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Kære Spilleder

Tak fordi du vil køre Terning med Døden. Jeg vil i det følgende forsøge at gøre opgaven let for dig 
og opstille scenariet så overskueligt som muligt – til alt held har det en ret simpel og overskuelig 
struktur.

Scenariet kort fortalt

Scenariets præmis er grundlæggende spørgsmålet om, hvad man vil gøre, og hvor langt man vil gå 
for at overleve.

Landet er hærget af pest, og i bedste dekadente stil har en flok adelige og deres tjenestefolk 
forskanset sig på en borg, hvor de fester forrådet op, mens de venter på at dø. Eller, hvis de er 
heldige, at døden skal passere forbi, og kun tage dem udenfor murene.

Desværre er Døden også indenfor – tror de. For karaktererne har ved scenariets start mødt 
Djævelen i skikkelse af Knokkelmanden, og Han vil have introduceret sig for dem som Døden og 
givet dem et tilbud: Tre nætter i træk skal de komme ned i kælderen og spille terning mod Ham. 
Vinder man, får man lov at leve, vinder man stort (se Regler senere) får man i tilgift et ønske. 
Taber man, er det slut.

Scenariet er organiseret omkring disse tre nætter. Første scene er aftenen efter mødet med 
Døden, hvor spillerne får lov at spille sig ind på karaktererne og settingen, mens de venter på, 
at det skal blive midnat og tid til terningespil. Det første spil vil de sandsynligvis tabe – Djævelen 
har mere i hasardspil, end de har. Men Han vil, når spillet er overstået, fortælle dem, hvordan de 
kan forbedre deres odds: Hvis de ved deres handlinger dræber eller korrumperer og driver andre 
nærmere fortvivlelse og død inden næste spil, vil Han lade dem få flere terninger at rulle med. For 
hvad Djævelen i virkeligheden ønsker er, at de skal sende sig selv i fortabelse, så Han kan få deres 
sjæle, når de dør. Om det så bliver nu eller senere, er ikke vigtigt for Ham.

Herefter får spillerne lov til efter tur at sætte scener. Hvad gør de næste dag/aften, hvem opsøger 
de, hvorhenne? Er nogen af de andre karakterer sammen med dem? De, hvis karakter ikke er i 
spil, får en npc at spille, i det antal npc’erne er til stede i scenen – men selvom dette gerne skulle 
bevirke, at ingen sidder for længe uden noget at lave, så sørg for at cutte scenerne, når de er 
tilfredsstillende udspillede.

Ved midnat mødes de atter i kælderen med de ekstraterninger, du måtte have tildelt dem, og 
spiller runde to.

Skulle nogen i første omgang have holdt deres sti ren, så tag den af de andre karakterer, der har 
begået den groveste synd, og lad Djævelen åbenbare sig. Han skal ikke afsløre, at Han og Døden 
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er én og den samme, men blot fortælle vedkommende at nok undgår han eller hun at dø lige nu, 
men deres sjæl er fordømt. Djævelen er dog villig til at lade dem slippe, hvis de sørger for, at en 
anden falder i deres sted. (Bullshit – Djævelen kan ikke love frelse, og at lede andre i fortabelse 
er den største synd, man kan begå). Dette skulle også gerne bevirke, at spillerne ikke føler sig alt 
for taget ved næsen, når det til sidst afsløres, at de dårligt havde en chance for at vinde, men bare 
morer sig med at spille frem mod deres egen fortabelse som det store klimaks.

Medmindre det er passende, at nogen sætter en egen scene inden, er næste scene det store 
maskebal. Hvor man kan slippe af sted med lidt mere maskeret og i den almindelige forvirring.

Karaktererne behøver ikke at holde sig samlet, der er stadig mulighed for at spille npc, når man 
ikke selv er i fokus. Medmindre selvfølgelig, du gerne vil beholde npc’erne på egne hænder, så du 
selv har redskaber til at friste en eventuelt stædigt dydig karakter.

Ved midnatstid må hver karakter som en forstyrret Askepot gå til kælderen og det sidste 
skæbnesvangre spil.

Når dette er afgjort, vil Døden afsløre sig som Djævelen. Han vil hovere over vinderne, der alligevel 
snart bliver Hans, og Han vil gribe taberne, der forsvinder sammen med Ham, når Han går op i en 
mørk, svovlstinkende sky.

Mulighederne for frelse er: Man har stædigt nægtet at begå nogen som helst forbrydelser. En 
spiller, der havde et lille rendezvous med Djævelen, har angret og forsøgt at gøre bod i stedet for 
at prøve at fordømme en anden i sit sted. Eller man har vundet et ønske og brugt det på noget 
uselvisk – hvad der er uselvisk nok, er op til dig som spilleder.

 

Setting og stemning 

Navnene i scenariet er fra det senmiddelalderlige, tyske område, men nøjagtigt tid og sted er med 
vilje ikke fastslået, da det ikke er vigtigt for fortællingen.

 Ligeledes er der ingen tegning over borgen; den indeholder, hvad der nu er relevant af gildesal, 
sovekamre, badstue, kapel og selvfølgelig kælderen under klassiske, gotiske hvælvinger. Hele 
handlingen udspiller sig på borgen, for udenfor hamrer de syge og elendige på portene, som 
forbliver lukkede.

Som spilleder er det din fornemste opgave at formidle den dystre stemning. For personerne i 
scenariet er verden sandsynligvis ved at gå under, og dét på en hæslig og pinefuld måde. Der 
festes igennem på borgen, men det er udskejelser drevet af fortvivlelse. Beskriv den udtværede 
sminke, de fornemme men sjusket snørede og plettede klædningsstykker, hvordan tallerkner 
med indtørret fedt og madrester flyder på bordene, og drukken latter genlyder hult mellem 
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stenvæggene. 

Døden/Djævelen spilles med en blanding af pathos og diabolsk skadefryd. Han er et højt skelet 
iført en sort kutte, og Han smelter lydløst ind og ud af skyggerne. 

