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Nazi Zombies of 
World War One

...foromtale...
Er det en virus? Er det nazi-trolddom? Har Hitler en 
tidsmaskine? Eller var der nazi-zombier, før der var nazister? Jeg 
ved det ikke. Måske er det slet ikke vigtigt. Der er noget derude, i 
mørket, mudderet og pigtråden.

Der er ingen zombier så onde som nazi-zombier, den ultimative 
pop-kultur-forkortelse for generisk ondskab. Men hvad nu hvis vi 
legede for alvor et øjeblik, og sagde at nazismen rejste sig fra den 
meningsløse rædsel og død i ingenmandsland?

Nazi Zombies of  World War One er et spillederløst action-
fortællescenarie om krigens gru og frygt for døden, sirligt drejet til at 
være både gakket og nervepirrende som ind i Helvede. Det er pænt 
fjollet, og dødsens alvorligt.

Forventet spilletid: 2 timer

Antal spillere: Fem, én af  dem er spilformidler

Genre: Krig, action, horror

Spillertype: Du elsker både at fortælle og at spille hjertet ud. Du 
kan lege sjove lege med alvorlige spørgsmål, og du kan lide tempo 
og pres.

Om forfatteren: Troels er en gammel scenarieskriver-rotte som tror 
heftigt på rollespillere som medskabere. Onde tunger vil vide at han 
er anarko-syndikalist.



Introduktion til formidleren
Velkommen til. Tak fordi du vil formidle scenariet. Her er hvad, hvordan og 
hvorfor. Her er et par ord om hvad dette her går ud på, hvad der egentlig foregår 
under motorhjelmen, og hvad I skal stille op med det.

Nazi zombier?
For at svare på spørgsmålene fra foromtalen: Nej, der er ikke noget svar i scenariet, 
og det er ikke vigtigt inde i spillet, hvorfra nazi-zombierne kommer og hvorfor. Det 
her er ikke investigation. På et lidt højere symbolsk plan er der den pointe med 
nazi-zombierne, at én af  nazismens (flere) væsentlige kilder var den oplevelse af  
fuldstændig meningsløs død og rædsel, som de tyske veteraner havde med hjem fra 
Vestfronten. Blandt dem var naturligvis Adolf  Hitler, men også mange, mange 
andre. På et lidt mere nutidigt symbolsk, popkulturelt plan er nazister, og i 
særdeleshed nazi-zombier, forkortelse for generisk onskab, som ikke kræver nogen 
yderligere forklaring. Det skal ikke være nogen hemmelighed at det er en tendens, 
som irriterer mig, fordi nazisternes ondskab hverken var eller er generisk. Den er 
resultat af  et rædsomt menneskesyn som førte (og sine steder stadig fører) til 
rædsomme handlinger. Væsentlige dele af  den kulturelle bagage er desværre ikke så 
død og borte, som man kunne ønske sig, og derfor er det nok så væsentligt at 
forholde sig til det som andet og mere end blot en in-joke.

Nazi-zombierne er også en genvej til krigens gru. Selve krigen er for stor til at det 
er nemt at kapere rædslen som mere end en idé, men nazi-zombierne gør at man 
kan komme direkte i gang med de slemme ting. Når man så er i gang, er rædslerne 
til at føle på.

Endelig er Nazi Zombies of  World War One et spinoff  af  mit 1. verdenskrigs-scenarie 
Dulce et decorum. Jeg havde overvejet at kategorisere sidstnævnte som horror, men 
min ven Anne Vinkel gjorde mig opmærksom på, at hvis jeg kombinerede 
kategorierne "verdenskrig" og "horror", ville der møde folk op, som så sig om efter 
nazi-zombier. Der er mildest talt ingen nazi-zombier i Dulce et decorum, men her er 
de altså.

Tak til
Tak til Anne for idéen og for sparring, til Christina for feedback og til Elias, Dennis 
og Delenn for første spiltest. Samt til fire dejlige Viking-Con deltagere, af  hvis 
navne jeg kun erindrer Jacob, for anden spiltest.

Praktisk note – Print ensides. Forsiden og nazi-zombie-hverve-plakaten bør 
printes i farver.



Overblik over spillet
Nazi Zombies of  World War One er et action horror fortællescenarie sat i 
skyttegravene ved Vestfronten under Første Verdenskrig, i 1917. Efter opvarmning 
og en prologscene er der fire hovedscener og tre mellemscener, og en epilog til 
sidst. I hovedscenerne fortæller spillerne krigen og deres karakterer i den, og senere 
hen nazi-zombiernes hærgen. Hver gang man har haft sin tur og fortalt en bid, skal 
man slå en firsidet terning. Slår man en etter, bliver man "truet." Slår man en etter, 
mens man er truet, dør ens karakter. Første hovedscene slutter når én er faldet, 
resten når to er skredet i svinget. Meningen her er at pumpe spænding op og 
samtidig bygge en grum fortælling. Dør ens karakter, skal man i stedet tale for 
krigen og nazi-zombierne, men spiller ikke en individuel nazi-zombie. I 
mellemscenerne spiller spillere med levende karakterer mere traditionelt 
karakterspil. Det opbygger karaktererne som mennesker, vi bekymrer os om, og 
gør at der er noget at miste, når kuglerne flyver og terningerne ruller.

