics. Hvis der ikke er en relevant skill anvendes ren dex.
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4. Konklusion: Når begge har slået sammenlignes tallene. Hvis an-
griberen slår højest lykkes det, hvis forsvareren gør lykkes an-
grebet ikke!

5. Skade. Hvis angrebet lykkes gør det sikkert ondt. Først slås
location med 3d6 (se tabellen). Hver lokation tilskriver en faktor
til skaden som skadestørrelsen skal ganges med. Det er således
meget farligere at blive ramt i hovedet end på benet (fire gange
så farligt). Så slås skade. Der er to typer angreb:
Stun: Dette er angreb med hænder og fødder, køller etc. Ting
der ikke trækker blod. For at udregene skaden slås det relevante
antal d6, og fra dette tal trækkes enten rustningsbeskyttelse eller
stundefense (alt efter hvad der er højest). Resultatet trækkes fra
stun.
Hits: Dette er dræbende skade. Den slags som karakterer dør af.
Den regnes på samme måde MEN ! Den trækkes fra både stun og
hits. Og der er ikke noget der hedder stundefense. Men der er
noget der hedder rustning � disse point gælder for både stun og
hits.

Derefter fortsættes til næste angreb etc.

Når man slås kan man risikere at dø. Når man ned på 0 i stun er man
besvimet. Fortsætter man med at tage stun reducerer den ens hits i
raten 1:5 � man kan således godt blive tævet ihjel.

Når man ned på 0 i hits er man døende. Man kan stadig bevæge sig,
men det er farligt. Hver runde (12 sekunder) mister man 1 hit ekstra
indtil man hviler. Man har desuden �6 på alle rul. Når man ned på
minus body*2 er man ganske enkelt død! Og der er ikke noget at
gøre.

Dette skulle opsummere reglerne, så de fleste kan spille med. Ellers
henvises til Total Fuzion Basic Rules eller evt. til CyberPunk 2020
der minder meget om det.
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På næste side finder du tabellen med Major Arkana. Husk at præ-
senter trækningen af en af disse kort med drama og patos. Det må
aldrig blive �bare et kort�.
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Major Arkana

Dette er kortene der bestemmer karakterernes skæbne. Hver enkelt af disse
kort kan for evigt ændre historiens gang. Det er en alvorlig sag at trække
et af disse kort. Vær forvisset om det!

The Fool � Universet åbner sig i et kort sekund og karakteren ser klart.
Noget bliver åbenbaret; GM bestemmer hvad. Desuden et self-check med
et tab på 1d8 hvis det kikser.

The Magician � Alt er muligt; intet skal forblive uprøvet. Kortet kan gem-
mes og anvendes til at få et ekstra slag, hvis et check er kikset.

The High Priestess � Klarsyn, visdom. Næste perception rul gives med
+7 på rullet.

The Empress � guderne ser nåde i dig. Styrken er med dig. +10 på det rul
som skal til at foretages.

The Emperor � Du er blevet velsignet. +3 på alle skills i 10 minutters spil-
tid.

The Hierophant � Guddommeligt råd � divine vision. Spilleren får et råd
under fire øjne.

The Lovers � Dit åsyn klares, dine træk glattes. +7 på alle sociale rul i 10
minutters spiltid.

The Chariot � Dit forehavende er succesfuldt. Rullet lykkes med en critical
succes.

Strenght � Der er kraft i din arm, hurtighed i dine ben. Karakteren har +7
på alle fysiske rul i 10 minutter.

The Hermit � Ensomheden trækker dig ind i dig selv. Karakteren ønsker
ikke at være med andre. Samarbejde er ikke succesfuldt. �7 på rullet hvis
det involverer andre mennesker (inkl. Overtalelse, kamp) i 10 minutters
spiltid.

Wheel of fortune � Skæbnen er det eneste man kan stole på. En terning
rulles. Der er +7 på rullet hvis terningen er lige, �7 hvis det er ulige.
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Justice � alle er lige, også i gruppen. Skill for det forestående rul er gen-
nemsnittet af alles værdier i den pågældende skill.

