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Ve l ko m m e n . . .

. . .  t i l  ”Thorvald Stauning – Varulvejæger” ;  en højpacet 
action-novelle  om polit ikere,  der bekæmper overnaturl ig  ond-
skab.  Inspirationen kommer,  selvfølgelig,  fra ”Abraham Lin-
coln – Vampire Hunter”,  men også de nye f i lm om Sherlock 
Holmes og bøger som ”Pride and Prejudice and Zombies” har 
t jent  som indspark.  Derudover er  der lånt  småting fra Jim 
Butchers ”Storm Front”,  den anden bog i  serien om troldmands-
detektiven Harry Dresden.

Sti len er  overnaturl ig  action med gl imt i  øjet  og krydret  med 
mere el ler  mindre korrekte historiske detal jer  fra dansk polit ik 
omkring 1900. 

Samtidig håber jeg at  koble den korte novelleform og den 
t i lsvarende længde på en actionfi lm, altså halvanden t i l  to 
t imer.  Derfor er  scenariet  gearet  t i l  at  køre i  et  højt  tempo og 
har en række f i lmiske værktøjer  t i l  at  drive plottet  frem.

P l o t
Den tyske Kaiser Wilhelm har kastet  et  grådigt  øje  på Danmark 
og ulig  den forudgående Anden Slesvigske Krig,  hvor Danmark 
mistede hertugdømmerne Holsten,  Lauenburg og Slesvig,  helt 
op t i l  Kongeåen,  t i l  Otto von Bismarck,  har han ikke tænkt sig 
at  gå i  åben krig.  I  stedet  vi l  han bruge overnaturl ig  l ist  t i l  at 
myrde den danske regering. 
Hans våben: hexenwolfen  – varulve skabt ved hjælp af 
hedenske tal ismaner. 
I  det  efterfølgende kaos vi l  han så t i lrane sig magten. 

Han har bare ikke taget  højde for Thorvald Stauning og hans 
hold af  tæmmere af  de overnaturl ige kræfter.

S y n o p s
Scenariet  starter  med,  at  Stauning og hans posse rykker ind 
på værtshuset  Musen & Elefanten i  pisserenden,  hvor en f lok 
suspekte tyskere befinder sig.  Det  ender voldsomt og afslører, 
at  tyskerne har medbragt  okkulte genstande t i l  København og 
planlægger noget  stort  og skummelt.  Herefter  drager de f ire 
helte t i lbage t i l  Staunings residens i  Kanslergade,  hvor de 

1



undersøger,  researcher og grubler,  indti l  de har gravet  nok 
oplysninger frem ti l  at  sende dem ti l  Amager,  Lorteøen,  hvor 
tyskerne har base på et  nedlagt  landbrug.  Efter  en omgang 
t jubang bliver omfanget  af  deres skumle plan klar:  De vi l  an-
gribe det  danske Folketing i  en helt  uhørt  blodig terrorhand-
ling.  Inden de f ire  helte  kan forpurre dette plot,  må de l ige et 
smut forbi  Aerodromet i  Kastrup.  Derefter,  actionklimakset.

K a r a k t e r e r n e
Selvom det  kun er  en af  dem, der er  namedroppet i  t i t len,  er 
al le  f ire  karakterer ganske l igeværdige.  Sørg dog for,  at  det  er 
en spil ler  med l idt  pondus,  der får  Stauning – han er  trods alt 
lederen. 

Rollerne er:
•  Thorvald Stauning  – Fyrig leder med power,  overblik og al l 
round evner.
•  Peter Alberti  -  Lidt  tung jurist ,  spi l lefugl  og hardman med 
solid bevæbning. 
•  Edvard Brandes  – Forfatter,  journalist ,  krit iker og roman-
t isk revolvermand.
•  Niels Bohr  – Teenage-geni,  videnskabsmand in spe og st ik 
i  rend dreng.

De f ire  karakterer hører t i l  under Kontrolministeriet ,  et 
organ,  der opererer forholdsvis  autonomt men med løs t i lknyt-
ning t i l  Justitsministeriet .  Deres opgave er  at  bekæmpe over-
naturl ige trusler  imod Danmark og landets borgere.

Blandt deres modstandere f inder man Skyggekabinettet . 
En hemmelighedsfuld gruppe af  pinger,  polit ikere og bedste-
borgere,  der forsøger at  bruge okkulte midler  t i l  egen vind-
ing.  Skyggekabinettets  repræsentant i  dette scenarie er  den 
t idl igere søoff icer,  og fremtidige Statsminister, 
Erik Scavenius ,  der,  i  vanlig st i l ,  samarbejder med Tysken.

En l i l le  krølle  på karaktererne er,  at  ingen af  de f ire  hoved-
personer taler  el ler  læser tysk.  Det  sparer for  meget  snak med 
skurke,  der al l igevel  skal  skydes og f jerner grundigere under-
søgelser af  papirer og dokumenter.  Ting bliver læst  og over-
sat  off-screen.  Nedfældede skurkagtigheder kan genkendes ved 
deres laksegl  og onde typografi .
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K a m p re g l e r
Siden scenariet  er  en novelle,  skal  der være smæk på,  og 
reglerne må ikke tynge scenariet .  Det  skal  gå hurtigt  og foregå 
i  et  højt  tempo. 

De kampe,  der vi l  opstå i  løbet  af  scenariet ,  afgøres i  runder og 
ved hjælp af  scenariets  kampdeck ,  de våben- og udstyrsstats, 
der at  f inde på karakterarket,  og en  D3 . 

Våben og udstyr er  beskrevet  på karakterarkene med en type 
(Afstand, Nærkamp eller  Støtte)  og en skadeværdi.  For 
eksempel  ”Winchester Model  1894 / afstand / +2” .

Kortene i  kampdecket  har al le  en art  manøvre el ler  beskri-
velse,  en type og en skadeværdi  (fra 1-3).  For eksempel  ”Seriøse 
Prygl  /  Nærkamp / +2”  el ler  ”Skud fra Hoften /afstand / +1”.

Tanken er,  at  spil lerne,  når de bruger deres våben og kort,  kan 
bruge disse t i l  at  beskrive,  hvordan og hvorledes de bevæger, 
skyder og kæmper,  på f i lmisk facon.  I  stedet  for  ” jeg slår ham” 
skulle  det  gerne fordre ” jeg afleverer et  underhåndsslag i 
kæben på tyskeren med min sølvbeslåede kalfatrekølle”. 

En normal kamp vi l  have 3 runder,  en stor kamp har 4,  og en 
end-of-scenario kamp har 5 runder.  Hver kamprunde starter 
med at  spilpersonerne agerer,  derefter  skurkene.

Når spilpersonerne indlader sig  på kamp, trækker han tre kort 
fra kampdecket.  Hver gang et  kort  er  brugt,  trækker han et  nyt.

En offensiv afgøres ved,  at  spil leren vælger et  våben og et  kort . 
De vi l  t i lsammen give en skadeværdi,  der lægges t i l  et  rul  med 
en D3.  Det samlede resultat  trækkes fra modstanderens vi-
tal itet .  Spil lerne kender ikke modstandernes vital itet  ved start .

Kortene er  delt  ind i  kort ,  der bruges i  Nærkamp og kort,  der 
bruges i  Afstandskamp. Nogle kort  kan bruges i  begge typer 
kamp. Hvis  en spil ler  ikke har kort  t i l  den ene type kamp, 
kan han ikke kæmpe på denne facon.  Man kan altså kun gå i 
nærkamp, hvis  man har nærkampskort  på hånden.