Spillet er opbygget så briterne (spillerne med levende karakterer) og nazi-zombierne 
(spillerne, hvis karakterer er døde) fremstår som to sider, der kæmper mod 
hinanden, og som i sidste ende kan "vinde" alt efter, om der er briter tilbage efter 
fjerde hovedscene eller ej. Hver side har bogstaveligt en tydeligt markeret side af  
bordet, der bliver en art slagmark. Også dette er med til at opbygge spænding.

Størstedelen af  spillet kommer de andre spillere også til at se. Karakterer laver I selv 
ud fra oplægget under opvarmningen, hverveplakater og regler skal ligge fast på bordet 
under hele spillet, og instrukser og billeder ligger hver i to bunker, en på hver side af  
bordet. Blandt dine opgaver er at sørge for at det altid er de aktuelle instrukser og 
billeder til scenen der ligger øverst, så I spillere kan se og følge dem. Foromtalen kan 
det være smart lige at minde de andre spillere om, og de øvrige afsnit er til dig, kære 
spilformidler. Se på næste side diagrammet sådan sættes bordet op, hvordan sagerne 
skal ligge på bordet.



Således sættes bordet op:



At formidle nazi zombier
Du skal være spilformidler, ikke spilleder. Det vil sige at du selv er en spiller som 
andre spillere, du har bare læst scenariet på forhånd. For det meste vil dine 
medspillere have adgang til teksten på (næsten) lige fod med dig; spillets 
instruktioner ligger åbent fremme. I praksis kommer du dog nok også til at udfylde 
et par funktioner, som det er godt at have styr på.

• Hjælp dine medspillere i gang, og hjælp dem undervejs, hvis de famler.

• Hold øje med tiden i mellemscenerne, og bed dine medspillere om at 
runde af, når tiden er gået.

• Bekræft dine medspillere i at de gør det fint. Du behøver ikke ligefrem at 
sige "du gør det fint" med mindre folk rent faktisk spørger, men vær en 
cheerleader. Giv folk positiv respons, når de gør og siger noget, som 
faktisk er  fedt. Grin over hele fjæset eller nik alvorligt anerkendende, 
som det nu måtte passe til stemningen ved bordet. Det er OK, at 
konsekvens og kontinuitet ikke er perfekte, medmindre det helt smadrer 
fortællingen skal du bare sige ja, det er fint. Tempo og nerve er meget 
vigtigere.

• Skub på for at holde tempoet oppe. Det er meget vigtigt! Lad være med 
at afbryde groft, hvis folk dvæler i hovedscenerne eller tærsker en smule 
langhalm, men sig noget i retning af  "det var rigtig fint, men det må 
gerne være meget kortere".

• Spil med god energi, for det smitter, men lad være med at fylde det hele, 
hele tiden. Vær en sympati-vækkende brite eller en léd nazi-zombie.

• Sæt scenerne ved hjælp af  anslagene, med mindre der er tale om 
mellemscener, og du spiller zombie. Så må du få en anden til det.

• Hvis spillet af  en eller anden grund er ved at løbe helt af  sporet skal du 
være forberedt på at det godt kan falde tilbage på dig at tage hånd om, at 
der bliver gjort noget ved det. Og pas på tiden, for det her skal kunne 
gøres på to timer.

Prøv at bevare overblikket. Læs og forstå forløbet grundigt på forhånd.

Rent praktisk skal du af  materialer bruge fem 50-ører, en firsidet terning og 
materialer til navneskilte. Et raflebæger, et par penne og en saks eller kniv kunne 
meget vel vise sig nyttige.



Mekanikken forklaret
Mekanikken er forklaret på "regler"-arkene til bordet, men her er en mere 
indgående forklaring og et par anbefalinger.

I hovedscenerne skiftes man efter tur til at fortælle. Hver spiller skal fortælle to-tre 
sætninger, og for sammenhængens skyld bør man tage et eller andet med, som den 
forrige fortæller nævnte. Hvis man stadig spiller levende brite, skal man dels 
fortælle krigen, dels fortælle sin karakters gøren og laden. Hvis man spiller nazi-
zombier skal man dels fortælle krigen og dels, hvis scenen er klar til det, fortælle 
nazi-zombiernes hærgen. Man har ikke en bestemt nazi-zombie-karakter, men 
fortæller om deres hærgen generelt. Det er ret vigtigt, at du hjælper den 
første nazi-zombie spiller til at fange dét. Turen til at fortælle går med uret 
rundt.