 

 

Spilmekanismer

Scenariet er et karakterdrevet drama. Spillerne sætter og udspiller scener ud fra deres relationer 
til hinanden og diverse npc’er.  De fleste af disse npc’er kan efter ønske og behov uddeles til 
spillere, hvis karakter ikke er til stede under en given scene. 

Systemet bliver forklaret i næste afsnit, men overordnet er det en fordel at have så mange 
terninger som muligt. Du kan som spilleder give ekstra terning(er) til et rul, hvis du synes, at der er 
blevet præsteret specielt godt rollespil i forbindelse med eller som optakt til dette rul.

Desuden er det dig, der uddeler de point, der giver ekstra terninger i spillet mod Døden. 3 point 
udløser en terning. Derfor bør du give 2 point ad gangen, så du hele tiden lokker/presser spillerne 
til at skrue lidt mere op for ondskabsfuldhederne.
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System

 

Sekssidede terninger – den, der slår højest vinder. Slår man lige højt, er det næsthøjeste o.s.v.

Jo flere vinderterninger, jo mere overvældende succes. Eksempel: Irmele ruller  4 terninger mod 
Conrads 3 – hun slår, 6, 5, 5, 2 mod hans 4, 3, 1 og har altså tre succeser.

Desuden kan man slå mod en af spilleder fastsat difficulty, hvis man forsøger sig med vanskelige 
handlinger.

Antallet af terninger afgøres af, om man har den relevante færdighed, og hvad man har i den, 
samt hvilken evne man ruller den sammen med. Har man ikke nogen færdighed i det, man 
forsøger, ruller man kun evne.

Kamp: Stamina = hitpoints. Den med størst Smidighed har altid initiativet. Den angribende ruller  
sin styrke eller smidighed samt en for situationen passende færdighed, den forsvarende sin 
Stamina eller sin Smidighed (evt. sammen med Undvige)  – hvis angriberen vinder, tager man 
antallet af succeser samt et eventuelt våbens angivne skadesværdi i skade. 

Daggert 1 skade

Almindeligt Sværd 2 skade

Kølle 2 skade

Morgenstjerne 2 skade

Tohåndssværd 3 skade

Økse 3 skade

Ingen render rundt med skjolde og rustninger, men hvis karakteren griber et eller andet at værge 
for sig med – en stol? Bakken der lige er bragt drikkebægre ind på? – er det op til spilleder at 
vurdere antal af ekstra Stamina-terninger.

Når man har taget skade, mister man 1 terning på det næste rul, når Stamina er halveret mister 
man 2 terninger.  Stamina 0= bevidstløs, Stamina i minus = død. 

Terning med Døden

1. runde – 1 sejrspoint til vinderen
2. runde– 2 sejrspoint til vinderen
3. runde - 3 sejrspoint til vinderen
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Alle karakterer spiller individuelt mod Døden. De, der efter tredje runde har færre point 
end Ham, dør. De, der har flere, overlever.
Hvis det står lige, slår man en runde mere – dette resultat er afgørende.
 
Vinder du over Døden med mere end 1 point, skænker Han dig et ønske.
 
Man kan vinde ekstra terninger mod Døden ved at gøre modbydelige ting. For hver tre 
points, spilleder tildeler dig, får du en terning – ved konsekvent at tildele to points, kan 
spilleder presse spillerne til hele tiden lige at gøre det lidt værre.
 
Note: Døden kan på intet tidspunkt skades eller fastholdes fysisk. At slå eller hugge efter 
Ham, er som at skære i røg. Han dematerialiserer simpelthen bare.
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Scenariestruktur
 
Introduktion
Fordel karaktererne efter din foretrukne metode og lad spillerne læse dem. Forklar 
systemet og at de kommer til at sætte scener og spille npc’er.
 
Spilstart – i riddersalen
Start med at beskrive, hvordan de i går en sen nattetime begav sig ned i vinkælderen efter 
flere drikkevarer. Vel dernede mens de rodede rundt mellem de store tønder med deres 
kander og krus, trådte pludselig en høj, mager skikkelse ud af skyggerne. Et kort sekund 
troede et par af dem måske, at det var broder Franciscus, der var dukket op for at formane 
dem, men skikkelsen slog hætten på sin mørke kutte tilbage og afslørede et grinende 
kranium. De var i selskab med Døden selv, og Han gav dem et tilbud, de dårligt kunne afslå: 
For at redde livet må de nu i tre nætter komme ned under borgen og spille terning mod 
Ham.
 
Det er nu næste aften og de befinder sig alle i riddersalen, hvor der er blevet spist en 
overdådig og langvarig middag og selvfølgelig drukket godt med vin til. Folk rager rundt, 
skråler sjofle viser, smasker, gramser på hinanden, kommer op at slås etc. Lad en npc starte 
en samtale eller konflikt, hvis spillerne ikke selv kommer i gang med det samme. Det må 
dog helst ikke eskalere endnu; de skal snart afsted til kælderen. Lad dem eventuelt møde 
Broder Balthasar på vejen – han holder til i omegnen af vinkælderen.
 
 
 
Første runde mod Døden – i kælderen
Der er koldt og fugtigt under hvælvingerne, hvor kun enkelte fakler kaster et flakkende 
lys rundt. Døden har allerede indfundet sig og sidder i sin mørke kutte ved et skrammet, 
groft udhugget bord og venter. Han byder dem velkommen med overdreven, spottende 
høflighed og lader dem selv vælge, hvem der vil spille mod Ham først. Når nogen taber, 
falder der bemærkninger om sorte bylder, der brister i en sky af materie, febergale hjerner, 
skønheden i smertensskrig og jammer, folk der dør i deres eget lort etc., og når alle har 
spillet, fremsætter Han sit tilbud.
 
Dagen derpå
Spillerne sætter hver mindst én scene, der gennemspilles – måske med nogle af de andre 
karakterer, eller (nogle af) npc’erne. Spilleren har sandsynligvis valgt at opsøge en bestemt 
person, men du afgør naturligvis, om der er flere til stede, eller om nogen dukker op 
undervejs.
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Anden runde mod Døden – i kælderen
Minder meget om den første, bortset fra at det måske går karaktererne lidt bedre denne 
gang. Døden er en tilforladelig taber og ønsker vinderne tillykke.
 