Idet  kamprunderne er  f lydende i  længde,  er  der intet  t i l  hin-
der for,  at  man løbende skifter  mellem kampformer,  og der er  
yderst  begrænset  r isiko for,  at  spil lerne bliver fanget  i  en 
situation,  hvor de ikke kan dele f lade ud.
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Ex. 1  -  Brandes er i  c l inch med den tyske agent Horst.  Brandes 
spil ler kortet  ”skud fra hoften” (+2),  bruger sin revolver (+2) 
og ruller 2 med terningen.  Den offensiv koster Horst  6 af  hans 
7 vitalitet .

Både spil lere og modstandere kan have et  forsvar,  kaldet 
Støtte i  systemet,  der trækker fra eventuel  skade.  For spil-
lerne kan forsvaret  komme fra udstyr el ler  kort .  For modstand-
erne vi l  det  stå ved deres stats,  for  eksempel  “Støtte +2”.  Hvis 
der er  t ing,  der trumfer Støtten,  som panserbrydende kugler 
el ler  sølv-våben overfor varulve,  vi l  de være noteret.

Ex.2 – Alberti  går i  f læsket  på en varulv.  Han spil ler kortet 
”seriøs kajeryster”  (+2),  bruger sin stok (+1)  og ruller 2 med 
terningen.  Det koster varulven 5 vitalitet ,  fordi  stokken tæller 
som sølvvåben.  Hvis han havde brugt et  andet våben,  fx.  en 
hammer,  vi l le  varulven have trukket  2 fra skaden (Støtte +2/
sølv ,  da de er pænt hårdføre overfor almindelige våben) og 
vi l le  kun have taget  3 vitalitet  i  skade.

En række af  kortene og spil lernes manøvre,  fx.  kortet  ” jeg 
smider mig ned”  el ler  Albertis  amulet,  gør,  at  spil lerne kan 
beskytte deres egen,  el ler  deres kollegers,  vital itet .  ”Jeg har 
din ryg”  giver fx  + 1  Støtte.

Ex.3 – I  Staunings tur,  ser han,  at  Bohr er i  håndgemæng 
med en varulv og er presset  op i  et  hjørne.  Så i  stedet  for 
at  angribe,  vælger Stauning at  spil le  kortet  ”Jeg har din ryg 
(Støtte  +1)”.  Kortet  giver Bohr en defensiv bonus svarende t i l 
Staunings rul  + 1 ,  som han får mindre i  skade efterfølgende.

Støtte-bonus varer igennem hele kampen,  indti l  den er  brugt, 
men forsvinder imellem kampe.  Spil lerne kan kun bruge støtte, 
hvis  de har enten kort  el ler  udstyr t i l  det.  De to t ing kan godt 
kombineres,  for  eksempel  kortet  “Nooo! /Støtte  +1”  og Albertis 
amulet  (Støtte +1),  t i lsammen giver de +2 t i l  terningerullet .

Derudover har spil lerne en række særlige manøvrer og deres 
udstyr en række speciel le  features,  der kan t i l føje  ekstra 
facetter  t i l  kampene. 

Ex.4 – En tysk soldat kommer stormende hen imod Bohr.  Han 
er såret,  men også vi ld og godt gal  i  skralden.  Bohr vælger 
at  åbne i ld med sin Winchester (+2) og kombinerer det  med 
kortet  ”sigt  efter kroppen (+1),  men for at  være sikker på,  at 
sende tyskeren i  dørken,  bruger han Winchesterens særlige 
feature ”moderne kugleregn” ,  der t i l føjer yderligere +2 t i l 
skaden.  Altså giver hans angreb +5,  fremfor +3 i  skade t i l  ty-
skeren. 
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For spil lerne er  selvfølgelig  ikke undtaget  stryg og tæv.  Alle 
modstandere har en angrebsscore ,  som de kan bruge mod 
karaktererne.  Når de slår  igen,  rul ler  spil lederen en D3 og 
t i l føjer  angrebsscoren.  Det er  den skade,  som karakteren mod-
tager og skal  trække fra sin vital itet ,  minus eventuel  beskyt-
telse i  form af  Støtte.  Som spil leder bør du selvfølgelig  så vidt 
muligt  beskrive og udpensle,  hvad der sker,  når f jenderne 
tager en luns af  karaktererne.

En fjende,  el ler  karakter,  der rammer 0 i vitalitet ,  går i 
gulvet.  For modstanderne betyder det,  at  de er  ude.  For spil-
personerne betyder det,  at  de er  ude i  resten af  kampen.  Når 
kampen er ovre,  kommer faldne spilpersoner på benene igen 
med en vital itet ,  der er  een mindre end før kampen. 
Andre spilpersoner genvinder hele deres vital itet .

En kamp kan indebære,  at  al le  runderne bruges t i l 
at  kæmpe mod én modstander ét  sted,  i  f lere seje 
omgange el ler  kan strække sig over f lere mindre 
træfninger,  for  eksempel  en række kampe mod 
tyske soldater rundt om på Christiansborg.

Når en kamp har kørt  i  det  givne antal  runder, 
gøres der status.  Modstandere med 1  el ler  2 
vital itet  kan overmandes og t i l fangetages efter 
behov.  Dem med mere vital itet  s l ipper væk. 

Imellem kampene afleveres al le  kort  og 
kampdecket  blandes.

Kampdecket  er  nogenlunde afstemt og testet ,  men som spil-
leder er  det  selvfølgelig  op t i l  dig at  justere op el ler  ned på 
vital itet  og skade på scenariets  skurke og modstandere,  så det 
matcher netop jeres scenarieforløb.

Jeg anbefaler,  at  du som spil leder kort  gennemgår kamp-
reglerne inden den første kamp, og el lers  bruger den t i l  at 
eksemplif icere.  Bagerst  i  scenariet  (side 16) er  der et  par kort 
med regelgennemgang,  du kan udlevere t i l  spi l lerne.

Derudover er  der nogle små f i f  og råd,  der kan være med ti l  at 
gøre scenariets  kampe mere f i lmiske:
•  Ting, der rammer har en effekt (udover skade).  Når en 
kniv el ler  en byge hagl  rammer en modstander,  f lår  det  hud og 
pels  i  smadder,  knaser knogler og sender kaskader af  blod ud 
t i l  højre og venstre.  Giv den gas,  når resultatet  af  skade skal 
beskrives.
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Kampfif:
De fleste modstandere, vores helte 
kommer op imod, er tyske  elite-

soldater. Den slags håndlangere og 
kanonføde kan være svære at skelne 

fra hinanden, specielt i kampens 
hede. Derfor har alle modstand-
ere et kendetegn, der skiller dem 
ud fra deres skurkagtige kolleger. 

Det kunne være for eksempel være 
“svært overvægtig” eller “kraftige 

øjenbryn”.  