Det er ekstremt vigtigt at de enkelte stykker fortælling ikke bliver for lange. Tempo 
er alfa omega.

Hver gang man har fortalt, skal man slå en firsidet terning. Slår man en etter, bliver 
man "truet" og markerer det ved at lægge en 50-øre foran sig. Slår man en etter, 
mens man er truet, falder man. Det betyder selvfølgelig at sekvensen tidligst kan 
stoppe efter at alle har fortalt mindst én gang, og de fleste vil vare en del længere.

Når nogen falder, skal spillerne fortælle hvordan det går for sig, uden terninger. 
Den uheldige starter med at fortælle, og så går turen rundt. Når den sidste har 
fortalt, skal det være gået grueligt galt. Når en brite er den uheldige, betyder det at 
karakteren dør. I første scene af  krudt og kugler, derefter sandsynligvis af  nazi-
zombier. Når en nazi-zombie er den uheldige, betyder det at briterne for en stund 
er awesome og med heltemod og desperation driver nazi-zombierne tilbage. 
Herefter fjernes alle trusselsmarkører. Faldne briter går over til at spille nazi-
zombier. Faldne nazi-zombier bliver ved med at spille nazi-zombier.

Hovedscene et slutter efter at en er faldet. Hovedscener to, tre og fire fortsætter, 
indtil to er faldet. Hvis der skal falde to, går man efter at have fortalt det første fald 
som beskrevet ovenfor tilbage til at slå terninger og fortælle, indtil den anden falder.



Fortælle-fif
Her er en samling tricks og råd. Brug dem selv, og brug dem som baggrund for at 
hjælpe de andre spillere på vej, hvis de fumler lidt med formen.

• Lead by example. Vis hvordan man gør ved at gøre det.

• Er man den første, der fortæller på sin side af  bordet, er det en god idé at 
reagere på det, der er blevet sagt på den anden side.

• Er man den sidste, der fortæller på sin side af  bordet, er det en god idé at 
fortælle noget godt og aggressivt, den anden side af  bordet kan reagere på. 
Ind mellem scener kan man godt bytte pladser inden for samme side af  
bordet, så man ikke altid har samme position. Eller man kan skifte retning 
rundt om bordet.

• Det er OK at have korte in character samtaler mellem briterne i 
hovedscenerne, hvor det giver mening, bare det ikke bliver lange samtaler.

• Krydderi: Fortæl ud fra en hadefuld nazi-zombies synspunkt (hvis altså du 
spiller nazi-zombier).

• Krydderi: Spring lidt i tid ved at sige sådan noget som "fire timer senere" 
eller "samme nat", for variation, tempo og hvis der er noget at se frem til i 
fortællingen.

Ind mellem hovedscenerne er der mellemscener. Her spiller briterne, og kun 
briterne, almindeligt in-character fortællespil. Nazi-zombie-spillere kan kun se tavst 
men sultent til. Det er briternes belønning for at overleve, og der hvor vi får dem at 
se som rigtige levende mennesker, hvis overlevelse vi gider bekymre os om. Der er 
til mellemscenerne en situation og et anslag, som en britisk spiller skal læse op. Gør 
det hvis du er brite, og sørg for at nogen gør det, hvis du er nazi-zombie.



Indledende øvelser
–Opvarmning, karakterskabelse og prolog, formidleren styrer

Opsætning
Læg de to sider op på hver side af  bordet vendt mod hinanden. På hver side skal 
der til den ene side være en hverveplakat og på den anden side være et "system 
for..." ark. I midten skal der være to bunker. Den ene er en bunke af  instruktioner, 
med hovedscene 0 på toppen på brite-siden og hovedscene 1 på toppen på nazi-
zombie-siden, de andre hovedscener i rækkefølge, og den sides epilog i bunden. 
Den anden er en bunke illustrationer, en til hver hovedside.

Opvarmning
• Tag en kort snak ud fra foromtalen og sørg for, at alle er med på, hvad dette 

her går ud på. Gør opmærksom på den seriøse dagsorden bag fjollerierne.

• Nu en øvelse til at højne energiniveauet. Rejs jer op. Først, hvæs allesammen, 
godt og aggressivt. Så, sner allesammen som vilde dyr. Så skal I forestille jer, 
at I skal til at storme en fjendtlig maskingeværs-rede. Brøl, i kor, 
"ENGLAND!!!" Og så en gang til, med ordentlig kraft alle sammen.