The Hanged man � Hvis man ser ind i vanviddet kan man opnå styrken.
Spilleren kan veksle Self til Skill i forholdet 5 self for 1 skill. Virkningen er
permanent, men det kan kun gøres for den skill som kortet blev vendt for.

Death � Critical failure

Temperance � mådehold. Rul to gange og tag gennemsnittet.

The Devil � Den rungende latter gav genlyd fra helvedets dyb. Alle skills
�7 i 10 minutters spiltid.

The Tower � Forbandelsen rammer. Critical failure. Hits halveres. �1d10
self.

The Star � Tab af ejendom. Alle ejendele som karakteren bærer med sig �
bortset fra tøj � bliver reduceret til sand.

The Moon � rullet mislykkes. En af karakterens fjender bliver i en vision
opmærksom på hans forehavende.

The Sun � Solens varme styrker karakteren. Alle Self, Hits og Stun points
genvindes.

The Last Judgement � Dommen er i dine hænder. Karakteren skal øje-
blikkeligt (kortet kan IKKE gemmes) idømme en anden �5 på alle skills i
10 minutters spiltid. Den forbandede skal være en som karakteren kender
både navn og udseende på (kort sagt: en han har mødt i scenariet).

The World � Fuldent lykke. Styrke, udstråling og list. +7 på alle rul i 10
minutters spiltid.



Karaktererne
På de følgende sider vil du finde de fem karakterer som optræder i
scenariet. Den første side af hver karakter er selve karakterarket med
stats etc. Den anden side er karakterbeskrivelsen.



Int: 2 * Will: 3 * Pre: 3 * Tech: 3 * Ref: 5 * Dex: 6
Con: 4 * Str: 5 * Body: 5 * Move: 4

S. def. : 8 * Rec: 9 * End: 40 * Res: 9 * Speed: 3

André
Beskrivelse:
Alder: 24; Højde: 175 cm; Vægt: 75 kg; Hårfarve: Sort; Øjenfarve: Mørkebrun;
Beklædning: Ringbrynje (11 i beskyttelse og �2 på Dex, Ref og Move baserede
rul ) og skjold med kongens våben. Læderstøvler med kraftige sporer. Altid i uni-
form
Udstyr: Langsværd; Crossbow; Dagger; Proviant; Rejseudstyr

Bribery: 3
Conversation: 5
Gambling: 4
High society: 6
Interrogation: 4
Intimidation: 6
Mimicry: 3
Trading: 3
Ventriloquist: 3

Animal handler: 4
Concealment: 2

Education: 2
Expert: 2
Forgery: 2

Languages: 2
Navigation: 5

Professional: 2
Research: 2
Survival: 4

Tracking: 4

P
entacles

S
w

ords

Acting: 3
Disguise: 3
Persuation: 3
Perception: 6
Seduction: 3
Shadowing: 4
Sleigh of hand: 5
Stealth: 9
Teacher: 3