•  Der sker også noget,  når man rammer forbi .  Skud og 
slag med køller,  der ikke rammer deres t i ls igtede mål,  ram-
mer stadig noget.  Beskriv borde,  krukker og vinduer,  der bl i-
ver smadrede og sender splinter og skår t i l  al le  sider.  Udpensl 
staklerne,  der kom i  vejen for en vi ldfaren kugle.  Smør tykt  på, 
når lyde,  røg og duften af  krudt fylder scenen.
•  Kamprunders længde er relative .  Forhåbentl ig  giver kort 
og karakterark spil lerne inspiration t i l  nogle maleriske og 
dramatiske ski ldringer af  de prygl ,  de deler  ud.  Lad dem slå sig 
løs  og i  deres eget  tempo. En kamprunde kan være ét  grundigt 
beskrevet  s lag,  en række elegante manøvrer el ler  en længere 
udveksling af  tæv.  Lad spil lerne iscenesætte deres karakterers 
træk,  som det  passer dem bedst  – så længe det  går nogenlunde 
t jept.
•  Støt op om spillerne .  Scenariets  karakterer kan ikke ramme 
forbi ,  så spil lerne kan koncentrere sig  om at  være seje.  Vær 
heppekor,  og støt  spil lerne i  det.  Om det  så er  ved at  spørge 
uddybende ind,  komme med konstruktive forslag el ler  bare 
high f ive,  når de gør noget  cool . 
•  Reglerne er  ikke  hugget i  bornholmsk granit .  Lad dem 
ikke tynge jer  ned,  hvis  spil lerne f inder på t ing,  der bryder med 
det  ene el ler  det  andet.   For eksempel  har al le  karaktererne ud-
styr,  der ikke umiddelbart  er  koblet  nogen regelteknik t i l ,  fx 
Bohrs krucif iks el ler  Staunings vievand.   Hvis  spil lerne f inder 
en cool  måde at  bruge de t ing på,  så er  det  helt  f int  at  lade 
det træde i  stedet  for  et  andet våben el ler  angreb.  Det er  den 
gode actionfortæll ing,  der er  det  vigtigst ,  ikke reglerne.  Som 
tidl igere nævnt,  er  det  også helt  i  orden,  at  du som spil leder 
t i l føjer  el ler  fratrækker et  par vital itetspoint  fra f jenderne, 
hvis  det  gør spil let  s jovere.

M o n t a ge  m m .
Et af  scenariets  mål  er  at  opnå samme drive,  som man oplever i 
moderne actionfi lm. Altså undgå tomgang,  og scener der træk-
ker ud.  I  et  novellescenarie,  såvel  som i  en f i lm, nytter  det  ikke 
at  spilde t iden.

Derfor er  der ingen klassisk investigation. 

Så når karaktererne har brug for at  komme videre,  får  hver 
spil ler  udleveret  et  spor.  Ingen undersøgelser er  nødvendige. 
Efterfølgende har hver spil ler  så cirka 5 minutter  t i l  at  isce-
nesætte,  hvordan karakteren kommer frem ti l  oplysningerne. 

Det kan ske i  en række f i lmiske formater,  som spil lerne har fr it 
valg imellem:
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•  Montage  – Beskriv i  korte kl ip,  hvad karakteren gør.  (”I 
første kl ip,  står Bohr med et  stykke skind fra varulven,  som 
han nøje undersøger under et  mikroskop.  I  det  næste,  placerer 
han forsigtigt  et  stykke skind i  en væske med en pincet.  Væsken 
begynder med det  samme at  skifte  farve og boble vi ldt.  I  næste 
kl ip står han bøjet  over en tyk bog.  Osv.”) .  Det  er  helt  ok at 
bruge andre locations og bipersoner.  Der er  dog ingen samtaler 
i  montager – kun montagemusik. 
•  Kort scene  – vælg en location og/eller  en person ude i  Køben-
havn,  som du vi l  bruge t i l  at  t i lvejebringe informationen. 
Du iscenesætter og påtager dig bipersoner i  den grad,  spil leren 
har brug for det. 
•  Flashback  – meget  l ig  kort  scene,  men her er  det  noget  i 
karakterens fortid el ler  baggrund,  der skaffer  sporet  t i l  veje. 
Der er  fr it  valg i  forhold t i l ,  hvor langt  t i lbage i  t iden,  man vi l 
springe.  Spil lederen kan tage sig af  eventuelle  bipersoner.
•  Monolog  – grundlæggende en version af  f lashback,  men hvor 
sporet  el ler  oplysningerne f lettes ind i  en forklaring,  leveret  af 
karakteren t i l  de andre karakter,  i  bedste Tarantino-sti l .
•  Eller et andet format, som du el ler  spil lerne f inder på. 

Til  at  inspirere spil lerne,  er  der med scenariet  et  persongalleri 
(Side 16-17),  som de kan inddrage,  hvis  de har lyst  el ler  behov. 
De får  hver udleveret  3 kort.  Kortene har et  navn og tre korte 
”stikord”.  Der er  ingen krav om, at  spil lerne skal  benytte disse 
bipersoner. 

Spil lerne kan derudover fr it  inddrage de spor,  de har fundet, 
selvopfundne bipersoner,  andre spil lere el ler  andre t ing fra 
scenariet ,  der tænder deres actionfortælleevner.

Som spil leder er  din opgave at  støtte op om spil lernes korte 
scener.  Vær parat  t i l  at  påtage dig bipersoner,  gå med på deres 
ideer,  og få  t ingene t i l  at  f lyde.  Sørg samtidig for,  at  de ikke 
bruger for  lang t id på disse korte mellemspil .

S t a r t
Jeg foreslår,  at  du som spil leder sætter  scenariet  i  gang 
hurtigt  -  der er  ikke meget t id.  Karaktererne har rig  mulighed 
for  at  sælge sig selv og deres st i l  først  i  scenariet ,  så der skulle 
ikke være behov for en grundig beskrivelse af  rol lerne inden 
spilstart .

Ellers så præsenter scenariet  og Kontrolministeriet ,  som det 
passer dig bedst,  men gerne med dyb f i lmtrailer-stemme, og 
kast  jer  så ud i  det.
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Sprogfif
Skulle der være behov for at gar-

nere skurkenes ordforråd, hvorfor 
så ikke råbe:

Achtung!
Mein leben!

Gott in Himmel!
Scheisse!

Sterb, Dänishe Schweinehund!
Ach so!

Bloede Kuh!
Dummkopf!

Teufel!
Verdammt!

Donnervetter!

F ø r s t e  s c e n e  –  M u s e n  &  E l e f a n t e n
En skummel og t i lrøget  beværtning i  pisserenden.  Fyldt  med 
sømænd, ludere og andre småkriminelle.  Og så l ige f ire  tyske 
konspiratorer;  Horst,  Heinz,  Heinrich og Herman.  

Scenen starter  med,  at  døren t i l  værtshuset  brager op.  I  døråb-
ningen står  de f ire  hovedpersoner med mørket  og larmen fra 
gaden bag sig.  De har hørt,  at  nogen er  ude på ballade i  kro-
stuen,  og de er  der,  for  at  l igge en dæmper på t ingene. 
Sti lheden breder sig  i  rummet.

Herfra er  det  spil lerne frit  for  at  gøre deres entre,  og det  må 
gerne være med masser af  att itude og st i l . 

Når de har pudset  f jerene nok,  vi l  servitricen 
bag baren,  der har sendt bud efter  dem, lave et 
kast  med hovedet i  retning af  f ire  personer,  der 
sidder i  en bås nær døren.

De f ire  mænd er store brød i  sort  tøj .  De l igner 
måske l idt  sømænd, og så al l igevel  ikke. 

Når karaktererne henvender sig t i l  dem, 
bliver de mødt med mumlende tyske gloser af 
de tydeligt  anspændte mænd. Hvis  spil lerne på 
nogen måde lægger hånd på dem el ler  viser  tegn 
på at  vi l le  bl ive korporlige,  eskalerer t ingene. 

Først  og fremmest går tre af  mændene efter  deres 
våben.  Heinrich og Herman har begge Lugere 
indenfor jakkerne,  og Heinz har en kødøkse 
gemt i  en doktortaske under bordet.  Det  fører 
garanteret  t i l  skyderi ,  kaos og panik blandt de andre gæster. 
Imens begynder Horst,  gruppens leder,  en transformation. 