• Tag derefter en klassisk associationsøvelse til at skærpe sind og samspil. Du 
starter med at sige et ord. Så skal spilleren til venstre for dig sige det første, 
der falder dem ind, uden at tøve, og det skal den næste spiller til venstre så 
reagere på, og så videre. Indskærp at tempo er meget vigtigt, de skal bare fyre 
løs. Start med selv at sige "skyttegrav", og lad ordet vandre tre gange rundt 
eller så.

• Kortfattet intro til Første Verdenskrig og Vestfronten. Tal kort om hvornår 
Første Verdenskrig var (1914-1918) og hvad det gik ud på. Tal om 
Vestfronten og skyttegravskrig, og hvilke billeder det skaber oppe I jeres 
hoveder. Skyttegrave, ingenmandsland m. pigtråd, maskingeværer, artilleri, 
snigskytter, gas.

• Forklar krigszonens grundlæggende layout: En front-grav til at holde vagt 
mod fjenden, og bag den en til tre bag-grave med beskyttelsesrum, hvor 
soldaterne bor. I en skyttegrav er der skydetrin med skydeskår, hvor man kan 
vogte mod fjenden, og gangbrædder i bunden. Alle gravene er forbundet af  
løbegrave. Bag gravene ligger artilleriet, og længere bagude felthospitalet. 
Ingenmandsland er mellem et par hundrede meter og et par kilometer bredt, 
og bestryges af  snigskytter fra begge sider. Begge parter vedligeholder bælter 
af  pigtråd foran deres frontgrave, og prøver ved nattetid at finde eller klippe 
åbninger i fjendens.

• Spil hovedscene 0 som fortællespils-øvelse og skyttegravskrigs-intro. Spil ud 
fra de to hovedscene 0 ark.

Karakterskabelse
Giv hver spiller et karakterark. Processen er stort set selvforklarende. Hav 
materialer parat til navneskilte, og hav de hemmelige benspænd klippet ud så folk 
kan trække et hver.

Prolog
Vore Helte sætter sig sammen i en togkupé i et tog på vej mod fronten. Bed 
spillerne beskrive deres karakterer, som de træder ind og sætter sig. Og gør det selv, 
du er jo også spiller! Når folk har introduceret sig, så sæt en timer på fem minutter 
og spil jer ind på hinanden. Tiden er guideline, ikke hard cut! Bed folk om at runde 
af  efter de fem minutter.

Gå til hovedscene 1



Nazi Zombies of  World War One – karakter
Lav dig en brav ung britisk soldat
En frisk ung mand; sprød, saftig og lige til at sætte tænderne i. Bare vælg fornavn, øgenavn 
og efternavn samt tre træk, og luk så øjnene og brug 10-20 sekunder på at se din karakter 
for sig, i uniform, ved fronten. Når det er gjort, så træk et hemmeligt benspænd, læs det 
og brug et minuts tid på at indtænke det i din karakter. Du er nu klar til at spille.

Fornavne: Sæt ring om et
Ken, John, Jack, Charles, Tom, Richard, Wilfred, George, Ian, Clive, Robert, Henry, 
Vincent, Harold

Øgenavne: Sæt ring om et
"Angle", "Dash", "Smoky", "Spark", "Jumpy", "Gunner", "Dick", "Piehole", "Barmy", 
"Poet", "Live", "Well done", "Shy"

Efternavne: Sæt ring om et
Jones, MacFarlane, Stark, Goddard, Richardson, Hamilton, Baker, Howard, Banks, 
Cooper, Brooke, Owen, Meyer, Christie

Tre træk: Sæt ring om tre (or make shit up, men i en fart)

Arbejder Genert Gavmild Fattig

Brovtende Snobbet Modig Mørkeræd

Underklasse Overklasse Kæderyger Troende

Belæst Vred Socialist Overilet

Optimist Pessimist Bondeknold Vittig

Nyrig Bander Sjofel Høflig

Forfinet Ængstelig Fordrukken Bitter

Træk et hemmeligt benspænd
Læs og indtænk.

Spil!
Når alle er klar. I får en chance for at præsentere og beskrive jer for hinanden. Skriv 
navn, øgenavn og efternavn på et navneskilt og tag det på.
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Efternavne: Sæt ring om et
Jones, MacFarlane, Stark, Goddard, Richardson, Hamilton, Baker, Howard, Banks, 
Cooper, Brooke, Owen, Meyer, Christie

Tre træk: Sæt ring om tre (or make shit up, men i en fart)

Arbejder Genert Gavmild Fattig

Brovtende Snobbet Modig Mørkeræd

Underklasse Overklasse Kæderyger Troende

Belæst Vred Socialist Overilet

Optimist Pessimist Bondeknold Vittig

Nyrig Bander Sjofel Høflig

Forfinet Ængstelig Fordrukken Bitter

Træk et hemmeligt benspænd
Læs og indtænk.