Eventuelt
Lad Djævelen åbenbare sig for den/de udvalgte.
Lad spillerne – ikke nødvendigvis dem alle sammen – sætte en scene, hvis de gerne vil, og 
du finder det passende.
 
 
Maskeballet – i riddersalen
Der er overdådige rober, dans, musik og - skjult bag de groteske masker - endnu større 
løssluppenhed end før. Det er nu, man virkelig kan slippe af sted med de helt store 
svinestreger: Mord, voldtægt, åbning af portene for de elendige og pestsyge udenfor.
Lad som i spilstarten spillerne føre an, hvis de tager initiativet; lad dem fortælle, hvorledes 
de er maskeret, og hvad de foretager sig. Hvis nogle har svært ved det, så hjælp dem på vej 
med npc’erne. Den fortælling, I indtil nu har skabt, burde have slået an hvilke konflikter der 
skal spilles på. 
I løbet af aftenen kommer broder Franciscus og hans disciple krybende op fra deres huller 
for at tordne imod al denne synd og skamløshed. De bliver grinet og til sidst også korporligt 
smidt ud.
Cut inden settingen mister momentum – det skulle gerne være optakt til det store klimaks, 
den tredje og skæbnesvangre runde. Når midnatsklokkerne lyder, bliver de nødt til at gå, 
uanset hvad de var i gang med.
 
Tredje runde mod Døden
Set up’et er nøjagtig det samme som de forrige gange, og Døden lader sig ikke mærke med, 
at denne aften skulle være noget særligt. Der spilles – eventuelt med straffesparksrunder – 
og Døden reagerer behersket uanset udfaldet. Lader blot en falsk beklagende bemærkning 
falde, hvis nogen taber, og lykønsker dem hvis de vinder. 
Først når alt er afgjort, og eventuelle ønsker er blevet afsagt, lader Han sin hoveren få frit 
løb. Den sorte kutte opløses i mørke fangearme der vrider og snor og breder sig med en 
stank af svovl mens dødningegrinet flimrer og det ene groteske hoved efter det andet tager 
dets plads: Et mangehornet, rødt fjæs, et rådnende, sort hundehoved, en buk, noget der 
kun er tænder og øjenæbler. Han anerkender, hvis nogen er undsluppet Hans snarer, men 
lader de andre vide, at det kun er et spørgsmål om tid. Taberne bliver trukket tæt ind til 
Ham af fangearmene og forsvinder sammen med Ham i en giftiggul sky – tabere, der måtte 
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have reddet deres sjæl, bliver dog liggende tilbage, døde men fredfyldte.
 
 

Spilpersonerne, kort
 

Irmele: 

Ung adelskvinde fra en familie, der er på røven. Stolt, smuk og kølig. Fosterdatter på borgen.

Central konflikt: Stolthed – økonomiske problemer har ydmyget hendes familie og hende selv.

De andre: Beatrix – neutral. Beatrix klarer sig som hun bedst kan her i verden, med de midler, 
hun har til rådighed. Godt for hende. Wolfgang – tiltrækning. Han er rå, barsk og spændende. Og 
naturligvis fuldstændigt upassende, men hvis de nu alligevel snart skal dø… Morlyn – medfølelse. 
Han bliver overset og ydmyget, men kom hende alligevel til undsætning. Hvis nu han var arving… 
Benedict – foragt. En forkælet dreng, men et godt parti.

 

Beatrix: 

Tjenestepige ophøjet til elskerinde. Smuk, sexet og beregnende.

Central konflikt: Hævn – bliver generelt behandlet dårligt.

De andre: Irmele – vagtsom. Garanteret endnu en højrøvet kælling, der foragter en kvinde som 
Beatrix. Wolfgang – nedladende. Kender typen; soldater er nemme at hive rundt ved pikken. 
Morlyn – neutral. Benedict – tiltrækning. Han er smuk og har det liv, Beatrix gerne ville have.

 

Wolfgang: 

Lejesoldat, lidt ældre end de andre. Skylder Morlyn sit liv og passer på ham.

Central konflikt: Vrede – barsk lejesoldat, der har set for meget og ikke finder sig i det store.

De andre: Irmele – neutral. Hun er smuk men kold. Beatrix – tiltrækning. Smuk, varmblodig 
kvinde. Morlyn – beskyttende; modstræbende hengivenhed. Benedict – neutral.

 

Morlyn:

Netop hjemvendt fra det kloster, han blev sendt til som barn. Intelligent og belæst.
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Central konflikt: Forsmåethed – yngre søn der ikke er brug for.

De andre: Irmele – forelsket. Hun er smuk, klog og fører sig med værdighed og mod. Beatrix 
– nervøs. En så åbenlys sensualitet gør Morlyn forfjamsket. Wolfgang – venskabsfølelse; 
erstatningsfaderfigur. Benedict – jalousi. Benedict er sin faders arving, han er smuk, elegant og 
selvsikker; alt hvad Morlyn ikke er.

 

Benedict:

Den velsignede. Smuk, frejdig og altid ombejlet.

Central konflikt: Jalousi – er forelsket i sin (gifte) søster.

De andre: Irmele – neutral. Kunne dog være en fjer i hatten at forføre hende. Beatrix – neutral. 
Kvinder som hende er rent tidsfordriv. Wolfgang – intimideret. Og derfor en smule vred. Morlyn – 
foragt. Et skvat der har tilbragt livet i et eller andet støvet kloster.

 
 
 

NPC’er – et overblik
(De fleste af nedenstående findes som karakterark efterfølgende)

Morlyns familie

Borgherre: Gamle Herr Andres. En ilter, gråskægget herre, der i almindelighed gør præcis, hvad 
der passer ham. Han er herre og mester her! Han har ingen brug for Morlyn, der er vred over 
at være blevet sendt i kloster. Han ville oprindeligt ikke lukke Wolfgang ind, hvad der efterlod 
Wolfgang ydmyget og vred. Ydmygede Irmeles far, da denne engang anmodede om økonomisk 
hjælp.