Han går fra lurvet  tysker t i l  gigantisk behåret  ulvemand, med 
alt  hvad det  medfører af  f lået  tøj ,  lemmer i  mærkelige vinkler 
og snerren og brølen.  Herefter  forsøger han at  tage f lugten,  og 
det  vi l  i  den grad gå ud over folk,  der st i l ler  sig  i  vejen.  Giv den 
gas,  men prøv at  undgå at  s lå  nogen karakterer ihjel .  Det  er 
ikke vigtigt ,  om varulven sl ipper væk el ler  ej  – det  der betyder 
noget  er,  at  den virker vi ld,  farl ig  og fandens svær at  få  dræbt.



KAMP & STATS (3 runder)
Herman ( fuldskæg)  & Heinrich(sveder meget):  Vital itet:  6/ 6 
/ Luger +2
Heinz (ar over øjet):  Vital itet:  6 /  kødøkse +2
Horst  ( l i l la skjorte):  Vital itet:  12 /klør & bid +3 / Støtte +2/
sølv)

Når blodet,  støvet  og skrigene lægger sig.  Kan man gennemgå 
de,  formodentl ig,  s lagne tyskere,  der på sig har en række 
inkriminerende sager.  Oplys disse genstande uden stort  behov 
for undersøgelse fra karakterernes side:
•  Et  brev fra det  tyske efterretningsvæsen
• Nogle suspekt udseende nøgler
•  Falske pas og papirer
•  En række f lasker og glasbeholder med mærkelige væsker og 
materialer
•  En skrivemaskine

De tre ”almindelige” tyskere har,  hvis  man undersøger dem, 
tatoveringer af  et  ulvehoved.  Hvis  varulven er  blevet 
pacif iceret,  bl iver den igen t i l  et  menneske.  Horst  har ingen 
tatovering,  men om l ivet  har han et  bælte f lettet  af  stride hår, 
holdt  sammen af  et  bronzespænde.

Derudover kan beværtningens stamklientel  fortælle,  at  de f ire 
tyskere virkede nervøse og truende.  Det var klart ,  som om de 
ventede på nogen.. .  e l ler  noget.

A n d e n  s c e n e  -  K a n s l e r ga d e
Med en masse spor,  en omgang lette  skrammer og måske en 
blodige tysker på slæb,  er  det  t id t i l  at  komme ti lbage t i l 
gruppens base,  Kanslergade 10 ,  hvor Stauning bor. 

Lad her,  jævnfør afsnittet  Montage mm. ,  spi l lerne vælge en 
t ing,  som deres karakter vi l  kaste sig  over,  og lad dem så lave 
en kort  montage el ler  scene om det. 
Formålet  er,  at  skaffe  spor på bordet  og ikke bruge for lang 
t id på det.  Så i  stedet  for  at  gennemgå en masse spor,  får  hver 
spil ler  nu en mulighed for at  iscenesætte sin karakter og både 
vise,  hvad han duer t i l  e l ler  t i l  at  vise sider af  karakteren frem. 

Der kunne for eksempel  være tale  om forhør af  overlevende 
tyskere,  en tur på Det Kongelig Bibliotek for at  læse om var-
ulve,  snak med stikkere og informanter i  Sydhavnen,  besøg hos 
svirrebrødrene el ler  elskerinden,  videnskabelige undersøgel-
ser af  tyskernes ejendele,  obduktion af  varulven el ler  indbrud 
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på den Tyske Ambassade.   Der er  fr it  s lag,  og det  må gerne 
være dramatisk og hektisk (hvis  der,  for  eksempel,  brydes ind 
et  sted) el ler  indebære små konfl ikter  (en bibliotekar el ler 
videnskabsmand, der skal  stampes op midt om natten),  men 
må ikke tage lang t id.

Til  inspiration er  der bagerst  i  scenariet  et  personage-galleri , 
som spil lerne kan inddrage,  hvis  de har brug for det.  De f ire 
spor f indes som handouts (side 16).  Spil  disse små scener,  i 
den rækkefølge som sporene er  nummererede.  Hvis  spil lerne 
har svært  ved at  komme i  gang,  kan du spørge hjælpende ind 
(Ex “Beskriv scenen,  hvor du fandt ud af,  at  tyskerne kom med 
toget  fra Hamborg”  e l ler  “hvem gik du t i l ,  for at  f inde infor-
mationen,  om antallet  af  tyskere”) .

Efter scenerne skal  de nedenstående f ire  t ing stå klart . 
Derudover er  du,  og spil lerne for den sags skyld,  velkomne t i l 
at  fylde på med tysker/varulve-lore.

•  De f ire  gutter  på Musen & Elefanten er  del  af  en større f lok 
tyskere,  der ankom med toget  fra Hamborg i  forgårs.  De var 
mindst 10.
•  De holder nu t i l  på en afsidesl iggende gård på Amager.
•  Blandt materialerne,  som tyskerne havde med,  var en række 
alkemiske stoffer,  som guld,  kviksølv og kobber.  Derudover var 
der også hår,  blod,  urin og pels  fra ulve.
•  Bæltet  er  f lettet  af  ulvepels,  og bæltespændet er  gammelt. 
Bronzealder gammelt.  Tatoveringen l igner den,  som man i 
starten af  1800-tal let  fandt på medlemmer af  den nordtyske 
heksekult ,  Die Hexenwolfen.

Scenen skal  altså,  så elegant som muligt ,  føre spil lerne videre 
t i l  tyskernes base på Amager.  Inden da er  de velkomne t i l  at 
bevæbne sig yderl igere ( inden for r imelighedens grænser)  og 
bl ive lappet sammen på Rigshospitalet  el ler  af  en t i lkaldt  læge.

Tr e d j e  s c e n e  –  L o r t e ø e n
Kjøbenhavns Grundejeres Renholdningsselskab har nyligt 
oprettet  en rensestation for latrinspande i  Kløvermarken på 
øens nordlige del .  Den første organiserede affaldsordning i 
København og grunden t i l  det  l idet  f latterende navn. 

Det er  også her,  resten af  tyskerne holder t i l  og er  i  gang med 
at  plotte færdigt.  Deres base er  et  forfaldent landsted,  hvor de 
har indlogeret  sig  og instal leret  diverse l ivsnødvendigheder, 
blandt andet et  Maxim maskingevær og en kassefuld hånd-
granater.
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Dette er  scenariets  fr ieste scene,  idet  spil lerne selv bestem-
mer,  hvordan de vi l  gribe situationen an.  De kan raide stedet, 
guns akimbo, luske-snige sig helt  tæt på el ler  bluffe  sig  vej  ind 
på kroppen af  tysken.   Det  vigtigste er,  at  de ikke bruger lang 
t id på planlægning,  og at  de bl iver holdt  i  scenariets  ånd.

En række t ing l igger fast:

•  Det nedlagte landbrug består af  et  hovedhus og en lade. 
Hovedhuset  er  i  to  etager.
•  Der er  6 tyskere i  huset  og 2 i  laden.
•  Der er  ingen varulve længere – de er  draget  mod København.
•  Tyskerne er  al le  i  fuldt  gear;  uniformer,  hjelme med spids og 
medaljer  i  bl ik.  Planen er,  at  de skal  t i l fangetage 
prominente danskere,  når varulvene har gjort  deres.
•  Tyskerne spil ler  kort  og hører tyrolermusik på 
deres rejsegrammofon,  men der sidder dog alt id en 
mand på vagt.  Han spotter  spilpersonerne,  hvis  de 
kommer stormende el ler  blot  kørende frem for at 
bluffe.
•  Hvis  de kommer uden synlige voldelige intention-
er,  st i l ler  tyskerne sig klar  ude af  syne,  men sender 
Hansi  ned for at  åbne døren,  hastigt  iklædt bonde-
tøj  – han kan nemlig snakke dansk.  Ish.  Han vi l  for-
søge at  få  de indtrængende gennet væk fra gården, 
men hans accent er  svært  afslørende.
•  Når ( lad os bare droppe det  ’hvis ’)  skyderiet 
bryder ud,  åbner tyskerne i ld udover gårdspladen 
(el ler  hvor spilpersonerne nu kommer væltende fra) 
med maskingeværet.  De seks tyskere i  huset  sky-
der løs,  l igger sig  på lur og st i l ler  sig  generelt  t i l 
rådighed for tæv.  Maskingeværet  står  monteret,  så det  sigter 
mod døren og bemandes af  to mand, men kan i  snæver vending, 
godt betjenes af  en tysker,  el ler  en karakter. 
•  De to tyskere i  laden holder sig  i  baggrunden,  medmindre 
laden også bl iver raidet,  og vi l ,  når det  begynder at  gå dårl igt 
for  deres kammerater,  forsøge at  st ikke af  i  den ene af  de to 
bi ler,  der står  i  laden.  Det sker selvfølgelig  kun,  hvis  du som 
spil leder ser  et  behov for -  og har t id t i l  -  en bi l jagt  (med cirka 
30 ki lometer i  t imen).  Bilerne kan også bruges t i l  at  skaffe 
spilpersonerne ind t i l  byen efterfølgende.  De to tyskere kan 
l igeledes falde i  ryggen på l idt  for  kæphøje helte,  skulle  det 
være aktuelt .
•  Generelt  er  der vinduer,  bagdøre,  brændestabler  og brænd-
bart  tag i  den udstrækning,  spil lerne har brug for det. 
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Sprogfif
Har spillerne brug indspark til 

kreative fordømmelser af skurke, 
hvad så med:

Døgenigt
Tølper
Skurk

Nidding
Kanalje

Sjuft
Kæltring
Slambert
Halunk
Slyngel



KAMP & STATS (4 runder)
Hansi  (tyk accent):  Vital itet  6,  Luger +2
Helmuth (cykelstyrsoverskæg)  & Hubert  (Monokel):  Vital itet 
6/6 / Maxim +4 el ler  bajonet  +1
Hartwig (2 meter høj) ,  Hildebrand ( luftgebis) ,  Holger (über 
arisk):  Vital itet  6/6/6 / r i f fel  +3
Heiner (Skaldet)  & Hartmut (halt):  Vital itet  6/6,  Luger +2

Når kampen er ovre,  skal  følgende facts  lynhurtigt  være 
åbenlyse for  spilpersonerne:
•  Tyskerne har tænkt sig  at  angribe Christiansborg og udradere 
Regeringen.  (Ex.  kort  over Christiansborg,  bombemateriale, 
bi l leder af  prominente polit ikere. . .)
•  De er  al lerede på vej ,  og der skal  pænt meget fart  på,  hvis  det 
skal  forhindres.  (Ex.  t idspunkter noteret  med rødt…)
•  Tyskerne har en dansk hjælper – men hvem? (Ex.  officiel le 
dokumenter,  som de umuligt  kunne have skaffet  uden en in-
sider,  Skyggekabinettes segl…)

Af sted!

M e l l e m s p i l

Fjede scene kan t i lpasses scenariets  forløb.  Hvis  I  har god t id, 
og spil lerne er  i  humør t i l  det,  så må den gerne fylde noget. 
Hvis  I  derimod er pressede el ler  trætte,  så hop elegant igennem 
scenen med en hurtig malerisk beskrivelse fra spil leders side.

F j e r d e  s c e n e  -  Ae r o d r o m e t  i  K a s t r u p
Når spil lerne blive bekymrede over,  om de kan nå frem i  t ide, 
kan de jo komme i  tanke om Amagers nyeste landemærke, 
Aerodromet i  Kastrup,  der er  bygget  under ledelse af  f lyveren 
og fantasten Jacob Christian Hansen Ellehammer .  Måske 
kan et  af  hans fartøjer  bringe dem hurtigt  frem og måske endda 
give dem overraskelsesmomentet?

Aerodromet l igger blot  nogle få  ki lometer fra landstedet  og 
består af  en række hangarer og værksteder.  Selvom det  er 
aften,  er  området badet  i  lys.  El lehammer arbejder 24/7.

Han er en korpulent,  skaldet  mand, der i  en kraft ig  dunst  af 
brændevin står  og skruer på et  vakkelvornt fartøj ,  udstyret 
med vinger,  propel  og plads t i l  4-5 mand, hvis  man klemmer 
sig sammen.

Ellehammer overlader dog ikke sin opfindelse t i l  fremmede 
uden en god grund.  Så lad spil lerne slå  sig  løs i  landskærlig 
peptalk og store nationale følelser,  inden den runde mand 
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starter  propellen op og eventuelt  selv,  i  ført  f lyverhjelm i  læder 
og f lagrende halstørklæde,  svinger og tvinger f lyvemaskinen 
op i  den mørke sjællandske nat.

Brug f lyveturen t i l  en malerisk beskrivelse af  den mørke by 
under dem og t i l  nogle sindsoprivende øjeblikke,  hvor f lyet 
dykker,  taber dele og generelt  skramler af  sted. 
Sikkerhedsseler  fandtes ikke,  så hold godt fast! 

Fe m t e  s c e n e  -  C h r i s t i a n s b o r g
Spilpersonerne kommer,  på den ene el ler  anden måde,  piskende 
ind på Christiansborg Slotsplads.  I  det  samme rystes bygnin-
gen af  en eksplosion.  Flammer står  ud fra kobbertårnet  og op-
lyser natten.  Et  sted hyler  en ulv. 

Foran indgangen l igger f lere l ivgardister  slagtede,  med f læn-
sede røde jakker og blodige bjørneskindshuer.  Folk strømmer 
ud af  bygnings dobbeltdøre.  På pladsen l igger knuste buster af 
Absalon,  Grundtvig og andre koryfæer.

Inde fra slottet  lyder skrig,  skud,  eksplosioner og brøl .

Nu skal  f inalen stå.  Indenfor er  de prøjsiske ulvemænd i  gang 
med at  s lagte sig  igennem Danmarks folkevalgte,  og det  er  op 
t i l  vores helte  at  stoppe dem.

Lad det  være op t i l  spi l lerne,  hvordan de griber sagen an.  De 
kan rykke ind i  samlet  f lok el ler  splitte  op,  for  at  dække så 
meget  som muligt .  Det  vigtigste er,  at  de bl iver presset  og ud-
fordret,  og det  gerne på forskell ig  facon. 
Det,  der skal  nedkæmpes,  er:

•  En f lok (4-6,  efter  behov) bevæbnede tyske elitesoldater
•  2 varulve
•  1  dansk forræder

KAMPSTATS (5 runder)
Guido (blomkålsører) ,  Gunther (bril ler) ,  Graff  (moustache) , 
Gerhard (hareskår)  og Gustaf  (hestehale) ,  tyske choktropper: 
Vital itet  5/5/5/5/5,  r i f ler  +2 og bajonetter  +1

Hildebrand (gule øjne)  & Hannes (sort  pels) ,  varulve,  Vital itet 
12/14,  bid & klør +3 /  Støtte +2/sølv

Erik Scavenius (kappe og høj  hat):  Vital itet  12*,  revolver +2 og 
bombe +fi lmeeffekter og drama
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*Scavenius går først  ned,  når han er  ramt 
mindst  tre  gange og har alt id luft  og blod t i l  en 
manisk skurkereplik,  inden han kreperer. 