Spil!
Når alle er klar. I får en chance for at præsentere og beskrive jer for hinanden. Skriv 
navn, øgenavn og efternavn på et navneskilt og tag det på.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hemmeligt benspænd

Dit fornavn er i virkeligheden Roseanne, og du er en kvinde! Du har klædt dig ud som mand og taget din 
brors navn på dig for at kunne tage din brors plads i hæren, da han er et ængsteligt og skrøbeligt gemyt, 
som aldrig ville overleve krigens rædsler. Nu ligger sokkeknolden i bukserne og du er i krig.

Det er hemmeligt! Lad være med at dele det med dine medspillere nu! Bring det i stedet i spil undervejs, 
når det passer. Det er fedest hvis du får det frem, men det er også OK hvis det bare er inde i dit hoved.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hemmeligt benspænd

Dit fornavn er i virkeligheden Ellen, og du er en kvinde! Du er optændt af  eventyrlyst og frygt for 
kedsomhed, og har et foruroligende forbrug af  knaldromaner med action og forklædninger – sådan fik du 
idéen. Nu ligger sokkeknolden i bukserne og du er i krig.

Det er hemmeligt! Lad være med at dele det med dine medspillere nu! Bring det i stedet i spil undervejs, 
når det passer. Det er fedest hvis du får det frem, men det er også OK hvis det bare er inde i dit hoved.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hemmeligt benspænd

Du er egentlig noget nærsynet, men du er optændt af  glødende fædrelandskærlighed og kan ikke udholde 
tanken om at sidde hjemme med hænderne i skødet. Derfor har du besnakket og bestukket dig forbi 
sessionen, og nu tjener du dit fædreland! Hurra! Bemærk: Du er nærsynet, men hverken helt eller halvt 
blind. Med et par briller på skyder du fint, og uden kan du stadig finde rundt.

Det er hemmeligt! Lad være med at dele det med dine medspillere nu! Bring det i stedet i spil undervejs, 
når det passer. Det er fedest hvis du får det frem, men det er også OK hvis det bare er inde i dit hoved.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hemmeligt benspænd

Du er egentlig noget nærsynet, men du er optændt af  glødende fædrelandskærlighed og kan ikke udholde 
tanken om at sidde hjemme med hænderne i skødet. Derfor har du besnakket og bestukket dig forbi 
sessionen, og nu tjener du dit fædreland! Hurra! Bemærk: Du er nærsynet, men hverken helt eller halvt 
blind. Med et par briller på skyder du fint, og uden kan du stadig finde rundt.

Det er hemmeligt! Lad være med at dele det med dine medspillere nu! Bring det i stedet i spil undervejs, 
når det passer. Det er fedest hvis du får det frem, men det er også OK hvis det bare er inde i dit hoved.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hemmeligt benspænd

Du er egentlig kun 15 år, men du har forfalsket dine papirer og meldt dig til hæren for at hævne dine 
forældre, som druknede da deres skib blev sænket af  en tysk u-båd. Familiens ære og dit kogende blod 
kræver hævn. HÆVN!!!

Det er hemmeligt! Lad være med at dele det med dine medspillere nu! Bring det i stedet i spil undervejs, 
når det passer. Det er fedest hvis du får det frem, men det er også OK hvis det bare er inde i dit hoved.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Regler for briter
• Hold tempoet højt!
• Hver gang du har tur (rundt med uret), 

fortæller du med to-tre sætninger om krigen 
og hvad din karakter laver.

• Det er OK at have ganske kortfattede 
samtaler med andre karakterer, men gem de 
lange til mellemscenerne. 

• Når du har fortalt, slår du en firesidet 
terning.

• På 1 bliver du truet, og viser det ved at 
lægge en 50-øre foran dig.

• Slår du igen 1, mens du er truet, falder du. 
Fjern alle trusselsmarkører, når nogen 
falder. 

• Spil den beskrevne sekvens. Skal der falde 
flere, fortsætter hovedscenen med 
fortælling og terningslag. Faldne briter går 
over til nazi-zombie-siden.



Hovedscene 0, opvarmning
–i hvilken I bygger Vestfronten

Fortæl ud fra disse ting
Det er juli 1917. Efter fire timers intensiv artilleriduel gør 20.000 
engelske soldater klar til at storme de tyske linjer i dette frontafsnit.

• Skyttegrave, systemer med tre til fire grave forbundet af  løbegrave

• Ingenmandsland

• Pigtråd

• Soldater

• Artilleri

• Beskyttelsesrum

• Felthospital

Fortæl, fortæl
Fortæl to-tre sætninger hver. Der skal ikke slås nogen terninger. Derefter fortæller 
den næste spiller med uret rundt, og genbruger noget fra den forrige fortæller. På 
den måde kommer tingene til at hænge sammen.