Fruen: Margaretha – Magtfuldkommen møgkælling. Forfængelig, spydig og perfid. Særligt 
modbydelig overfor Beatrix, men Irmele får også sin lavere status at føle.

Storebror: Conrad – Herr Andres’ arving, brovtende og arrogant. Han benytter sin position til at 
genere Benedict, der giver ham komplekser. Han tager sig friheder overfor Irmele og mener, at 
hun bør være glad for opmærksomheden. Han ydmygede Morlyn, da denne lagde sig imellem.

Søster: Apollonia – Faktisk meget sød og lidt naiv pige. Jomfruelighed er hendes sociale kapital, 
men døden står for døren, og hun har et godt øje til Benedict – der gerne vil ydmyge Conrad. Hun 
er jaloux på den noget smukkere fostersøster Irmele, som hun derfor ydmyger.
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Øvrige

Broder Balthasar – fed,uvasket munk, der drikker og horer sig igennem disse de sidste tider. 
Konstant fuld men stadig snu og meget vidende. F.eks. om gifte. Er grov og nærgående overfor alle 
kvinder.

Broder  Franciscus – Høj, mager og streng. Leder af flagellanterne, der prøver at omvende folk 
til at angre. Alle er trætte af dem, men især Morlyn hader den strenge Franciscus, der plejede at 
prygle ham i klosteret. Han har også været en del efter Beatrix, den skøge. 

Broder Walther og broder Adam – Franciscus’ underlings. Broder Adam er voldsomt tiltrukket af 
Beatrix – der gerne vil ramme Franciscus. De tre flagellanter vil man typisk støde på i kælderen 
under borgen, hvor de har deres små, mørke munkeceller.

Mechthild – tjenestepige. Vilter rødt hår, trutmund og koket adfærd. Beatrix’ rivalinde til Herr 
Andres’ gunst. Der er gensidig antipati.

Melchior – borgens vagtkaptajn. En hård, grov og brutal mand. Snød Wolfgang i terningespil og lo 
ad ham, da han blev vred. (Samtlige andre lejesoldater er under Melchiors kommando, så der var 
ikke så meget at stille op). Har voldtaget Beatrix.

Ludwig – ung lejesoldat, fornærmede Wolfgang under terningeaffæren. Er forelsket i Beatrix og 
manipulerbar.

Baron  Wilhelm – højstrangerende adelige på stedet. Den kølige, utilnærmelige type. Meget 
bevidst om egen rang. Benedicts svoger. Har et særdeles godt øje til Irmele – hvad Morlyn har 
bemærket – men han er jo gift… Benedict er vred (og jaloux) på ham.

Baronesse Aenlin – Benedicts søster og den eneste kvinde, han elsker. En egentligt varm og 
livlig kvinde, der er blevet noget kuet og sørgmodig i sit ulykkelige ægteskab med den altid 
misbilligende baron. I vejen for at Irmele kan gøre et fantastisk parti.
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Herr Andres – borgherre

 

En ilter, ældre mand. Du er herre og mester her og gør i al almindelighed præcis hvad der passer 
dig. Den eneste, du behandler som en ligemand er baron Wilhelm. Derudover favoriserer du 
Conrad, din ældste søn og arving.

Morlyn yngre søn du ikke har brug for.

Wolfgang en uvasket lejesoldat, som Morlyn insisterede på at tage med ind under dit tag.

Irmele en fosterdatter, du allernådigst tog til dig, så hendes altid nassende far havde en mund 
mindre at mætte.

Beatrix din elskerinde. En mand i din alder har brug for noget ungt til at holde ham varm.

Benedict en fløs. Men måske et godt parti for din datter Apollonia. 

Evner
 
Fysisk:
Styrke 3
Stamina 3
Smidighed 2
 
Mentalt:
Forståelse 4
Indsigt 2
Charme 1
 
Færdigheder
Nævekamp (+Smidighed eller Styrke) 1
Sværdkamp (+Smidighed eller Styrke) 2
Undvige (+Smidighed) 2
Intimidere (+ Styrke eller Forståelse eller Charme alt efter hvilken slags intimidering man 
forsøger sig med) 3
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Fru Margaretha

Borgherrens hustru. Forfængelig, magtsyg og perfid. Meget bevidst om din egen stand og stilling.

Morlyn din yngste søn. Han har tilbragt det meste af sit liv i et kloster væk fra dig og er dig 
egentligt uvæsentlig.

Wolfgang Hvem?

Irmele din fosterdatter, som I allernådigst tog til jer. Hendes familie er adelig men forarmet, og det 
må hun hellere huske.

Beatrix den mær! Hun ligger i med din mand, men hvad bryder du dig om det. En simpel, vulgær 
tøs.

Benedict sådan en smuk og charmerende ung mand. Og så er han svoger til baronen!

Evner
 
Fysisk:
Styrke 2
Stamina 2
Smidighed 2
 
Mentalt:
Forståelse 3
Indsigt 4
Charme 2
 
Færdigheder
Stilet (+Smidighed eller Styrke) 1
Undvige (+Smidighed) 1
Forstillelse (+Indsigt eller Charme) 3
Hasardspil (+Forståelse) 2
Intimidere (+ Styrke eller Forståelse eller Charme alt efter hvilken slags intimidering man 
forsøger sig med) 3
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Conrad – arving

Som ældste søn og arving til hele herligheden er du i en ret privilegeret position. Du er 
selvoptaget, arrogant og brovtende.

Morlyn ubrugelig lillebror. Der oven i købet havde den frækhed at blande sig i en lille tvist mellem 
dig og Irmelin. Han er vist lidt varm på hende?

Wolfgang uvasket lejesoldat og Morlyns helt egen vagthund. Dét kommer han ikke langt med.

Irmele fostersøster. Tror vist, hun er noget. Smuk men knibsk. Hun burde være glad for din 
opvartning.

Beatrix din faders elskerinde. Han har god smag den gamle! Og er alt, hvad der er hans ikke til 
syvende og sidst også dit?

Benedict gør dig usikker. Han er ligesom du ældste søn og dertil baronens svoger. Men han er altså 
på dit område nu.