Mulige hændelser:
•  Krigsminister  C.F. F. E. Tuxen  holder stand 
i  s it  kontor.  Med en revolver i  hver hånd sørger 
han for at  holde de aggressive tyskere ude,  men 
den ældre mand kan næppe klare det  meget 
længere,  medmindre han får  hjælp.
•  De tyske soldater står  for  toppen af  en af 
husets marmortrapper  og åbner i ld mod 
karakterer og andre,  der kommer i  vejen.
•  En tysker har taget  en kvinde som gidsel  og 
står med en savtakket  bajonet  mod hendes hals.
•  I  de kongelige repræsentationslokaler,  holder to tyskere den 
aldrende Christian IX  op med deres geværer.
•  I  den gamle  tronsal  er  en varulv i  gang med at  smadre dansk 
kulturarv i  stor st i l .  Malerier,  gobeliner og møbler bl iver 
smadret  i  en voldsom omgang bersærkergang.
•  I  riddersalen  l igger en tysker på lur blandt rustninger og 
gamle våben.  Der er  r ig  mulighed t i l  at  svinge med både sværd, 
lanser og morgenstjerner (skade +1 el ler  +2)
•  En kappeklædt skikkelse smider en bombe  ind i  lokalet  og 
forsvinder i  røgen.
•  Gulve,  vægge el ler  trapper bryder sammen under eksplosion 
og/eller  f lammer.

Derudover så brug omgivelserne.  Balkoner,  åbne rum, høje 
lofter,  tunge gardiner,  lysekroner,  massive skriveborde,  pol-
strede stole,  malerier,  trapper,  paniske og sårede mennesker, 
pludselig  eksplosioner,  kontorer,  smalle  gange,  røg,  i ld og 
hvad der el lers  kan bruge for at  gøre det  t i l  en solid og drama-
tisk kl imaks.

En mulig slutscene kunne foregå i  Landstingssalen ,  under et 
stort  udspændt Dannebrog .  Her er  en varulvene i  gang med at 
r ive i  Konseilspræsident Estrup .  Når en karakter kommer 
ham ti l  undsætning,  står  Scavenius klar  i  skjul  på en af  salens 
balkoner og skyder forreste mand i  ryggen el ler  l ignende. 
Efterfølgende er  der plads t i l  skurkemonolog ,  inden han vi l 
forsøge at  sprænge det  hele i  luften med en stor, rund, sort 
bombe ,  som spilpersonerne må gøres deres for  at  forpurre. 

Når støvet  l igger,  er  der plads t i l  kække slutreplikker el ler  ud-
veksling af  banter.

T h e  E n d
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Skurkefif
Hvis spillerne i montagescenen, har 

brugt en  af folkene fra 
bipersonsgalleriet, hvor Scavenius 

også befinder sig, kreativt eller sjovt, 
så er det i orden, hvis du ændrer 

scenariets forræder til den biperson.
Kunne Emma Gad ikke sagtens 

være en grum landsforrædder eller 
Carl Jacobsen  iklædt en sort 
anarkistkappe, høj hat og bad 

attitude?
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Kort & handouts

Reglerne, helt kort

Kamp afgøres over 3-5 runder.

Når du deltager i en kamp, trækker du 3 kort fra kampdecket.

Hver gang et kort er brugt, trækker du et nyt.

En runde afgøres ved, at du vælger et våben eller stykke udstyr 
fra dit karakterark og et kort. De vil tilsammen give en værdi, 
der ligges til et rul med en D3. Hvis du ikke vil bruge noget af dit 
udstyr, kan du også slå med de bare næver. De giver +0 på skade.

Det samlede resultat trækkes fra modstanderens vitalitet. 

Når din modstander rammer 0 i vitalitet, går han i gulvet.

Kortene er delt ind i kort, der bruges i nærkamp, og kort, der 
bruges i afstandskamp. Nogle kort kan bruges i begge typer 
kamp. Hvis du  ikke har kort til den ene type kamp, kan du ikke 
kæmpe på denne facon.

Udover nærkamp og afstandskamp er der også kort, der giver 
Støtte. Støtte kan bruges i stedet for et offensivt kort og trækker i 
stedet fra skaden som du, eller en anden, karakter modtager.

Brug kort, våben og udstyr kreativt, til at gøre dit indspark til 
scenariets action, så seje som muligt.

Reglerne, helt kort

Kamp afgøres over 3-5 runder.

Når du deltager i en kamp, trækker du 3 kort fra kampdecket.

Hver gang et kort er brugt, trækker du et nyt.

En runde afgøres ved, at du vælger et våben eller stykke udstyr 
fra dit karakterark og et kort. De vil tilsammen give en værdi, 
der ligges til et rul med en D3. Hvis du ikke vil bruge noget af dit 
udstyr, kan du også slå med de bare næver. De giver +0 på skade.

Det samlede resultat trækkes fra modstanderens vitalitet. 

Når din modstander rammer 0 i vitalitet, går han i gulvet.

Kortene er delt ind i kort, der bruges i nærkamp, og kort, der 
bruges i afstandskamp. Nogle kort kan bruges i begge typer 
kamp. Hvis du  ikke har kort til den ene type kamp, kan du ikke 
kæmpe på denne facon.

Udover nærkamp og afstandskamp er der også kort, der giver 
Støtte. Støtte kan bruges i stedet for et offensivt kort og trækker i 
stedet fra skaden som du, eller en anden, karakter modtager.

Brug kort, våben og udstyr kreativt, til at gøre dit indspark til 
scenariets action, så seje som muligt.

Spor 1
 De fire gutter  på Musen & Elefanten er  del  af  en større f lok tyskere,  der ankom med 
toget  fra Hamborg i  forgårs.  De var mindst  10.

Spor 2
 De holder nu t i l  på en afsidesl iggende gård på Amager.

Spor 3
Blandt materialerne, som tyskerne havde med, var en række alkemiske stoffer, som guld, 
kviksølv og kobber. Derudover var der også hår, blod, urin og pels fra ulve.

Spor 4
Bæltet  er  f lettet  af  ulvepels,  og bæltespændet er  gammelt.  Bronzealder gammelt.  Tatover-
ingen l igner den,  som man i  starten af  1800-tal let  fandt på medlemmer af  den nordtyske 

heksekult ,  Die Hexenwolfen.
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Thit Jensen

Spiritist, forfatter, ”ekspert udi det 
okkulte”

Erik Scavenius

Søofficer, politikerspire, ”de høje 
klasser”

Karen Blixen

Forfatter, high society, ”vidende om 
A-frika”

Sorte Olga

Bordelmutter, sladdertante, ”ved 
ALT”

Emma Gad

Forfatter, bestemt dame, ”takt og 
fucking tone”

Hestehandleren

Hæler, kriminel, ”finger på under-
verdenens puls”
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Asta Nielsen

Skuespillerinde, berømt, ”nede med 
tyskere”

Carl Jacobsen

Pengemand, Frimurer, ”har bygget 
Kbh”

Carl Th. Dreyer

Filmmand, dyster, ”mere end kam-
eraet viser”

Jaques LeMonde

Franskmand, flanør, ”røvhul, men 
han leverer varen”

George Brandes

Brandes bror, literati, “in the know”

Harald Svenstrup

Bibliotekar, Glyptoteket, ”hidsig 
stodder”



Stauning



Baggrund: Som søn af en fattig karetmager, lå det ikke i kortene, at Thorvald 
Stauning en dag, ude i fremtiden, skulle blive statsminister. Eller leder af 
Danmarks førende gruppe til bekæmpelse af overnaturlige trusler imod nationens 
sikkerhed for den sags skyld.

Men da han i en alder af 17, på vej hjem fra fagforeningsmøde, blev overfaldet af 
en klabautermand, som han efterfølgende sendte tilbage til dens våde grav, var der 
ingen vej tilbage. Stanken af brændevin på hans læber fik ordensmagten til at slå 
hans historie hen som fuldemandssnak, men den nåede alligevel spidse ører i Kon-
trolministeriet, der trak den unge Stauning ind til en venlig og oplysende samtale.

Siden har Thorvald Stauning stået i forreste række, når overnaturlige kræfter har 
forsøgt at tvinge danerne i knæ. Fra mørket og skyggerne har Stauning gjort sit for 
at bekæmpe kaos.

Stil:

Selvsikker og samlende. Kan godt lide at motivere folk omkring sig. At få dem til 
at yde deres bedste og engagere sig. Samtidig kan han godt lide at vise sig. At gå 
forrest og være et godt eksempel. Et pænt blærerøvsagtigt godt eksempel ind 
imellem. Derudover er han noget fordrukken.

Politiske standpunkter:

Social lighed: ”Som barn fra fattige kår, kæmper jeg for øget social lighed blandt 
danskerne.”
Midtersøgende: ”Der er ikke noget jeg foragter mere end ekstremister og 
fløjkrigere. Både som politikere og mennesker, bør vi søge midten og samle frem 
for at opdele.”

De andre:

Bohr: ”Der sidder for godt et hoved på den knægt, til at det skal spildes på politik 
eller kamp imod mørket. Jeg vil gøre mit for at skærme ham, indtil han vokser 
fra denne livsfase og går videre til større ting.”
Alberti: ”Lidt af en bølle men også en handlingens mand og en tapper soldat i 
kampen mod ondskaben. Vi er sjældent enige når det kommer til politik.”
Brandes: ”En flanør og spradebasse, men jeg har intet at udsætte på hans evner 
med sine pistoler eller hans mod, selvom hans bløde hjerte har en tendens til at 
skaffe ham i problemer.”

Udstyr:

LeMat Revolver: ”Når man har brug for det ekstra spark i kampen mod mørket. 
Ni skud New Orleans ildkraft og så et ekstra løb med en haglpatron, skulle det 
brænde på.”
Flakon med vievand: ”Det har vist sig, at mange af de skabninger vi kæmper 
imod, ikke bryder sig om velsignet vand. På nogle virker det som syre, på andre 
som gift. Denne portion er velsignet af biskoppen i Roskilde.”
Bowiekniv: ”Et solidt knivsblad, der skærer i kød som i smør og er solidt nok til, 
at det kan skille en hånd fra en arm eller et hoved fra en hals.”
Hammer: ”Et minde fra min fars værksted. Han kan kaldte den 
’dødslagshammeren’. Også hæderlig at kaste med.”

Wikifaktisk: Stauning var udlært som cigarsorterer.

THORVALD AUGUST MARINUS STAUNING

Specialmanøvre: ”Nu må vi stå sam-
men”. +1 til alle karakterer på deres 
næste slag / Én gang i scenariet.

Afstand / +2 skade
Specialmanøvre: ”Så’ der haglpatron”. 
Sammen med den almindelig patron, 
affyrer du også LeMatens ene løb ladt 
med en haglpatron / +3 skade / Én 
gang i scenariet.

Nærkamp / +1 skade

Nærkamp /Afstand +1 skade

  Vitalitet:
YYYY
YYYY
YYY



Alberti



Baggrund: Som søn af en Venstrepolitiker har Peter Alberti altid haft politik inde 
på livet og i blodet. Han blev uddannet som sagfører og fik hurtigt en fod indenfor 
i de finansielle kredse. Blandt andet endte han i bestyrelsen for Den Kongelige 
Grønlandske Handel, og det var her igennem, Alberti mødte det væsen, der skulle 
ændre hans liv og vende op og ned på hans verdensbillede.

Alberti, der er kendt som en hård hund, når det kommer til forretninger, ragede 
uklar med en eskimo i forbindelse med en aftale om salg af isbjørneskind og 
efterfølgende søgte fangeren hjælp til at få hævn over Alberti hos en shaman. 
Denne sendte en tupilak, en grønlandsk dæmon, efter Alberti, der kun med nød 
og næppe overlevede væsenets angreb på ham, i hans egen stue midt i København.

En rystet men også stålsat Alberti lod sig efterfølgende hverve af Kontrolministeri-
et og er i dag blandt Danmarks fremmeste frontlinje, når det kommer til kampen 
mod overnaturlige trusler mod nationen.

Stil:

Brysk og barsk. Stikker ikke op for bollemælk og er svær at ryste eller rykke, både i 
slagsmål og diskussioner, men samtidig en loyal og uforfærdet støtte for sine 
venner. Samtidig er han bidt af en gal spillefugl.

Politiske standpunkter:

Hårde straffe: ”Jeg mener, der bør slås hårdere ned på forbrydere. Ikke mindst 
typer, der øver vold imod kvinder og børn. Stokkeslag er ikke en dårlig måde at 
afskrække forbrydere på.”
Kamp mod socialisme: ”Folket har brug for en stærk og ledende hånd. Jeg har 
læst, hvad Engels og hans storskæggede ven har skrevet, og jeg vil gøre mit for, 
at den vision ikke kommer til live i Danevang.”

De andre:

Stauning: ”For rød politisk, men en dygtig leder. Jeg respekterer ham, selvom vi 
sjældent er enige. Ikke mindst fordi, han, som en af de få, kan drikke mig under 
bordet.”
Bohr: ”En ivrig ung knægt, der nok skal få rodet selv sig og os andre ud i proble-
mer. Han er god at have på holdet, når det kommer til videnskab.”
Brandes: ”En laps og en værre bladsmører. Jeg ser næppe meget fremtid i denne 
hersens Politiken-avis, han har været med til at starte op. Han skriver vist også 
smålumre bøger.” 

Udstyr:

3-løbet haglspreder: ”Når man er oppe imod det ukendte, nytter det sandelig ikke 
at mangle krudt og kugler ,og siden de mørke kræfter ikke spiller med åbne kort, 
er det godt at have et løb i reserve.”
Flaske med syre: ”Kraftig salpetersyre. Man har brug for den slags oftere, end 
man skulle tro.”
Stok: ”Da den satans dæmon kom brasende ind af mit stuevindue, var min 
trofaste stok alt, jeg havde at forsvare mig med. Siden har jeg raffineret mine 
evner med dette sølvbelagte stykke værktøj.”
Hornamulet: ”Den var en del af dæmonen, der angreb mig. Som hjertet i den sæk 
af skidt, knogler og urter, der udgjorde dens krop. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor 
jeg har beholdt den.”

Wikifaktisk: Alberti døde i 1932, da han blev påkørt af en sporvogn.

PETER ADLER ALBERTI

Specialmanøvre: ”Kriminelle tølper!” 
+1 ekstra skade, hvis modstanderen 
har vist sin lyssky side / To gange i 
scenariet. 

Afstand / +2 skade
Specialmanøvre: ”Alle tre løb”.
Du tømmer alle tre løb fra våbenet / 
+4 skade / Våbenet kan herefter ikke 
bruges resten af kampen / Én gang i 
scenariet.

Nærkamp / +1 skade

Støtte / +1 skade

  Vitalitet:
YYYY
YYYY
YYYY



  Bohr



Baggrund: Opvokset i et velhavende hjem, var der ikke umiddelbart noget der 
pegede i retning af, at Bohr i en ung alder ville kaste sig ud i kampen mod over-
naturlige væsener. Tværtimod ville det have givet langt mere mening, hvis han 
havde kanaliseret sit lynende intellekt i retning af Københavns Universitet og sin 
energi ud på Akademisk Boldklubs baner. 

I en alder af 14, under en familiesommerferie på en ødegård i Skåne, rendte den 
unge Bohr på en række mystiske skabninger og hændelser. Han blev forsøgt lok-
ket i uføre af nøkken og måtte kæmpe for sit liv i de mørke skove, da en Varg, en 
hedensk og overnaturlig ulv, forsøgte at æde Niels og hans lillebror Harald.