Acrobatics: 8
Athletics: 6
Climbing: 7

Hand to hand: 7
Hand to hand evade: 6

Melee Weapons: 9
Melee Evade: 7

Ranged Weapons: 5
Ranged evade: 7

Riding: 6

W
ands

C
ups

Weapons:
Fist � roll 7 � dam 5d6 � Stun
Kick � roll 6 � dam 6d6 � Stun

Longsword � roll 9 - dam 4d6 � Hits
Dagger � roll 9 � dam 2d6 � hits

Crossbow � roll 5 � dam 3d6 � hits � range 200

Stun
25

Hits
25

Self
30

Fate
7



André

Du fødtes i Guds billede. Derfra gik det ned ! Ringe kår prægede
din opvækst og det hæmmede dine ambitioner i hele din barn-
dom. Efterhånden blev barnets troskyldige og altfavnende ånd til
den unges snærende kød og hæmmede drifter. Du vidste at du
skulle mere, men fandt verden som et fængsel. Alle steder var der
forhindringer. Men med vilje og beslutsomhed kæmpede du dig
opad. Op til kongens garde. På trods af din ringe byrd blev du op-
taget i landets bedste ridderkorps. Stolt var din gang da du gik
over slottets gård. Rank var din ryg da du modtog dit sværd. Dit
hoved var højt da du satte dig i sadlen for at drage i krig. Og en
helt var du. I slag efter slag viste du dit værd. Med sværd i hånd,
besejrede du fjende efter fjende. For Gud, Konge og Fædreland
bekæmpede du de vantro barbarer.  Ingen kan komme og sige, at
André ikke gjorde sin pligt. Men de fejende faner blev slappe
klude, de skinnende rustninger blev rustne stumper, de lynende
sværd blev sløve knive. Det mistede sin glans. Træt, træt til mar-
gen var du. Træt af krigen. Hvis dette var Guds vilje, kunne du
ikke længere elske din Gud. Så meget død, så meget ødelæggelse.
Hjem kom du. Hvile fik du. Og en ny position. Kongens kurér.
Igen skulle der rides, men ikke i geled. Alene, som en helt skulle
du sidde i sadlen. De store ord om Gud og Paradis lagde du bag
dig. Stolt var den dag da du steg op igen. Og du blev sendt op
nordpå. Til Devotienne � den frommeste by i hele riget. Der skulle
du opsøge Baron Betrand af Devotienne, for med kongens sejl at
overbevise ham om, at hans tilstedeværelse var mere end almin-
delig påkrævet i hovedstaden. Men vogt dig André, for intet må
Bertrand vide om kongens begrundelse for dette. Intet må slippe
ud om de soldater der venter i skovene. Om det slag der skal finde
sted i Devotienne. Om at Baron Bertrand ej længere skal være af
Devotienne. At byen fra nu af skal være Kongens by. Intet må for-
tælles André � intet!



Int: 6 * Will: 7 * Pre: 4 * Tech: 2 * Ref: 3 * Dex: 3
Con: 5 * Str: 3 * Body: 4 * Move: 3

S. def. : 10 * Rec: 8 * End: 50 * Res: 21 * Speed: 2

Piedro

Beskrivelse:
Alder: 35 år; 168 cm høj, 78 kg. Let skaldet med brune øjne. Klædt i simpel mun-
kekutte og lette læderstøvler; Rider på en gråskimmel;
Udstyr: Quarterstaff; Kniv; Proviant; Rejseudstyr

Bribery: 4
Conversation: 6
Gambling: 2
High society: 4
Interrogation: 4
Intimidation: 4
Mimicry: 4
Trading: 4
Ventriloquist: 4

Animal handler: 8
Concealment: 6
Education: 12

Expert religion: 10
Forgery: 2

Languages: 8
Navigation: 6

Professional: 6
Research: 8
Survival: 9

Tracking: 6

P
entacles

S
w

ords

Acting: 4
Disguise: 2
Persuation: 7
Perception: 8
Seduction: 4
Shadowing: 6
Sleigh of hand: 3
Stealth: 3
Teacher: 8

Acrobatics: 5
Athletics: 3
Climbing: 3

Hand to hand: 3
Hand to hand evade: 5

Melee Weapons: 5
Melee Evade: 6

Ranged Weapons: 3
Ranged evade: 3

Riding: 3

W
ands

C
ups

Weapons:
Fist � roll 3 � dam 3d6 � Stun
Kick � roll 2 � dam 4d6 � Stun
Staff� roll 9 - dam 3d6 � Stun

