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DIRECTORS CUT 

Velkommen til mit novelle scenarie. 

 

Puff the Magic Dragon har hjulpet mig til 

dette lille scenarie, der ikke er meget an-

det end det det giver sig ud for: Nemlig et 

lille hyggeligt afbræk fra alle de tunge, 

studentikose scenarier der for tiden er så 

moderne. 

Inspirationen kommer selvfølgelig fra san-

gen om den glade drage Puff. Først troe-

de jeg, at jeg ville skrive et Changeling 

scenarie, men så kom jeg på andre tan-

ker. Associationer til opium og marihuana 

som sangens amerikanske titel er blevet 

slang for, vækkede minder om gamle ki-

nesiske opiums huse. 

Næste led i associationerne er fantasti-

ske tju-bang film som ”Hvem springer kine-

serne for”, og de seneste westerns med 

Jackie Chan (”Shanghai Noon”) og Jet Li 

(”Once upon a time in the West”). Og så 

skal jeg ikke glemme at nævne Max Møl-

lers udødelige scenarie ”Unge piger sø-

ges”. 

Det er blevet til et scenarie, hvor det er 

meningen at spillerne skal tvinges i højeste 

gear, med action og vold. 

For øvrigt er scenariet inspireret af Dead-

lands rollespillet (zombie-western), og kort-

spillet Doomtown (hvor illustrationerne er 

fra). 

 

God fornøjelse 

 

Thomas Jakobsen 

INDHOLD 

 

Reglerne ............................................. 3 

Bagrund for scenariet ...................... 4 

Fairest City of our Scene:  

 Shang Fang ................................ 5 

Scene 1 (Havnen) ............................. 6 

Scene 2 (Optakten) ......................... 7 

Scene 3 (Bordellet, Part 1) ............... 8 

Scene 4 (Bordellet, Part 2) ............. 10 

Scene 5 (Bordellet, Part 3) ............. 12 

Spilpersonerne ...................... 14 og 15 

De sidste ord .................................... 16 

 

 

Spørgsmål?!? 

Så skal du bare kontakte mig: 

 

 

 

E-mail: thomas@tjabum.dk 

 

 

 



Side 3 

D20 REGLERNE 
Til scenariet bruger vi nogle nemme D20 

regler. Mest af alt skal vi bruge en D20 til 

Skill-Slag, og så nogle andre terninger til 

skade. 

  Når du slår d20 går det i al enkelthed ud 

på at opnå den højeste værdi på dit slag, 

og har du den relevante Skill, lægger du 

den oveni.  

Traits giver plusser eller minusser til Skills, og 

kan også justere en D20 når du ikke har en 

Skill (fx Brawn+D20 for at løfte). 

  De fleste slag kræver en mindste værdi i 

deres succes — det er sværhedsgraden. 

Har du ikke den rigtige Skill, stiger svær-

hedsgraden med 5. 

 

0-5 er så nemt, at det gider vi ikke slå terni-

ger for — det lykkedes bare. 

5-10 der er en chance for at det går galt. 

10-15 det lykkedes ikke altid. 

15-20 Det kun lykkedes en gang imellem. 

20-25 Kun de bedste kan klare det. 

25+ Det går sjældent andet end galt 

 

Sværhedsgraden kan også afhænge af 

modstanderen — så slår vi enten terninger 

for begge parter (højeste vinder), eller kun 

spilleren slår terninger (modstanderens re-

levante Skill x 3). For at ramme folk, skal du 

slå højere end deres Dodge+Finesse+10. 

  Kamp spilles i runder. Alle slår et antal af 

D10 lig med deres Style. Der tælles seg-

menter fra 1 til 10. De tal du har slået på 

dit initiativ er de segmenter du handler i 

(høj Style er lig mange handlinger). 

  Bliver du ramt, mister du Hit Points. Med 

nærkampsvåben lægger du din Brawn til 

skaden. Når du har 0 Hit Points er du be-

vidstløs. Når du –10 Hit Points er du død. 

  Crit: Alle våben giver dobbelt skade, hvis 

du slår 20 (på terningen) for at ramme. 

  Derudover skal vi bruge sund fornuft, og 

ikke udnytte systemets svagheder men 

dets styrke. Det er ikke verdens bedste 

regelsystem - det er både overfladisk og 

unuanceret. Men det er nemt. 

TRAITS 
Brawn (fysisk styrke og kropsbygning). 

Resolve (fysisk og psykisk udholdenhed). 

Finesse (fingerfærdighed / koordination). 

Wits (hvor effektivt de små grå arbejder). 

Style (sociale færdigheder, men også 

hvor meget Screen-time du har). 

 

SKILL LISTE 

Leaping 

Lockpicking 

Occult 

Oratory 

Revolver 

Ride 

Rifle 

Shotgun 

Spot 

Stealth 

Sword 

Throwing 

 

NOTER TIL REGLERNE 
Skade kan heles ved forskellige ting (se 

side 16). Ved alle personerne er det tal du 

skal slå for at ramme, skrevet i en  kaa-

pow stjerne som denne her: 

VÅBEN Ini. Skud Skade 

 Spark +5 - 1D6 

 Næve +3 - 1D3 

 Kniv +3 - 1D4 

 Kølle +4 - 1D6 

 Sværd +5 - 1D8+1 

 .38 Revolver +3 6 1D10 

 Colt .45 +3 6 1D10+2 

 Shotgun +4 1/2 3D6 

 Winchester +4 15 4D8 

Balance 

Climbing 

Conceal 

Disguise 

Dodge 

Fast Talk 

First Aid 

Gambling 

Intimidation 

Jab 

Kick 

Knife 
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SCENARIETS BAGGRUND 

Helvedet et brudt løs i det vilde 

vesten! 

Og det skal forstås ganske bogstaveligt. I 

hvert fald når du spiller Deadlands rollespil. 

Heldigvis er det ikke rigtig noget, der har 

stor betydning for scenariet — ud over at 

det forklarer alt det overnaturlige, der er 

med i scenariet. 

I denne verden er det færreste, som vi 

kender det. Det hele begyndte, mens den 

Amerikanske Borgerkrig var på sit højeste 

(den er for øvrigt ikke forbi endnu, selvom 

den har varet i snart 15 år), hvor et stort 

jordskælv ramte Californien. Staten faldt 

simpelt hen fra hinanden, og mange kyst-

områder blev oversvømmet. Alle de store 

byer forsvandt ned i jorden, eller blev ta-

get med af flodbølgen. 

Californiens enorme rigdomme i mineral-

ler lokkede folk til at blive i staten, selvom 

mange flygtede fra de ødelæggelser ka-

tastrofen lagde bag sig. 

Ingen af de to regeringer på østkysten 

har ressourcer til at gøre deres indflydelse 

gældende i Californien, så anarki og lov-

løshed er normen. 

En af de nye byer der skød op, var Shang 

Fang, der danner ramme om dette scena-

rie. Byen er kerne for den største samling af 

kinesere på det Nordamerikanske konti-

nent, og den halvdel af byens borgere der 

ikke er kinesere, har affundet sig med at 

det er ”de gule skævøjer” der sætter by-

ens dagsorden. 

De fleste kinesere er ærlige og arbejder 

hårdt. Men der jo altid nogen, der skal ny-

de frugten af ærligt arbejde. 

Triaderne (den kinesiske mafia) er magt-

fulde i Shang Fang, og de nyder godt af, 

at der ikke er nogen anden lov og orden i 

byen, end den de selv håndhæver.  

En af de mænd der er mest frygtet i 

Shang Fang, er en gammel troldmand, Po 

Yu, der er flygtet fra Riget i Midten, efter 

hans uhyrlige forbrydelser blev for meget 

for alle andre. Po Yu er skurken i scenariet, 

og det skulle gerne ende med, at vores 

helte får givet den gamle heksemester 

akut blyforgiftning. 

Po Yu er i ledtog med en masse pirater, 

der i små junker hærger langs den Califor-

niske kyst. Her opfører de sig ganske for-

færdeligt, og når rovet skal sælges, tager 

de til Shang Fang. Det er en af disse pirat-

kaptajner, der har begået en fejl, og stjå-

let en værdifuld kodemaskine fra en fragt-

damper. Kodemaskinen tilhører et stort fir-

ma, Sweetrock, der vil have den tilbage. 

Det er her heltene kommer ind i billedet. 
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SHANG FANG 

Fairest City of our scene: 

Shang Fang 

Heltene er hyret af det store østkyst firma 

Sweetrock, og har den simple opgave at 

skaffe kodemaskinen tilbage. Betalingen 

er god, og der er ingen forventning om at 

opgaven skal løses diskret. Sweetrock vil 

gerne benytte lejligheden til at sende et 

budskab til alle der vover trodse firmaet: 

”træd os over tæerne, og vi sparker igen.” 

Shang Fang er en by, hvor halvdelene af 

befolkningen er kinesere på godt og ondt. 

De spiser ris og nudler, forstår stort set ikke 

engelsk og er vandt til at triaderne be-

stemmer. 

De andre bysbørn er glade for, at der 

trods alt er en smule lov og orden, også 

selvom det er kineserne der bestemmer. 

Shang Fang er på mange måder en god 

by at bo i, i hvert fald sammenlignet med 

andre storbyer i Californien, også selvom 

der skal betales beskyttelsespenge til tria-

derne. 

Triaderne i Shang Fang er rivaler, og 

kæmper gerne om territorier, rettigheder 

og gode forbindelser. At Po Yu kommer i 

vanskeligheder med heltene, betragter re-

sten af triaderne som rent held. Det er jo 

ganske belejligt at fremmede kommer til 

byen, og skaffer en modstander af vejen 

— en modstander som man selv ikke kan 

ordne, uden at blotte sin egen flanke. Og 

de almindelige borgere er for kloge til at 

blande sig. 

 

The Magic Dragon 

Byens største bordel, og så lige hovedkvar-

ter for Po Yu og hans skumle forretning. 

Det er her, kodemaskine er gemt af vejen, 

mens Po Yu overvejer hvordan han kan 

tjene penge på den (afpresning og vide-

resalg er oplagte muligheder). 

Bygningen er på to etager, og har en stor 

kælder (dungeon). 

Havnen i Shang Fang  

Her begynder scenariet. Heltene har  op-

sporet junken Den Røde Drage, der ejes af 

den pirat, der stjal maskinen. Junken ligger 

side om side med andre skibe, og der er 

meget proppet i havnen, hvor mange folk 

bor ombord på små skibe og husbåde. 

 

Fu Leng Laundry 

Et lille vaskeri der ligger på den anden side 

af gaden i forhold til The Magic Dragon. 

Herfra kan heltene overvåge bordellet, 

mens deres tøj bliver vasket. 
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SCENE NR. 1 

Ombord på den Røde Drage 

Heltene har fundet det skib, som vidner i 

sin tid sagde stjal kodemaskinen. De har 

ikke været i Shang Fang mere end et par 

timer, og de ankom med en hjuldamper. 

Med andre ord kender de ikke rigtig no-

get til byen, men har koncentreret sig om, 

at finde det skib de søger. 

Det er sent på natten, og havnekvarteret 

er ved at falde til ro. Utallige små gryder 

holder teen varm , og fiskere arbejder 

med deres net i lyset fra papirlamper. 

Junken er mørk. Kun lyset fra to lanterne 

viser, at der ligger et par mænd og sover 

på dækker. Der er lys i kaptajnens kahyt. 

Der sker ikke noget, før end heltene nær-

mer sig junken. Vagterne sover, og er 

nemme at komme forbi (Stealth; 9). Det er 

straks svære at snige sig ned i kahytten, for 

her sidder fire mand og spiller terninger 

med kaptajn Min Su Tao. Så snart heltene 

bliver opdaget vil piraterne prøve at smide 

heltene i vandet. 

Kampen tager nok ikke lang tid, og når 

de fleste af piraterne er døde eller sårede, 

vil resten prøve at flygte. Det er umuligt, at 

få noget ud af fangerne, da de ikke snak-

ker andet end kinesisk. Heldigvis opdager 

en af heltene (Spot; nok), at en mand lurer 

på dem. Det er en lokal fisker, Xao Xhe, 

der både kan engelsk, og for en rimelig 

betaling afsløre at piraterne arbejder for 

Po Yu. 

Desuden er der forskellige papirer — me-

nukort og plakatstumper — fra bordellet. 

Min Su Tao — pirat kaptajn 

Pirater (10) 

 

Brawn +1 Resolve +1 Finesse +2 

Wits +0 Style +3 Hit Points: 25 

Balance 9 Dodge 5 Kick 5 

Knife 8  Leaping 7 Spot 5 

Sword 5 Throwing 4  

Brawn +0 Resolve +0 Finesse +1 

Wits +0 Style +1 Hit Points: 12 

Balance 3 Dodge 3 Kick 3 

Knife 3 Leaping 3 Spot 3 

Sword 3   

Næste scene: Heltene er på 

vej til The Magic Dragon... 

17 

14 
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SCENE NR. 2 

På gaden møder de en mand 

På vej gennem Shang Fangs gader møder 

heltene en munk, der længe har prøvet at 

drage Po Yu til ansvar for sine forbrydelser.  

Shigetoshi Hoshiro står alene midt på ga-

den, og kan ved første øjekast godt ligne 

en ballademager, men så snart heltene 

nærmer sig, bukker og smiler han. 

»Mit navn er Shigetoshi Hohiro, jeg er 

kommet fra Riget i Midten for at troldman-

den Po Yu ikke skal undslippe sin straf. Jeg 

ved, at I er på vej til Po Yu, og at I derfor 

har brug for min hjælp.« 

Lader heltene til at lytte efter, så 

forsætter Shigetoshi: »Troldmanden har 

mange hjælpere, og de er ikke alle af 

denne verden. Hvis I venter med at træn-

ge ind i hans hjem til en time før solen står 

op, vil det gå jer bedre. Opsøger I jeres 

skæbne for hurtigt, vil det ende galt. Og 

husk at salt er fremragende middel mod 

troldmanden.«  

Shigetoshi vil ikke hjælpe dem mere, og 

forlader dem.  

Fu Leng Laundry 

Overfor bordellet The Magic Dragon ligger 

et lille vaskeri, drevet af den flittige Tao 

Cheng — kaldet T.C. af alle hans ikke-

kinesiske kunder. 

T.C. vil opdage heltene fra sit vindue, og 

vinke efter dem. Han tilbyder dem en kop 

te, og spørger; »er der noget jeg kan 

hjælpe med?« Medmindre at heltene 

meget gerne vil have vasket tøj, er der jo 

nok ikke så meget T.C. kan gøre. Og dog. 

Han har et par sække med salt, og det er 

jo et godt våbe mod troldmanden 

(heltene kan fx komme salt i nogle 

haglpatroner). Desuden er der en god 

udsigt fra hans vinduer, hvilket er praktisk 

hvis heltene har lyst til at holde lidt øje 

med The Magic Dragon inden de går 

indenfor. 

T.C. ved, at der er en bagdør ind til 

bordellet, og er ret sikker på at Po Yu 

holder til en en hemmelig kælder under 

huset. 
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The Magic Dragon, Par 1 

Bordellet er byens største af sin slags, og er 

vel besøgt alle døgnets timer. Fra tidligt på 

morgenen til sent hed ad eftermiddagen 

er der færrest kunder, men bordellet lukker 

aldrig, og der er altid kunder i baren. 

De fleste kinesere på The Magic Dragon 

er ansatte, og alle kunderne er stort set ik-

ke-kinesere. Luderne der arbejder her, er 

heller ikke kinesere. 

Det er nemt at komme indenfor, heltene 

skal bare gå ind gemme fordøren, så er 

de inde i baren. Her våger dog altid en 

flok udsmidere (2-8 alt efter hvor mange 

kunder der er), og de vil ikke tolerer at hel-

tene ta’r for mange våben med indenfor 

(grænsen er en til to pistoler). 

Der er masser af kunder heltene kan 

snakke med — mænd som Walter Ponds 

(bankvagt), Karl Rundgren (lejemorder), 

Hangin’ Judge Gabriel (omrejsende freds-

dommer), Joseph Moon (lykkejæger), 

Lucky Ted (gråhåret eliksir-sælger) og Bla-

ded Fist (indianer). 

 

Chao Li 

Den daglige leder af bordellet er Chao Li, 

der elsker at spille om penge (mest af alt 

fordi han bruger trolddom til at vinde). 

Spørger heltene sig for om Po Yu eller an-

det interessant vil Chao Li inviterer dem ind 

på kontoret til en snak om hvad der er på 

færde. 

 

Udsmiderne (2-8-16) 

SCENE NR. 3 

Brawn +0 Resolve +0 Finesse +2 

Wits +4 Style +3 Hit Points: 17 

Conceal 4 Dodge 3 Fast Talk 7 

Gambling 10  Kick 4 Occult 5 

Oratory 4 Spot 6 Stealth 4 

Brawn +2 Resolve +2 Finesse +1 

Wits +0 Style +1 Hit Points: 17 

Club 5 Dodge 3 Intimidation 3 

Kick 5 Spot 3  

   

15 

14 
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 Bar, dansescene og pianospiller. 

 Sofatue. Her kan man ryge opium. 

 Ma-Hong bordet, spil om store penge. 

 Kontor. Her tager Chao Li imod. 

 Lager for baren 

 Linnede-rum 

 Køkken 

 Hemmelig kældertrappe 

BORDELLET — STUEN 
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The Magic Dragon, Part 2 

Anden sal er delt i to. Den del hvor gæ-

sterne kan komme, og den hvor gæsterne 

ikke er velkomne. 

Gæsterne kan tage med en luder op på 

et værelse, og måske betale ekstra for et 

bad. Derudover har heltene ikke mulighed 

for at komme op på anden sal, uden at 

de bryde husets regler. 

I den del af etagen hvor gæster ikke er 

velkomne, er der en sovesal for udsmider-

ne (der er 16 i alt, og ved deres senge har 

de sværd og knive i underlige former), 

Cao Lis private værelse (hvor han sjæl-

dent sover alene) og et lagerrum spækket 

med kinesiske kunsthåndværk og andet 

tingel-tangel. 

I den store mødesal samles Po Yu og 

hans folk kun, når de har gæster fra de an-

dre triader. Herfra leder en skjult dør til den 

hemmelige kældertrappe. 

Prøver heltene at komme ovenpå ved at 

gå med en luder, kan de passende møde 

Cassidy Greene (som de ellers kan hilse på 

i baren). Hun er den dyreste af pigerne, og 

er hovedattraktionen på det show, der er 

på barens scene (hun synger og danser). 

Cassidy Greene har sin egen vagt, Chian 

Shen, der mest tager sig af at holde beun-

drer på afstand — men bliver der optræk 

til ballade, kommer han de andre udsmi-

dere til undsætning. 

 

 

Chiang Shen 

Cassidy Greene 

SCENE NR. 4 

Brawn +1 Resolve +3 Finesse +3 

Wits +1 Style +4 Hit Points: 30 

Balance 7 Dodge 5 Intimidation 5 

Jab 8 Kick 6 Leaping 8 

Revolver 7 Spot 8  

Brawn -2 Resolve +0 Finesse +1 

Wits +4 Style +2 Hit Points: 12 

Disguise 3 Dodge 5 Fast Talk 8 

Oratory 8 Spot 3 Stealth 4 

   

18 

16 
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BORDELLET — FØRSTE 

 Værelser af forskellig størrelse 

 Badeværelse 

 Mellemgang. Her er altid låste døre. 

 Udsmidernes sovesal med køjesenge. 

 Lagerrum. 

 Chao Li’s soveværelse. 

 Officielt mødested med andre triader 

 Hemmelig kældertrappe 
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The Magic Dragon, Part 3 

Under bordellet ligger et kælderkompleks, 

der huser Po Yus private gemakker. Men 

for at komme så langt, er der flere forhin-

dringer heltene må trodse. 

Det første rum i kælderen, er domineret 

af en stor bronzestatuer forestillende et lø-

ve-lignende dyr. Der er også 4 glubske 

vagthunde for foden af trappen. 

Vagthunde (4) 

Der er en sovesal for medlemmer af Po Yus 

organisation. Larmer heltene meget, vil 6 

banditter lægge sig i baghold i den røg-

fyldte søjlegang. Ellers sover de. 

Banditter (6) 

Chinese Ogres (4) 

I den store mødesal gemmer der sig bag 

de firkantede fundamentpiller fire store 

dæmonvæsner med hvid hud og røde øj-

ne. De trækker 4 fra al den skade de får, 

medmindre våbenet er ladet med salt. 

Po Yu 

Gemmer sig bag to fælder. Den ene 

kræver blot, at heltene springer over en 

defekt bro (Leaping; 15). Den anden udlø-

ser en masse spyd, der komme op fra gul-

ver (de angriber med +4, og giver 2D6 i 

skade). 

Troldmanden selv kan skyde med lynild fra 

sine hænder (skade 1D6), der fratager of-

ret sin næste handling for hver 5 i skade. 

Po Yu trækker 4 fra al den skade han får, 

medmindre våbenet er ladet med salt. 

SCENE NR. 5 

Brawn +2 Resolve +6 Finesse +4 

Wits +8 Style +6 Hit Points: 44 

Dodge 8 Jab 10 Lightning 8 

Leaping 9 Occult 14 Oratory 7 

Brawn +4 Resolve +8 Finesse –1 

Wits –2 Style +2 Hit Points: 30 

Dodge 3 Stealth 3 Sword 8 

Brawn +0 Resolve +0 Finesse +1 

Wits -4 Style +1 Hit Points: 9 

Bite 8 (1D6) Leaping 4 Spot 12 

Brawn +1 Resolve +0 Finesse +1 

Wits +0 Style +1 Hit Points: 11 

Knife 4 Dodge 3 Stealth 4 

11 

14 

12 

22 
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BORDELLET — KÆLDER 

 Kældertrappen. Stor statue af løvedyr, og et par vagthunde. 

 Søjlegang fyldt med røgelse. Her er der en risiko for et baghold. 

 To store statuer af Ogres. 

 Sovesal med madrasser, 

 Det store møderum. 

 Lagerrum (kodemaskine i det bagerste) 

 Delvis bro over dybt hul. 

 Mellemrum med fælde. 

 Po Yus private kammer. 
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ROBERT JONES 
Erfaren mand der har arbejdet som lejes-

vend det meste af sit liv. Har en fortid som 

bøffeljæger i midtvesten og sherif i et par 

minebyer. 

Har engang været hyret til at dræbe en 

varulv, og det gik ganske godt. Har siden 

da været forberedt på lidt af hvert. 

Brawn +2 Resolve +4 Finesse +1    

Wits +3 Style +2 Hit Points: 45    

Climbing 4 Dodge 5 First Aid 4 Jab 4 Knife 8 Occult 3 

Oratory 4 Revolver  5 Rifle 8 Shotgun 6 Spot 4 Stealth 4 

NASH BILTON 
En ung mand der gerne tager loven i 

egen hånd. Mener ikke at forbrydere har ret 

til noget som helst, og arbejder efter et øje 

for øje princip. 

Arbejder af og til som vicesheriff hvor der 

nu er et job. Griber gerne chancen for at 

bringe retfærdighed til lovovertræderne. 

Brawn +4 Resolve +2 Finesse +3    

Wits +1 Style +2 Hit Points: 35    

Climbing 4 Dodge 5 Intimidation 4 Jab 8 Kick 5 Knife 4 

Leaping 3 Revolver 6 Shotgun 8 Spot 4 Stealth 4 Throwing 4 

16 

18 
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ANDRA MILES 
Ung dame der længe har klaret sig selv.  

Bryder sig egentlig ikke om at dræbe folk, 

men hader woodo-hekse og andre troldfolk 

af et godt hjerte. 

Er eftersøgt for mord på en plantage-ejer i 

Mississippi, og i resten af Konføderationen 

som meddelagtig i talrige slaveflugter. 

Brawn +1 Resolve +3 Finesse +2    

Wits +2 Style +4 Hit Points: 40    

Balance 5 Climbing 5 Dodge 8 First Aid 4 Intimidation 3 Jab 6 

Leaping 4 Oratory 4 Revolver 8 Spot 4 Stealth 4 Throwing 4 

WILLIAM ROSE 
Slesk fyr der helst arbejder alene. Foretræk-

ker at tjene sine penge nemt og uærligt, 

men når betalingen er god nok, så er arbej-

det som revolvermand ganske godt. 

Er eftersøgt for en lang række forbrydelser 

i de fleste stater mellem South Carolina og 

New Mexico. Uforbederlig slyngel. 

Brawn +1 Resolve +2 Finesse +4    

Wits +2 Style +3 Hit Points: 35    

Climbing 4 Conceal 4 Disguise 4 Dodge 6 Fast Talk 8 Gambling 4 

Lockpicking 5 Oratory 4 Revolver 5 Spot 4 Stealth 8 Throwing 3 

20 

20 
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DE SIDSTE ORD 

Stil, genre og stemning? 

”Showdwn at the Magic Dragon” er ikke 

andet end et hurtigt lille nemt action sce-

narie. Det er ikke meningen at spilperso-

nerne skal udvikle sig, eller at spillerne skal 

bruge tid og kræfter på at løse opgaver 

eller finde spor. I stedet skal alle sejl sættes 

for at få tju-bang og fest over hele feltet. 

Lad heltene skyde til højre og venstre, be-

skriv de skader bygninger og rekvisitter får.  

Scenariet starter med en fin lille scene, 

hvor der til at starte med er ro på. Det skal 

hurtigt ændres til en kampscene, hvor jun-

ken får lige så mange prygl som piraterne 

— og hvis den synker eller står i flammer 

når heltene tager videre er det perfekt. 

Bordellet kan bruges som baggrund for 

mange ting, og hvis spillerne er i humør til 

det, kan det blive til en intens omgang sni-

ge/gemme, ellers måske de hellere vil 

snakke med folk? Selvfølgelig kan det en-

de med skyderi og kung-fu og det er jo 

nok det sjoveste. Men giv bare spillerne 

hvad de vil ha’ - og lad dem få det ud af 

scenariet de har lyst til. 

Hvorfor et novellescenarie? 

Jeg havde lyst til at lave et lille stykke ac-

tion, som ikke skulle tynges ned af plot og 

personudvikling. Action alene fordi at ac-

tion er fedt. 

Det er bare ikke fedt at spille action i fle-

re timer, så novelle formen egner sig jo 

fremragende. 

 

Hvad nu hvis heltene får prygl? 

Det er ikke meningen at heltene skal dø 

før til sidst, når de møder Po Yu. Derfor er 

kineserne indtil da for det meste bevæb-

net med nærkampsvåben, så spillerne har 

en fordel med deres revolvere. Men i hver 

kamp skal heltene helst løbe tør for skud, 

so så lige komme lidt i nærkamp med ki-

neserne. 

 Hit Point er desuden et relativt begreb. De 

viser hvor mange prygl man kan få, og så 

længe heltene er over 0 har de stort set 

kun blå mærker og flænger i tøjet (og må-

ske en masse rifter). Du kan være rund-

håndet og give heltene Hit Points tilbage, 

hvis de trænger til det. Får de vasket tøj i 

Fu Leng Laundry og drikker en kop te, bli-

ver de helt friske igen. En whisky sjus i bor-

dellets bar giver 1 HP tilbage, en smøg det 

samme. En tur i kanen med en luder, et 

bad eller lidt kærlig omsorg fra Cassidy 

Greene (hvis det bliver tid til det), kan du 

eventuelt også belønne med op til flere Hit 

Points. 

 

 


