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Et rollespils-action scenarie af Morten Havmøller Laursen. 

4 spillere, ca. 4 timer.

”6 ud af 5 kommuniststjerner!” 

– Karl Marx 
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Forord 
Det måtte jo ske – efterfølgeren til Gunfest. Som med 

enhver god blockbuster er det vigtigt at peppe 

efterfølgeren op og følge tidens pop-fænomener (der er 

endda Dubstep forude!). Sherlock Holmes-filmene tjente 

ret mange penge og var gode at se med tømmermænd, så 

det virkede som et godt sted at starte. 

Men det skal jo være på dansk! Det duer ikke at lade 

Sherlock Holmes råbe ”skyd de tølpere!” og rende rundt i 

Skive – det fungerer lige så ringe som Sherlock Holmes på 

spansk (”¡Dispara los bastardos, Hudson!”). Uheldigvis er 

der ikke rigtigt nogen big-budget blockbuster actionfilm i 

Danmark, så hvad har vi, der kan inspirere folk? Det skulle 

da lige være den danske Guldalder og nationalkrise i 

1800-tallet! Det er søreme en historie med spænding, krig 

og drama! 

Meningen med galskaben er at male en parodi på dansk 

historie, nationalfølelse og actionfilm, med den helt brede 

pensel. Og samtidig føle sig som en chef. 

For Gud, Konge og Fædreland! 

-Morten Havmøller Laursen, 15. september 2013 

 

(Send alle klager til: TheMorten@gmail.com. Man må 

også gerne sende spørgsmål eller ros. ;) ) 

 

 

Indhold 
Forord ............................................................................................. 3 

Indhold ........................................................................................... 3 

Inspiration ..................................................................................... 3 

Instrukser til Game Master ....................................................... 4 

Synopsis ......................................................................................... 5 

Karakteroversigt ........................................................................... 5 

Regelsystemet: ”Fuld Spade” .................................................... 6 

Cheat sheets til GM .................................................................... 7 

 

Inspiration 
Gunfest som koncept har sin oprindelse i filmen Shoot 
’Em Up fra 2007. Udover at være en fucking fantastisk 

film er det kraftigt anbefalet at se den for at opleve den 

type action som spillet lægger op til. Se den, for pokker, se 

den! Jeg kunne skrive 100 siders røvkedelig tekst for at 

forklare stemning, men filmen vil ordne det i et snuptag 

og med plads til bajer. Hvis det ikke er en mulighed, så 

husk at spillets altoverskyggende tema er Rule of Cool i 
højeste potens. Jo sjovere, mere sarkastisk og vanvittigt det 

er, jo bedre. 

Her er nogle andre vigtige inspirationskilder, du med 

fordel kan tage udganspunkt i: 

 I Kina Spiser de Hunde (film, 1999) 

 Sherlock Holmes 2: A Game of Shadows (film, 

2011) 

 Thorvald Stauning: Varulvejæger (rollespil, 

fastaval 2013) 

 Last Action Hero (film, 1993) 

 Men in Black (film, 1997) 

 Inglorious Basterds (film, 2009) 

 The League of Extraordinary Gentlemen (film, 

2003) 

Musik hører der til – her er en oversigt over musiknumre, 

du kan bruge til scenariets actionscener. Hør dem gerne 

mens du læser scenariet eller karaktererne for det helt 

rigtige ’oomph’. 

 By Crooked Steps (Soundgarden) 

 Play the Blues (Danko Jones) 

 Stay Wild (Bullet) 

 Down in the Woods (Richard Hawley) 

 Guns Blazin’ (Professor Kliq) 

  

Derudover er der en række specifikke scener, der råber på 

noget helt bestemt musik. Sørg for at have disse numre 

tilgængelige før spilstart. 

 Bangarang (Skrillex) 

 Kong Christian Stod ved Højen Mast 
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Instrukser til Game Master 

Din rolle som GM 

Til enhver actionfilm er der en instruktør. Det er 

instruktørens mål at få essensen af filmen til at være 

sammenhængende – i de fleste film betyder det at 

karakterer skal være troværdige, plot skal leveres med 

overbevisning og en respekt for kildematerialet. 

I Gunfest 2: Origins er rollen som GM den samme – at 

kommunikere essensen og opretholde stemningen. Men 

måden det sker på kunne nok ikke være mere forskellig. 

Du skal træde på sammenhæng og udstille plothuller med 

høj cigarføring. Du skal grundlægge en stemning af at alt 

er tilladt i humorens og action-sekvensens navn. Trods 

logiske selvmodsigelser eller misforståelser skal farten 

holdes over hastighedsgrænsen med flammer ud af 

udstødningen. Don’t look back! Til det formål er her 

nogle værktøjer, der kan hjælpe dig med at inspirere 

spillerne og give spillet den energi der skal til. 

Cheerleader 

I sidste ende starter og stopper spillets energi-niveau hos 

dig! Du spiller, på din helt egen måde, en rolle som GM. 

Rollen er at du skal få alle til at føle sig velkomne, sjove 

og trygge ved spillet. I denne rolle synes du altid at 

spillerne er sjove og godt selskab, og I indgår i spillet som 

ligemænd; din rolle er ikke at vurdere spillernes indsats, 

men at heppe på den. Selv ham den irriterende, der 

fokuserer på noget helt andet nede for enden af bordet 

skal føle at du synes hans beskrivelser er sjove. Det øjeblik 

du sætter dig over spillerne og bliver en vurderende 

dommer tager du pusten ud af den gode stemning. Klap, 

grin højlydt, smil bredt… Giv spillerne den reaktion, de 

ønsker. 

Du kan altid grine over dårlige spillere over en øl senere. 

Sæt scenen som et cirkus 

Mal med den brede, skøre pensel. Når scenen starter, så 

beskriv ting, der er så kliche og historisk ukorrekte at det 

driver. Briterne har tatoveret Union Jack over hele 

overkroppen, deres feltrationer er fish’n’chips, 

Guldhornene var i virkeligheden 3 meter lange, 

preussernes onde damptog har store flammer fra 

skorstenen etc., etc., etc. I stedet for bare at fortælle 

spillerne at de kan gå amok i spillets fiktion, så vis dem 

det.  

Ledende spørgsmål 

Kom gerne med indspark til spillernes forklaringer. Lad 

dem prøve at afslutte deres forklaring selv, og hvis der 

mangler noget punch så begynd at guide spilleren – men 

det skal altid virke som spillerens eget valg. I stedet for at 

tilføje dine egne detaljer, så spørg kreative spørgsmål: 

”Hvor langt flyver han tilbage da du skyder ham? Lander 

han på noget? Hvad siger eller gør hans ven, da du kapper 

hovedet af? Hvad råber din karakter?” Prøv så vidt muligt 

at involvere omgivelserne, som fx på Nationalmuseet: 

”Hvilket nationalklenodie falder han over, da du sparker 

ham? Kommer det til skade?” 

Ja, for pokker! 

Det er en god gammel regel, men den fortjener at blive 

gentaget: Sig altid ja. Hvis du har en idé som er fed, men 

spillerne trækker tungt i en anden retning, så opgiv din 

fede idé og lad spillerne føre scenen derhen hvor de vil. 

Det kan være de har en bedre idé end dig eller mig da jeg 

skrev scenariet. En sjælden gang imellem kan det være du 

bliver nødt til at stoppe noget – kom så vidt muligt altid 

med et alternativ, så dampen bliver holdt oppe og folk 

ikke dvæler ved ”stopklodsen”. Et eksempel: ”Du kan 

desværre ikke dræbe Robo-Bismarck, han er et mål du skal 

opnå – men en gruppe af hans onde lakajer stormer dig fra 

højre!” 

Du er reglerne 

Giv hånt i regler, hvis de er til mere hindring end gavn. 

Hvis en spiller ikke lige får beskrevet det korrekte antal 

fjender, hvad så? Og hvis reglerne af en eller anden grund 

går i ”baglås” så der ikke sker noget, så giv folk ekstra 

terninger, flere bonuser, osv. Prøv at rette spillerne første 

gang de laver en fejl, eller spørg ind til det via kreative 

spørgsmål. Fx hvis en spiller glemmer at han/hun kommer 

til skade; ”hvad kommer du til skade af?” Hvis spillerne 

fortsætter med at lave en fejl, så ignorer den og keep 
moving. 

Pauser giver energi 

Hvis dampen går ud af en kamp så få den hurtigt overstået 

så folk kan tage en lille pause og vende tilbage, klare i 

hovedet. Det er vigtigt med pauser! Tempoet i spillet er 

meget højt hele vejen og koncentration kan blive et 

problem. 

Musikkontrol 

Skaf dig et soundtrack med hårdtpumpet rock’n’roll, nå! 

Tag udgangspunkt i listen under ”Inspiration” (side 3) og 

tilføj gerne flere hvis du har nogle personlige action 

favoritter. LEVEL UP: I din action-packed playlist sætter 

du ”Kong Christian Stod ved Højen Mast” som ét af 

numrene. Hver gang den spiller skal alle rejse sig op og 

holde højre hånd på brystet. Spillet fortsætter ellers som 

normalt mens dette pågår. 
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Synopsis 

Setting 

Anakronistisk 1800-tal. Jo mere anakronisme jo bedre. 

Som udgangspunkt så prøv at sørge for at alt der bliver 

hevet med i spillet fra din side kommer fra det 19. 

århundrede, men lad være med at begrænse det hvis du/I 

finder på noget virkeligt fedt. Det vigtigste er at der ikke 
kommer noget med fra fx 2. Verdenskrig og lignende ting, 

som alle har et klart tidsmæssigt forhold til. Undgå også 

1. Verdenskrig, hvis muligt, men det er ikke ligeså kritisk. 

Oversigt af plottet 
Her følger en kort oversigt over plottet. GM Cheat Sheets 

i slutningen af dokumentet indeholder en mere komplet 

beskrivelse af scenerne, men her er et resumé for 

overblikkets skyld. 

Setup 

Der er udstillingsaften på Nationalmuseet før afsløringen 

af den nye udstilling med Guldhornene. Hver 

spillerkarakter er blevet inviteret til at lave en udstilling 

om noget, de synes Danskerne skal lære noget om. ”Hvad 

synes du Danskerne skal opleve og lære om og hvordan 

udstiller du det?” 

Første akt 

Når spillerkaraktererne er færdige med at beskrive deres 

udstilling skal Guldhornene vises. Tæppet glider til side 

og afslører at de er blevet stjålet! Imens er en gruppe 

britiske agenter på vej ud den anden vej i al hast, anført af 

en britisk dommer med paryk og det hele. 

Når briterne er nedlagt viser det sig at den britiske 

dommer har et brev, som spillerkaraktererne finder. 

Anden akt 

I brevet står der på bjæffende tysk at Guldhornene skal 

stjæles for at svække København forud for et større 

angreb! Samtidigt står der at ”OVB” (Otto von Bismarck) 

er på vej i det første tog fra Roskilde næste morgen med 

en kæmpe preusser-bombe om bord. 

Spillerkaraktererne får, ved at tale til Folketinget, lov til at 

klargøre et damptog uden for køreplanen og fare mod 

Roskilde for at imødegå truslen. 

Spillerkaraktererne border det preussisk/tyske tog i høj 

fart. De løslader en tilfangetagen H. C. Ørsted som 

hjælper i kampen. Det kulminerer i at spillerkaraktererne 

uskadeliggør Robo-Bismarck. 

Mellemspil 

Spillerkaraktererne erklærer deres Danskhed og 

Gudfrygtighed. ”Hvornår var den første gang din karakter 

følte sig rigtig Dansk?” 

Tredje akt 

Spillerkaraktererne vender tilbage til København, og finder 

hele den britiske flåde i gang med at bombardere 

København! Det er selvfølgelig Slaget på Reden, der er tale 

om. 

Spillerkaraktererne finder en måde at komme fra 

Hovedbanen/Nationalmuseet ud til Reden og angriber 

den britiske flåde. Kongen ankommer og hjælper. Slaget 

kulminerer i at spillerkaraktererne dræber Lord Nelson’s 

Endelig Form og sikrer Guldhornene! 

Konklusion 

Spillerkaraktererne får alle udleveret Elefantordenen af 

Kongen. Alle undtagen Svensken beskriver en eller flere 

permanente skader de har fået i sidste kamp – og hvordan 

deres karakter, på behørig episk vis, forholder sig til den. 

Svensken beskriver hvordan han bliver rigtig Dansk. 

Karakteroversigt 

Spillerkarakterer 

Bokseren 

En blanding af Kaptajn Haddock og en meget mandig 

bokser. Arbejdertype med kæmpe muskler. 

Inspektøren 

Adelig, der styrer Nationalmuseet. Har været rundt i hele 

verden og synes Danmark er det smukkeste nogensinde. 

Indvandreren 

Persisk power-kvinde, der grundlagde rødstrømperne. 

Snabelsko, krumsabler, irriterende fætter, wallah! 

Svensken 

En speciel karakter, der i virkeligheden er en kæmpe 

gruppe svage karakterer, som hele tiden dør – der kommer 

bare hele tiden en ny svensker og erstatter den forrige 

døde. Der er uendeligt mange gemt i kulissen. 

Fælleskarakterer 
Der er to fælleskarakterer, som alle i gruppen kommer til 

at styre. En af karaktererne bliver styret af spillerne i 

anden kamp, og den anden karakter bliver styret af 

spillerne i tredje kamp. I begge tilfælde bliver de 

præsenteret, hver spiller tager en tur med fælleskarakteren, 
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og så falder de i baggrunden for resten af kampen. 

Spillerne og dig som GM må meget gerne bruge dem som 

elementer i resten af kampens beskrivelser. 

Anden kamp: H. C. Ørsted 

Berømt dansk videnskabsmand, der arbejdede med 

elektromagnetisme og er direkte ansvarlig for den måde vi 

genererer strøm på i dag. En ægte steampunk-helt! 

Tredje kamp: Kongen 

Han er kongen, og han er virkeligt awesome og hardcore. 

Hvis nogen spørger er det fordi han nedstammer fra Thor 

og Odin. For Danmark! 

Regelsystemet: ”Fuld Spade” 
Lad os få en ting på det rene: Gunfest handler ikke om 

taktiske overvejelser og ”korrekt” eller ”smart” brug af 

spilmekanikker. Hvor meget kan jeg rykke mig hver 

runde? Så langt du vil. Hvor mange angreb kan jeg lave? Så 

mange du vil. Har jeg flere skud tilbage i magasinet? – 

klap kaje og skyd! 

Fuld Spade systemet følger logikken i dårlig 

filmredigering helt ud i ekstremen; alt kan retfærdiggøres 

når kameraet skifter vinkel. Folk kan spontant have flyttet 

sig mellem to klip – den ene karakter kan nå at gå 30 

meter i slow-motion på den tid en anden knalder to 

hurtige headshots af. 

Systemet er udelukkende til stede for at forhindre den 

enkelte spiller i at overtage al taletiden og samtidigt 

supplere med en række kreative benspænd, der skal 

aktivere spillernes egen løssluppenhed i stedet for at 

begrænse den. 

Forberedelse 

Fuld Spade-systemet kræver et KampMeter til hver spiller 

(findes i dokumentet ”Gunfest 2 kampskema”). Hver 

spiller skal bruge 2d6 og en masse tokens (mindst 10 til 

hver). Du kan med fordel bruge små terninger eller poker-

jetoner. Man kan også spille uden tokens, men det er 

sjovere at holde styr på tokens end at skrive tal ned. 

En spillertur 

Tag et kig på kamp-skemaet. (Seriøst, find det lige frem 

og kig på det, ellers bliver det lidt forvirrende.)  

Husk altid at reglerne i Fuld Spade er løse og det vigtigste 

er ikke korrekt brug, men at det inspirerer spillerne. 

Kernen i systemet 

Grundlæggende skal spillerne blot rulle 2d6 hver runde, 

tjekke hvilken effekt dette tal har, give en malerisk 

beskrivelse, og evt. modtage spillet to ressourcer: Skader 

og Fjender. Begge ressourcer bruges til at booste det 

terningekast hver runde starter med. Skader bliver til 

Hævn! (1 Skade = 2 Hævn!) og kan bruges af spilleren 

selv. Fjender kan bruges til at booste holdkammerater, 

men først når spillerkarakteren er gået Amok! 

At gå Amok! 

Når spilleren har ”opmagasineret” 6 fjender ved at optjene 

dem i den igangværende kamp går karakteren Amok!. De 

6 fjender (og alle fremtidige) er nu tilgængelige til at give 

til andre spillere som bonus til deres terningkast (1 fjende 

giver +1 på terningekast). Spillerne kan beslutte hvor 

mange fjender de hjælper med efter terningekastet. 

Karakteren er automatisk Amok! indtil slutningen af 

igangværende kamp (dvs. når målet er gennemført). 

Kampmål 
Spillets mest avancerede mekanik. I hver kamp er der et 

mål spillerne sammen skal gennemføre. Der er i alle 

tilfælde tale om en særligt farlig fjende (en ”Boss”). Du 

kan finde målene i dokumentet ”Gunfest 2 

spillermateriale”. Find Right Honorable British Judge 

frem og kig på det. 

På hver tur har en spiller muligheden for at gennemføre et 

delmål (de små bokse med tekst i). 

Spilleren skal vælge om han/hun går efter delmål før de 

ruller på en given tur. Hvis deres resultat (inkl. bonuser) 

er større end eller lig med delmålets tal, gennemføres det 

og spilleren kommer med en farverig beskrivelse. Hvis 

terningekastet ikke er en succes fortsætter spilleren som 

om han/hun havde rullet 2 på en normal runde (dvs. 

spilleren beskriver en tur med ”Det går helt galt” og får 5 

skader). 

Fælleskarakterer 

I kamp nr. 2 og 3 kommer hhv. Ørsted og Kongen forbi i 

kampen. Introducer denne ”Fælleskarakter” på passende 

episk vis og giv billedet af karakteren til første spiller. 

Hver spiller skal nu beskrive hvad Fælleskarakteren gør – 

de gælder automatisk som om de har rullet 12 (Berserk) 

på KampMeteret. Spillerne får 5 fjender hver, ligesom hvis 

deres egen karakter havde gået Berserk. 

I Kongens tilfælde er Berserk kraftigere end normal. Hver 

tur sænker han minimum ét skib. Det giver den samme 

bonus til spillerne som en almindelig Berserk. 
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Sådan foregår en tur: 

For nemheds skyld anbefaler jeg at ture går i urets retning 

og starter hvor det er logisk – fx til venstre for GM. 

1. Spilleren får sin tur 

2. Vælg imellem at angribe normalt, eller (hvis 

karakteren er gået Amok!) gå efter at gennemføre 

et mål. 

3. Vælg hvor mange Skader der skal overføres til 

Hævn! 

4. Rul 2d6 + evt. Hævn! 

5. Andre spillere kan hjælpe med deres fjender efter 

rullet. 

Ved normalt angreb: 

6. Find tallet, der svarer til terningekastet, på 

KampMeteret. Beskriv en passende action-scene 

og modtag Skader og Fjender. 

7. Tjek om karakteren går Amok! ved at overføre 

Fjender til boksen med Blodrus. 

Gennemføring af mål: 

5. Tjek om terningkastet er højere end det rul, der 

kræves for målet. 

6. Hvis det er lavere: Fortsæt som om der blev 

rullet 2 ved normalt angreb. Hvis det er lige på 

eller højere: Beskriv hvordan karakteren 

gennemfører målet! 

Vigtige pointer 
Spillerkaraktererne kan ikke dø. 

Ved slutningen af en kamp stopper alle med at være 

Amok! og spillerne gemmer halvdelen (rundet op) af deres 

”ubrugte” skader til næste kamp. 

Den enkelte tur varer nærmest lige så lang tid som 

spilleren ønsker. Følg logikken fra dårlig filmklipning og 

lad intet stå i vejen for gode og sjove beskrivelser. 

 

 

Cheat sheets til GM 
På de følgende sider finder du cheat sheets, der kort 

opridser de vigtigste ting i scenariet. 
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Regler 

Sådan foregår en tur: 

1. Spilleren får sin tur 

2. Vælg imellem at angribe normalt, eller (hvis 

karakteren er gået Amok!) gå efter at gennemføre 

et mål. 

3. Vælg hvor mange Skader der skal overføres til 

Hævn! 

4. Rul 2d6 + evt. Hævn! 

5. Andre spillere kan hjælpe med deres fjender efter 

rullet. 

Ved normalt angreb: 

6. Find tallet, der svarer til terningekastet, på 

KampMeteret. Beskriv en passende action-scene 

og modtag Skader og Fjender. 

7. Tjek om karakteren går Amok! ved at overføre 

Fjender til boksen med Blodrus. 

Gennemføring af mål: 

7. Tjek om terningkastet er højere end det rul, der 

kræves for målet. 

8. Hvis det er lavere: Fortsæt som om der blev 

rullet 2 ved normalt angreb. Hvis det er lige på 

eller højere: Beskriv hvordan karakteren 

gennemfører målet! 

Resten af reglerne står på kampskemaet (kaldet 

KampMeteret). 

Fælleskarakterer 

I kamp nr. 2 og 3 kommer hhv. Ørsted og Kongen forbi i 

kampen. Introducer denne ”Fælleskarakter” på passende 

episk vis og giv billedet af karakteren til første spiller. 

Hver spiller skal nu beskrive hvad Fælleskarakteren – de 

gælder automatisk som om de har rullet 12 (Berserk) på 

KampMeteret. Spillerne får 5 fjender hver, ligesom hvis 

deres egen karakter havde gået Berserk. 

I Kongens tilfælde er Berserk kraftigere end normal. Hver 

tur sænker han minimum ét skib. Det giver den samme 

bonus til spillerne som en almindelig Berserk. 

 

Værktøjer til GM 

Cheerleader 

Elsk dine spillere – eller bare lad som om så længe spillet 

kører. 

Sæt scenen som et cirkus 

Vis spillerne hvor skørt det kan gøres! Kom med 

referencer til moderne kultur og træd på historisk 

akkuratesse. 

Ledende spørgsmål 

Hvis en spiller mangler hjælp, så stil et spørgsmål der 

lader ham/hende give et kreativt svar. 

Ja, for pokker! 

Sig ja. Hvis en spiller spørger om han kender en person i 

spillets fiktion – selvfølgelig gør han det. Hvis spillerne 

viger fra den præcise plan, så lad dem. Red den senere. 

Du er reglerne 

Hvis reglerne blokerer mere end de gavner, så giv ekstra 

terninger, ekstra point, eller dikter et terningekast så I 

kommer videre hurtigt. 

Pauser giver energi 

Husk pauser så I ikke kører døde! Alle skal være friske og 

oplagte til sidste kamp så den eksploderer! 

Musikkontrol 

Forbered en action-packed playlist med ”Kong Christian 

Stod ved Højen Mast” blandt numrene. Hold højre hånd 

over hjertet mens dette nummer spilller. 

 

 

 

 

Dette kræves for at spille 

 De 4 spillerkarakterer’s illustration og baggrund 

 De 2 fælleskarakterer 

 De 3 mål 

 Mindst 4 kampskemaer (muligvis 1 til GM) 

 2d6 til hver spiller 

 Mindst 10 tokens til hver spiller
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Spillets afvikling 

Introducer spillerne 

Hils alle velkommen og læg de fire billeder af 

spillerkaraktererne ud på bordet. Ud fra disse billeder 

vælger spillerne deres karakter. 

Forklar at spillet har 3 kampscener og de er kædet 

sammen af et plot, man ikke kan undgå. Derimod kan 

spillerne opfinde hvad som helst de vil af andre ting så 

længe plottet bliver fulgt. 

Setup 

Der er udstillingsaften på Nationalmuseet før afsløringen 

af den nye udstilling med Guldhornene. Hver 

spillerkarakter er blevet inviteret til at lave en udstilling 

om noget, de synes Danskerne skal lære noget om. ”Hvad 

synes du Danskerne skal opleve og lære om og hvordan 

udstiller du det?” 

Første akt 

Når spillerkaraktererne er færdige med at beskrive deres 

udstilling introducerer du KampMeteret. Forklar de mest 

grundlæggende regler – folk skal nok fange resten selv. 

Tæppet glider til side og afslører at Guldhornene er blevet 

stjålet! Imens stormer en række britiske agenter ind ad 

hoveddøren, anført af en britisk dommer med paryk og 

det hele. Læg første mål på bordet: Right Honorable 
British Judge. Lad folk kigge på ham hvis de har brug for 

det. 

Start kampen. Det er en prioritet at spillerne bliver 

nogenlunde fortrolige med regelsystemet i første kamp. 

Når briterne er nedlagt viser det sig at den britiske 

dommer har et brev, som spillerkaraktererne finder. 

Hold gerne en pause her. 

Anden akt 

I brevet står der på bjæffende tysk at Guldhornene skal 

stjæles for at svække København forud for et større 

angreb! Samtidigt står der at ”OVB” (Otto von Bismarck) 

er på vej i det første tog fra Roskilde næste morgen med 

en kæmpe preusser-bombe om bord. 

For at fange tysker-toget bliver spillerkaraktererne nødt til 

at få særtilladelse til at starte et damptog midt om natten 

fra Hovedbanegården. Tilladelsen kan kun gives af 

Folketinget. Få alle spillere, der vil, til at holde en episk 

tale for Folketinget. Uanset talen får de naturligvis 

tilladelsen. 

Damptoget skal tændes hurtigt op! Spørg hvordan 

spillerne tænder det hurtigst muligt. 

Spillerkaraktererne suser afsted på deres eget damptog. De 

border det preussiske tog i Roskilde, der sætter i gang. 

Robo-Bismarck bliver afsløret og kampen starter. Hele 

toget er naturligvis fyldt til randen med preussiske 

soldater og bomben. I samme øjeblik ankommer 

Fælleskarakteren H. C. Ørsted og uddeler tæv. 

Da kampen er ovre ser de røg stige op mod morgenhimlen 

mod øst, ved København! 

Mellemspil 

Spillerkaraktererne erklærer deres Danskhed og 

Gudfrygtighed. ”Hvornår var den første gang din karakter 

følte sig rigtig Dansk?” 

Hold gerne en pause her. 

Tredje akt 

Spillerkaraktererne vender tilbage til København, og finder 

hele den britiske flåde i gang med at bombardere 

København! Det er selvfølgelig Slaget på Reden, der er tale 

om. 

Gaderne er blokerede! Spørg spillerne hvordan de vil 

kommer fra Hovedbanen (og Nationalmuseet, lige ved 

siden af) op til kampen. Alt er tilladt. 

Spillerne ankommer til Reden og ser hele den britiske 

flåde indstille deres kanoner på dem. Introducer 

Fælleskarakteren KONGEN!!! og start musikken 

”Bangarang” af Skrillex – Kongen sænker minimum ét 

skib hver tur spillerne styrer ham! 

Spillerkaraktererne ser Lord Admiral Nelson stå med 

Guldhornene på sit onde skib. Han er i gang med at sejle 

væk! Introducer ham som mål. 

Slaget kulminerer i at spillerkaraktererne dræber Lord 

Nelson’s Endelig Form og sikrer Guldhornene! 

Når alle spillerne har gennemført målet ”Dræb ham!” 

vælger du den spiller du synes giver de bedste beskrivelser, 

og får ham/hende til at beskrive hvordan Nelson falder 

om. Spillerne har vundet! 

Konklusion 

Spillerkaraktererne får alle udleveret Elefantordenen af 

Kongen. Alle undtagen Svensken beskriver en eller flere 

permanente skader de har fået i sidste kamp – og hvordan 

deres karakter, på behørig episk vis, forholder sig til den. 

Svensken beskriver hvordan han bliver rigtig Dansk. 