Fortæl tre gange rundt om bordet.



Hovedscene 1
–i hvilken vore unge helte kravler rundt i mudderet

Scenen fortsætter, til EN er faldet

Fortæl ud fra disse ting, mens I slår terninger
Det er august 1917. Der er ro ved fronten. Vore Helte holder vagt i frontgraven, en 
solrig sen eftermiddag. Brisen fra ingenmandsland stinker af  lig.

• Snigskytter

• Artilleri-dueller

• Natlige patruljer i ingenmandsland

• Raids

• Rygter om en kommende offensiv

...med andre ord, business as usual ved Vestfronten

Når en (nødvendigvis brite) er faldet
I skal fortælle en runde, uden terninger. Den uheldige starter. Når den sidste har 
fortalt, skal den uheldige have lidt en blodig død, af  almindelige kugler og granater, 
eller hvad der nu giver mening. Herefter spiller I mellemscenen.

Mellemscene
De fire overlevende briter står omkring den afdødes friske grav. Spil almindeligt in 
character rollespil, ikke fortællespil. Rund af  efter fem minutter.

Emner? Den døde og døden, heltemod og opofrelse. Eller hvad I nu finder på.



Hovedscene 2
–i hvilken døden regner hylende fra himlen, og rejser sig fra mudderet

Scenen fortsætter, til TO er faldet.

Fortæl ud fra disse ting, mens I slår terninger
Det er september 1917. Der går rygter om offensiver og modoffensiver, men der 
sker intet andet end artilleribombardementer. Tyskere og briter hamrer hinanden til 
blods med granater, dag og nat. Det er eftermiddag, og Vore Helte har netop 
modtaget ordre til at de i nat skal kravle ud og vedligeholde pigtrådsbælterne, fordi 
tyskerne slap afsted med at klippe en hel del i stykker sidste nat.

• Artilleriobservatører i fly og balloner

• Hyl fra indkommende granater

• Jord som regner ned efter nedslag i nærheden

• Reparationer i ly af  mørket

• Bipersoner med granatchok

En brite falder
Klip til nattetid, hvis ikke det allerede er nat. Den uheldige starter med at fortælle. 
Når den sidste har fortalt, vil den uheldige have lidt en blodig død. Jeres mission 
her er at vælte rundt i panik over usårlige tyskere i natten. Jeg regner med jer!

En nazi zombie er uheldig
Klip til nattetid, hvis ikke det allerede er nat. Den uheldige spiller starter med at 
fortælle. Når den sidste har fortalt, vil I have drevet nazi-zombierne tilbage med 
desperat heltemod. Jeg regner med jer!

Mellemscene
In character, ikke fortællespil.

I briter sidder i et beskyttelsesrum og drikker te med en bismag af  den ærtesuppe 
med hestekød, I fik til aftensmad.

Rund af  efter fem minutter.

Emner? Hvem prøvede på at slippe for at skulle i hæren, hvem gjorde en ekstra 
indsats for at komme med? Eller hvad I nu finder på.



Hovedscene 3
–i hvilken de levende går med masker, for der er gas

Scenen fortsætter, til TO er faldet

Fortæl ud fra disse ting, mens I slår terninger
Det er oktober 1917. Tyskerne forsøger at bryde ensformigheden med gasangreb. 
Og så angriber de selvfølgelig, iført gasmasker. Det er morgen, og Vore Helte er på 
vagt i frontgraven. Det er små-tåget, og der blæser en kold, ildelugtende østenvind 
fra ingenmansland og de tyske linjer.

• Ætsende, kvælende gas, der angriber øjne, svælg og lunger (klor- og 
fosgengas)

• Sennepsgas, der giver forfærdelige kemiske forbrændinger ved kontakt med 
hud, og som bliver hængende som en fedtet film på ting i dagevis

• Gasgranater

• Store skyer af  gas sluppet ud af  dusinvis af  tanke, når vinden bærer mod 
fjendens linjer

• Tyskere med flammekastere

En brite falder
Nazi-zombierne vælter ud af  de gustengrønne tåger. Den uheldige starter med at 
fortælle. Når den sidste har fortalt, vil den uheldige have lidt en blodig død. Husk at 
kæmpe for jeres liv, hivende efter vejret under gasmaskerne.

En nazi zombie er uheldig
Nazi-zombierne vælter ud af  de gustengrønne tåger. Den uheldige starter med at 
fortælle. Når den sidste har fortalt, vil I have drevet nazi-zombierne tilbage med 
desperat heltemod. Jeg regner med jer!