Da familien vendte hjem, kastede Niels sig målrettet over værker om det over-
naturlige, særligt de sære skabninger og væsener koblet til nordisk mytologi og 
drog derefter ud for at finde beviser og tegn på disse. Hans interesse, iver og ikke 
mindst skarpe blik blev bemærket blandt ældre og mere professionelle under-
søgere, og den unge mand blev inviteret indenfor i Kontrolministeriet rækker. 

Stil:
Nysgerrig og kompromisløs. Drevet af en enorm energi og vilje til at undersøge og 
udforske verden omkring ham. Samtidig målrettet, grænsende til det stædige, når 
han først har sat sig et mål. Derudover er han stadig noget ungdommeligt naiv på 
verden og andre mennesker.

Politiske standpunkter:

Pacifist: ”Vold løser ingenting, og hvis det forgangne århundrede har lært os 
noget, er det, at krig og voldsudgydelserne intet fører med sig. Må det 20. 
århundrede blive et fredens århundrede.”
Deling af viden og ressourcer: ”Hvis flere havde en basal respekt for alle andre 
mennesker, og flere var villige til at dele det, de har, i stedet for at puge og rage 
til sig, ville verden blive et bedre sted.”

De andre:

Stauning: ”Vores leder og foregangsmand i kampen mod de uvæsner, der truer 
landet. Jeg er ikke altid enig i hans aggressive fremfærd, men han er generelt 
ikke en mand, man siger imod.”
Brandes: ”Sej cowboytype på trods af sin spinkle bygning og den jødiske bag-
grund, vi deler. Han eksploderer ind imellem i følelsesladede udbrud.”
Alberti: ”Et ordentligt brød, der både kender landets love og Københavns 
underverden. Han virker ret hård i filten, men holder sig ikke tilbage, når 
mørkevæsener skal konfronteres.”

Udstyr:

Winchester Model 1894: ”Denne moderne Winchester er med sin ildkraft og 
magasin på syv kraftige .30-30 kugler et driftsikkert, håndterbart og 
hurtigtskydende våben.”
Krucifiks: ”Jeg er jo egentlig mere en videnskabs-type, men min far var troende 
og har givet mig dette kors, så jeg bærer det for held og som et minde.”
Beholder med kviksølv: “Vandsølv, tæt forbundet til månen. Jeg har endnu ikke 
fundet brug for det flygtige metal, men det skulle  kunne kurere syfilis.”
Kalfatrekølle: ”Originalt et bådebyggerværktøj, forsynet med et par slidser i 
skaftet. Det giver en vis fjedring i slaget, der ikke forplanter sig så hårdt i 
håndleddet, og giver en karakteristisk fløjtende lyd ved slag.”

Wikifaktisk: Vandt nobelprisen i fysik i 1922. I 1975 gjorde hans søn det samme.

NIELS HENRIK DAVID BOHR

Støtte / +1

Specialmanøvre: ”Hvad hvis nu i ste-
det...”. Når du skal trække et kort, 
trækker du i stedet to. Du må gerne 
give et af disse kort til en anden karak-
ter / To gange i scenariet. 

Afstand / +2 skade
Specialmanøvre: ”moderne kugle-
regn”. Du tømmer magasinet på 
Winchesteren i ét heftigt hug. +3 
skade. / våbenet kan herefter ikke 
bruges resten af kampen / Én gang i 
scenariet.

Nærkamp / +1 skade

  Vitalitet:
YYYY
YYYY
YYY



Brandes



Baggrund: Som yngste søn i en jødisk grosserfamilie, og med storebrødrene 
Ernst og George at se op til, var det oplagt, at Edvard, som blev hans foretrukne 
kaldenavn, også drev det til noget. I en ung alder gjorde han sig bemærket både 
som politisk engageret, som forfatter og som journalist. Det var i sidstnævnte rolle, 
at han fik åbnet øjnene for, at der er mere mellem himmel og jord.

Som journalist på Politiken blev Brandes nysgerrighed pirret af mordforsøget på 
konseilspræsident J.B.S. Estrup. Hvordan kunne hele befolkningen, og pressen 
med, så godtroende sluge historien om, hvordan attentatmanden, på få skridt 
afstand, kunne formå at ramme forbi med det ene skud og endnu mere forrykt, 
hvordan det andet skud blev stoppet af en knap i konseilspræsidentens frakke? 
Latterligt!

Langsomt gravede Brandes dybere i sagen og afdækkede skumle aftaler med 
spiritister og indkøb af okkulte værker til et skyggekabinet. Da Kontrolministeriet 
efterfølgende kontaktede ham og tilbød ham at arbejde i nationens tjeneste, greb 
han muligheden for at kæmpe imod ånder og monstre som professionel.

Stil:

Flamboyant og følelsesladet. Kan godt lide at gøre sig til og går med følelserne 
uden på tøjet. Samtidig en handlingens mand, der ikke bakker ud, selvom der er 
dårlige odds og ikke går af vejen for at ofre sig, for ting, eller mennesker, der står 
hans hjerte nær. Specielt hvis der er kvinder involveret.

Politiske standpunkter:

Konservativ: ”Nok er jeg radikal og fritænker, men jeg mener stadig, at man bør 
holde på formerne. Blandt andet støtter jeg både kongehuset og den danske adel.”
Kvindesagsforkæmper: ”Jeg elsker kvinder og mener, at kvinder bør have samme 
rettigheder som mænd i alle livets forhold.”

De andre:

Stauning: ”En klog og passioneret mand, med en stor fremtid foran sig. Altså, 
hvis han kan stoppe drikkeriet og give sig hen til en kvinde – men det kan være 
svært, det ved jeg selv alt for godt.”
Alberti: ”En børste men også en klippe, man kan læne sig op af, når man går Kon-
trolministeriets ærinder. Han kan dog være for uforsigtig i farlige situationer.”
Bohr: ”En uskyldig ung mand, der har oplevet alt for mange af livets mørke sider 
i forhold til hans alder. Jeg gør mit bedste for at støtte og vejlede ham.”

Udstyr:

To styk 1849 Colt Pocket revolvere: ”Solide femskuds våben af den rette støbning. 
Ikke for store til, at man kan have en skjult i lommen og ikke for små til at kunne 
give et solidt spark.” 
Ring med Salomons Segl: ”Jeg ved ikke, om den virker eller beskytter, men 
eftersigende gav dette pentagram Salomon magt over, og beskyttelse imod, onde 
ånder.”
Knippel: ”Standard håndvåben for de danske ordenshåndhævere. Ikke noget 
specielt, men et hårdt og solidt værktøj, hvis man vil pacificere sin modstander i 
håndgemæng.”
Tre kastestjerner i sølv: ”Man har vel studeret østerlandsk filologi.”

Wikifaktisk: Brandes sad i 1900 14 dage i fængsel efter en ulovlig duel på pistoler.

CARL EDVARD COHEN BRANDES

Specialmanøvre: ”Spend my cash, 
on looking flash”. Brug to kort i én 
manøvre. Træk efterfølgende to kort. 
Én gang i scenariet.

Afstand / +2 skade
Specialmanøvre: ”En gun i hver hånd”.
Med en pistol i hver hånd, kan der af-
leveres mere bly / +3 skade. / våbenet 
kan herefter ikke bruges resten af 
kampen / Én gang i scenariet.

Afstand / +1 skade /3 gange i scena-
riet

Nærkamp / +1 skade

  Vitalitet:
YYYY
YYYY
YY



H e l t e n e  f r a  K o n t r o l m i n i s t e r i e t  ve n d e r  t i l b a ge  i . . .

Marie Krøyer -  Djævlebetvinger