Stun
25

Hits
25

Self
40

Fate
9



Piedro

Undfanget i Gud, men født syndig. Hurtigt falder menneskets sjæl
for djævelens rænkespil. Gud bliver kød og kød forbliver syndigt.
Men for dig var det anderledes. Som ganske ung blev du sat i
klosterskole. Her lærte du om Gud, om ånd, om skærsild, paradis
og helvede. Om portene af flammer og om englenes basuner. Og
intet kan vende dig fra denne tro. Kun gennem bod og anger kan
menneske forsage djævelen og alle hans gerninger. Frels ingen før
du kan frelse dig selv lærte du. Og du kender sandheden i disse
ord. Mange år brugte du i cellens ensomhed eller i den tavse for-
samling i klosterkirken. Tusinder af bønner er blevet sendt til him-
mels fra din mund. Dit kød martrede du for at rense det fra syn-
den. Gennem studier i de hellige skrifter har du opnået erkendel-
sen. Du var nu parat til at møde verden udenfor de trygge vægge.
Bevæbnet med Guds ord og bærende Guds vilje gik du ud på de
støvede veje. I år efter år rejste du syd, nord, øst og vest. Du gik
fra landsby til hovedstad, fra kongeslot til bondehus. Og du præ-
dikede Guds ord, gjorde Guds vilje til din. Mangen en hedning
blev omvendt af dig. Men du lærte også. Du lærte at selv i kirken
findes brodne kar. Du lærte at der findes griske bisper, korrupte
præster og fordrukne munke. Det var som om de kom fra alle si-
der. Som om synden krøb ind på dig hvor end du gik. Som om
fordærvet fandtes i dem alle og for hver dag blev synden igen
plantet i dit kød. Du flygtede. Du rejste op mod nord. Op mod
frelsen. Mod Devotienne, den sagnomspundne by. Den frommeste
by i hele den kendte verden. Kun i Devotienne kan du finde fre-
den.



Int: 7 * Will: 5 * Pre: 7 * Tech: 2 * Ref: 3 * Dex: 3
Con: 5 * Str: 2 * Body: 3 * Move: 3

S. def. : 10 * Rec: 7 * End: 50 * Res: 15 * Speed: 2

Guillaume

Beskrivelse:
Alder: 31 år gammel. 167 cm, 60 kg. Meget mørkt hår med let grånende tindinger.
Usædvanlige Isblå øjne. Klædt i sort kutte, ofte med kraven slået ned. Rider på en
brun hest med hvid blis
Udstyr: Kortsværd; Kniv; rejseudstyr; krucifiks; vievand

Bribery: 7
Conversation: 7
Gambling: 2
High society: 9
Interrogation: 12
Intimidation: 10
Mimicry: 7
Trading: 7
Ventriloquist: 7

Animal handler: 7
Concealment: 7
Education: 13

Expert daemons: 13
Forgery: 2

Languages: 10
Navigation: 7

Professional: 7
Research: 11

Survival: 7
Tracking: 7

P
entacles

S
w

ords

Acting: 7
Disguise: 2
Persuation: 10
Perception: 13
Seduction: 7
Shadowing: 7
Sleigh of hand: 3
Stealth: 3
Teacher: 7

Acrobatics: 4
Athletics: 3
Climbing: 2

Hand to hand: 3
Hand to hand evade: 3

Melee Weapons: 3
Melee Evade: 3

Ranged Weapons: 3
Ranged evade: 3

Riding: 4

W
ands

C
ups

Weapons:
Fist � roll 3 � dam 2d6 � Stun
Kick � roll 2 � dam 3d6 � Stun

Shortsword � roll 4 � dam 2d6 � Hits

Stun
25

Hits
25

Self
70

Fate
10



Guillaume

Skrigende trækkes mennesket fra himlen til helvede. Skrigende
fødes mennesket i Guds billede. Da bliver kødet til vagt til live og
Satan har sin plads i det uskyldige barns væv. Også du fødtes til
synd. Af god familie lå vejen åben for dig. Men overalt hvor du så
var fordærv og ugudelighed. Intet var rent som du ønskede det. I
skole kom du og i klosterskolens kolde rum lærte du om Gud. Det
var lærdom der glædede, viden der opildnede. Men et liv som
munk faldt dig ikke for. Med magt og vilje ville du tvinge menne-
sket på rette vej. Vil de ikke lytte som må de føle, var dine ord. Og
du steg til handling. Du blev inkvisitor. Eksorcist. Djævelen og
alle hans gerninger skulle ikke blot forsages � de skulle fordrives.
I de år lærte du mangt og meget. Med faklen i den ene hånd og
bibelen i den anden fordrev du hekse, dæmoner og Satan selv fra
menneskets midte. Ingen nåde havde du for helvedets gerninger.
Vig bort skreg du mod bukkeansigtet, så alle måtte skælve. Du var
god. Måske den bedste. Men da skete det. Efter at have renset en
by for satans værk blev det åbenlyst. Du var blevet ført bag lyset.
Det var ikke Guds bud du adlød, det var kongens. De hekse du
fordrev fra jorden var intet andet end politiske modstandere. Du
sank ned. I fortvivlelse og foragt. Den verden du havde brugt dit
liv på at redde stod uhelbredelig omkring dig. Du forlod da kir-
ken, munkene, soldaterne og bålene. Du gik. Da kom et bud. Et
bud der igen opildnede dig til dåd. Et bud fra det høje nord. Fra
den fromme by Devotienne. Stor ulykke havde ramt byen. Satan
selv vandrede efter sigende i gaderne. Noget måtte gøres, og du,
Guillaume, var manden der måtte gøre det. Så du steg i sadlen for
at ride mod nord �



Int: 4 * Will: 7 * Pre: 4 * Tech: 2 * Ref: 5 * Dex: 4
Con: 4 * Str: 4 * Body: 4 * Move: 2

S. def. : 8 * Rec: 8 * End: 40 * Res: 21 * Speed: 3

Dafin

Beskrivelse:
Alder: 28 år gammel. Lys i huden. 173 cm, 80 kg. Lyst hår og blå øjne. Klædt i
simple, brune uldklæder, tunge brune støvler og en læderrustning (6 i defense � 0
i penalty). Rider på en meget mørkebrun, næsten sort, hest.
Udstyr: morningstar; longsword; dagger; crossbow; rejseudstyr;

Bribery: 4
Conversation: 4
Gambling: 2
High society: 4
Interrogation: 7
Intimidation: 9
Mimicry: 7
Trading: 4
Ventriloquist: 4

Animal handler: 4
Concealment: 4

Education: 8
Expert magick: 7

Forgery: 2
Languages: 4

Navigation: 4
Professional: 4

Research: 7
Survival: 4

Tracking: 4

P
entacles

S
w

ords

Acting: 3
Disguise: 7
Persuation: 4
Perception: 4
Seduction: 4
Shadowing: 4
Sleigh of hand: 7
Stealth: 4
Teacher: 4

Acrobatics: 4
Athletics: 4
Climbing: 4

Hand to hand: 5
Hand to hand evade: 4

Melee Weapons: 10
Melee Evade: 8

Ranged Weapons: 8
Ranged evade: 4

Riding: 4

W
ands

C
ups

Weapons:
Fist � roll 5 � dam 4d6 � Stun
Kick � roll 4 � dam 5d6 � Stun

Morningstar � roll  9 � dam 5d6 � hits
Longsword � roll 9 � dam 3d6 � hits

Crossbow � roll 8 � dam 4d6 � hits � range 200 meter

Stun
20

Hits
20

Self
40

Fate
9



Dafin

Som unyttig ånd blev du til. Men ånden tog form og blev til kød.
Handlende, følende, lidenskabeligt kød. Fra du var ganske lille
vidste du, at du var noget særligt. At din plads blandt menne-
skene var af en ganske enestående art. Men i skole kom du.
Klosterskole. Her lærte du om Gud. Om synd. Om tilgivelse, para-
dis og helvede. Og for hvert et ord følte du afsky. Den Gud som
lagde så stramme bånd på sine mennesker kunne ikke mene det
vel. Den Gud som havde skabt mennesket i sit billede kunne ej
fordømme deres handlinger. Ville det ikke være som at give en
hund skænd for at udføre de kunster man selv havde lært den.
Men munkene gav dig tæsk for dine tanker. Djævleunge blev du
kaldt. Nætter og dage blev tilbragt i mørke celler. Pisken flænsede
dit kød, som de desperat martrede for at få dig på rette spor. Men
for hvert slag blev du mere overbevist. Guds rige var ikke for dig.
Hvis belønningen først gives i afslutningen, måtte de gerne be-
holde den pris for sig selv. Du forbandede din Gud. Og en sen nat
kravlede du fra din celle i kælderen på klosteret. Du kravelede
over muren og stod da på marken omkring det mørke kloster. Må-
nen skinnede blegt og for første gang nogen sinde følte du dig fri.
Du rejste mod nord. Til de nordlige lande, hvor kirken ikke havde
så stramt et greb om menneskene. Og du fandt mennesker der
delte dine synspunkter. I rejste sammen. Evigt på flugt fra inkvisi-
tionen. I rejste med vine, kvinder og vildsvin. Vantro, hedninge,
dæmontilbedere, heksemestre, svirrebrødre, smuglere og alminde-
lig syndige var samlet i den flok. Det var gode år. Til det skete. En
sen nat i en nordlig by kom inkvisitionen. I var ej forberedte og de
tog de fleste til fange. Du undslap, blot for at se dine venner blive
brændt på bålet eller klynget op i træerne. Gud havde ramt dig,
men slaget var ej tabt. Du rejste ned mod syd. Til Devotienne �
Guds egen by blev den kaldt. Ingen ville søge dig der. Og hvordan
kunne du vise ham trods bedre end netop i Devotienne �



Int: 3 * Will: 3 * Pre: 5 * Tech: 5 * Ref: 4 * Dex: 5
Con: 4 * Str: 5 * Body: 3 * Move: 3

S. def. : 8 * Rec: 9 * End: 40 * Res: 9 * Speed: 2

Auguste

Beskrivelse:
Alder: 21 år gammel. 176 cm, 72 kg, almindelig af bygning. Mørkebrunt pagehår
og nougatbrune øjne. Iklædt mørkt rejsetøj og en gammel, meget slidt, scalemail
(9 i defense, -1 i penalty på dex, ref og move � rul). Solide ridestøvler. Rider på en
skimmel.
Udstyr: longsword, handaxe, longbow, rejseudstyr

Bribery: 5
Conversation: 5
Gambling: 5
High society: 5
Interrogation: 5
Intimidation: 5
Mimicry: 5
Trading: 5
Ventriloquist: 5

Animal handler: 5
Concealment: 3

Education: 3
Expert: 3
Forgery: 5

Languages: 3
Navigation: 7

Professional: 3
Research: 3
Survival: 8

Tracking: 6

P
entacles

S
w

ords

Acting: 5
Disguise: 5
Persuation: 5
Perception: 8
Seduction: 5
Shadowing: 3
Sleigh of hand: 4
Stealth: 8
Teacher: 5

Acrobatics: 9
Athletics: 9
Climbing: 5

Hand to hand: 4
Hand to hand evade: 5

Melee Weapons: 8
Melee Evade: 7

Ranged Weapons: 8
Ranged evade: 5

Riding: 5

W
ands

C
ups

Weapons:
Fist � roll 4 � dam 5d6 � Stun
Kick � roll 3 � dam 6d6 � Stun

Longsword � roll 8 � dam 4d6 � Hits
Handaxe � roll 8 � dam 4d6- hits

Longbow � roll 8 � dam 7d6 � hits � range 100 meter

Stun
20

Hits
20

Self
50

Fate
7



Auguste

Født i Guds billede det er vi alle. Men født i synd � det er du. Ba-
stard, horeunge. Alle navnene har du hørt i de barndom. Født i
fattigdom og synd var dine muligheder ikke store. Overalt hvor
du ville gå lå der en sten du kunne snuble over. Men modgang gør
den svage stærk og du lærte at stå imod. Du blev din moder en
god søn. Skolegang blev det ikke stort til, men du kunne hjælpe
bønderne i landsbyen og tjente til livets ophold for dig og din mo-
der Pauline. Og fra at være en ussel horeunge blev du til en stærk
ung mand. Folk så gennem fingre med dit tvivlsomme ophav. De
lærte at se bort fra det og respekterede dig for det du var. På en af
gårdene var en datter. Hun var på din alder og smuk som dagen
var lang. Mange var de aftener hvor du sad med hende under træ-
ernes kroner og talte om hvad der var hændt, om jeres drømme og
jeres forhåbninger. I håbede på giftermål. Men nej. Skæbnen
spændte da ben igen. For nok kunne hendes fader acceptere en
stalddreng der var en horeunge. Men som svigersøn var det gan-
ske udelukket. For evigt skulle du være afskåret fra at ægte hans
datter og fra den dag så du hende aldrig igen. Du tænkte sorte
tanker. Tanker om bortførelse, mord og bedrag. Dine tanker
skræmte dig og gjorde dig sorgfuld. Sorgen trak dig ned. Begæret
efter pigen, kærligheden til hende og erkendelsen af det
uopnåelige i dit forehavende gjorde dig rasende. Men du vidste, at
der intet var at gøre. Da blev din moder ramt af sygdom. På sit
dødsleje fortalte hun dig sin hemmelighed. Den hemmelighed hun
havde båret i sit bryst i over 20 år. For din fader var ikke en forbi-
rejsende vagabond. Det var Baron Bertrand af Devotienne. Da hun
var ganske ung blev hun voldtaget af ham, flygtede fra
Devotienne og slog sig ned her mod syd. Der fødte hun ni måne-
der senere dig, Auguste. Retmæssig arving til Devotienne. Hun
gav dig en signetring som hun havde fravristet baronen den nat.
En ring hun havde opbevaret i alle disse år som bevis. Da døde
hun. Og du begyndte din opstigning. Din rejse mod nord. Din
rejse til Devotienne, dine drømmes mål. Til din fader. Til din rette
plads i samfundet.





Handouts
Her finder du det dagbogsnotat som er nævnt i scenarieteksten.



Dagbog

Tredje maj 1506 - Hvor jeg dog elsker hende. Bare den måde hun
bevæger sig på når hun vandrer gennem slottets gange fylder
mig med en varme. Jeg er sikker på at jeg ikke kan leve uden
hende. Hun besejler min skæbne.

Femte maj 1506 - Talte med hende længe i dag. Jeg tror også hun
elsker mig. Hvor jeg dog håber det. Men det hele kommer an på
hendes fader. Hvordan han vil stille sig til alt dette. I morgen vil
jeg spørge ham.

Sjette maj 1506 - Pierre er ikke venligt stillet over for min fordring.
Hvad skal jeg dog gøre ulykkelige menneske. Jeg kender ikke mine
levende råd.

Sekstende oktober 1506 - Det er fuldbyrdet. Jeg jages af natlige sy-
ner. Men hvem ville have handlet anderledes i min situation.

Fjerde marts 1507 - Jeg er blevet som forandret. Blodet løber ra-
skere i mine årer. Jeg har aldrig været mere levende end jeg er i
disse dage. Hun gør mig i sandhed lykkelig.

Toogtyvende juli 1507 � Bestilte håndværkerne i dag, så jeg ikke
længere skal ride mine natlige ture. Jeg er bange for at blive op-
daget, men er afhængig af hende som en mand der har slået sig
på flasken..

Tolvte december 1507 � Hendes fordringer stiger for hver dag. Der
er stunder i dagslys, hvor jeg får samvittighedskvaler, men det er
glemt når natten falder på. Jeg lever for vore møder.

Syvende marts 1508 � En pige stak fra os i dag. Hendes navn var
Pauline. Men hun vil ikke leve længe i skoven.

Syttende oktober 1508 � Jeg må slette mine spor. I nat dræbte jeg
egenhændigt alle der kendte til hende. Kun  Antoine lever stadig;
men han holder mund.

Anden januar 1509 � Rædsel! I nat fik hun overtaget. De døde
rejste sig og gik på jorden. Jeg er skrækslagen. Aldrig skal jeg se
hende igen. Hendes skæbne er lænken.
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