Mellemscene
In character, ikke fortællespil. I er på vagt i en skyttegrav, ved en maskingeværs-rede, 
mens et velsignet regnvejr skyller resterne af  gas væk. Rund af  efter fem minutter, 
eller ét minut hvis der kun er en enkelt overlevende.

Emner? Hvad savner I? Har I nogen derhjemme? Har I brug for at nogen holder 
om jer? Eller hvad I nu finder på.

Er alle briter døde, så gå til nazi zombie epilog.



Hovedscene 4
–i hvilken pest hærger landet, og alt bryder sammen

Scenen fortsætter, til TO er faldet

Fortæl ud fra disse ting, mens I slår terninger
Det er november 1917. Hæslige epidemier hærger. Radioen virker ikke. Krigszonen 
er en udbombet, splintret, pigtrådsindfiltret ødemark dækket af  stinkende tåger, 
hvor nazi-zombier jager de sidste overlevende, briter såvel som tyskere. 
Overlevende briter leder efter forsyninger i beskyttelsesrummene i en af  
baggravene.

Første faldne, hvis der er flere briter tilbage herefter
You know the drill by now. Gå tilbage til at fortælle med terninger bagefter.

Afsluttet af  en brite (men der er flere tilbage)
Alt er kaos og død, for briter, tyskere og franskmænd. I skal fortælle en runde, uden 
terninger. Den uheldige starter. Når den sidste har fortalt, vil den uheldige have lidt 
en blodig død. Husk at flygte fra mareridtet.

Gå derefter til britisk epilog.

Afsluttet af  den sidste brite
Alt er kaos og død, for briter, tyskere og franskmænd. I skal fortælle en runde, uden 
terninger. Den uheldige starter. Når den sidste har fortalt, vil den uheldige have lidt 
en blodig død.

Gå derefter til nazi zombie epilog.

Afsluttet af  en nazi zombie
Alt er kaos og død, for briter, tyskere og franskmænd. I skal fortælle en runde, uden 
terninger. Den uheldige starter. Når den sidste har fortalt, vil overlevende briter 
være på vej ud af  krigszonen.

Gå derefter til britisk epilog.



Britisk epilog
–Hvis der er overlevende briter efter hovedscene 4

I kan bevæge jer frit i rummet og bruge borde og stole som rekvisitter, hvis I har lyst.

Anslag
Maj 1918. De overlevende er på hvilehjem i Skotland efter deres angivelige mentale 
sammenbrud. De drikker te i solen på terrassen ud til den frodige have.

Britiske spillere spiller sig selv på hvilehjem.

Nazi zombie spillere spiller personale eller andre patienter.

Spil kort eller langt, som i lyster, til nogen klipper.



Hovedscene 0
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬



Hovedscene 1
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬



Hovedscene 2
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬



Hovedscene 3
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬



Hovedscene 4
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬



Nazi Zombies

of World War One



Regler for nazi zombier
• Hold tempoet højt!

• Du spiller ikke din brite som zombie, men 
zombierne i almindelighed

• Hver gang du har tur (rundt med uret), 
fortæller du med to-tre sætninger om krigen 
og, hvis de er på banen, om nazi-zombiernes 
hærgen.

• Når du har fortalt, slår du en firesidet terning.

• På 1 bliver du truet, og viser det ved at lægge 
en 50-øre foran dig.

• Slår du igen 1, mens du er truet, falder du. Intet 
saftigt britisk kød til dig. Fjern alle 
trusselsmarkører, når nogen falder. 

• Spil den beskrevne sekvens. Skal der falde flere, 
fortsætter hovedscenen med fortælling og 
terningslag. Faldne briter går over til nazi-
zombie-siden.



Hovedscene 1
–men hov, der er ingen zombier endnu, ikke her



Hovedscene 2
–i hvilken døden regner hylende fra himlen, og rejser sig fra mudderet

Scenen fortsætter, til TO er faldet

Achtung: Du spiller ikke din brite som zombie.

Fortæl ud fra disse ting, mens I slår terninger
Det er september 1917. Der går rygter om offensiver og modoffensiver, men der sker 
intet andet end artilleribombardementer. Tyskere og briter hamrer hinanden til blods 
med granater, dag og nat. Det er eftermiddag, og Vore Helte har netop modtaget ordre 
til at de i nat skal kravle ud og vedligeholde pigtrådsbælterne, fordi tyskerne slap afsted 
med at klippe en hel del i stykker sidste nat.

• Artilleriobservatører i fly og balloner

• Hyl fra indkommende granater

• Jord som regner ned efter nedslag i nærheden

• Reparationer i ly af  mørket

• Bipersoner med granatchok

Vær lidt subtil. Antyd at de døde ikke er helt så døde, at der er noget derude i natten, 
men lad være med at fortælle levende døde, før den første falder.