Evner
 
Fysisk:
Styrke 3
Stamina 3
Smidighed 3
 
Mentalt:
Forståelse 2
Indsigt 1
Charme 1
 
Færdigheder
Nævekamp (+Smidighed eller Styrke) 2
Sværdkamp (+Smidighed eller Styrke) 2
Stilet (+Smidighed eller Styrke) 1
Undvige (+Smidighed) 2
Hasardspil (+Forståelse) 1
Intimidere (+ Styrke eller Forståelse eller Charme alt efter hvilken slags intimidering man 
forsøger sig med) 2
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Apollonia – borgherrens datter

En ung og jomfruelig pige. Du har altid været en god og dydig datter; det er vigtigt, hvis du skal 
indgå et godt ægteskab. Men hvem siger, du når det? Pesten er jo over jer.

Morlyn din broder, men du kender ham næsten ikke.

Wolfgang lader til at være Morlyns livvagt. Han er skræmmende!

Irmele din fostersøster. Hun er meget smuk, og sommetider er du ikke så sød ved hende, som du 
burde. Du synes, Benedict kigger efter hende.

Benedict er smuk, beleven og en meget passende ung mand. Den forbindelse kan din fader og 
moder umuligt have noget imod. Og når du ser ind i hans øjne, føler du dig sikker på, at I er 
bestemt for hinanden. Ville det ikke være grusomt, hvis døden rev jer bort først?

Beatrix en tjenestepige. Din moder hader hende tydeligvis, og hun fører sig måske også lidt vel 
rigeligt frem i stedet for at kende sin plads.

Evner
 
Fysisk:
Styrke 1
Stamina 2
Smidighed 3
 
Mentalt:
Forståelse 2
Indsigt 1
Charme 3
 
Færdigheder
Overtale(+Indsigt eller Charme) 2
Forstillelse (+Indsigt eller Charme) 2
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Broder Adam – munk og flagellant

Du spæger dit syndige kød ikke kun i håbet om, at Herren i sin nåde vil frelse jer fra pesten, men 
også fordi dette kød brænder af lyst. Hver gang broder Franciscus retter sine stikkende øjne mod 
dig, føler du dig sikker på, at han der det.

Morlyn en frafalden opvokset i jeres kloster men aldrig from og frelst.

Wolgang et Djævelens og dødens redskab. Han skræmmer dig.

Irmele kysk tror du nok, men hun kunne nok vie sig mere til Herren end hun gør.

Benedict en skørlevner og en synder. Det er hans slags, der har nedkaldt Herrens vrede over jer 
alle.

Beatrix en fristerinde sendt af Djævelen. Åh du skælver hver gang dit blik falder på hendes mørke 
hår, hendes buede mund, hendes yppige bryst, hendes….

Evner
 
Fysisk:
Styrke 2
Stamina 3
Smidighed 3
 
Mentalt:
Forståelse 3
Indsigt 2
Charme 2
 
Færdigheder
Intimidere (+ Styrke eller Forståelse eller Charme alt efter hvilken slags intimidering man 
forsøger sig med) 1
Overtale(+Indsigt eller Charme) 2
Forstillelse (+Indsigt eller Charme) 1
Giftkundskab 2
Helbredelse 3
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Melchior – vagtkaptajn

En grov og hård mand. Du har kommandoen over borgens stab af lejesoldater, men for tiden er 
det pesten, der tager sig af at slå ihjel, så I drikker øl, knepper og spiller terning.

Morlyn Skravlet. Han skulle være blevet i sit kloster.

Wolfgang Skravlets køter. Hidsede sig mægtigt op, da du drev lidt gæk med ham og snød ham i et 
spil – lurer man den ikke, fortjener man at blive snydt! – men der var ikke meget, han kunne stille 
op med dine drenge til stede.

Irmele Ung adelsfrøken. Du ved bedre end at nærme dig sådan nogle.

Beatrix lækker ung sag. Du tog dig en smagsprøve, og hun råbte og kradsede, men hvad havde hun 
ventet? Alle ved, hun er en luder.

Benedict Masser af attitude men du gad nok vide, hvad han er værd, hvis det virkelig kom til 
stykket.

Evner
 
Fysisk:
Styrke 4
Stamina 4
Smidighed 2
 
Mentalt:
Forståelse 2
Indsigt 2
Charme 1
 
Færdigheder
Nævekamp (+Smidighed eller Styrke) 4
Sværdkamp (+Smidighed eller Styrke) 4
Stilet (+Smidighed eller Styrke) 2
Undvige (+Smidighed) 2
Hasardspil (+Forståelse) 2
Intimidere (+ Styrke eller Forståelse eller Charme alt efter hvilken slags intimidering man 
forsøger sig med) 4
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Ludwig – ung lejesoldat

En  bondeknøs, der blev lejesoldat. Du er under kaptajn Melchiors kommando og lyder hans 
mindste vink.

Morlyn Melchior har ikke meget tilovers for ham.

Wolfgang Højrøvet stodder, Morlyn slæbte med ind. Du gjorde ordentligt nar ad ham, da Melchoir 
snød ham i spil.

Irmele fornem, ung adelsfrøken.

Beatrix den skønneste kvinde på denne jord. Du ville gøre alt for at vinde hendes agtelse.

Benedict hvis bare, man  var som ham. Så ville Beatrix måske se din vej.

Evner
 
Fysisk:
Styrke 3
Stamina 3
Smidighed 2
 
Mentalt:
Forståelse 2
Indsigt 1
Charme 2
 
Færdigheder
Nævekamp (+Smidighed eller Styrke) 3
Sværdkamp (+Smidighed eller Styrke) 2
Undvige (+Smidighed) 3
Snige (+Smidighed) 2
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Baron Wilhelm

Højstrangerende adelige på borgen og meget bevidst om sin stand og stilling. En kølig, 
utilnærmelig og alvorlig mand.

Benedict din svoger og en noget tanketom fløs. Desværre ligner din hustru sin bror temmelig 
meget.

Morlyn Herr Andres’ yngre søn. Alt i alt uvæsentlig.

Wolfgang Hvem?

Beatrix Hvem?

Irmele smuk og kølig som en forårsmorgen. Hun forstår at føre sig med passende værdighed. 
Selvom så hendes familie er forarmet, er hun dog af god byrd. Hvem der bare var fri til at ægte 
hende.

Evner
 
Fysisk:
Styrke  3
Stamina  4
Smidighed  3
 
Mentalt:
Forståelse 4
Indsigt  2
Charme 2
 
Færdigheder
Nævekamp (+Smidighed eller Styrke) 2
Sværdkamp (+Smidighed eller Styrke) 3
Stilet (+Smidighed eller Styrke) 1
Undvige (+Smidighed) 2
Intimidere (+ Styrke eller Forståelse eller Charme alt efter hvilken slags intimidering man 
forsøger sig med) 3
Overtale(+Indsigt eller Charme) 2
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Baronesse Aenlin

Du plejede at være så glad og livlig og tilbejlet netop af den grund – og måske også fordi, du er 
smuk – men der er tilsyneladende intet, din agtværdige ægtemand misbilliger mere end dine smil. 
Det skulle da lige være din latter. Du er blevet mere og mere sørgmodig, siden du blev gift.

Benedict din elskede broder, som du har tilbragt mangen en munter stund med. Selv i disse 
fortvivlede dage kan han muntre dig op. Om I skal dø, håber du det bliver sammen.

Irmele Hun virker kold og strunk. Måske derfor din ægtemand er forgabt i hende. Åh jo, du har 
bemærket det. Hun er velkommen til ham.

Morlyn den yngre søn. Virker kedelig.

Wolfgang hvem?

Beatrix Herr Andres’ elskerinde, den gamle buk. Men hun er da ganske indtagende på en vulgær 
måde.

 

Evner
 
Fysisk:
Styrke   2
Stamina   2
Smidighed   3
 
Mentalt:
Forståelse   3
Indsigt    3
Charme   4
 
Færdigheder
Forstillelse (+Indsigt eller Charme) 2
Forføre (+Charme) 4
Overtale(+Indsigt eller Charme) 3
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Beatrix
Stikord: Smuk, sensuel, manipulerende. Og hævngerrig.
 
Du er af  jævn byrd og førte et slidsomt liv, til du landede i borgherrens seng. Du ved stadig 
ikke, om den tilskikkelse var en velsignelse eller en forbandelse. Tilværelsen har bestemt 
været behageligere siden, og du har fået smag for det søde liv. En smag der er næsten ligeså 
stærk som den smag af bitterhed, der også har meldt sig. Bitterhed fordi det liv, du nu har 
fået et glimt af, er uden for rækkevidde for sådan en som dig. Bitterhed fordi du bliver hånet 
og hundset med af folk, der ikke er spor bedre end du, blot heldigere. Munkene kalder dig 
en skøge, men broder Adam sluger dig med øjnene. Og sælger de fine adelsfruer sig måske 
ikke også til højestbydende? Og hvad er Herr Andres andet end en gammel buk, der bræger 
og tømmer sig mellem dine ben? Hvis Mechthild vidste, hvordan han opfører sig, ville hun 
nok ikke være så ivrig efter at tage din plads. Så ville det være hende, der skulle udholde 
hans hustrus vrede. Den hadefulde sæk. Og måske ville det være hende, soldaterne tog sig 
friheder overfor. Ludwig hænger efter dig som en lille hund. Vagtkaptajnen Melchior tvang 
dig. Du sparkede og bed, men han var alt for stærk, og nu sender han dig slibrige smil, der 
får din hud til at føles for lille og din mave til at vende sig. Gid pesten ville tage dem alle! 
Men du smiler så sødt så sødt, og ingen ser hvad der foregår bag dine store, beundrende 
øjne.
 
De andre
 
Irmele – vagtsom. Herr Andres’ fosterdatter. Garanteret endnu en højrøvet kælling, der foragter en 
kvinde som dig.
 Wolfgang – nedladende. En lejesoldat. Du kender typen; soldater er nemme at hive rundt ved 
pikken.
 Morlyn – neutral. Herr Andres’ yngre søn. Netop hjemvendt med Wolfgang på slæb.
Benedict – tiltrækning. Selveste baronens svoger. Han er smuk og frejdig og har det liv, du gerne 
ville have.
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Evner
 
Fysisk:
Styrke   3
Stamina   3
Smidighed   3
 
Mentalt:
Forståelse   2
Indsigt    3
Charme  4
 
Færdigheder
Nævekamp (+Smidighed eller Styrke) 1
Stilet (+Smidighed eller Styrke) 1
Undvige (+Smidighed) 2
 
Snige (+Smidighed) 3
Forstillelse (+Indsigt eller Charme) 3
Hasardspil (+Forståelse) 1
Forføre (+Charme) 5
Overtale(+Indsigt eller Charme) 3
Sladder 3
 
 
 
Point:
 
 
 
 
 
Sejrspoint
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Benedict

Stikord: Levemand, kæphøj, smilende, selvoptaget, charmerende.

Den velsignede. Ung, smuk af høj byrd og tilmed ældste søn og arving. Mænd ønsker, de var dig, 
og du kan få alle kvinderne. Undtagen hende, du vil have. Det er en grusom spøg fra skæbnens 
side, at den eneste kvinde, du elsker, er din søster Aenlin. Det var til at holde ud, dengang I tilbragte 
dagene sammen og festede, dansede og spillede nætterne væk. Dengang hun smilede ofte og mest 
til dig, og ingen anden mand fik røre hende heller. Det var før, hun blev viet til Baron Wilhelm. Et 
godt parti, men en forfærdelig mand. Hans kulde og skulen fik Aenlins latter til at dø, og du hader 
ham for at være så stor en tåbe, at han ikke indser, hvilken dyrebar skat han har. 

For at opmuntre Aenlin, for at være hende nær, slog du følge med dem, da de drog ud for at 
aflægge Herr Andres besøg. Det var undervejs, I først hørte om pesten. I starten bekymrede det 
dig i virkeligheden ikke. Du troede inderst inde ikke på, at det kunne ramme dig. Men det var før, 
I passerede den ene øde landsby efter den anden, så dyngerne af oppustede, rådnende lig og i al 
hast red fra de syge og døende, der vaklede og kravlede frem mod jer, elendige og byldebefængte. 
Du hører dem somme tider jamre udenfor borgens grundigt stænkte porte og tænker, at det da 
på et tidspunkt må høre op. Og så vil verden være tom, når I engang vender tilbage til den… I 
mellemtiden er I fanget her hos en lille borgherre med et stort ego og et fjols af en arving. Conrad, 
Herr Andres’ ældste søn, er ingen ven af dig og benytter enhver lejlighed til at genere dig. Hans lille 
søster Apollonia derimod, er en del mere modtagelig for din charme. Ville det ikke være en smuk 
ting at tage hendes mødom og tvære jomfrublodet ud i hendes broders hovne fjæs….

 

De andre

Irmele – neutral. Herr Andres’ forsterdatter. Er smuk men kold. Men det er jo selvfølgelig altid en 
udfordring. 

Beatrix – neutral. Herr Andres’ elskerinde. Er jævn, men bevares, tiltrækkende. Kvinder som hende er rent 
tidsfordriv. 

Morlyn – foragt. Herr Andres’ yngre og overflødige søn. Et skvat der har tilbragt livet i et eller andet støvet 
kloster.

Wolfgang – intimideret. Og derfor en smule vred. Lejesoldat og tilsyneladende Morlyns personlige 
skødehund. Manden kender ikke sin plads.
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Evner
 
Fysisk:
Styrke   3
Stamina   3
Smidighed   4
 
Mentalt:
Forståelse   3
Indsigt    4
Charme   5
 
Færdigheder
Nævekamp (+Smidighed eller Styrke) 1
Sværdkamp (+Smidighed eller Styrke) 3
Stilet (+Smidighed eller Styrke) 2
Undvige (+Smidighed) 2
 
Snige (+Smidighed) 1
Forstillelse (+Indsigt eller Charme) 3
Hasardspil (+Forståelse) 2
Forføre (+Charme) 4
Overtale(+Indsigt eller Charme) 3
 
 
 
 
Point:
 
 
 
 
 
Sejrspoint:
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Irmele

Stikord: Smuk, kølig, stolt adelsfrøken. Intelligent og beregnende.

Skæbnen har ikke været dig og din slægt nådig. Den ene ulykke efter den anden har ramt din 
stakkels fader, der har måttet gå ydmygende tiggergang blandt de, der skulle være hans ligemænd 
og venner. Det står endnu smerteligt klart i din erindring, hvor uværdigt Herr Andres’ behandlede 
ham, og hvordan han tilbød at fostre dig, som om han allernådigst tog en sulten køter ind. Hans 
rædsomme hustru fru Margaretha lader dig sjældent glemme, at du står i taknemmelighedsgæld, 
deres forkælede datter Apollonia slægter sin moder mere på en godt er, og Conrad, ældste søn og 
arving, er grov og nærgående overfor dig. Den nyligt hjemkomne yngre søn Morlyn lagde sig dog 
imellem, sidst det skete. Det var nobelt af ham, omend ikke særligt effektivt. Morlyn har ikke en 
chance mod sin storebror, opvokset som han er med lærdom og støvede bøger på kloster. Hvis det 
derimod havde været hans livvagt Wolfgang, havde udfaldet nok været et andet. Wolfgang har et 
ukueligt glimt i sine mørke øjne, og du tvivler ikke på, at han i strid er enhver mands lige. Hvis I 
alligevel snart alle skal dø, ville du… men nej! I årevis har du ventet på oprejsning. Du er din faders 
sidste håb, hans smukke, uskyldsrene datter, der kan redde familien, hvis du gør et godt parti. Og 
nu har du fanget baron Wilhelms opmærksomhed. Ja mere end det, mener du at kunne læse i de 
blikke, han sender dig, denne ellers så kølige og korrekte mand. Hvem der var baronesse! Du ville 
kunne tilbagebetale din usle fosterfamilie tifold den foragt, de har vist dig, og bringe din elskede 
fader til ære og værdighed. Desværre er der allerede en baronesse. Men dog, der er jo så mange, der 
dør i disse frygtelige tider. Du har stået på borgmuren og betragtet de elendige, for hvem portene 
er stænget. Du har hørt deres jamren stige op som en ordløs bøn, har set de opsvulmede lig flyde i 
voldgraven og spekuleret på, om det blot er for dette, du har udholdt års ydmygelser?

De andre

Beatrix – neutral. Hun er en kvinde af jævn byrd og Herr Andres’ elskerinde. Hun klarer sig som hun bedst 
kan her i verden, med de midler, hun har til rådighed. Godt for hende. 

Wolfgang – tiltrækning. En mørk og barsk lejesoldat. Og naturligvis fuldstændigt upassende, men hvis de nu 
alligevel snart skal dø… 

Morlyn – medfølelse. Den yngre søn der bliver overset og ydmyget, men som alligevel kom dig til 
undsætning. Hvis nu han var arving… 

Benedict – foragt. Baronessens broder og en forkælet dreng. Men et udmærket parti.
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Evner
 
Fysisk:
Styrke   2
Stamina   3
Smidighed   3
 
Mentalt:
Forståelse   4
Indsigt    4
Charme   3
 
Færdigheder
Snige (+Smidighed) 2
Forstillelse (+Indsigt eller Charme) 3
Overtale(+Indsigt eller Charme) 3
Sladder 2
 
Point:
 
 
 
 
 
Sejrspoint:
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Morlyn

Stikord: Belæst, intelligent, forsmået og overset.

Du er den yngre søn, og blev pakket væk i et kloster, hvor du hadede at være. Ikke at du ikke holder 
af at læse og undersøge skaberværkets mysterier, men gejstlighedens fromme og strenge liv er ikke 
noget for dig. Særligt hader du broder Franciscus, der plejede at prygle dig med voldsom ildhu, og 
som nu er fulgt med til din faders borg for at frelse sjæle i disse de sidste tider. Det går det, til din 
skadefryd, nu ikke særligt godt med. Måske har I alle set for megen rædsel til at tro på Guds nåde 
og godhed; du ser forpinte ansigter dækkede af bylder og sår, hver gang du lukker øjnene og priser 
dig lykkelig for, at I red hurtigt forbi, i stedet for at standse og hjælpe som sande kristne. Desuden 
har du frelst et liv. Da lejesoldaten Wolfgang blev bragt til klosteret alvorligt såret og brændende 
af feber, var det dig, der rensede pusset ud af såret i hans bryst, vågede over ham og plejede ham. 
Ingen troede, han ville klare den, men han er en sejlivet satan. Han fulgte med dig, da I brød op fra 
klostret, og det lykkedes dig at overtale din fader til at lade ham blive her på borgen sammen med 
dig. Herr Andres var ellers ikke meget for en soldat, der ikke var hans egen. Men Wolfgang passer 
på dig, og han er også begyndt at lære dig en ting eller to. Du kan godt lide at træne med ham og 
drømmer om en dag at sætte din storebror på plads. Conrad. Arvingen. Røvhullet! Der befamlede 
Irmele og pryglede dig som en hund, da du greb ind.

De andre

Irmele – forelsket. Din fostersøster, som du dog først har mødt ved din hjemkomst for kort tid siden. Det 
var som en åbenbaring. Hun er smuk, klog og fører sig med værdighed og mod.

 Beatrix – nervøs. Din faders elskerinde. En så åbenlys sensualitet gør dig forfjamsket. 

Wolfgang – venskabsfølelse; Wolfgang er en erstatningsfaderfigur. 

Benedict – jalousi. Benedict er baronens svoger og sin faders arving. Han er smuk, elegant og selvsikker; alt 
hvad du ikke er.
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Evner
 
Fysisk:
Styrke   3
Stamina   3
Smidighed   3
 
Mentalt:
Forståelse   5
Indsigt    2
Charme   2
 
Færdigheder
Nævekamp (+Smidighed eller Styrke) 1
Stilet (+Smidighed eller Styrke) 2
Undvige (+Smidighed)2
 
Snige (+Smidighed) 2
Forstillelse (+Indsigt eller Charme) 3
Overtale(+Indsigt eller Charme) 2
Hasardspil (+Forståelse) 1
 
Giftkundskab 3
Helbredelse 2
 
 
 
Point:
 
 
 
 
 
Sejrspoint:
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Wolfgang

Stikord: Mørk, vredladen, barsk, temperamentsfuld, selvsikker kriger.

Du har altid måttet kæmpe for alt, hvad du har, og for øjeblikket har du ikke meget andet end 
livet. Men det er selvfølgelig mere end så mange andre. Hvad er der for en stakkels lejesoldat som 
dig at gøre, når Fru Pest rydder landet så langt hurtigere og grundigere, end din slags nogensinde 
kunne? Du har set – og ikke mindst lugtet – dem, døde og døende blandt hinanden, dækkede af 
bylder og sår og forbandende Gud med rusten røst. Munkene i deres kvindagtige kutter var rystede 
over en sådan blasfemi, men ikke du, der selv har omtalt Herren i grimme vendinger ved mere end 
en lejlighed. Hvad Han nu gør mod menneskene med sin sorte plage, er såmænd ikke værre, end 
hvad menneskene gør mod hinanden med kogende olie, glødende tænger og skarpe, blanke våben. 
Sådan havde du regnet med at dø, og helst hurtigt, men da den lille, tandløse satan af en fjendtlig 
soldat borede sin huggert ind i dig, nåede han ikke hjertet. Han beredte dig i stedet til et usselt 
endeligt, liggende i dit eget skidt mens sårfeberen rasede i dit legeme. Det var Morlyn, der reddede 
dig. Munkene hævder, det var Gud, men som du husker det gennem febertågerne, var det Morlyn, 
der plejede dig og rensede det væskende sår. Han tog dig også med ind på sin faders borg – imod 
selvsamme faders ønske, den gamle ged! – hvor I holder stand mod pesten. Du har ikke travlt med 
at komme tilbage til sygelejet og er taknemmelig for begge dele. Også selvom du ved gud er ved at 
være lidt træt af dette sted og dets spytslikkende lejesoldater. De kysser alle vagtkaptajnen Melchior 
i hans brede røv, selvom manden er en snydepels og en tølper. Da du tog ham i at snyde i terning, 
lo han dig op i ansigtet, og med alle de mænd under hans kommando, var der ikke meget du kunne 
gøre. En af dem, en hvalp ved navn Ludwig som du kunne ordne med de bare næver, tillod sig at 
gøre grin med dig. Men de kan vente sig. Du glemmer aldrig en fornærmelse.

De andre:

Irmele – neutral. Adelsfrøken. Smuk men kold. 

Beatrix – tiltrækning. Herr Andres’ elskerinde og en smuk, varmblodig kvinde, man nok kunne tilbringe en 
fornøjelig stund med.

Morlyn – beskyttende. Du glemmer heller ikke en tjeneste. Desuden er du blevet helt glad for knægten, der 
er et godt hoved på ham, og han er ingen kriger selv. Som yngre og dermed overflødig søn, blev han sendt i 
kloster for at studere, ikke oplært i våbenkunst. Du er dog begyndt at lære ham lidt. 

Benedict – neutral. Adelsmand og svoger til selveste baronen.
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Evner
 
Fysisk:
Styrke   4
Stamina   4
Smidighed   4
 
Mentalt:
Forståelse   3
Indsigt    2
Charme   3
 
Færdigheder
Nævekamp (+Smidighed eller Styrke) 3
Sværdkamp (+Smidighed eller Styrke) 5
Stilet (+Smidighed eller Styrke) 4
Undvige (+Smidighed) 3
 
Snige (+Smidighed) 2
Intimidere (+ Styrke eller Forståelse eller Charme alt efter hvilken slags intimidering man 
forsøger sig med) 4
Hasardspil (+Forståelse) 2
 
 
 
Point:
 
 
 
 
 
Sejrspoint:
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