En brite falder
Klip til nattetid, hvis ikke det allerede er nat. Den uheldige starter med at fortælle. Du, 
nazi zombie, skal slå den uheldige (men ikke andre spilpersoner) ihjel på blodig og 
grotesk vis med nazi zombier når det bliver din tur.

En nazi zombie er uheldig
Klip til nattetid, hvis ikke det allerede er nat. Den uheldige spiller starter med at fortælle 
hvordan nazi zombierne kommer væltende. Når den sidste har fortalt, vil de have drevet 
nazi-zombierne tilbage med desperat heltemod. Verdammt!

Mellemscene
Briterne spiller en scene in character rollespil. Du har intet at gøre her. Kig sultent på uden 
at blande dig.



Hovedscene 3
–i hvilken de levende går med masker, for der er gas

Scenen fortsætter, til TO er faldet

Fortæl ud fra disse ting, mens I slår terninger
Det er oktober 1917. Tyskerne forsøger at bryde ensformigheden med gasangreb. Og så 
angriber de selvfølgelig, iført gasmasker. Det er morgen, og Vore Helte er på vagt i 
frontgraven. Det er små-tåget, og der blæser en kold, ildelugtende østenvind fra 
ingenmansland og de tyske linjer.

• Ætsende, kvælende gas, der angriber øjne, svælg og lunger (klor- og fosgengas)

• Sennepsgas, der giver forfærdelige kemiske forbrændinger ved kontakt med hud, 
og som bliver hængende som en fedtet film på ting i dagevis

• Gasgranater

• Store skyer af  gas sluppet ud af  dusinvis af  tanke, når vinden bærer mod fjendens 
linjer

• Tyskere med flammekastere

Lad først nazi-zombier vælte ud af  tågerne, når alle har slået en terning. De skåner 
hverken tyskere eller briter.

En brite falder
Nazi-zombierne vælter ud af  de gustengrønne tåge. Den uheldige starter med at fortælle. 
Når den sidste har fortalt, vil den uheldige have lidt en blodig død. Husk at slå den 
uheldige (men ikke andre spilpersoner) ihjel på grotesk vis.

Afsluttet af  en nazi zombie
Nazi-zombierne vælter ud af  de gustengrønne tåge. Den uheldige starter med at fortælle. 
Når den sidste har fortalt, vil briterne have drevet nazi-zombierne tilbage med desperat 
heltemod. Donnerwetter!

Mellemscene
Briterne spiller en scenes in character rollespil. Du har intet at gøre her. Kig sultent på 
uden at blande dig.

Er alle briter døde, så gå til nazi zombie epilog.



Hovedscene 4
–i hvilken pest hærger landet, og alt bryder sammen

Scenen fortsætter, til TO er faldet

Fortæl ud fra disse ting, mens I slår terninger
Det er november 1917. Hæslige epidemier hærger. Radioen virker ikke. Krigszonen er en 
udbombet, splintret, pigtrådsindfiltret ødemark dækket af  stinkende tåger, hvor nazi-
zombier jager de sidste overlevende, briter såvel som tyskere. Overlevende briter leder 
efter forsyninger i beskyttelsesrummene i en af  baggravene.

Første faldne, hvis der er flere briter tilbage herefter
You know the drill by now. Gå tilbage til at fortælle med terninger bagefter.

Afsluttet af  en brite (men der er flere tilbage)
Alt er kaos og død, for briter, tyskere og franskmænd. I skal fortælle en runde, uden 
terninger. Den uheldige starter. Når den sidste har fortalt, vil den uheldige have lidt en 
blodig død. Husk at flygte fra mareridtet.

Gå derefter til britisk epilog.

Afsluttet af  den sidste brite
Alt er kaos og død, for briter, tyskere og franskmænd. I skal fortælle en runde, uden 
terninger. Den uheldige starter. Når den sidste har fortalt, vil den uheldige have lidt en 
blodig død.

Gå derefter til nazi zombie epilog.

Afsluttet af  en nazi zombie
Alt er kaos og død, for briter, tyskere og franskmænd. I skal fortælle en runde, uden 
terninger. Den uheldige starter. Når den sidste har fortalt, vil overlevende briter være på 
vej ud af  krigszonen.

Gå derefter til britisk epilog.



Nazi zombie epilog
–Hvis der ingen levende briter er tilbage.

Anslag
Først tager I en beskrive-runde til at beskrive slagmarken og de tusindvis af  lig.

Dernæst tager I en beskrive-runde til at beskrive, hvordan ligene rejser sig som nazi-
zombier, former kolonner og marcherer mod Tyskland og verdenshistorien.



Hovedscene 1
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬



Hovedscene 2
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬



Hovedscene 3
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬



Hovedscene 4
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬


