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Scenariet kort fortalt

I et rige, hvor alt har haft sin plads, er fundamentet ved at krakelere. Dem med qien

har altid brugt deres visdom og styrke til at lede den qi-løse befolkning. Men dem

med kræfterne er få, og dem, der er mange, vil også høres. Fem personer befinder

sig i centrum af konflikten. Med qi i blodet eller uden, må de finde frem til, om den

største ære ligger i at påtage sig ansvaret eller at turde give det fra sig.

Tema og tone
Lotusriget visner handler om et samfund i forandring. Det handler om, hvorvidt det er bedre at

blive ledt til  det fælles bedste end at have frihed til at fejle. Og det handler om, hvad der er

vigtigst: at holde sig til sine ideologier eller at støtte dem man elsker. For i dette scenarie kan

man ikke gøre begge dele. Det er en smuk tragedie med et eventyr-Asien som et endnu smukkere

bagtæppe.

Karaktererne

Scenariet følger fem personer, der alle er fanget i centrum af den politiske forandring i Lotus-

riget. Det er både en fortælling om deres personlige relationer og den politiske konflikt i landet.

Karaktererne er opbygget således, at de alle har nære relationer til hinanden på godt og ondt. De

bærer også alle sammen på hemmeligheder, der kan bruges som ammunition i konflikterne. Der

er mange tråde, og det er ikke meningen, at I skal nå rundt om det hele. I skal i stedet udvælge

det, der er mest interessant for netop jeres spilgruppe.

Spillerfrihed og spilmekanikker

Scenariet har ikke en fastlagt fortælling. Det er op til jer at finde ud af, hvilken historie I gerne vil

opleve. Scenariet har dog nogle mekanikker, der alle er til for at hjælpe jer med at spinde en for-

tælling sammen.

Der er to hovedmekanikker: vendepunkter og dueller. Vendepunkter er hændelser, der skal ske i

løbet af scenariet, men det er udefineret, præcist hvordan de forløber. Dueller giver mulighed

for at udspille vilde kampscener, smukke dyster i sangkunst eller noget helt tredje. Hver af spil-

lerne får et sæt af kort med tekster, som bruges til inspiration og definerer de individuelle kamp-

stile. Systemet for dueller er konsensusbaseret, det handler ikke om, hvem der er bedst til spillet,

men om hvilket udfald, de duellerende synes, giver den bedste historie.

Rammen

Det hele foregår i et opdigtet rige baseret på den kinesiske eventyrtradition wuxia. Det handler

om helte og ære, om smukke landskaber, der spejler karakterernes indre liv, og om dybe følelser,

der kan udspilles både igennem ord og handlinger. I selve scenariet er kun enkelte ting defineret

om Lotusriget, og det er op til jer selv at fastlægge de detaljer, der er vigtige for jer. Et element,

der dog er essentielt, er den magiske kraft qi. Den nedarves igennem generationer og har ledt til

en herskende klasse i samfundet. Ikke mange fødes med denne kraft.
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Struktur og scener

Lotusriget visner er opdelt i fem akter. Den første akt har nogle faste scener at spille sig varme

på. Selvom I selv skaber scenerne i resten af scenariet, er der nogle få krav til strukturen, der

hjælper jer med at drive fortællingen fremad. Hver akt afsluttes af et vendepunkt, og efter den

første startes hver akt med et  flashback, som lægger fokus på en bestemt konflikt fra karakte-

rernes fortid. Det står jer frit for at bruge flere flashbacks i løbet af akterne. Den femte og sidste

akt slutter med, at tre af karaktererne forlader scenariet. Det kan gøres på mange forskellige

måder, men den sidste skal være ved en karakters død.

Efter det er forandringernes tid slut i  Lotusriget.  Måske har personlige ofre ledt til  en bedre
fremtid for dem, der er tilbage. Måske er riget styrtet i grus, fordi dets ledere lod deres passioner
få frit løb. Intet er i hvert fald, som da scenariet begyndte.
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Setting

Ved paladset kan forandringen mærkes i luften. Et flosset banner blafrer i vinden.

Et blik spejler sig i den dragne klinge. Tavsheden understreges af hjertets tromme-

slag. En gang var de venner. Den gang de kun var dem selv. I dag er de symboler. I

dag er hun qien, og han er demokratiet. I morgen er kun en af dem tilbage.

Lotusriget visner foregår i et eventyr-Asien. Det er inspireret af den genre, der kaldes wuxia, som

er traditionelle eventyr/ridderfortællinger fra Kina. Det er dog vigtigt, at I er indforståede med,

at det ikke er et historisk scenarie. Det foregår ikke i eller reflekterer nogen nation eller folke-

færd. Det er et magisk eventyrland. 

Det giver jer også frihed til at skabe. Naturen er varieret. Havet, snedækkede bjerge, fyrreskove

og bambuslunde står side om side. Kirsebærtræerne blomstrer, imens sneen falder.

Lotusriget er ikke et land,  så meget  som det  er  et  lærred overmalet  med symbolik,  der kan

hjælpe med at fremhæve karakterernes indre liv og drive jeres historie fremad.

De mødes ved den blanke sø...

Sværdet spejler månens blege lys…

Blodet kan ikke vaske hjertet rent.

Der er nogle elementer, som er fastlagte og nødvendige for at understøtte karaktererne og deres

indbyrdes konflikter. Derudover er både du og spillerne velkomne til at indføre flere aspekter af

verdenen, som giver liv til jeres spil.

Qi 

Qi er en særlig kraft som nogen i Lotusriget fødes med. Den manifesterer sig forskelligt folk imel-

lem, men gør dem i stand til at brillere i de ting, de sætter sig for. Vil de være krigere, er det qien,

der gør dem i stand til at løbe hen over vandet eller springe højere, end nogen andre kan. Er de

musikere får qien følelser og minder til at danse fra strengene frem for, at de blot sender smukke

toner af sted. Strateger besidder et klarsyn og overblik, som almindelige mennesker blot kan

misunde. De er dygtigere mennesker. Men måske er de ikke bedre mennesker.

Kun en meget lille andel af befolkningen fødes med  qien. Den går i arv ned igennem slægter.

Besidder kun den ene forælder qi, kan afkommet få det, men det kan også ske, at de ikke gør. Qi

opstår ikke spontant udenfor de centrale familier.

Når en  qi-bruger benytter sig af sin  qi, kan andre  qi-brugere fornemme det, hvis de er i nær-

heden. Man kan ikke fornemme, hvor stærk en anden qi-bruger er, kun at de besidder qien.

Samfundet 
Riget er opbygget i to klasser: dem med qi og dem uden. Da dem med qi reelt er bedre, har det

været naturligt, at de tog styringen. Det har historisk set ført til dynastier, og riget ledes nu af en

enevældig kejserinde. Det har på mange måder kommet Lotusriget som helhed til gode: infra-

strukturen er god, folket sulter ikke, man handler med nabolandene i stedet for at bekrige dem. 
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Det er dog kun dem med qi, der selv får lov at bestemme over deres egne liv. Er man født uden,

følger man formentligt i sine forældres fodspor. Eller måske bliver man rykket op med rode og

flyttet for at tjene et andet sted, hvor der er mere brug for ens arbejdskraft. Der bliver ikke brugt

energi på at undervise bønder i at læse og skrive, de får ikke lov til at rejse, med mindre deres

arbejde er at fragte ting. Riget blomstrer, men kun overklassen udvikler sig. Kun de har noget at

se frem til.

Ved scenariets  start  er  der begyndende strømninger af  demokratiske bevægelser.  Der findes

dem, der synes, at folket selv bør bestemme. Dette skyldes til dels, at segregationen mellem dem

med qi og de qi-løse er blevet mindre. Nogle adelsfolk ægter qi-løse. Andre tager qi-løse elskere og

nogen misbruger stadig deres magt, når dette resulterer i et barn, dræber man det ikke længere,

hvis bastarden viser tegn på qi, man udnytter det i stedet som en ressource i familien. Titelløse,

men magtfulde.

Dueller 
Dueller udkæmpes ofte og kan stå iblandt enhver. Dueller kan være mange ting og udkæmpes på

mange måder. De kan være venskabelige eller være en måde, hvorpå man udstiller en andens

tåbeligheder. En officiel duel, der er blevet accepteret af modparten, er dog altid lovlig – også når

de udkæmpes med våben. De kan have store konsekvenser for forholdet imellem de deltagende,

men omverdenen må ikke gribe ind eller straffe på baggrund af dem. Af samme årsag må de offi-

cielle dueller hellere ikke lede til mord eller voldsomme skader, så de kræver stor selvkontrol.

Trækker man et våben for at indbyde til duel, siger man ”Så længe lotussen blomstrer...” og ac-

cepterer man duellen, svarer man med  ”kan ære bestå.”. Trækker man sit våben tavst, er det

imidlertid en regelløs kamp, der ofte har store konsekvenser.

Fønikssværdet 
Fønikssværdet er et legendarisk våben med magiske kræfter. Det siges, at det blev smedet til den

kriger, som samlede Lotusriget, og at det siden har været involveret, hver gang riget undergik

store ændringer. Det blev draget, da grænserne sidst flyttede sig, da dynastiet skiftede, da en

invaderende hær kom dertil  og  ved lignende store omvæltninger.  Fønikssværdet  indeholder

stærke qi-kræfter, som kan bruges af enhver, der holder det – om de er født med eller uden qi.

Men det er også farligt. Så længe en qi-bruger er såret af Fønikssværdet, mindsker det deres qi-

kræfter.
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Karaktererne
Karaktererne er scenariets kerne. Der er ikke en fastlagt historie, men en række konflikter imel-

lem dem, som I kan bruge til at bygge jeres fortælling op om. Der er flere tråde i karaktererne,

end I rimeligvis vil kunne nå igennem. Du skal gøre det klart for spillerne, at de skal vælge det,

de finder interessant og lade resten ligge. For at hjælpe dig med at holde overblikket, er der til

sidst i scenariet en oversigt over alle de konflikter, der er skrevet ind i karaktererne.

Hemmeligheder, der kan afsløres undervejs, er en stor del af, hvordan karaktererne er opbygget.

Der spilles her med halvåbne kort.  Nogle  hemmeligheder kender alle de involverede parter,

mens andre er skjulte for at have overraskelsesmomentet i spil. Der er hints og offentlige hem-

meligheder, for at spillerne skal kunne bruge denne viden og spille op til hinanden omkring af-

sløringerne. Det er altså ikke et problem, hvis du undervejs nævner hemmelige elementer åbent,

når I planlægger scener. Den gode historie er vigtigere end overraskelsen.

Her følger en kort beskrivelse af de fem karakterer. Der er enkelte bipersoner nævnt i løbet af

karakterbeskrivelser,  du kan spille dem, hvis det er strengt nødvendigt i  historien, men som

udgangspunkt er dette fortællingen om de fem hovedpersoner. Alle andre er statister.

Guang
Kejserindens søn og kronprins i  Lotusriget.  Han er autoritetstro og traditionsbunden og tror

bestemt på, at kejserfamilien har ret til at regere på grund af deres qi. Han er kejserindens andet

barn  og  regnede  med  at  skulle  fungere  som  rådgiver  for  sin  storesøster.  Hun  forsvandt

imidlertid for omkring et år siden, og han er nu selv tronarving. Han er skræmt af den post og

anser det for en pligt og en byrde, han bærer for folket. Det skræmmer ham især, at han skal

lede, da han er svagere i qien, end hans søster var.

Jian-Min 
Adelsmand født uden qi-kræfter, da den ene af hans forældre var qi-løs. Ligesom Guang, regnede

han ikke med at skulle overtage styringen af sin familie, men hans lillebror, som havde qi, døde

ung.  Jian-Min  er  åbent  fortaler  for  forandring  og  rettigheder  til  de  qi-løse.  Han  leder  i

hemmelighed den spirende revolution, der følger de demokratiske strømninger. Ved scenariets

start, har han ikke åbent erklæret sin forbindelse til oprøret. Selvom han siger, at han kæmper

for masserne, er det på mange måde sig selv, han kæmper for. Han er en dygtig maler og er god

til at læse andre, men er ikke en stor kriger.

Zhihao
Hun er en meget stærk qi-bruger, men hun er født uden titel, da hun er følgen af et sidespring, en

adelige har haft. Hun blev læremester for kejserindens børn. Guang tog velvilligt imod hende og

holder hende i høj agt. Hans storesøster Yu-Long brød sig på ingen måde om Zhihao eller hendes

lektioner. Da Yu-Long forsvandt, blev Zhihao gjort til syndebuk. Hun blev vansiret ved at få det

ene øje brændt ud og vanæret ved at miste alle titler og rang som qi-bruger. Guang forsøgte at

holde hånden over hende og sikre, at hun kunne blive ved paladset. Han gjorde hende til med-

kaptajn for sin personlige garde.  Hun er ikke glad for den plads,  fordi  hun ikke længere er

velkommen på paladset i andre end Guangs øjne. Hun har selv forsøgt at finde en løsning ved i
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hemmelighed at forlove sig med Jian-Min. Hun har brug for hans titel for at være en del af qi-

adelen igen, og hvis  han får børn med  qi, løser det  hans families  problemer i  adelens øjne.

Zhihao vil gerne elske og elskes og savner mest af alt en familie og et sted at høre til.

Chao-Fen
Hun er qi-løs, men er alligevel en mesterlig kriger – omtrent så god som man kan blive uden at

have qien. Hun er født til at være ukendt, men ville ikke affinde sig med denne skæbne. Hun er

nu kommet til toppen via en blanding af hårdt arbejde og beskidte tricks. Hun har gjort alt, hvad

der skulle til. Hun redede Guangs liv og blev kaptajn for hans personlige livgarde, hvilket var en

enorm ære for en  qi-løs. Hun er på mange måder også hans ven, men han føler ikke, at det

sømmer sig. Guang har dog delvist berøvet hende titlen, da han gjorde Zhihao til med-kaptajn.

Dette sved kun mere, da de to har været rivaler om hans gunst, i al den tid Chao-Fen har været

ved hoffet. Chao-Fen havde i en årrække et forhold med Jian-Min. Det stoppede, fordi Jian-Min

ikke kunne acceptere hendes vilje til at bruge alle midler for at komme til tops. Hun mistænker

dog, at det skyldes, at hun er qi-løs. Det vil ikke gøre den formodning mindre stærk, hvis Chao-

Fen finder ud af, at Jian-Min nu er forlovet med hendes rival Zhihao.

Yi
Yi er kejserindens datter Yu-Long forklædt som en  qi-løs tjener. Hun ønskede sig aldrig leder-

ansvaret, og da hun så, at der var noget galt med riget, følte hun stadig ikke, at hun kunne løse

problemet indefra. Hun foregav derfor sin egen død og stak af. Hun fandt imidlertid ud af, at

hun heller ikke kan løse alle problemerne på egen hånd. Hun tog derfor tilbage til hovedstaden

og opsøgte Jian-Min for at hjælpe med oprøret – med ham som leder. Hun har forsvoret at bruge

sin qi, og hun vil ikke afsløre sin sande identitet. Hun arbejder nu officielt som Jian-Mins kam-

mertjener. Samtidig har hun dog formået at komme til at tjene som Guangs spion, for at kunne

skaffe ham information om Jian-Min – eller hun kan fortælle de løgne, som det hjælper dem

bedst, at Guang tror på. Yi er også budbringer i en mere uskyldig kapacitet, nemlig for at sende

beskeder imellem Jian-Min og hans forlovede Zhihao. På den måde har Yu-Long set sin gamle

læremester i et nyt lys, hvilket har ledt til  nogen skyldfølelse over den skæbne, Yu-Long har

forårsaget. Samtidig er Zhihao i tvivl om, hun kender sin forlovede eller budbringeren bedst.

Karakterfordeling 
Karakterfordeling er altid svært, når man ikke kender spillerne godt. Her får du et forslag til,

hvilken type spiller, de enkelte karakterer er velegnede til. Der er også en opvarmningsøvelse,

som  kan  hjælpe  med  at  finde  ud  af,  hvordan  spillerne  er  –  denne  beskrives  i  afsnittet  om

spilstart.

Det er vigtigt, at alle bliver inddraget i spillet, så giv gerne de lidt mere tilbageholdende spillere

karaktererne Guang og Jian-Min, fordi de er centrale i konflikterne og nok skal blive inddraget af

de andre.

Giv gerne Zhihao og Chao-Fen til spillere, der er mere udadvendte, fordi de selv skal gøre mere af

en indsats for at komme ind i scenariet. 

Yi/Yu-Long kan gå begge veje – du kan eventuelt give denne karakter til en spiller, der gerne vil

være hovedpersonen. De vil formentligt nyde det indre spil med at have hemmeligheder og at

vælge, hvornår det skal afsløres.

Derudover er Zhihao og Jian-Min velegnede til spillere, der gerne vil gå i den mere afdæmpede

poetiske retning, imens Chao-Fen er god til en, der gerne vil spille meget kamp og kung fu.
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Scenariets struktur
Karaktererne skulle gerne klæde spillerne på til at sætte en masse scener, der giver interessant

spil.  Der er imidlertid forskel på en række gode scener og en god historie. Det er derfor din

opgave at holde overblikket og hjælpe spillerne med at få skabt sammenhæng. Scenariet har en

fastlagt struktur og en række værktøjer, der hjælper med at lede spillerne fremad og tvinger en

eskalering af konflikten i løbet af scenariet.

Vendepunkter
Lotusriget visner er inddelt i fem akter, som hver afsluttes med et vendepunkt. Et vendepunkt er

en bestemt hændelse, som skal ske. Dette er sceneoplæg, som alle er formuleret således, at det er

op til  jer  at  finde frem til  præcis,  hvordan det  sker og hvilke karakterer,  der er involveret.

Spillerne kender fra spillets begyndelse vendepunkterne. De giver således fortællingen en rette-

snor, men de kan tilpasses alt efter, hvordan karaktererne fortolkes hos jer.

Hver akt har et tilhørende felt med vendepunktets titel,  så spillerne kan holde overblik over

dem. Alle felterne lægges ud i rækkefølge, så de kan ses fra begyndelsen. En markør (på Fastaval

2018 vil det være en lotus foldet i papir) lægges på det første vendepunkt og to på det sidste. Når

markøren på det første vendepunkt er brugt vandrer den til det næste, indtil den når det sidste,

hvor der så er tre markører. Hvis en spiller flytter en markør, indikerer de, at vendepunktet

aktiveres. Det kan gøres ved at flytte den før en scene, hvorefter elementet skal indgå i scenen,

som spilleren sætter. Alternativt kan en spiller flytte markøren, hvis de mener, deres handling i

løbet af en netop spillet scene opfylder vendepunktet. Vendepunkterne skal bruges i den givne

rækkefælge og er listet nedenfor:

1. Fønikssværdet er forsvundet, en af karaktererne skal informere en af de andre om denne
hændelse.

 Her  er  det  meningen,  at  det  ikke  er  klart,  hvilken  karakter,  der  har  erhvervet  sig

Fønikssværdet. Det kan i stedet afsløres af en af spillerne senere, når det giver mening i
fortællingen.  Fønikssværdet  har  sit  eget  sæt  af  kort,  dem  skal  du  lægge  frem  nu,
således  at  en  spiller  kan  tage  det,  når  de  beslutter,  at  det  er  dem,  der  har  stjålet
Fønikssværdet. Det kan være, når de decideret trækker sværdet for at bruge det i kamp,
eller f.eks. når de bedyrer, at det ikke er dem, der har stjålet det – for at indikere at de
lyver. Eller det kunne være, når de vil give det til en af de andre spillere.

2. Nogen aflægger et løfte.

3. Nogen ændrer mening.

4. Kejserinden dør.

 Det er ikke givet, hvordan hun dør, det skal spillerne selv finde frem til. Måske er der
en der myrder hende, måske bliver hun henrettet af et oprør, eller måske bliver hun
bare pludseligt syg.

5. Tre karakterer forlader scenariet. Den sidste skal dø. Der er her tre markører, og vende-
punktet spilles således tre gange i forskellige afskygninger.

Hver gang en akt er afsluttet med et vendepunkt, skal den næste scene være et  flashback. Dette

vil sige, at hver akt (foruden det første) startes med et flashback. Meningen er, at I skal bruge

dem til at sætte forholdene i perspektiv. De bliver således oplæg til konflikterne i den næste akt.
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Det sidste vendepunkt er ikke helt som de andre. For at sikre, at alle karaktererne har mulighed

for at få deres egen historie afrundet, er det nemlig delt i tre. Der er derfor også tre markører til

det. Ligesom med de andre vendepunkter, sættes en afslutningsscene ved at tage en af markø-

rerne, før scenen sættes, eller når man synes kravet er opfyldt. I slutning af en af disse scene,

skal en af de medvirkende karakterer tage sig selv ud af scenariet. Det kan være ved at dø, ved at

rejse bort, blot ved at erklære, at man ikke længere vil involvere sig i konflikten, ved at slutte

fred eller noget helt femte. Målet er, at karakteren får afsluttet sin egen fortælling og afrundet

den del af historien. Derefter deltager karakteren ikke længere i scenariet.

For at give spillerne en chance for at fornemme hinandens karakterer uden samtidig at skulle

sætte scener, er den første akt relativt fastlagt. Der er 3 sceneoplæg, som skal spilles. Ligesom

med vendepunkterne, er det dog ikke fastlagt, hvilke karakterer der deltager. Det skal du og

spillerne i fællesskab vælge. Præsenter alle tre scener samtidig, før I bestemmer jer for række-

følgen og hvem, der er med.

I listen herunder er scenerne beskrevet, sammen med noget hjælp til afviklingen.

 To af karaktererne mødes ved en tilfældighed i en park tilknyttet paladset, deres snak

falder på deres visioner for fremtiden.

 Scenen begynder, når emnet for samtalen bliver fremtiden, spring smalltalk over. Det

kan både være rigets fremtid som helhed eller deres drømme for dem selv.

 Nogen giver en anden en frugt.

 Få overbringeren til at beskrive udseendet og eventuelt oprindelsen af frugten. Den

skal naturligvis bruges som et symbol og et afsæt til  at beskrive de to karakterers

forhold.

 Traditionen byder at sætte papirsbåde med skrevne ønsker i floden, når smeltevandet

kommer brusende ned fra bjerget.  Der udkæmpes en duel om retten til  at sætte den

første båd i vandet ved forårets komme.

 Scenen kunne for eksempel handle om, at Guang har tilbudt æren til enten Zhihao

eller Chao-Fen, men de skal kæmpe om den. Husk at dueller ikke behøver at være

slåskampe, det kan også være et kampløb om at komme først, en duel på at lave den

smukkeste båd, etc.

Herefter spilles det første vendepunkt –  Fønikssværdet er forsvundet. 
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Den første scene i akt 2 er et flashback, her er det fastlagt, at spilleren, der spiller Yi, skal sætte

en scene som introducerer Yu-Long. Dette må du gerne fortælle den pågældende spiller tidligt,

således at vedkommende ikke bliver overrasket.

I resten af scenariet er det op til spillerne selv at sætte scener, de finder interessante. Det er vig-

tigt, at du som spilleder indgår i en løbende dialog med spillerne om, hvilke konflikter de gerne

vil have frem, og hvilke der ikke lægges vægt på.

Efter den sidste scene er afsluttet, kan du eventuelt lade én eller begge af de to karakterer, som

kan være tilbage i  scenariet,  fortælle en kort epilog.  Brug kun epilogen, hvis du føler,  at en

karakters historie ikke er helt afklaret, ellers slut scenariet uden epilog.
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Duelmekanik
Mekanikken er til for at formalisere dueller mellem to eller flere spillere. Den er bygget op om-

kring spillerkonsensus; en duel slutter ikke, før spillerne er enige om udfaldet. Systemet sørger

for, at duellerne er en slags samtale om, hvad der er det bedste udfald for historien, mens det

samtidig giver plads til storslåede wire-fu-kampscener. En duel skal dog ikke kun forstås som en

kamp, karaktererne kan sagtens udkæmpe en duel på poesi, malerkunst, eller hvad de ellers

synes passer som en prøvelse karaktererne imellem. Det kan også være en mental  kamp på

viljestyrke, hvor de slås i deres sind, imens de for omverdenen virker rolige.

Dueller udspilles som en slags fortællescener, hvor fortællingen går på skift og er guidet af en

kortmekanik. Hver spiller har et sæt af specifikke kort til deres karakter. Derudover har Føniks-

sværdet også et sæt kort, som en spiller, der besidder Fønikssværdet, kan bruge i stedet for sine

normale kort.

Når en duel starter trækker spillerne en hånd af 3 kort. En duel foregår ved, at spillerne på skift

spiller et kort og fortæller en lille beskrivelse af, hvordan det næste stykke af kampen forløber.

Når man har spillet et kort, trækker man et nyt op på sin hånd.

Mekanikkens kerne er de felter, som spillerne

placerer kortene i før deres beskrivelse. Der er

to typer felter: et fælles midterfelt og person-

lige karakterfelter. Hver spiller, som deltager i

duellen, tilføjer deres karakters felt til det fæl-

les midterfelt og danner dermed en spilleplade

som vist på figuren til højre. 

Spilles et kort i midterfeltet signalerer man, at

man blot ønsker, at duellen fortsætter.

Placerer man kortet i et af karakterfelterne, sig-

nalerer  det,  at  man  ønsker,  at  den  karakter,

som  feltet  tilhører,  vinder  duellen.  Man  kan

altså spille enten foran sig selv for at sige,  at

man ønsker at vinde, eller spille foran en mod-

stander for at  vise,  at  man ønsker at  tabe til

den person.

En karakter kan kun besejres ved selv at spille

et kort i en anden karakters felt umiddelbart efter, at denne karakters spiller selv har spillet et

kort i  sit  eget felt.  Det  vil  sige,  at  en duel altid afsluttes  af  den tabende spiller,  som derved

kontrollerer fortællingen om sit eget nederlag. Samtidig kan dette kun ske, hvis modstanderen

selv har ønsket at vinde.

Ideen er altså, at en spiller kan foreslå sin egen sejr udformet på en bestemt måde. Hvis det ikke

er et nederlag modparten kan gå med til, kan de blot spille kortet i et andet felt. Hvis de gerne vil

tabe duellen, kan de spille i modstanderens felt og samtidig få det sidste ord og farve udfaldet.
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På hvert kort står en sætning, denne bruges til inspiration i fortællingen. Teksten bruges kun til

at give variation og flair i kampene og har altså ikke en regelteknisk funktion. Sætningen skal

ikke nødvendigvis bruges ordret i beskrivelsen, men hjælper med at skelne forskellige kampstile

karaktererne imellem. Spillerne kan også tolke ganske frit på indholdet og fortælle fra forskel-

lige vinkler. Det kan for eksempel være om handlinger, de udfører, det de siger, deres tanker og

følelser i situationen, eller hvordan omgivelserne spiller ind i duellen.

En spiller må aldrig spille mere end ét kort ad gangen.

I en duel, der kun involverer to karakterer, spilles der derved efter tur. I en kamp som invol-

verer flere end to karakterer, er der ikke en bestemt rækkefølge. Det er op til spillerne selv at

give hinanden plads og at deltage, som de synes passer bedst. 

Som nævnt i  detaljerne om Lotusriget, er der et særligt ritual omkring formelle dueller med

våben. Her siger udfordreren: ”Så længe lotussen blomstrer...”, og modtageren svarer: ”...kan ære

bestå”. Denne formalitet bruges kun i dueller med våben for at undgå skrækkelige konsekvenser

som dødsfald eller lemlæstelse; og for at sikre at omverdenen ikke griber ind for at stoppe dem.

For at starte enhver anden duel trækker den ene spiller blot en hånd af kort og lægger deres

karakterfelt ind til midten.
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At sætte scener
Forhåbentlig vil spillerne selv have rigeligt med sceneforslag efter scenariet starter, men ellers

kan du hjælpe dem på vej. Scener kan sættes på forskellige måder, så de er mere løse eller faste:

 En spiller kan ønske sig en scene med en eller flere af de andre karakterer om et bestemt

emne.

”Jeg vil gerne have en scene med Guang, hvor jeg fortæller, hvad jeg virkelig

føler om, at han ikke vil kendes ved mig offentligt.”

 En spiller kan ønske en scene med en anden person et bestemt sted.

”Jeg vil gerne mødes i hemmelighed med Jian-Min. Det er midnat, månen er

halv og det er mørkt i stenhaven. Ingen af os har opdaget, at Yi gemmer sig i

skyggerne og overhører det hele.”

 En spiller kan også blot ønske sig at være med i en scene, men ikke kende nogen af detal -

jerne.

”Jeg kunne godt tænke mig at få en af mine konflikter mere frem. Er der nogen

af jer, der kunne tænke sig at spille den næste scene med mig?”

Meningen  er,  at  I  hjælper  hinanden  på  vej  med  at  finde  på  ideer  og  holde  styr  på  hvilke

konflikter, der skal udforskes. Scenesætningen er således en dialog om, hvad man gerne vil med

sin egen karakter,  og hvor  I  gerne vil  hen med historien i  fællesskab.  Eksemplerne ovenfor

antyder, at det er ens egen karakter, men det er også fint at sige:

 ”Det er længe siden, vi har haft Zhihao og Chao-Fen på banen, skal vi ikke have en

scene med jer?” 

Det er nok især dig som spilleder, der skal holde øje med, at der bliver givet rampelys til alle.

Det vigtigste i planlægningsfasen er, at I ikke får fastlagt scenen for meget på forhånd.

Det er altså helt fint at sige:

 ”Jeg vil genre have en scene, hvor jeg afslører, at jeg kender din hemmelighed.” 

Det er dog ikke meningen, at I definere udfaldet ved for eksempel at sige: 

”Jeg vil gerne have en scene, hvor jeg afslører, at jeg kender din hemmelighed, men

har holdt på den for dig, så nu bliver vi venner.”

Scener  må  tage  en  vilkårlig  form,  som  I  synes  passer.  Ovenstående  er  karakterspilsscener

imellem to eller flere karakterer, men monologer er f.eks. også helt i orden. Det kan også være

en fortællescene, om hvordan en af karaktererne udfører en bestemt opgave, eller det kan være

beskrivelsen af et brev en sender til en anden. Flashbacks er også velkomne og behøver ikke

udelukkende at være de første scener i en akt.
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Når selve scenen skal sættes i gang, bør I finde ud af, hvor den foregår og bruge en smule tid på
at beskrive omgivelserne. Dette er med til at formidle universet og stemningen og kan tages i
brug af spillerne, hvis scenen udvikler sig til en duel. Du kan fortælle noget af oplægget selv,
eller lade spillerne gøre det. Du kan eventuelt stille spillerne spørgsmål om omgivelserne eller
karakterernes påklædning, hvis du gerne vil hjælpe dem til selv at beskrive.
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Spilleders opgave

Din mest essentielle opgave som spilleder er at sikre, at den historie, I får skabt, er sammen-

hængende og fyldestgørende for alle spillerne. Det er en udfordrende opgave, som det er svært

at give konkret hjælp til, men her er nogle forslag til, hvad du kan gøre.

Forsøg at holde et overblik over hvilke af karakterernes konflikter, der er bragt i spil. Hvis spil-

lerne  går  i  stå  undervejs,  er  det  oplagt  at  udforske  videre  på  de  konflikter,  der  allerede  er

introduceret.

Vær også opmærksom på, at der ikke kommer for mange plottråde i spil. Når du kan se, at alle

har en ting eller to, som de kan spille på, kan det være værd at sige til spillerne, at der ikke skal

introduceres meget mere.

Hvis du fornemmer, at dine spillere er tilbøjelige til at tabe fokus, kan det være en fordel efter

hver scene at opsummere, hvad udfaldet blev. For eksempel: 

”Så nu er Chao-Fen kommet til at indrømme sin frustrationer over Guangs opførsel

til ham, og det i Jian-Mins påhør.”

Hør derefter spillerne, om der er nogen scener, de selv har i tankerne, at de gerne vil spille. Hvis
ikke så overvej, om I skal spille direkte videre på den nyetablerede konflikt, eller om I skal have
fat i en anden igangværende konflikt og få nogle andre karakterer på banen. En ideel komb-
ination kan være, hvis I kan fortsætte ved at udforske, hvordan denne nye udvikling påvirker
andre karakterer.
Er spillerne tøvende i forhold til sceneoplæg, er det også en god ide at opsummere, hvilke bolde I
har i luften og kan spille videre med: 

”Så lige nu har vi Guang, der har fundet ud af, at Yi er en dobbeltagent, men ikke

har afsløret det for andre endnu. Zhihao og Chao-Fen har indvilliget i at duellere

foran  publikum  ved  festivallen.  Og  Jian-Min  har  stjålet  Fønikssværdet,  men

mangler en måde at komme tæt på Guang. Hvilken en af de tråde kunne I tænke

jer, at vi gribe fat i nu?”

En vigtig opgave er at cutte scenerne. Ideelt set er spillerne så optagede af spillet, at de ikke har
overblik over, hvor det vil være godt. Der må gerne være plads til stilhed og dvælende eftertænk-
somhed. Men hold gerne scenerne indholdsmæssigt korte. Hver scene bør kun fokusere på én
konflikt. I skal hellere sætte en scene mere, der så fokuserer på en anden konflikt end at prøve at
få dem alle med i en enkelt. For at komme frem til tragedien, er det bedst, hvis konflikterne
eskalerer indtil de ikke længere kan løses. Så cut gerne før karaktererne kan forsones.

Den eneste undtagelse i forhold til at cutte er, når der duelleres. Her skal du endelig ikke stoppe
dem, før de selv når en afslutning, med mindre du kan se, at begge parter nægter at give sig. I et
sådan tilfælde,  kan det være nødvendigt at lave en pause og bede spillerne tale om, hvorfor
ingen af dem kan give sig. Tal i så tilfælde åbent om, hvilken retning I gerne vil have scenariet i,
og hvad det kræver af de enkelte karakterers historier. Hvis ingen af spillerne realistisk kan se
deres karakter tabe, kan det være en udvej at få en tredjepart involveret i duellen for at rykke
balancen.
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Før spilstart
Der er en række ting, du skal sørge for at gennemgå for spillerne inden I går i gang, og der er et
par opvarmningsøvelser, I skal lave sammen. Her får du en gennemgang og i handout-afsnittet,
finder du også et spilstarts-flowchart, hvor det hele er gentaget i stikord, så du kan være sikker
på at komme rundt om det hele ved afviklingen.

Forventningsafstemning
Hvad regner spillerne med, at de skal have, og hvordan passer det med, hvad scenariet leverer?
Hvor vil I gerne hen samme, og hvad kan de enkelte spillere bedst lide. Scenariet indeholder to
hovedelementer,  den politiske konflikt  og de personlige  relationer,  spørg gerne ind til,  hvad
spillerne helst vil fokusere på. I de fleste afviklinger bliver fortællingen en blanding, da de to
elementer nemt flyder sammen, men det kan være rart at have en ide om, hvor spillernes inte-
resse ligger.
Det er vigtigt, at spillerne forstår, at de er med i en tragedie, og det dermed ikke handler om at
vinde scenariet for sin karakter. Gør det klart, at spillerne skal give plads til hinanden, ideen er
at skabe fortællingen i fællesskab.

Intro til settingen
Forklar dem, at det er wuxia, og hvad det vil sige i denne sammenhæng. Der er de fire vigtige
punkter: qi, samfundsstrukturen, Fønikssværdet og dueller. Det er ikke fastlagt, hvordan resten
af riget og verdenen er, det er op til jer at skabe undervejs.

At sætte scener 
I  skal  have en dialog om, hvor I  vil  have scenariet  hen. Hjælp hinanden,  men planlæg  ikke
scenens  udfald. Brug gerne tid på omgivelserne, når scenerne sættes, dette formidler effektivt
universet og stemningen.

Scenariets struktur og vendepunkter
Introducer konceptet med de fem vendepunkter, der afslutter de fem akter. Akter behøver ikke
at være lige lange, så man skal bare gå til vendepunkterne, når man føler det passer.

Hvert vendepunkt skal følges af et flashback. Der er ikke andre krav til dem end, at de inde-
holder noget fra fortiden.

Afslutningen er  det  femte  vendepunkt  og foregår  efter  samme skabelon,  men der er nu tre
markører. Efter hver af disse scener skal en karakter have forladt scenariet. I den sidste skal
dette ske ved, at en karakter dør.

Duelmekanikken

 Konsensusbaseret. Kan kun vindes/tabes ved enighed. Man diskuterer det ikke med ord,
men igennem hvor man spiller kortene.

 Dueller skal ikke kun forstås som kamp, men kunne også være på musik, maleri, ord, etc.

 Kortene er kun inspiration, de har ikke selv en værdi eller betydning – kun hvor man
spiller dem er relevant.

 3 kort i en hånd. Nyt trækkes løbende op.
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 I midten: duellen fortsætter

 I en karakters felt: den karakter ønskes som vinder.

 Duel afsluttes ved en sekvens af ”jeg vinder” efterfulgt af ”jeg taber”. 

 Kan kun lukkes af accept af nederlag.

 Flere deltagere: man må ikke spille to kort i træk. Ingen fast rækkefølge.

Opvarmningsøvelse 1
Før du deler karaktererne ud, skal du lave følgende opvarmningsøvelse med dem. Den hjælper

med at få en fornemmelse af dynamikken i rummet og en ide om, hvem spillerne er. Desuden

hjælper det med at sætte stemningen.

Du beder spillerne kigge rundt, så de kan huske, hvor hinanden sidder. Derefter beder du dem

om at lukke øjnene. Du siger nu et af ordene angivet på listen nedenfor; spillerne skal så pege på

den person, de synes passer bedst til at spille netop det. De må også gerne pege på sig selv. Der er

to runder, og det er ikke vigtigt, at man får peget på alle spillere, man skal bare vælge, hvad man

synes passer til hver enkelt.

Derefter beder du en af spillerne – uafhængigt af hvem der er blevet peget på – om at fortælle,

hvordan de ville spille det koncept. Det skal bare være en enkelt sætning eller to.

Start øvelsen med at give spillerne et eksempel på, hvad der menes med en sætning om, hvordan

man ville spille det, så det hele ikke hænger på den første spiller. Her er et forslag:

”Hvis  du for eksempel  bliver bedt om at  beskrive hvilken  sne,  du gerne ville

spille, kan svaret være jeg er sneen, der fyger hen over en gletsjer.”

Der er to kategorier af ord først de abstrakte og derefter en type person/rolle. Der er fem af hver,

alle skal prøve at forklare om en af hver slags.

Abstrakte: Bjerg, Hus, Flod, Træ og Vind.

Roller: Soldat, Bonde, Kejser, Kunster og Tyv.

Ideen med øvelsen er at varme spillerne op og gøre dem komfortable i nærheden af hinanden

samtidig med, at de får en smag på det poetiske og besynderlige i stemningen.

Karakterfordeling
Før du deler karakterer ud, skal du kort introducere hver af dem for spillerne. Når du har uddelt
hæfterne, skal du give spillerne tid til at læse. Karaktererne er ret lange, men de er også vigtige,
så bare lad dem gå i dybden, inden I går i gang.

Opvarmningsøvelse 2
Bed hver  af  spillerene efter tur  om at  beskrive  et  sted i  Lotusriget,  der er vigtigt  for deres
karakter. Det behøver ikke at være lange beskrivelser, men det giver jer kulisser, I kan inddrage
undervejs i spillet og introducerer samtidig karakteren for de andre.
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Når alle spillerne har beskrevet  et  sted,  skal  de til  sidst  i  fællesskab beskrive det  sted,  hvor
Fønikssværdet befinder sig. De siger kun en sætning hver og bygger det op sammen. Række-
følgen er valgfri – det er også en øvelse i at fylde og give plads på en gang. Du kan evt. sætte dem
i gang med en sætning selv, hvis de virker tøvende.

Gennemgå vendepunkterne
Konceptet  er  allerede introduceret,  så nu lægger du blot  de fem felter frem i  rækkefølge og
sørger for at spillerne ved, hvad de spiller frem imod. En markør lægges på det første felt og to
på det sidste. Den første markør vandrer så mod det sidste felt, efterhånden som I bevæger jer
igennem scenariet.

Start spillet
Introducer forløbet af den første del af scenariet og de tre scener, som I selv vælger deltagere i og
rækkefølge på. Start så spillet.

 To af karaktererne mødes ved en tilfældighed i en park tilknyttet paladset, deres snak

falder på deres visioner for fremtiden.

 Der duelleres om retten til at sætte den første papirsbåd i vandet ved forårets begynd-
else.

 Nogen giver en anden en frugt.

Derefter spilles første vendepunkt – Fønikssværdet er forsvundet.

Husk at fortælle Yis spiller, at vedkommende skal sætte første scene i akt 2.
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Handouts
På de næste  sider finder du alle handouts,  der bruges til  scenariet.  Til  Fastaval  2018 får du

udleveret et sæt, hvor alt er klart til brug. Hvis du selv skal printe handouts så print enkeltsidet

og vælg ”faktisk størrelse” på alle print med grafik. Vær opmærksom på, at karaktererne er lavet

som A5 hæfter. I dette dokument vises de enkelte sider, så karaktererne nemt kan læses på en

skærm. Efter Fastaval 2018 vil der på ”alexandria.dk” kunne findes en fil med karakterhæfterne

klar til print  – de skal i modsætning til resten printes dobbeltsidet og foldes.

1. Spilstart – Dette er et referenceark over, hvad du skal gennemgå sammen med spillerne

indtil starten af anden akt.

2. Karakterer – Hver karakter består af tre forskellige sektioner, den første er baggrundsin-

formation om karakteren selv, derefter er der et afsnit om karakterens relation til hver af

de andre. Slutteligt er der en oversigt, som spilleren nemt kan referere til i løbet af afvik -

lingen.

3. Konfliktoversigt – en liste over de konflikttråde, der er skrevet ind i karaktererne.

4. Duelfelter – Her finder du midterfeltet og hver karakters eget felt, Yis spiller har to fel-

ter, et til Yi og et til Yu-Long. Felterne bruges også som navneskilte.

5. Vendepunktsfelter – Der er et felt til hvert vendepunkt. Til Fastaval 2018, får du desu-

den tre foldede lotusblomster i papir udleveret som markører.

6. Duelkort – Kortene bliver til Fastaval 2018 professionelt printet. Her optræder de i en

version, hvor de kan printes på en almindelig printer og klippes ud. Hvert kort består af

en forside og en bagside som skal samles i en kortlomme i standard mini-format. 
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Spilstart
1. Forventningsafstemning – historien laves i fællesskab. En tragedie. Personlig og 

politisk konflikt.

2. Intro til settingen

 Wuxia – eventyr-Asien, qi, samfundet er klasseopdelt, fønikssværdet, dueller.

 ”Så længe lotussen blomstrer...” , ”...kan ære bestå”.

3. At sætte scener – ikke fastlagt. Lige på konflikt. Monolog, flashbacks, breve, alle former 
er i orden.

4. Scenariets struktur – fem akter og fem vendepunkter. Flashback efter vendepunkt.

5. Duelmekanikken

 Konsensusbaseret. Tekst kun til inspiration. Vigtigt hvor man spiller kortet. 
Midten: fortsætter. Karakterfelt: den karakter ønskes som vinder.
Duel afsluttes ved ”jeg vinder” efterfulgt af ”du vinder” – afsluttes af taberen.

 Hånd af 3 kort (fyldes undervejs).

 Flere deltagere: Ingen fast rækkefølge, skal give plads til hinanden.

6. Opvarmningsøvelse 1 – Udpeg spiller til begreb. En tilfældig spiller forklarer, hvordan 
de ville spille det begreb. To runder – alle behøves ikke udpeges af alle.

 Bjerg, Hus, Flod, Træ, Vind.

 Soldat, Bonde, Kejser, Kunstner, Tyv.

7. Karakterfordeling – intro til karakterer. Spilles med halvåbne hemmeligheder.

8. Opvarmningsøvelse 2 – steder

 Hver karakter beskriver et sted, som er vigtigt for dem.

 I fællesskab beskriver I det sted, hvor fønikssværdet befinder sig. Kun en 
sætning hver, I bygger det op sammen. Rækkefølgen er valgfri – det er også en 
øvelse i at fylde og give plads på en gang.

9. Introducér vendepunkter – alle fem lægges op på række. En markør på første, to på 
sidste.

10. De tre første scener:

 Nogen giver en anden en frugt.

 Der duelleres om retten til at sætte den første papirbåd i vandet ved forårets 
begyndelse.

 To karakterer mødes i paladsets park og snakker om visioner for fremtiden.

11. Vendepunkt 1 – Fønikssværdet er forsvundet.

12. Akt 2 – første scene – Yis spiller skal sætte et flashback, hvori Yu-Long bliver 
introduceret.
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Du skæver mod tronen, da du passerer igennem tronsalen. 

Kigger aldrig direkte på den. Som solen kan dens glans være 

stor nok til at blænde. Alligevel trækker den i din bevidsthed. 

Den høje ranke ryg, de skarpe udsmykninger, det bløde sæde. 

Over den er fire tegn. Gamle, men hvert år ny-forgyldte, så de 

aldrig glemmes. Visdom, ære, ansvar, qi. Du bærer dem alle som 

smykker og som lænker. 

Du bærer dem alene. 

Du er Guang – en ung prins, der uforventet er blevet tronarving til 

kejserdømmet 

Du havde aldrig troet, at du en dag skulle regere kejserdømmet. Du havde 

aldrig ønsket det. Du har qi i blodet og en nobel opvækst – du er egnet, men 

ikke bestemt til denne opgave. Din plads skulle være i skyggen. Et skridt bag 

tronen, hvorfra du kunne støtte og vejlede din søster, Yu-Long. Men Yu-Long 

er der ikke til at kunne regere mere, så nu tilfalder byrden dig. 

En regent skal være fuldt uddannet: regning, skrivning, kunst og kamp. Men 

vigtigst af alt er dog qi-kunsten. Kraften er medfødt, men kan kun udnyttes 

til fulde, hvis man forstår at styre den. Det ved du, og derfor har du altid 

helliget dig din træning med din mester Zhihao. Din søster var anderledes. 

Hun var stærk i qien, langt stærkere end dig, men hendes vilje til at tilside-

sætte sig selv for at tjene sit rige var svagere. Hun var aldrig interesseret i 

sin træning. Ofte sagde hun, at hvis qien virkelig var det, der gav retten til at 

lede, burde hun følge dens vilje – sit instinkt – fremfor at lære at tøjle den. 

Du håbede ofte, at hun tog fejl. For du kan mærke qien i dig og kontrollerer 

den godt, men dens kald er blot en hvisken og ikke den brusen, der løber 

igennem både Zhihao og Yu-Long. 

Du havde ofte sukket og tænkt, at Yu-Longs ringe forberedelse betød, at hun 

aldrig ville kunne klare at regere uden dig ved sin side. Tanken havde aldrig 

strejfet dig, at det omvendte kunne blive nødvendigt. Det er det nu. 

Hvad værre er, havde din moder nær tvunget dig til også at miste din be-

troede læremester. Hun gav i sin sorg Zhihao skylden for Yu-Longs ulykke. 

Hun hævdede, at hvis Zhihao havde været en ordentlig læremester, ville Yu-

Long have kunnet forsvaret sig selv. Du nærer intet had til Zhihao, for du 

ved, at hvis Yu-Long ikke lærte, var det, fordi hun ikke ville lære. Hun tog 

altid for let på sit ansvar, og nu må jeres rige nøjes med dig. 
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Derfor burde du nu mere end nogensinde før stoppe med at sætte dig selv i 

fare. Men dette er det eneste offer, du ikke har kunnet gøre for dit land. Du 

har ikke kunnet afstå fra tid til anden at tage ud og jage rigets vilde dyr. Det 

er dit øjeblik af frihed. Din ene chance for at tage ud og hjælpe befolkningen 

hos dem selv. Se dem i øjnene og vise dem direkte, at du er villig til at sætte 

dit eget liv på spil for dem. Du vil risikere at dø for dem, ikke blot leve hele 

dit liv for deres skyld. 

I en verden i kaos er traditionerne det solide fundament. Der er begyndt 

at være røre i befolkningen. Der er endda nogen, der hvisker om, at 

kejserdømmet bør nedlægges. Du ynker dem, at de ikke forstår, hvad de har 

brug for. Men du tjener dem alligevel. Du vil ikke bøje for nogen, du lever 

for dit land. 

Dit våben er viften. Det er et elegant våben, der i utrænede hænder ikke er 

meget mere end et smykke. Trods en skarpe kant er en vifte ikke en stor 

trussel i hænderne på andre end en qi-bruger. Det er derfor et traditionelt 

våben i kejserfamilien. Du havde altid ønsket at være en af de store qi-

mestre, der kunne bruge et sådant våben, men du følte ikke, at du besad de 

fornødne evner til at gøre det. Derfor vil du altid være taknemmelig for, at 

Yu-Long gav dig disse vifter, på din fødselsdag, da du blev myndig. De 

smukke blade er mere end blot våben, de er din forsikring om, at din søster 

kender dig og tror på dine evner. De er det af hende, du stadig har ved din 

side. 
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Zhihao er følgen af en adeligs sidespring, født med qi men uden titel. Før 

i tiden ville man have skilt sig af med den slags børn med det samme. 

Tiderne har dog ændret sig, og nogle familier vælger at tage dem med qi til 

sig, ikke som en del af deres familie, men som skattede tjenere. Man nævner 

ikke, hvor de kommer fra, men accepterer, at de er en værdifuld resource.  

Zhihao var din læremester. Zhihao er meget stærk i qien og har brugt hele 

sin ungdom på at optræne sine kræfter og kontrollere dem til fulde. Hendes 

evner blev bemærket af din moder, kejserinden, og Zhihao blev inviteret til 

at være din og Yu-Longs læremester. Du blev straks imponeret af hendes 

kunnen. Du ønskede at lære, du ønskede at være ligeså stærk, så du gjorde 

alt, hun bad om. Du gik til denne træning med endnu større velvilje end alle 

dine andre lektioner. Zhihao værdsatte din dedikation, og I brugte megen tid 

sammen. Du nærer dyb respekt for hende.  

Zhihao faldt i unåde, da Yu-Long forsvandt, men tjerner nu som din 

livvagt. Da Yu-Long blev taget af landevejsrøvere, var jeres moder knust. Da 

hun ikke kunne finde gerningsmændene, vendte hun sig mod Zhihao for at 

få afløb for sin sorg. Zhihao blev vansiret ved at få det ene øje brændt ud. 

Hun blev vanæret ved i fremtiden at skulle betragtes som qi-løs. Hun skulle 

også have været bortvist, men du frelste hende ved at lade hende dele 

posten som kaptajn for din personlige livgarde med Chao-Fen. På den måde 

har du sikret, at hun kan blive ved paladset. 

Zhihao er din nærmeste rådgiver. Hun lærte dig ikke kun at bruge din qi, 

men også din fornuft. Hun har altid lyttet til dig, når du havde brug for at 

dele dine tanker. Hun havde altid råd at give. Hun tror på dig, og tror på at 

du kan klare at tjene riget som dets kejser. Du kunne ikke bære at miste 

både hende og din søster. Du er måske nok hendes regent, men hun er din 

mester. 

Zhihao er din kampesten, så solid en grund at stå på som et bjerg, men ikke 

urokkeligt, og hvis først den triller, kan du alt for let miste balancen. 

Du elsker hende, fordi hun har gjort dig til den, du er. 

Du hader, at hendes nu ødelagte ansigt er en evig påmindelse om, at selv 

med din magt er det ikke nok til at holde dine kære sikre. 
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Chao-Fen er født qi-løs, men bor nu på paladset som din livvagt. Hun 

blev født i en lille landsby, du aldrig har hørt om. Hun trænede hårdt og 

meldte sig til hæren. På en af dine storvildtjagter, måtte du lade dig nøje 

med qi-løse vagter. Chao-Fen var iblandt dem, og det er du taknemmelig for, 

for hun reddede dit liv. Du tilbød hende derefter æren at tjene ved paladset, 

som kaptajn for din livgarde. Den ære ville normalt aldrig tilkomme en som 

hende. 

Chao-Fen er den stærkeste qi-løse kriger. Du var ikke blot taknemmelig 

over, at hun havde reddet dit liv. Du var imponeret over, hvad hun var i 

stand til at gøre uden særlige kræfter. Du værdsætter at have hendes beskyt-

telse, men i ligeså høj grad ville du gerne træne med hende. Din qi er ikke så 

stærk, som du ønsker, så det giver dig håb at se, at man kan komme så langt, 

som Chao-Fen er helt uden den. Du indrømmer det nødigt overfor andre, 

men du vil gerne lære af hende. 

Chao-Fen er din ven, selvom det ikke sømmer sig. Hun er en livlig person, 

der ikke blot har forventninger til dig, men også lader til blot at nyde dit 

selskab. Hun dømmer dig ikke for din jagt eller lange bade, men opfodrer 

dig til at tage pauser. Frem for alt er hun ærlig overfor dig, hun viser 

respekt, men bukker og skraber ikke som andre. Den gang Yu-Long var i 

live, var det også Chao-Fen, der kunne gyde olie på vandene imellem jer. Det 

glæder dig at have hende i dit liv, men du ved også, at der ses skævt til, at du 

er gået så langt som til at udnævne hende til kaptajn i livgarden. Du sørger 

for at lægge skjul på jeres venskab, når andre er til stede – officielt er hun 

blot din tjener. Kun når I er alene, er I venner. 

Hun og Zhihao styrer nu livgarden sammen. De to har altid udvist en 

mængde rivalisering, og du har til tider opildnet denne ved at lade dem 

kæmpe om det samme. Det var ikke årsagen til valget i denne omgang, men 

det hjælper nok til, at de yder deres bedste. Du ved dog, at Chao-Fen ikke 

værdsætter at dele sin post med Zhihao, så måske skal der foretages en af-

klaring på et tidspunkt. 

Chao-Fen er latteren, der gør alt det tunge lidt lettere, men måske kan blive 

overdøvende. 

Du elsker hende, fordi det giver dig styrke at se, at også det jævne folk kan 

holde af dig. 

Du hader, at hun er qiløs, men alligevel kan være bedre end dig på flere 

måder. 
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Jian-Min er en adelig født uden qi-kræfter. Hans mor valgte at bryde med 

traditionen og ægte en qi-løs. Jian-Min er en følge så problematisk, at det 

ikke burde være tilladt. Oprindeligt var problemet dog ikke så stort, da hans 

yngre bror heldigvis havde qien. Ulykkeligvis døde arvtageren dog, og nu 

står en qi-løs til at skulle administrere en af rigets største formuer. Var han 

en anstændig person, ville han frasige sig den position med det samme. 

Jian-Min introducerede dig til jagtens glæder. Den gang I var unge, før det 

blev ubestrideligt, at Jian-Min ikke ville udvikle qi, besøgte han ofte paladset. 

Det er en skam, at I brugte energi på ham. Én god ting kom der dog ud af det. 

Han tog dig med på jagt. Han viste dig friheden ved at være i naturen 

overfor en håndgribelig trussel. Et mål man kunne nedlægge. 

Jian-Min er fortaler for, at de qi-løse skal have indflydelse. Du begriber 

ikke, at kejserinden ikke for længst har sat hårdt ind imod den slags tale. 

Han mener, at folket bør vælge deres egne ledere iblandt alle mennesker. At 

de qi-løse bør administrere deres egen tilværelse. Han aner ikke, hvilket 

kaos og hvilken smerte det ville lede til. Som qi-løs kan han ikke forstå, 

hvordan ledelsen er et offer, I gør for riget og dets folk. 

Jian-Min og Chao-Fen var en gang elskere. Du respekterer, at han kom 

direkte til dig for at afklare, hvilken betydning det ville have for Chao-Fen at 

omgås ham. At han forstod, at han kan være til skade for sine omgivelser. 

Det huede dig ikke meget, men du gav deres forhold din velsignelse. Selvom 

du holder af Chao-Fen, må du jo acceptere, at hun ikke er en af jer med qi, og 

derfor passer til Jian-Min. Desuden ville det være fordelagtigt, om Jian-Min 

fik qi-løst afkom, inden han blev familiens overhoved, da det ville fjerne 

ethvert tvivlsspørgsmål om, at hans blodlinje ikke hører til adelen. Desværre 

brød de deres forbindelse. 

Jian-Min er en revne, lille og ubetydelig, men den kan vokse sig større, hvis den 

ignoreres. 

Du hader ham, fordi han er indbegrebet af hele samfundets problem – 

uviljen til selvopofrelse for alles bedste. 

Du er ham taknemmelig for, at han med jagten har givet dig en smagsprøve 

på den frihed, du kæmper for at give andre.  
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Du ved ikke, at Yi er et dække for Yu-Long. Dette er information, du har 

som spiller, men Guang ved det ikke ved scenariets begyndelse. 

Yu-Long var din søster, som skulle arve tronen. I voksede op sammen. 

Hun er blot nogle år ældre end dig og al jeres undervisning, al jeres træning 

og alle jeres rutiner var bygget op til, at I fulgtes ad. Du elskede hende, men 

hun drev dig også til vanvid. Du var altid den flittige studerende. Du gjorde, 

som du fik besked på. Du forberedte dig på det ansvar, du en gang skulle 

have som hendes rådgiver. Yu-Long forsøgte altid at skulke; at slippe væk fra 

sit ansvar. Du er knust over at have mistet hende, men i dine mørkeste 

øjeblikke, tager du dig selv i at tænke, at hun ved at dø endnu en gang er 

stukket af fra sit ansvar og har overladt det til sin lillebror at rydde op efter 

sig. 

Yi er Jian-Mins kammertjener, der arbejder som din spion. Yi kontaktede 

Chao-Fen og fik sidenhen dig i tale. Han havde opdaget at Jian-Min var 

involveret i at underminere tornen. Chao-Fen bekræftede, at de infor-

mationer han kom med var sande, så du lyttede til Yi. Hans bøn var simpel, 

han ville gøre det rigtige for Lotusriget. Du bad ham derfor blive, hvor han 

var. Han skulle foregive fortsat at være Jian-Mins tro tjener, imens han  rap-

portere til dig om, hvad hans herre foretog sig. Da I ikke nemt kan mødes i 

hemmelighed, er det ofte Chao-Fen, der tager imod rapporter fra Yi. Du har 

også bedt hende holde ekstra øje med ham for at sikre, at han faktisk er dig 

loyal. 

Yi er din trumf, god at have i baghånden men farlig, hvis du holder på den for 
længe. 
Du elsker Yis offervilje, han tilsidesætter sin egen rang og ry for at tjene 
tronen bedst. 
Du hader, at Yi er så hemmelighedsfuld trods sin tjenestevillighed.  



7 

 

Guang i stikord 

 Kejserindens yngste barn, veluddannet men uden forventning om at 
skulle regere. Hans storesøster blev taget af landevejsrøvere og efterlod 
ham den kommende plads på tronen. 

 Stolt og stoisk mand, der nyder sit ansvar, men også ser det som et offer, 
han gør for riget og befolkningen. 

 Sætter traditionerne og qi-brugen højere end noget andet. 

 Har altid pligtopfyldende helliget sig sin træning og lærdom. 

 Han holder af at tage på storvildtjagt for at beskytte lokale landområder, 
men han ved, at han ikke burde risikere sig selv, når nu han er 
kejserslægtens sidste led. 

 

Hvad Guang ikke ved om sig selv: 

 Er han klar til at skulle være kejser? 

 Er han ulykkelig over, at tronen tilfalder ham, eller tror han, at det er til 
det bedste, at den iltre Yu-Long ikke skal regere? 

 Hvor meget kan han blive ved med at forfremme og associere sig med den 
qi-løse Chao-Fen? 

 Kan han holde ud, at der er en qi-løs, der til tider besejrer ham i kamp? 

 Kan han blive ved med at plette sit ry ved at holde hånden over den 
vanærede Zhihao? 

 Kan han acceptere Jian-Min på en adelsplads, hvis han stopper sin 
oprørske tendenser og bringer qi tilbage ind i sin slægt? 

 

Zhihao: Din skattede læremester, som er faldet i unåde grundet din søster. 

Chao-Fen: Din bedste ven, selvom du ikke burde kunne kalde en qi-løs sådan 
– og bestemt ikke gør det i andres påhør. 

Jian-Min: En qi-løs mand, der imod dit råd tilhører adelsklassen trods sine 
manglende kræfter og evner. Er fortaler for demokrati. 

Yi: Jian-Mins personlige tjener, som også tjener dig som spion hos din fjende. 

 

Så længe lotussen blomstrer... 

... kan ære bestå. 
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Din pensel kærtegner lærredet. Sådan en lille handling, der efter-
lader så tydeligt et spor. Duften af maling river i dine næsebor, 
men ikke nær så hårdt som den virkelighed, du afbilder, river i din 
sjæl. Et tvist af håndledet og hele den levende by er dækket af 
kejserpaladsets skygge.  

Du er Jian-Min – en ung adelsmand uden qi-kræfter 

Du er et særtilfælde – en adelig født uden qi-kræfter. Det var ikke ufor-
venteligt, da din mor valgte at ægte en mand uden qi i blodet. Det har 
efterladt dig i et grænseland. Du er vokset op med rigdom og luksus i den 
mest magtfulde familie næstefter kejserindens egen. Selv er du dog intet 
særligt. Din lillebror var så heldig at blive født med qien, så han forventedes 
at skulle overtage alt. Dig var der ingen forventninger til. I mange år nød du 
derfor blot det luksuriøse liv og hengav dig til din malerkunst og livets andre 
nydelser. Med tiden voksede en frustration frem i dit indre; du blev anset for 
mindre på grund af noget, der lå uden for din rækkevidde frem i dit indre. 
Du så, at malerier havde det med at skjule virkeligheden ved kun at fokusere 
på det smukke. Du begyndte at drømme om bringe kunsten og virkeligheden 
tættere på hinanden – ikke blot ved at skildre de mørke sider på lærredet, 
men ved at gøre dem mindre allestedsnærværende i omverdenen. Du be-
gyndte at omgås folk, der ikke havde kræfter og tale for, at alle burde høres. 
I det åbne holder du det som en filosofisk debat. I det skjulte arbejder du 
frem mod en revolution, hvor folket kunne vælge deres egen leder. Nogen 
der virkelig forstår dem og er som dem. 

Din bror døde tragisk alt for ung, inden han kunne overtage posten som 
familiens overhovede eller stifte sin egen familie. Det har efterladt dig med 
et uforventet ansvar som arving. Det har gjort, at mange øjne nu hviler på 
dig og du må begå dig varsomt. Det betyder imidlertid også, at dit navn bæ-
rer større vægt, og du har større råderum. 

Du har ladet dit palæ smykke, så det kan reflektere din status, og du kan tage 
passende imod gæster. Du sørger altid for at have eksotiske varer at traktere 
med. Det er din stille trods overfor dem, der ikke mener, du hører til i 
magtens korridorer. Du forsøger ikke at skjule, hvem du er, men klæder dig i 
farvestrålende silker og rider prægtige heste. Din familie er rig. Du har altid 
sørget for at lægge til side til dig selv, og det er kun blevet lettere nu. Du har 
en opsparing, der kan hjælpe dig i din kamp mod overmagten. Du bruger 
lidt af den til at kunne leve ordentligt, og ellers holder du den i baghånden 
til, når det virkeligt bliver nødvendigt. 

Midt i det hele fik du endnu en trumf: kejserindens datter, Yu-Long, som var 
troet mistet, dukkede op på dit dørtrin i forklædning. Hun tilbød at hjælpe 
dig i din sag i al hemmelighed. Hun har forklædt sig som en mand og agerer 
din kammertjener. 
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Du bærer på mange hemmeligheder for tiden. Du er blevet trolovet med 
kejserpaladsets forhenværende qi-mester, Zhihao. Hun har ikke længere 
nogen titel, eftersom hun blev vanæret, da Yu-Longs forsvandt. Hun er dog 
stadig en af de mægtigste qi-brugere i riget. I kan ikke tale åbent om for-
lovelsen endnu, da det ville se dårligt ud, at du tager hende til dig, netop som 
hun er faldet i unåde hos kejserfamilien. Men når den sag har samlet støv i 
folks sind, og I åbent kan erklære jer, vil det hjælpe til at fasttømre din posi-
tion. Adelen vil vide, at din slægt fortsat kan have qi i blodet, hvilket for 
mange er ensbetydende med adelig legitimitet. 

I en verden i kaos er det den med flest allierede, der holder hovedet 
oven vande. Tilstandene er ved at ændre sig, fordi der er folk som dig, der 
ikke passer ind i systemet. Du ved, at det ikke er jer, der er forkerte – det er 
systemet, der er galt. Der er utallige mennesker i riget, der aldrig har haft 
chance for andet end at lade sig hyrde. Nu kan du give dem nye muligheder 
ved at være en leder, der forstår, at de er fuldgyldige mennesker. 

Dit våben er spyddet. Det er et traditionelt og ærefuldt våben, igennem 
tiden brugt af mange af rigets største krigere. Du er ikke en af de største 
krigere, men du kan forsvare dig selv i en kamp. Du har malet nok portræt-
ter igennem tiden til, at du har lært at læse folk og deres næste træk. Med 
spyddet som din pensel kan du male din modstanders usikkerheder frem, 
selvom du ikke har qien. 
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Chao-Fen er født qi-løs, men bor på kejserindens palads som tronarv-
ingens livvagt. Hun kommer fra en lille landsby af ringe betydning. Hun 
har ingen titel, hendes forældre ejede ikke den jord, de dyrkede. Nu bor hun 
på paladset. På en måde er hun alt, hvad du selv drømte om at være. En der 
ikke var født til rigdommen, men havde gjort sig fortjent til den. Et navn alle 
kender til. Hun er en af rigets dygtigste krigere til trods for, at hun ikke 
besidder qien. Selv prins Guang har anerkendt hendes værd og har taget 
hende til sig som livvagt. 

Chao-Fen var din elskerinde. Første gang du så hende, fejede hun benene 
væk under dig med et eneste blik. Hun var stolt og passioneret, og alt hvad 
du havde forestillet dig fra de historier, du havde hørt om hende. Du opsøgte 
hende for at få lov til at lære hende at kende personligt og i forelskede jer 
snart. I var iltre og blide på en gang. I en tid var I lykkelige. 

Du endte forholdet til Chao-Fen. Du fandt ud af, at hun ikke var alt det, 
hvad du havde drømt om. Hun var ikke kun kommet frem i verden ved sin 
passions varme, hun havde også gjort brug af iskold beregning. Hun var 
loyal overfor en udvalgt skare, men stod altid sig selv nærmest. Hun havde 
ikke kun talent for kamp, men også for løgne og svig. Mange havde hun 
efterladt i sølet bag sig, for at nå til paladsets rene gange. Du kunne ikke 
slippe frygten for, at du blot var endnu et trin på hendes stige opad. At hun 
var klar til at stikke dig i ryggen også. Derfor gjorde du en ende på jeres tid 
sammen. 

Chao-Fen er Zhihaos søster, men ingen af dem ved det. Da du for nyligt 
undersøgte Zhihaos fortid, fandt du ud af, at den familie, hun er blevet taget 
fra på grund af sin qi, var Chao-Fens. De to ved det dog ikke, og de har 
udviklet en skarp rivalisering. Du ved ikke om Chao-Fen ville ønske at vide 
det. Du tror ikke, at den tabte søster for hende er en person, men et symbol 
på qi-brugernes overmagt. 

Chao-Fen er en flamme skærmet af sten – dens spil stadig dragende, men 
uanset hvor smukke skyggerne er, kan ilden ikke holde dig varm. 
Du elsker hende for styrken til at kæmpe sig opad uden at skæve til andre. 
Du hader, at ilden i hende kunne brænde hele verden ned, men at hun aldrig 
tænker på at bruge den til andet end at holde sig selv varm. 
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Zhihao er følgen af en adeligs sidespring – født med qi men uden titel. 
En gang ville man have dræbt sådan et barn, før det kunne skabe problemer, 
men nu tager adelsfamilier dem til sig. Ikke som ligeværdige, men som ædle 
tjenere. Du både begræder og misunder hende den situation. 

Zhihao var læremester for kejserindens børn ved paladset. Hun skabte 
sig selv en titel. Hun er stærk i qien og har helliget sig den, eftersom den var 
hele hendes eksistensgrundlag hos adelen. Hun var så dygtig, at hun blev 
inviteret ind på paladset som læremester. Hun kom til at stå kejserindens 
søn Guang nær, men nåede aldrig ind til hendes datter Yu-Long. 

Zhihao faldt i unåde, da kejserindens datter forsvandt, men tjener nu 
som sønnens livvagt. Da Yu-Long for et års tid siden blev taget af landevejs-
røvere, blev Zhihao syndebukken. En god mester ville have lært hende at 
forsvare sig. Zhihao blev vansiret ved at få det ene øje brændt ud samt 
vanæret ved at blive tildelt status som en qi-løs. Guang nægtede at lade 
hende forvise. I stedet gav han hende plads i sin personlige garde. Der tjener 
hun, meget imod sin vilje, sammen med sin rival Chao-Fen. 

Zhihao er din trolovede, men det er ikke offentliggjort endnu. Det be-
gyndte som et gensidigt partnerskab. En aftale der kom jer begge til gode. 
Hun har mistet sin titel, men har qi i blodet, der er stærk nok til nærmest at 
garantere, at jeres afkom også ville have qi. I har ikke kunnet gøre forlovel-
sen officiel, for selvom det er sandt vil du nødigt stille det til offentlig skue, at 
kun en vanæret qi-bruger ville vælge dig. I mødes derfor kun i det skjulte og 
sender ellers beskeder igennem din kammertjener Yi. 

Zhihao er Chao-Fens søster, men ingen af dem ved det. Før du indgik 
forlovelsen med Zhihao, undersøgte du hendes fortid. Du fandt ud af, hvem 
hendes familie er. Du ved, at hun har ønsket at kende den qi-løse side af sin 
familie og drømmer om, at den kunne være det sted, hun hører til. Du har 
ikke delt din viden med hende. Du frygter at skuffe hende. Hun og Chao-Fen 
er aldrig kommet godt ud af det samme. Måske kan du i stedet selv være den 
familie, hun søger. 

Zhihao er stærk i qien. Du er begyndt at holde af hende. Hun er godt 
selskab og skønt sin situation, udviser hun en imponerende ro. Imidlertid 
kan du ikke ryste fornemmelsen af, at hun i sit stille sind ser dig som min-
dreværdig. Du ved ikke, om du nogensinde vil kunne skrinlægge den frygt. 
Eller om du kan elske hende, hvis det er sandt. 

Zhihao er solen – både behagelig og nødvendig, men farlig ikke at skærme sig 
imod. 
Du elsker hende for det rolige og eftertænksomme selskab hun giver dig. 
Du hader hende, fordi hun er billedet på din svaghed – ønsket om at passe 
ind. 
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Du ved, at Yi er tronarvingen Yu-Longs dække. Hun har foregivet at blive 
taget af landevejsrøvere og har rejst rundt i landet. Nu er hun vendt tilbage 
til hovedstaden. Hun kom til dig, fordi I begge ønsker at se styret ændret. 

Yu-Long var din ven på paladset, selv efter det blev klart, at du ikke 
havde qi. I voksede op sammen, den gang du var ung nok til, at man håbede, 
at du endnu kunne vise tegn på qi. Da det blev klart, at du aldrig ville udvikle 
de evner, vendte de fleste dig ryggen. Yu-Long var anderledes. Hun var 
ligeglad. Hun var din ven. 

Yi fungerer som din kammertjener. Yu-Long kom til dig med et ønske om 
sammen at ændre tingenes tilstand. Hun ville dog have dig som frontfigur. I 
aftalte, at hun kunne forklæde sig som en mand og udgive sig for din 
kammertjener. På den måde kan I frit færdes sammen. Yi viste sig at være 
en glimrende tjener. Du betror ham med alt fra at levere beskeder til din 
forlovede til at planlægge din næste indsats imod det etablerede styre. Yi har 
delt sin største hemmelighed med dig, så du holder ingen ting tilbage for 
ham. 

Yi agerer dobbeltagent for Guang. Det var Yis forslag, at han kunne bruge 
sin viden om Chao-Fens rutiner, til at komme i kontakt med Guang. Han 
kunne foregive at være en tro undersot, der havde opdaget, at du forsøgte at 
underminere tronen. Ved at lade som om, han er en spion for Guang, kan 
han følge med i, hvad der sker på paladset. Samtidig kan I lægge falske spor 
ud til jeres modstandere. For at de skulle stole på Yi, måtte I sørge for at give 
noget sand information. I ordnede det sådan, at jeres rygter kunne bekræf-
tes, men for sent til at standse jer. Det var en god plan, og den virkede. Nogle 
gange er du dog bekymret for, at planen udsprang af Yu-Longs trang til at se 
sin bror igen, og at hun omgås ham, svækker hendes dedikation til oprøret. 

Yu-Long har frasagt sig sine qi-kræfter. I et fejlagtigt forsøg på at vise 
solidaritet med den brede befolkning, nægter Yu-Long at bruge sin qi, indtil 
verden er et mere retfærdigt sted. Det nager dig, at hun har, hvad du altid 
har begæret, men nægter at bruge det. Det er at spotte jer, der ikke har den 
mulighed og handler mest af alt om hendes egen stolthed.  

Yi nægter at lade dig afsløre hans sande identitet, selvom det kunne 
hjælpe oprøret. Yu-Long er det oplagte værktøj til at starte revolutionen. Du 
kan lede den brede befolkning, og hun kan give jer en legitim ret til tronen 
selv i de adeliges øjne. I ville kunne ændre tingene indefra. Men Yu-Long 
holder stædigt på at være Yi, almindelig og derfor en alieret uden meget 
større betydning end dine andre tjenere. 

Yi er en skarp klinge – et kunstværk af et våben, der kun for alvor kan skinne i 
en fægtemesters hænder. 
Du elsker, at hun altid har været din ven, både før og efter, hun blev Yi. 
Du hader, at hun ikke ærligt, som sig selv, er villig til at stå ved dig nu. 



6 

 

Guang er kejserindens yngste barn, men står til at arve tronen. Han er 
oplært i alle paladsets politiske gøremål, men der var aldrig en forventning 
til, at han skulle tage tronen. Hans skæbne var at rådgive sin søster. Da Yu-
Long forsvandt, blev han pludselig tronarving. 

Guang var engang din ven. I voksede op sammen i dine unge år, før det 
blev klart, at du ikke havde qi. Da I var helt små, legede I sammen, da I blev 
større lærte i sammen, da I næsten var voksne, tog I på jagt sammen. Så 
vendte han dig ryggen. Han har ikke lagt skjul på, at han finder qi-løs adel 
usmagelig. 

Guang tror på, at qien giver ret til at regere. Ingen er skurken i deres egen 
historie. Du ved, at Guang ikke tror, at forskellen er noget, hans slags har 
skabt, men at det er naturens orden. Han frygter, at riget ville smuldre, hvis 
nogen uden qi skulle forsøge at styre det. Han tager fejl. 

Guang har i hvert fald én gang ladet kærligheden råde. Da du forelskede 
dig i Chao-Fen, så du straks risikoen for, at jeres forhold kunne berøve hende 
alt, hvad hun havde opbygget. Du gik derfor direkte til Guang og bad ham 
enten lade jeres og deres forhold være uafhængige eller lade dig det vide 
med det samme. Du ville hellere undvære hende end spænde ben for hende. 
Til din glæde og overraskelse viste han sig storsindet nok til ikke at udnytte 
den magt, du der gav ham over din lykke. Du håber, at han vil se ligesådan 
på det, når han hører om din forlovelse til hans læremester Zhihao. 

Guang ved det ikke selv, men han værdsætter din kunst. Hans våben – to 
smukt malede vifter, som Yu-Long en gang gav ham – har du lavet. Du havde 
selv tænkt at give ham dem, men så ændrede tingene sig. Yu-Long manglede 
noget særligt at give ham, da han blev myndig, og tog gladeligt imod dit 
forslag om at give dem videre.  

Guang er en statue af fordums helte – en smuk historie, der kan give håb men 
intet andet. 
Du respekterer, at Guang ukueligt står for, hvad han tror på. 
Du hader, at han virkelig i sin grundvold tror på, at han som person er mere 
værd end alle jer andre, selv hvis man fjerner hans trone. 
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Jian-Min i stikord 

 Qi-løs adelsmand, der ikke passer ind i systemet. 

 Taler åbent for demokratiet. I det skjulte leder han det spirende oprør.  
Det er op til dig/jer at definere, hvor langt og hvor voldsomt oprøret er. 

 Ikke blot en kriger – også en politiker og kunstner. 

 Splittet imellem stoltheden over at klare sig uden qi og misundelsen over 
ikke at have den. 

 Vil gerne ses og se sig selv som folkets forkæmper. De skal selv have lov til 
at vælge – og naturligvis vil de vælge ham, han kæmper jo for dem. 

 Taler for mere lige fordeling af rigets goder, men lever selv pompøst. 

 Ved at en langsom ændring af verdensordenen vil være sikrere for befolk-
ningen, men vil gerne være en del af noget større og mere mindeværdigt. 

 

Hvad Jian-Min ikke ved om sig selv: 

 Kan han ægte Zhihao, selvom det er præcis, hvad det system, han hader, 
ønsker af ham?  

 Kan han elske hende, selvom hun har qien? 

 Elsker han stadig Chao-Fen? Var det, fordi hun er mere dreven end ham 
selv, at han ikke kunne håndtere forholdet? Var det, fordi hun ikke kan 
give ham arvinger med qi? 

 Hvad kan presse ham langt nok til, at han afslører Yis hemmelighed? 

 Vil han virkelig folket det bedste, eller vil han bare have den magt, som 
altid har været lige udenfor hans rækkevidde? 

 
Chao-Fen: Din forhenværende elsker. En mægtig kriger uden qi-kræfter, 
men hun er også en kold kvinde, der står sig selv nærmest. 

Zhihao: Forhenværende qi-læremester ved kejserfamilien. Nu din forlovede 
– aftalen er indgået, fordi hun ønsker en titel, og du har brug for qi i fami-
lien; men måske er der alligevel mere imellem jer. 

Guang: Den kommende kejser, som holder stærkt på traditionerne og ikke 
mener, at du kan være adelig, når ikke du har qi. 

Yi: Din personlige tjener, som i virkeligheden er den forsvundne tronarving. 
Hun ønsker også en revolution, men jeres visioner er ikke helt de samme. 

 

Så længe lotussen blomstrer... 

... kan ære bestå. 
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Du hører vindens brusen over dig. Et sted falder et blad. Der er en 
blød duft af muldjord. En klar overtone af rindende vand. Du 
rækker ud og lader dit sind strejfe hver eneste af bambusrørene i 
lunden omkring dig. Du ånder luften, føler vinden. Du trækker 
qien tilbage til dig. Samler den ind. Mindsker din bevidsthed, til 
det kun er dig selv. Så samler du den længere og længere ind. Til 
du ikke en gang er dig selv. Kun en lille plet et sted dybt i dit indre. 
Din krop står som en statue i bambuslundens lysning. Et ben 
løftet i en trekant, hænderne samlet foran dig. Men det er ikke, 
hvem du er. Det er blot, hvad der bærer dig. Dit instrument.  

 

Du er Zhihao – en midaldrende kvinde, qi-mester, men uden titel. 

Du er en af kejserdømmets stærkeste qi-brugere. Qien har formet dit liv, og 
du har til gengæld lært at forme den. Du har stort naturligt talent, men du 
ved også, at kun igennem træning kan sand styrke opnås.  

Du husker meget lidt fra de første år af dit liv. Du ved, at du blev født i en 
lille landsby nær kejserstaden. Du husker dog intet derfra, for du blev hentet 
ind til hovedsædet af en adelsfamilie, så snart du viste tegn på at have qien. 
Du ved, at det betyder, at du var resultatet af nogens sidespring med en qi-
løs. Du var derfor aldrig en del af familien – du var en del af husholdningen. 
En særligt skattet tjener. Et værktøj. Ofte tænkte du på den familie, du er 
blevet frarøvet. Hvordan dit live havde været, hvis du havde fået lov til at 
vokse op dér med qi-løse forældre, der ville have elsket dig, for den du var, 
ikke for hvad du kunne. Ofte har du leget med tanken om at opsøge din 
mistede fortid, men du ved ikke hvordan du ville begynde. 

Men qien var det, man værdsatte ved dig. Derfor helligede du dig din 
træning. Du så det som din kunst og holdt af at udfordre dig selv og forbedre 
dig. Dine talenter blev opdaget og skønt ung, flyttede du til kejserindens 
palæ for at hjælpe med at oplære hendes børn. Dette ledte til både den 
største glæde og den største sorg i dit liv. Den unge prins Guang tog hjerteligt 
imod dig som sin læremester. Hans ældre søster og tronarvingen, Yu-Long, 
havde dog ingen interesse i din træning. Hendes rå qi-potentiale var langt 
større end hans, men disciplinen til at kontrollere den manglede. Du 
forsøgte til stadighed at nå ind til hende, men hun havde hellere set dig lade 
hende være i fred. Det ledte til mange tvister imellem jer.  

For omtrent et år siden blev Yu-Long dræbt af landevejsrøvere. Da man ikke 
fandt gerningsmændene, kastede kejserinden skylden på dig. Som Yu-Longs 
læremester havde du ansvaret for, at hun kunne tage vare på sig selv. Du 
ved, at Yu-Long havde evnerne til at forsvare sig, hun kunne være sluppet 
derfra, hvis hun ville. Eller hvis hun bare ville have lyttet, da du forsøgte at 
undervise hende. Det var hende, der vanærede dit navn. 



2 

 

Guang forsøgte hjælpeløst at tale kejserinden fra at straffe dig. Du blev 
vansiret, for at din skyld aldrig skulle blive glemt – dit ene øje blev brændt 
ud. Du blev vanæret, enhver titel du havde skabt dig, eller association du 
havde haft til adelsfamilien, som du nedstammede fra, blev taget fra dig. Du 
var mindre i rang end en qi-løs. Du skulle have forladt paladset, rejst bort fra 
kejserstaden. Men Guang ville ikke lade det ske. Efter din straf var udført 
erklærede han, at han kunne vælge, hvem end han ville til sin personlige 
garde. Derfor valgte han at tage dig ind. Din titel er ikke rigtig, det er en delt 
kaptajnpost for hans personlige garde. Du hører ikke til dér, men er fanget 
imellem to verdener. På den ene side paladset, der holder dig i ringeagt, på 
den anden tronarvingen, der stadig ser dig som en betroet rådgiver. 

Du havde stadig din qi, men du var endnu en gang intet særligt. Ikke en del 
af den ædle regerende klasse. Det mellemsæde er ikke en plads, du kan finde 
dig til rette på. Du opsøgte derfor adelsmanden Jian-Min, der havde brug for 
en kone, der kunne bringe qi til familiens blod. 

I en verden i kaos er qien et holdepunkt. Om nogen forstår du qiens 
potentiale. Du forstår, hvor meget bedre den kan gøre et menneske. Du 
forstår, hvorfor I har brug for at blive ledt af dem, der sandeligt er de bedste. 
Men du har også set, hvad det vil sige ikke at være en del af adelen. At stå 
udenfor uden magt eller betydning. Uformet qi er imidlertid ikke mere værd 
end et sværd, det handler om hånden der svinger det. Du forstår godt ønsket 
om forandring, og du gav også gerne den brede befolkning mere ret, men i 
sandhed vil de aldrig kunne lede så godt, som qien kan. 

Dit våben er din qi. Du bruger kun dine hænder, dit sind og din fornuft i 
kamp. Intet våben er stærkere end selvkontrol, og den er også sværere at 
afvæbne dig end en klinge. Helt kan den dog ikke beskytte dig, og derfor har 
du metalmanchetter om underarmene for sikkert at kunne parere. 
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Guang er kejserindens yngste barn, men står til at arve tronen. Side om 
side med sin storesøster, er han blevet oplært i alle paladsets politiske 
gøremål. Aldrig har det dog været forventningen, at han skulle tage tronen. 
Hans skæbne var at rådgive sin søster, og han var tilfreds med den plads. Da 
Yu-Long forsvandt, blev han pludselig tronarving. Han forsøger at skjule det, 
men du kan tydeligt fornemme hans ærefrygt for opgaven. Du forsøger at 
støtte ham, men du er ikke sikker på, om dine ord kan veje op for hans tvivl. 

Guang er din ihærdige lærling. Guang tog straks imod dig, da du kom til 
paladset. Du er kun nogle få år ældre, men han har udelukkende behandlet 
dig med dyb respekt takket være din beherskelse af qien. Han har altid fulgt 
dine instrukser uden at stille spørgsmål. Han stolede på, at du ville hans 
bedste. Selvom han var en herlig elev, har det også været svært, for hans qi 
er ikke så stærk, og det kan ingen mængde træning ændre på.  
Du frygter den magt, det giver dig at have en prins værende dig lydhør. Du 
forsøger at udvise den fornødne respekt for hans rang, men det er ikke altid, 
han lader dig. Desuden har han til tider brug for at blive styret i den rigtige 
retning. 

 
Guang tror på verdensordenen igennem qien. Han har aldrig betvivlet sin 
families ret til at lede. Den ret er dem givet igennem tradition og styrke i 
qien. For dem med qien er de bedste. Det er derfor, han frygter tronen; hans 
søster var så meget stærkere en qi-bruger, end han er. Du ved bedre end 
nogen, hvordan qien kan forbedre folk. Men qi kan ikke gøre ondt til godt, 
kun godt til bedre. Ligesom manglen på qi ikke sletter det gode i folk. Men 
Guang er nødt til at holde fast i sin tro på, at verden er ordnet fra naturens 
hånd. 

Guang forsøgte at hjælpe dig, da du faldt i unåde. Han var knust, da han 
ikke kunne overbevise kejserinden om, at du var skyldfri. Derfor var han 
lykkelig, da han fandt løsningen at gøre dig til en del af sin livgarde. Du ved, 
at han mente det vel, men det brænder dig kun mere, at han er blind for, 
hvordan hans beslutning smerter dig. Hver dag kommer du på paladset, 
hvor folk en gang bukkede for dig, men nu vender blikket bort eller ublu 
nedstirrer dig. Her hvor du troede, du havde skabt dig et hjem, er du nu 
uvelkommen. Alligevel kan du ikke rejse, ikke nu mens Guang har allermest 
brug for dig. 

Guang er din gyldne fortid og smukke melankoli. 
Du elsker ham, fordi han ser dig for den du ønsker at være. 
Du hader ham, fordi han foragter Jian-Min for at være qi-løs, men alligevel 
ærer den jævne Chao-Fen.  
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Jian-Min er en adelig født uden qi-kræfter. Hans far var qi-løs, men 
alligevel giftet ind i familien. Da Jian-Min ikke udviste tegn på at have qi i 
blodet, vendte de fleste ham ryggen. Hans familie er dog den rigeste bort set 
fra kejserindens egen, så helt har man ikke kunnet ignorere ham. Især ikke 
nu, hvor hans lillebror, som havde qien, er gået bort, og derfor alligevel ikke 
kan lede familien. Du har igennem det meste af dit liv ikke haft meget med 
Jian-Min at gøre, da Guang hører til dem der mener, at det anstændige valg 
for en qi-løs ville være at frasige sig sin arv. Du har derfor aldrig før opsøgt 
ham, men de få gange I har interageret, har han virket som en venlig mand. 

Jian-Min er din trolovede, men det holdes hemmeligt. Aftalen blev sat i 
stand, efter du faldt i unåde på paladset. Det var et partnerskab, der kunne 
komme jer begge til gode: Du kan atter få en titel og få et nyt sted at høre til; 
han har brug for qi i sin slægtslinje, og din qi er iblandt de stærkeste. Det var 
en fornuftig aftale, og Jian-Min var en fornuftig mand. Af samme årsag 
holder I det dog hemmeligt, for det ville ikke sætte Jian-Min i et godt lys at 
tage dig til sig lige efter din vanærelse – det ville se ud, som om ingen anden 
ville have ham. Det har også givet jer tid til at forsøge at lære hinanden at 
kende, selvom det er svært at gøre i hemmelighed. Det tog dig ikke lang tid at 
indse, at selvom hans almindelige evner aldrig bliver ligeså gode som dine, 
er han et mindst ligeså godt menneske. Han er venlig og stolt. Ligesom dig 
har livet givet ham en sær plads, men han har valgt ikke at flygte fra den. Du 
er overrasket over at finde, at du måske nærer følelser for en mand uden 
qien, men også glad ved tanken om at kunne komme godt ud af det med 
ham, du skal dele din fremtid med. Hvis det da virkelig er den person, han 
er. For nogle gange tvivler du på, om du overhovedet kender ham, eller om 
ordene i virkeligheden blot er hans budbringers. 

Jian-Min er fortaler for den brede befolkning. Han har ikke lagt skjul på, 
at han ønsker at ændre på, hvordan tingene er i riget. Han ønsker mere 
magt til den qi-løse befolkning. Ønsker, at de folk også skal behandles med 
respekt. Han ønsker, at alle skal have en medbestemmelse over deres 
hjemland – uanset deres kræfter eller titel. Det er en smuk tanke, men i 
praksis vil det næppe komme dem selv til gode. 

Jian-Min er en dyb skovsø. Langt fra perfekt, men både smuk og farlig. 
Du elsker ham for hans viljestyrke og person. Han viser dig, at du kan høre 
til, selvom du ikke passer ind i de rammer, verden har lavet. 
Du hader, at han har brug for qien, så du aldrig kan vide, om han faktisk 
elsker dig, for den du er – eller om det kun er for det du kan give ham.  
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Du ved ikke, at Yi blot er et dække for tronarvingen Yu-Long. Som spiller 
ved du, at de er en og samme person, men Zhihao er ligesom resten af riget 
overbevist om, at Yu-Long er blevet dræbt af landevejsrøvere. 

Yu-Long var din modvillige lærling. Du trænede Guang og Yu-Long 
sammen – eller du forsøgte. Yu-Long var ikke villig til at acceptere dig som 
en autoritet. Hun var meget stærk i qien, men ikke i viljen til at styre den. 
Hun undskyldte sig med, at hvis qien er en guddommelig magt, bør man lytte 
til den, ikke forsøge at kontrollere den. Hun forstod det aldrig – qien og du er 
den samme. At forstå qien er at forstå dig selv. Men Yu-Long forstod heller 
aldrig sig selv. 

Yu-Long er skyld i din vanære. I årevis forsøgte du at nå ind til hende. Du 
var tålmodig og prøvede at forklare og lære fra dig. Men hun ville aldrig 
lytte. Hun var ikke svag, men hvis hendes qi fejlede hende, og det kostede 
hende livet, var det hendes egen skyld – ikke din. Det var hende, der aldrig 
ville gå over den bro, du havde viet så meget af dit liv til at bygge. 

Yi er Jian-Mins kammertjener, men rygtes at være mere. Han er en 
kompetent tjener. Han lyder sine ordre og endnu bedre end det, er han god 
til at forudse de ønskede behov. Han træder ofte i baggrunden, når 
herskaber er til stede. Dog går der rygter om, at Yi er mere. At han er en 
hyret kniv. Du bryder dig ikke om disse rygter, da de maler Jian-Min i et 
langt mere oprørsk lys, end hans handlinger har gjort. Du kan ikke lade 
være med at frygte, at de er sande. 

Yi er ofte kontakten imellem dig og din forlovede Jian-Min. Du og Jian-
Min kan kun sjældent mødes, men I gør en indsats for at forblive i kontakt. 
Dette sker ofte igennem Yi. Nogle gange er det breve, nogle gange er det 
gaver, nogle gange er det blot ord, som Yi overleverer. Han videregiver dem 
smukt. Nogle gange taler I mere sammen, når han har været der på vegne af 
af sin herre. Det kan til tider være svært at vide, hvornår han taler for sig 
selv, og hvornår han blot overleverer ord. Han er en god mand, og ofte føles 
det, som om du kender ham bedre, end du kender Jian-Min. 

Yi er skyggen, der bringer usikkerhed. Alle dine andre problemer er kendte, 
men kaster du lys ind i denne krog, ved du ikke, hvad du finder. 
Du elsker Yi for at bringe dig de ord, du gerne vil høre. 
Du hader Yi, fordi han får så meget af Jian-Mins opmærksomhed. Din 
forlovede betror sig mere til denne tjener end til dig.  
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Chao-Fen er født qi-løs, men bor på kejserindens palads som Guangs 
livvagt. Hun kommer fra en ubetydelig landsby og er født uden titel. Nu bor 
hun på paladset. Hun har ingen qi, men har helliget sit liv til at træne sin 
krop og bruge den som et våben. Hun er en formidabel kriger, det benægter 
du ikke. Guang inviterede hende ind i sit hjem, efter hun havde reddet hans 
liv, da han var på jagt. Nogle gange er du tilbøjelig til at tro, at Chao-Fen selv 
kunne have iscenesat den situation for at komme frem i verdenen.  

Chao-Fen er din rival i Guangs øjne. Det huer dig på ingen måde, at Guang 
sætter jer op imod hinanden. Ofte har han nærmest i leg haft jer til at strides 
om små ærer som at følge ham på en rejse eller at få den bedste hest. I 
sandhed har det dog altid handlet mest om Guangs gunst, som betyder meget 
for begge. Det frustrerer dig, at du lader dig rive med i disse personlige kam-
pe. Du er bedre end Chao-Fen, og du burde være hævet over sådant barnligt 
rivalisering. Desuden har Chao-Fen en dårlig indflydelse på Guang. Hun har 
aldrig båret pligter, som en kommende kejser. Har aldrig haft respekt for 
konsekvenser. 

Chao-Fen og Jian-Min var en gang elskende. Du ved, at du er bedre end 
Chao-Fen, men det er dig umuligt at undslippe tanken, at hvis hun havde 
haft qi, ville det ikke være dig, der var forlovet med Jian-Min. 

Du og Chao-Fen deler nu posten som kaptajn for Guangs livgarde. Chao-
Fen er forarget over, at du har taget hendes titel fra hende. Du har på ingen 
måde ønsket denne plads. Du hører ikke til her. Men det er her, du er nu, og 
endnu en gang vil du vise, at du er Chao-Fen overlegen.  

Du har opdaget, at Chao-Fen stjæler fra paladset, men du har holdt det 
hemmeligt. Efter du flyttede ind i gardens gemakker, har du opdaget, at 
Chao-Fen smugler dyre nipsting ind på sit kammer. Du holdt øje for at 
bekræfte din mistanke og have beviser, når du gjorde Guang opmærksom på 
hendes svig. Du opdagede derfor, at hun sneg sig væk fra paladset med 
tingene og rejste til den landsby, hun kom fra. Hun gav dem til sin familie, så 
hendes held også hjalp dem. Du besluttede til din egen overraskelse ikke at 
afsløre hende. Havde du vidst, hvem din qi-løse familie var, ville du også 
have ønsket at hjælpe dem på enhver måde, du kunne. 

Chao-Fen er en støvregn, sund for at alt kan vokse, men med tiden trænger den 
ind og tager kulden med sig. 
Du hader Chao-Fen for at være mindre værd end dig og alligevel at høre 
mere til, end du gør. 
Du elsker, at hun faktisk tænker på sin familie og ikke kun på sig selv. 
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Zhihao i stikord 

 Meget stærk qi-bruger. Både råt talent og trænet kontrol. 

 Illegitimt barn af en adelsfamilie – har ingen medfødt titel. Har altid følt 
sig uden plads. Længes efter den qi-løse del af sin familie. 

 Holder af qien, men føler, at det er den, folk vil have ikke hende selv. 

 Har været læremester for kejserfamilien – men er faldet i unåde da Yu-
Long forsvandt. 

 Tjener nu på den delte post som kaptajn for prinsens personlige garde. 
Holder ikke af posten, da den låser hende på paladset, hvor hun foragtes. 

 Har siden i hemmelighed forlovet sig med en Jian-Min, en qi-løs adels-
mand, der er fortaler for demokrati. 

 Hun føler selv, at qi har stor betydning, men kan også se fejl i systemet. 

 

Hvad Zhihao ikke ved om sig selv: 

 Kan hun virkelig elske Jian-Min, når hun ikke kan være hos ham? 

 Kan hun skelne imellem Jian-Min og hans tjener Yi? 

 Kan hun vende sin lærling Guang ryggen for at støtte sin forlovede? 

 Kan hun bære at gifte sig med Jian-Min, hvis han ikke elsker hende? 

 Kan hun tillade sig at se ned på den qi-løse Chao-Fen, når hun holder af 
Jian-Min og Yi? 

 

Jian-Min: Din forlovede. Qi-løs adelsmand. Fortaler for demokratiske 
forandringer. 

Yi: Din forlovedes kammertjener, der rygtes også at være spion. Er ofte 
budbringer mellem dig og Jian-Min, du kender nærmest Yi bedst af de to. 

Guang: Din hengivne lærling som uforventet står til at arve tronen, nu hvor 
hans søster er borte. Tror på traditionernes magt og qiens visdom. 

Chao-Fen: En qi-løs kriger, som har Guangs gunst og dit mishag. I har ofte 
været rivaler, og nu er I endnu en gang blevet sat op imod hinanden, da I 
deler posten som kaptajn for prinsens livgarde. 

 

Så længe lotussen blomstrer... 

... kan ære bestå. 
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Dine muskler dirrer af udmattelse. Smerten i dine led vidner 
om, at din vilje er stærkere, end din krop er svag. Den dybe 
rungen af gulddørene lyder bag dig, imens du vikler bindene af 
dine hænder. Du tager dig tid, imens du lader sveden køle din 
varme hud. Så samler du dit våben op. Ruller minutiøst kæden 
ind. Du forlader den smykkede kampsal igennem den uanse-
elige trædør i sidevæggen. 

Du er Chao-Fen – en ung kvinde, der er den dygtigste qi-løse kriger 

Du blev født som én blandt utallige folk med en udsigt til en fremtid identisk 
med dine forældres. Du skulle have arbejdet på den samme lille jordlod, som 
de hele deres liv havde dyrket. Én gang fortalte du din mor, at du ønskede, at 
du var født med qi-kræfter, så du kunne blive noget særligt. Hun sagde, at 
hun var lykkelig for, at du ikke havde dem, for ellers ville du blive taget fra 
hende. Ligesom den storesøster, du aldrig har mødt, der blev ført bort, så 
snart hun viste tegn på at have gaven. 

Du ville ikke gøre din mor ulykkelig, så du holdt op med at drømme om qien. 
Du holdt dog ikke op med at drømme om at være noget særligt. Det eneste 
du havde at tilbyde, var dig selv. Så du trænede for at gøre dig selv mere 
værd; så du kunne blive kriger. Hvert frit øjeblik du havde, brugte du på at 
styrke og forme din krop og dine evner. Så snart der kom udsendinge for at 
værge, meldte du dig til hæren og forlod dit hjem. Til tider tænkte du, at du 
også lod dig røve væk fra dine forældre, ikke af qien, men fordi du ikke 
havde den. Du har ikke glemt dem, men når du tænker på dem, er det ofte 
med skyldfølelse. 

I hæren blev din rå styrke rettet imod kampbrug, og du fik lov at hjælpe med 
at opretholde orden og sikkerhed i riget. Du ydede den største indsats af alle. 
Du stækkede vingerne på dem, der kunne have været dine konkurrenter. Du 
stod først op og gik sidst i seng. Du sagde altid ja, hvis man spurgte dig, om 
fortjenesten var din. Der var kun en vej, og det var opad. 

Du udmærkede dig hurtigt og steg i rang blandt krigerne. En dag blev du 
udvalgt til at tage med tronarvingen som livgarde, da han rejste ud for at 
jage en bjørn. Du gjorde din pligt, hvilket reddede hans liv, og han var imod 
sin egen vilje imponeret af din indsats. Han inviterede dig til at træne kamp-
sport med sig. Det var en stor ære, som han kun gjorde større, da han ud-
nævnte dig til sin personlige livvagt og lod dig flytte ind på kejserpaladset. 
Du tjente ham som træningspartner, som ven og ganske ofte også som mæg-
ler imellem ham og hans iltre storesøster Yu-Long.  
Du tog dig i hemmelighed betalt ved småting, som Guang alligevel aldrig 
opdager, at han mangler i al sin overflod. Du leverer de nipsting til din egen 
familie, så din frihed og indsats også kan hjælpe dem. Til dig selv har du 
lavet en lille have af potter med jord i og nogle planter. Du nyder at forestille 
dig, at de på en måde er dit eget land. 
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Du har opnået en plads, som ingen nogensinde havde drømt om kunne blive 
din – ingen andre end dig selv. Men du har nået enden. Der er ikke finere 
titler, der gives til dem uden qien og ingen blødere puder, du kan fore din 
seng med. Dit liv har handlet om at bestige bjerget, nu er du på toppen og 
frygter, at den eneste vej videre måske er nedad. 

I en verden i kaos kan man kun overleve ved sin egen styrke. Der er tale 
om forandring i riget. Bønder, der selv vil have lov til at bestemme, hvem 
der skal lede dem. De vil have lov at være noget, selvom de ingen kræfter 
har. Du ved, at det kan man; det kræver ikke qi, men det kræver mod og styr-
ke. Hvis de havde det, kunne de allerede nu gøre, hvad de ville. Har de det 
ikke, bør de alligevel ikke lede. 

Dit våben er et kusarigama. Du valgte det, første gang du så det. Et umåde-
ligt svært instrument at bruge, og derfor det du var nødt til at mestre. 
Desuden giver det dig fordele imod enhver form for fjende at have række-
vidde så vel som skarp styrke. 
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Guang er kejserindens yngste barn, men står til at arve tronen. Han er 
fra barnsben blevet oplært i alle paladsets politiske gøremål. Det var dog 
aldrig forventningen, at han skulle tage tronen. Hans skæbne var som sin 
søsters rådgiver. Men Yu-Long forsvandt, taget af landevejsrøvere, og så var 
han alligevel først i rækken til tronen. 

Guang har givet dig en større ære end nogen anden qi-løs har fået. Du 
har kæmpet hårdt for at vise dit værd og kommet langt, men uden Guangs 
velvilje var du aldrig trådt ind på paladset. Oprindeligt var han fornærmet 
over at få qi-løse krigere med på sin storvildtjagt, som han nyder så meget, 
men også føler han ikke burde gå så meget op i. Da du reddede hans liv, 
vandt du hans tillid og interesse. Du er dybt taknemmelig for, at Guang brød 
med normen og udnævnte dig til livvagt og senere til kaptajn for hans pri-
vate garde. Han viste på den måde hele verden, at du havde større evner end 
nogen anden qi-løs. 

Guang er din bedste ven, men også din herre. I begyndelsen var du for-
sigtig i din færden på paladset. Du lærte dog snart, at hvor andre ønskede 
din underdanighed, værdsatte Guang din ærlighed. Han havde utallige un-
dersåtter, men få venner. Men han er tronarvingen. Du er stadig nødt til at 
lyde hans ord, og der er forventninger til hans opførsel. Når andre er til 
stede, er du blot hans tjener, og da lægger han låg på sin varme overfor dig. 

Guang tror på, at qien giver ret til at regere, men har selv svag qi. Han er 
fast overbevist om naturens hierarki, også iblandt mennesker. Men han bæ-
rer visheden om, at hans søster var langt stærkere i qien. Han tror ikke på, at 
han selv er den mest egnede. 

Guang er en stjerne – den har ledt dig langt på vej, men blot det tyndeste lag 
skyer kan berøve den al sin glans. 
Du elsker ham for at have gjort dit navn udødeligt ved at skænke dig en 
uhørt ære. 
Du hader ham for alligevel ikke at ville stå ved dig. 
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Zhihao er følgen af en adeligs sidespring, født med qi men uden titel. 
Hun er vokset op hos en adelsfamilie og har aldrig manglet noget. Hun var 
dog aldrig en del af familien, og du har lagt mærke til en indgroet ensomhed. 

Zhihao var læremester for kejserindens børn ved paladset. Zhihao 
helligede sig at mestre sin qi-brug. Hun var så talentfuld, at selv kejserinden 
fik øjnene op for det og bad hende komme til paladset for at træne sine børn. 
Zhihao fik på den måde vundet sig sin egen titel. Hun trivedes åbenlyst med 
positionen. Guang tog hende helhjertet til sig, men tronarvingen Yu-Long 
værdsatte ikke den unge læremester. 

Du og Zhihao er de to, der står Guang nærmest. Ligesom med dig vender 
Guang sig mod Zhihao for at have nogen at tale med, som ikke blot bukker 
og skraber. Det, der frustrerer dig mest, er, at han frit associerer sig med 
Zhihao, og ofte beder hende direkte om råd – endda når der er andre i 
nærheden. 
Guang ved godt, at I to gerne kæmper om hans gunst, og det var ikke unor-
malt, at han lod jer strides om goder og belønninger. Det var frustrerende at 
blive leget med på den måde. Du siger dog aldrig nej til en udfordring. 
Egentlig værdsatte du det rivalri, der opstod imellem jer; det pressede dig til 
at blive ved med at yde dit bedste.  

Zhihao faldt i unåde, da Yu-Long forsvandt, men tjener nu som Guangs 
livvagt. Da Yu-Long forsvandt, blev Zhihao stillet til ansvar. Havde hun 
været en god nok læremester, havde Yu-Long kunnet forsvare sig selv. Som 
straf blev Zhihao vansiret ved at få det ene øje brændt ud. Hun blev vanæret 
ved at blive anset for qi-løs. Guang ville dog ikke lade hende forvise. I stedet 
lod han hende rekruttere til sin livgarde. Hun er nu udnævnt som med-
kaptajn. Hendes straf var det samme som din belønning. Værre end det den 
skæmmede den ære der blev vist dig.  

Zhihao er en jagthund – fokuseret på sit mål, og man løber aldrig så hurtigt, 
som når man har den i hælene. 
Du hader hende, fordi hun er som dig, men kan komme længere på grund af 
en tilfældighed i hendes blod. 
Du elsker jeres rivalisering, at det presser dig fremad og gør dig stærkere. 
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Jian-Min er en adelig født uden qi-kræfter. Hans far var qi-løs, men 
alligevel giftet ind i familien. Da Jian-Min ikke udviste tegn på at have qi i 
blodet vendte de fleste ham ryggen. Hans familie er dog den rigeste foruden 
kejserindens egen, så helt har man ikke kunnet ignorere ham. Især ikke nu, 
hvor hans lillebror, som havde qien er gået bort, og derfor alligevel ikke kan 
lede familien. Mange synes dog stadig, at det anstændige valg for en qi-løs 
ville være at frasige sig sin arv – Guang er iblandt dem, der tænker sådan. 

Jian-Min var en gang din elsker. Han opsøgte dig efter jeres første møde på 
paladset. Hans øjne var varme og hans ord søde. Han var dybt betaget af dig. 
Han priste dine evner, at du var kommet så langt uden hverken penge eller 
qi. Du nød at blive badet i komplimenter og luksus af ham. Efterhånden som 
du lærte ham bedre at kende, blev det også mere end det. Du kom til 
virkeligt at holde af ham. Han har en kunstners sjæl, der finder alle dele af 
verdenen interessant. Han ser både skønhed og forfald overalt omkring sig. 
I en tid var I lykkelige, og du så en ny sti frem for dig. 

Så endte Jian-Min jeres forhold. Han påstod, at du ikke var den, han havde 
troet. At det ikke kun var ved dine evner og ildhu, at du var kommet frem i 
verden, men også ved list, og fordi du kunne hærde dit hjerte imod verdens 
pinsler. Du var rasende over, at han kunne elske dig for, hvad du havde 
opnået, men ikke for viljen til at komme så langt. Hvis det da var det, der var 
den sande årsag. Du mistænker, at det i virkeligheden handlede om, at han 
ikke var villig til at risikere helt at fjerne qi fra sin slægtslinje ved at ægte en 
qi-løs. 

Jian-Min er fortaler for den brede befolkning, men lever selv luksuriøst. 
I den tid I var sammen, delte I mange hemmeligheder og ideer. Han fortalte 
ofte om sin vision for en verden, hvor de qi-løse var ligeværdige og selv 
kunne vælge deres leder. Du syntes, det var en sær vision, for hvis de ville 
have en ændring, kunne de skabe den selv, i stedet for at forlige sig på at en 
forkæmper som ham ville dukke op. Uanset hvad fandt du det dog usmag-
eligt, hvordan han talte om de svages kår, men aldrig delte ud af alle de 
goder, han lagde til side til sig selv. Hans hjem var altid rent, hans tøj altid af 
silke og hans mad altid hentet langvejsfra, hvor det var dyrket af folk, der 
aldrig selv havde smagt den slags. 

Jian-Min er et eventyr – spændende og smukt, men ikke andet end en løgn. 
Du elsker ham, fordi han for en stund så dig for den, du er. 
Du hader ham, fordi den du er stadig ikke var god nok til ham. 
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Du ved ikke, at Yi blot er et dække for tronarvingen Yu-Long. Du ved som 
spiller, at Yu-Long og Yi er den samme person, men Chao-Fen tror ligesom alle 
andre i riget, at hun blev dræbt af landevejsrøvere for omkring et år siden.  
Yu-Long var ilter og uinteresseret i regeringsansvaret, hvilket ofte ledte til 
tvister imellem hende og Guang. I de tilfælde var det ofte dig, der kunne 
forstå dem begge og løse de knuder, som de selv havde bundet. Du brød dig 
fint om Yu-Long, hun var sjov og godt selskab, men du var først og fremmest 
Guangs ven og tjener. 
 
Yi er Jian-Mins kammertjener. Du havde ikke før set ham i Jian-Mins 
husholdning, men for blot nogle måneder siden dukkede han op som en 
personlig tjener. Han lader til at gøre et godt stykke arbejde, men du er 
stadig forundret over, hvorfor netop han har vundet sin herres gunst. 
 
Yi fungerer som spion for Guang. Kontakten blev etabletert igennem dig. 
Yi fortalte, at han havde fået nys om, at Jian-Min var involveret i ting, der 
underminerede tronen. Du undersøgte hans information, og selvom det var 
for sent til, at du kunne nå at stoppe de lyssky gerninger, kunne du bekræfte, 
at det var sandt. Da Yi fik Guang i tale, bad han om en måde at gøre det 
rigtige på. Guang befalede ham at blive i Jian-Mins tjeneste for at holde øje 
med hans gøren og laden. Det er ofte dig Yi rapporterer til. 

 
Yi er en kvinde forklædt som en mand. I en tid skyggede du på Guangs 
ordre Yi for at sikre hans loyalitet. Det var svært at bedømme noget relevant 
med den smule information du kunne skaffe blot ved at følge ham. For at 
komme til bunds i, hvem han var, istandsatte du uformelle møder i det 
lokale te-hus. Yi viste sig at være godt selskab, men du havde nok ikke opsøgt 
ham nær så ofte, hvis ikke du havde opdaget den træperle han bærer i en 
snor om håndledet. Du kendte det design i forvejen – dine forældre plejede 
at skære sådanne perler. Efterhånden som du brugte mere tid i Yis selskab 
lagde dog mærke til noget i hans bevægelser og i hans stemme, som gør dig 
sikker på, at Yi er født som kvinde. Yi fortalte dig, at hun var født i en 
ubetydelig landsby og blev taget fra sin familie af adelige, der kom til 
området. Hun tjener nu hos Jian-Min, fordi hans familie er betydningsfuld, 
og det var en god kontakt at skabe. Du har endnu ikke fortalt Yi, at du 
kender hendes hemmelighed. 

 
Yi er et let forvrænget spejlbillede – så tæt på sandheden, at det kan få dig til at 
tro på løgnen. 
Du elsker, at Yis hemmelighed viser, at hun er mere end bare en tjener – 
ligesom du selv føler, du er. 
Du hader, at Yi er en uloyal tjener, der stikker sin herre i ryggen frem for at 
fortælle, hvad der ligger hende på sinde eller opgive sin plads. 
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Chao-Fen i stikord 

 Født uden qi og uden titel. 

 Har arbejdet hårdt for at nå til, hvor hun er. Har trænet som kriger hele 
sit liv, men har også brugt både snilde, svig og manipulation til at nå 
toppen. 

 Reddede tronarvingens liv og vandt dermed hans respekt. Er nu hans liv-
vagt – og ven, selvom det ikke sømmer sig. 

 Konkurrencemenneske – har altid været nødt til at vise, at hun er god 
nok. 

 Er glad for sit liv på paladset, men hun stjæler for at sikre, at hendes lykke 
også kommer hendes familie til gode. 

 Har gjort sig fortjent til de gode ting i sit liv og mener, at andre kunne gøre 
det samme gennem hårdt arbejde. 

 

Hvad Chao-Fen ikke ved om sig selv: 

 Er hun faktisk stolt over at klare sig uden qi-kræfter eller mest bare mis-
undelig på folk, der har dem? 

 Har hun dårlig samvittighed over at stjæle fra Guang, eller er det en hævn 
for, hvordan han behandler hende? 

 Elsker hun stadig Jian-Min? 

 Hvorfor holder hun sin viden om Yi hemmelig for Guang? 

 Er det en gave eller en hån at have Zhihao som sin med-kaptajn, når hun 
stadig står højt i Guangs agt? 

 
Guang: Tronarvingen, som du er livvagt for. Lidt imod sin vilje eller i hvert 
fald egen fornuft, er han blevet din ven.  

Zhihao: Forhenværende læremester for kejserindens børn, blev din rival 
om Guangs gunst. Da hun faldt i unåde, fik hun en stilling som din med-
kaptajn. 

Jian-Min: Din forhenværende elsker og en adelig uden qi-kræfter. Han er 
fortaler for demokrati og var ofte frustreret over din manglende indsats.  

Yi: Jian-Mins tjener som spionerer på ham for Guang. Det er din opgave at 
holde øje med Yi. Hun viser sig at være en kvinde forklædt som mand. 

Så længe lotussen blomstrer... 
... kan ære bestå. 
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I dit kammer lagde du din nydelige tjenerdragt. Selvom du tog af 
sted for din herre, var natten din. Den frihed du så længe havde 
ledt efter. Du trak i den sorte dragt og snørrede den tæt til din 
krop. Dine knive var gemt i dens folder. Dine kastestjerners 
klinger var malet sorte, så selv månen ikke ville byde dem at 
glimte. Du åbnede vinduet helt. Natten var kølig og slog ind imod 
dig med et kærtegn fra de blafrende gardiner. Du var let som et 
uigennemtænkt løfte ude af vinduet. Du var intet mere end en 
skygge. Du var fri.  

Du var Yu-Long – kejserindens datter og tronarving; nu er du forklædt 

som Yi en almen, mandlig tjener. 

Du blev født på kejserpaladset. Du er kejserindens førstefødte og dermed 

arving til tronen. Du blev skolet side om side med din lillebror Guang. Han 

labbede det hele i sig og fulgte alle regler. Du følte dig derimod aldrig rigtig 

hjemme imellem tjenere og statuer. Du ville gøre noget med dit liv, ikke blot 

vente på den plads nogen andre havde bestemt for dig. Du lærte det, du 

havde lyst til og sprang resten over, du havde jo alligevel qien at trække på, 

når det var nødvendigt, og Guang til at klare resten for dig. I stod dog aldrig 

hinanden specialt nært. Det hjalp heller ikke, at du var sikker på, at mange 

mente, at det havde været bedre, om han var den kommende kejser. Men du 

vidste, hvor du havde ham, tjenestevillig og klar til at fortælle dig præcis, 

hvordan ting burde gøres. 

Problemet var, at du ikke var enig med din omverden i, hvad man burde. 

Det blev tydeligt, da din barndomsven Jian-Min ikke fik qi-kræfter. Først 

tænkte du ikke videre over det, men Guang nægtede at bruge tid sammen 

med ham. Han var ikke den eneste. Langsomt begyndte du at lægge mærke 

til, hvor store forskellene var. Da den qi-løse kriger Chao-Fen flyttede ind på 

paladset og blev din ven, fortalte hun lidt om, hvordan hendes liv før havde 

været. Du troede hende ikke, så du rejste i al hemmelighed ud for at se det 

med dine egne øjne. Du begyndte at tvivle på qien. For hvis alle, der har den, 

er gode – er de bedste – hvordan kan det så stå så galt til?  

Man sagde, at din moder var den eneste i riget mere magtfuld end dig. Men 

du følte dig magtesløs. Selv når du en gang skulle tage tronen, kunne du ikke 

blot gøre, hvad du ville. En hel adel havde forventninger, og opfyldte du dem 

ikke, ville din moders minde ikke være nok til at tøjle dem længe. Stadig 

oftere tog du på længere ture for at komme væk. Hver gang så du bare mere 

uretfærdighed. Da du en dag blev overfaldet af landevejsrøvere, tog du 
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chancen for virkelig at komme væk. Du lod dem tage dig med og foregav din 

egen død. 

Det første du gjorde med din nyfundne frihed var at rejse til landsbyen 

Chao-Fen kom fra, for at se hendes baggrund med dine egen øjne. Der var 

ingen, der led akut nød. De sultede ikke, de havde tag over hovedet. Men de 

var ikke lykkelige. Du hjalp til med hvad du kunne: Du lappede et tag. Du 

trak en plov, så de kunne få et hvil. Lærte dem at spille musik, så de havde 

noget at se frem til. De værdsatte det og for første gang i dit liv følte du, at du 

faktisk gjorde noget rigtigt. Da du rejste videre gav en familie fra byen dig en 

udskåret træperle. Du bærer den i en lædersnor om dit håndled, for dig er 

den smukkere end noget, du bar på paladset. 

I nogen tid flakkede du om og hjalp folk, der hvor du kunne. Men du har kun 

to hænder, og der er altid flere problemer at løse og flere drømme at vække. 

Selv din qi kan ikke løse det hele. Desuden fandt du hurtigt ud af, at mange 

frygtede en omstrejfende qi-bruger, der ikke kom med følge eller introdu-

cerede sig ved sin titel. Så du traf en beslutning: Du ville ikke bruge din qi 

igen, før verden var retfærdig. Du forklædte dig som en mand, så ingen ville 

mindes Yu-Long ved dit nærvær og vendte tilbage til kejserstaden. Der 

opsøgte du Jian-Min, som du havde hørt rygter om ledte en demokratiske 

revolution. Du tilbød ham din hjælp – ikke som Yu-Long, men som den qi-

løse Yi. 

Du foreslog Jian-Min, at du som Yi kunne foregive at hjælpe Guang. I fik 

information, samt muligheden for at fortælle ham, det I ønskede han hørte. 

Du fortalte igennem Guang, at du i Jian-Mins tjeneste havde hørt rygter om 

hans indblanding i oprør, men at du ville tjene den retmæssige regent. I 

begyndelsen gav du sand information, men for sent til at de kunne nå at 

standse noget. Guang tog maddingen, og du foregiver nu at være hans spion.  

I en verden i kaos kan man ikke lægge en plan, kun gøre sit bedste. 

Du kan se, at det er forkert, sådan som tingene er nu. Men sandheden er, at 

du ikke ved, hvad der er det rigtige. Du ved kun, at der er brug for ændring. 

Hver gang du ser noget galt, forsøger du at gøre det ret. Planer er for andre 

mennesker, og du følger dem kun, så længe de virker fornuftige. 

Dit våben er små knive og kastestjerner, der let kan skjules og altid haves 

ved hånden. Den gang du havde qien, var de et perfekt tilbehør, der gav dig 

en kant ved at være uset. Det er kun kommet dig til gode, at du forstår at 

håndtere dem, nu hvor du for alvor har brug for at holde dine våben skjulte. 

Men de er sværere at kontrollere uden din qi. 
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Guang er din lillebror. Selvfølelig elsker du ham, men han har ikke gjort dit 

liv nemmere. I voksede op sammen og delte på mange måder alt. Eller det 

skulle I have gjort – for I delte ikke verdenssyn. I skændtes stort set altid. 

Guang forsøgte at fortælle dig, hvad du burde gøre. Han så altid sig selv som 

din rådgiver, ikke som din ven. Ikke som din bror. 

Guang var et dydsmønster og svær at leve op til. Jeres undervisning, jeres 

træning og alle jeres rutiner var bygget op, så I fulgtes ad. Eller så I burde 

have gjort det. Guang var den perfekte studerende. Det var det vigtigste for 

ham, og han gjorde altid sit bedste for at leve op til forventningerne. Du 

kunne ikke koncentrere dig om det hele. Du ville ikke leve i dette fængsel af 

guld og silke. Ofte stak du af fra jeres undervisning, velvidende at Guang nok 

skulle kunne huske lektionerne, hvis du nogensinde fik brug for dem. Nogle 

gange tænkte du, at Guang var langt bedre egnet til tronen, end du er. 

Guang er kejserindens yngste barn, men står til at arve tronen. Han 

havde aldrig regnet med det. Du er sikker på, at tanken aldrig havde strejfet 

ham, at han skulle tage din plads. Alligevel gav du ham den. Da du stak af fra 

paladset og dit ansvar, vidste du, at Guang kunne tage rollen for dig. Du tog 

af sted, fordi du ikke ville blive; det gjorde det lettere at vide, at der stadig 

var nogen til at tage over. 

Guang tror på, at qien giver ret til at regere, men har selv svag qi. Guang 

har qi i blodet, men langt svagere end du selv har. Du ved, at det piner ham. 

Du er sikker på, at det var derfor, han altid forsøgte at kompensere ved at 

lære og træne endeløst. For dig er det ligegyldigt. Det gør ham ikke mindre 

værd. Men for Guang er qien alt. Du tror, den eneste gang han oprigtigt var 

dig taknemmelig var, da du gav ham det sæt vifter, han nu altid kæmper 

med. Som det traditionelle våben for stærke qi-krigere, tog han det som en 

anerkendelse af sit værd. Du nænnede aldrig at fortælle ham, at det var en 

gave Jian-Min havde lavet til ham, men som du gav, fordi de ikke længere 

var venner. Havde Guang ikke qien, ville han aldrig have accepteret tronen. 

Han tror på, at verden er opdelt fra naturens side i dem med og dem uden. 

Han tror på, at jer med qi har en pligt til at lede, selv dem der ikke vil styres. 

Du er enig i, at ledelsen er en byrde, men ikke enig i, at andre har brug for, 

at I tager den på jer.  

Guang er en fugl – skrøbelig, men bliver han skræmt, puster han sig op mod 

enhver trussel. 

Du hader ham, fordi han aldrig har tænkt en selvstændig tanke i sit liv. 

Du kan ikke undgå at elske ham, han er din bror, og han mener det godt.  
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Jian-Min er en adelig født uden qi-kræfter. Jian-Mins mor vægtede kær-

lighed højere end tradition og giftede sig med en qi-løs. Det kom der Jian-Min 

ud af. Du synes, at den udvikling er god, men det er det liv, det har givet Jian-

Min ikke. I det mindste fik Jian-Min en lillebror, som havde qi og derfor 

kunne overtage familiens forehavender. Men broderen gik tragisk bort i alt 

for ung en alder, og nu er Jian-Min tilbage i søgelyset. 

Jian-Min har været din ven, siden I var børn. Før det blev klart, at han 

ikke ville udvikle qi-evner, kom Jian-Min ofte på paladset. I legede og lærte 

sammen. I var gode venner. Da det blev uomtvisteligt, at han er qi-løs, blev 

han sjældent inviteret mere. Mange vendte ham ryggen, og hans selskab var 

ikke længere ønsket, kun tolereret. Du var imidlertid ligeglad. Han var stadig 

drengen, du havde malet og sunget sammen med. Måske ville du endnu 

hellere være hans ven nu, hvor du ikke burde. 

Jian-Min er fortaler for den brede befolkning. Han har ikke lagt skjul på, 

at han mener, at tingene bør ændres. Han har ikke åbent talt om revolution 

eller demokrati, men ofte stiller han spørgsmålstegn ved, hvordan landet 

drives. Det blev ikke givet megen opmærksomhed, da han ikke stod til at 

arve, men nu har det skabt nogen murren i mange af de riges sale. 

Du arbejder som Jian-Mins tjener for, at I kan samarbejde om at ændre 

verdensordenen. Da du besluttede at vende tilbage til rigets hovedsæde, 

opsøgte du Jian-Min. Du ønskede at hjælpe ham i sin kamp. Du vil have ham 

til at være frontfiguren i stedet for selv at skulle tage ledelsen. Hvis det er 

dig, tror du ikke på, at tingene virkelig kan forandre sig. Der er brug for en 

som ham, der er på kanten imellem to verdener. Han tog åbent imod dig og 

din opbakning. Du foregiver at være hans personlige tjener, for at det er 

naturligt, at I færdes sammen. Du nyder, at det lader dig færdes i alle 

samfundets lag, og du er glad for de simple gøremål, som den rolle har givet 

dig. 

Jian-Min er en brækket knogle helet stærkere, hvor den før knak. 

Du elsker ham, fordi han ser verden, som den er – et sted krydret af qien, 

ikke bestående af den. 

Du hader, at han hellere vil have, at du er Yu-Long end, at du er Yi. 
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Zhihao er følgen af en adeligs sidespring, født med qi men uden titel. 

Tidligere havde man slået den slags fejltrin ihjel, før de kunne skabe pro-

blemer. Heldigvis er det ikke en praksis, der udøves længere. Nu bortfører 

adelsfamilierne i stedet børnene, så snart de viser sig at have evnerne. 

Zhihao var aldrig rigtig en del af den familie, hun blev hentet ind i. Hun var 

blot en værdsat tjener. 

Zhihao var din og Guangs læremester udi qi-brug. På grund af Zhihaos 

styrke i qien, blev hun inviteret til paladset som jeres læremester. Guang tog 

hende til sig med det samme, men dig gik hun på. Hun mente, at hendes 

egen måde var den eneste rigtige. Hun talte altid om ansvar, tålmodighed og 

kontrol. Du forstod aldrig, hvorfor man skulle søge kontrol over qien. Hvis 

den virkelig var den guddommelige essens, bør man vel lade den råde. 

Bruge den, når den selv vil bruges. Men det var aldrig formålet for Zhihao, 

for hende handlede det om qien selv – ikke om at bruge den til gavn. Ironien 

i, at qien nu mest er dig til gavn ved ikke at bruge den, er ikke tabt på dig. 

Zhihao faldt i unåde, da du stak af fra paladset. Da du foregav din egen 

død, var det ikke faldet dig ind, at din moder ville straffe Zhihao. Du syntes 

ikke, at hun var en god læremester, men at hun havde mistet sin stilling, 

havde i dine øjne været rigelig konsekvens. At vansire hende ved at tage 

halvdelen af hendes syn og vanære hende havde du aldrig ønsket. I det 

mindste holder Guang stadig hånden over hende og har sørget for, at hun 

kan blive på paladset som med-kaptajn for hans livvagt. 

Zhihao er hemmeligt trolovet med Jian-Min. Det skete efter din for-

svinden. Da Jian-Min ikke er klar til at afsløre forholdet, er det ofte din 

opgave at levere beskeder til hende. Du havde intet ønske om at have mere 

at gøre med Zhihao, men du ville ikke stå i vejen for deres følelser. At mødes 

med hende i en anden rolle end som din uønskede læremester, har vist dig, 

at hun også bare er en person. Ensom og med et behov for at høre til et sted. 

Ofte kommer I til at tale sammen, også efter du har videregivet de beskeder, 

du blev sendt af sted med. 

Zhihao er træ – kan skygge, hvis du går til det, varme hvis du fælder det, men 

er fastlåst og ude af stand til selv at gøre sig til gavn. 

Du hader hende, fordi hun mente, qien gjorde hende fortjent til dit venskab. 

Du elsker, at du nu får lov at se, at hun er mere end blot sin qi-brug. 
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Chao-Fen er født qi-løs, men bor på kejserindens palads som Guangs 

livvagt. Hun var først og fremmest Guangs ven. Første gang de mødtes, var 

han ellers skuffet over at få et regiment qi-løse med sig på jagt. Men da han 

kom hjem, talte han med prisende ord om Chao-Fen, og hvordan hun havde 

reddet hans liv. Sidenhen inviterede han hende til at træne med sig, og gav 

hende den ære at være kaptajn for sin livgarde. Det overraskede dig, at 

Guang tog en qi-løs til sig på den måde. Nogle gange mistænkte du, at han 

ville bevise for sig selv, at man kunne være en stor kriger uden at have stærk 

qi. 

Chao-Fen var en ven, der forstod Yu-Longs ønske om frihed til at være 

sig selv. Med tiden blev Chao-Fen også din ven. Du var dybt betaget af 

hendes evner. Brugte du din qi, kunne du sagtens besejre hende, men 

overhovedet at være i stand til at håndtere et våben, som hun gør det uden 

qien, kunne du knap begribe. Nu hvor du har frasagt dig din qi, er du kun 

mere imponeret. Chao-Fen var ukuelig og ubøjelig, hun talte lige ud af 

posen, men dømte dig ikke for at ville vælge din egen vej. Til tider kunne 

hun endda få Guang til at se tingene fra din side. 

Chao-Fen og Jian-Min var en gang elskende. Du syntes, de var et sært par. 

Ham en stille kunstnerisk sjæl og hende en ukuelig kriger. Men du havde 

gerne set dem finde lykken sammen. Det holdt dog ikke evigt. Du kender 

ikke detaljerne men ved, at de ikke endte forholdet på god fod. 

Chao-Fen kan også være en ven for Yi. Efter du begyndte at ’spionere’ for 

Guang, har du set mere til Chao-Fen igen. Du aflægger ofte rapporter til 

hende. Nogle gange taler I bagefter som venner. Desto bedre I lærer hinan-

den at kende, desto mere bliver du nødt til at opdigte om Yi. Du har dårlig 

samvittighed over at lyve, men du er også kommet til at holde af at være Yi: 

Født af jævne forældre og taget i en ung alder af en adelsfamilie, hvor du 

aldrig rigtig hørte til. Du blev sendt til hovedstaden for at tjene hos Jian-Mins 

betydningsfulde familie og håber på at kunne udrette noget her. Du nyder at 

tale med Chao-Fen på mere lige fod end I før har gjorde – selvom du aldrig 

før havde opdaget det ujævne grundlag imellem jer. 

Chao-Fen er en laks, hun svømmer imod strømmen, til hun kan overvinde den.  
Du elsker hende, fordi hun mere end nogen anden viser dig, at du kan være, 
hvad du vil, ikke bare hvad der forventes af dig. 
Du hader, at hun er din brors mere, end hun er din.  
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Yi i stikord 

 Født som kejserindens ældste barn og arvtager til tronen. Ønskede frihed 
til selv at vælge sin skæbne. 

 Har set, hvordan qien er kimen til samfundets uretfærdighed og har der-
for forsvoret at bruge den. 

 Arbejder nu som Jian-Mins tjener og gør sit yderste for at brillere i den 
rolle. 

 Er dobbeltagent, da Yi også arbejder som falsk spion for Guang. 

 Yi vil gerne påtage sig det ansvar, han ellers altid har lagt til side. Kæmper 
for at finde ud af, hvad det rigtige er – og så at gøre det. 

 Yi vil gerne være helten, men har svært ved at se, hvad det vil sige, han 
skal gøre. 

 

Hvad Yi ikke ved om sig selv: 

 Kan han være Yi for altid og lægge alt det andet bag sig, eller vil han gerne 
en dag vende tilbage? 

 Hvad skal der til for, at Yi alligevel bruger sin qi? 

 Tror Yi på, at Jian-Min har svaret, eller kunne der være en anden måde at 
forbedre folkets kår på? 

 Har Yi nogen kærlighed til sin bror, eller er der kun foragt? 

 Kan Yu-Long tilgive Zhihao for at have forpestet hendes ungdom? Kan Yi 
endda lære at elske Zhihao? Og hvis han kan, kan Yu-Long så tilgive sig 
selv, for den straf hun har påført Zhihao? 

 
Guang: Din bror som du i praksis har gjort til tronarving. Du agerer falsk 
spion for ham. Han er arrogant og sikker på, at hans ledelse er en medfødt 
ret. 

Jian-Min: Din barndomsven og nu herre – en qi-løs adelsmand. Han leder 
det demokratiske oprør, og du er kommet til ham for at hjælpe med den sag. 

Zhihao: Forhenværende qi-læremester for kejserfamilien, nu faldet i unåde, 
men på vej til en ny titel, da hun har forlovet sig med Jian-Min. 

Chao-Fen: Dygtig kriger skønt hun er qi-løs. Hun er Guangs livvagt. Du har 
altid beundret hende, og det lader til, at Yi kan blive nøglen til et stærkere 
venskab for jer to. 

Så længe lotussen blomstrer... 

... kan ære bestå. 



Konfliktoversigt
Guang og Jian-Min er forkæmperne for de to sider i den politiske konflikt imellem enehersker og 
demokrati.

Guang føler sig ikke klar til at tage tronen, især fordi han selv er forholdsvist svag qi-bruger.

Yu-Long har foregivet sin egen død for at kunne leve i fred som den qi-løse mand Yi. Yi hjælper dog 
nu Jian-Min med den politiske kamp.

Yi er dobbeltagent, han arbejder for Jian-Min, men fungerer også som spion for Guang, måske 
fortæller han sandheden måske kun de oplysninger, han har aftalt med Jian-Min.

Chao-Fen føler sig forsmået af Guang, fordi han kun anerkender hende som sin ven, når der ikke er 
andre til stede.

Chao-Fen og Zhihao er søskende, men ingen af dem ved det. Jian-Min har fundet ud af det.

Chao-Fen har opdaget, at Yi er en kvinde i forklædning og mistænker, at det er hendes søster.

Chao-Fen og Jian-Min plejede at være elskende. Jian-Min gjorde det forbi. De endte ikke forholdet 
på god fod.

Chao-Fen stjæler fra paladset for at understøtte sin jævne familie. Zhihao ved dette, men har ikke 
sagt noget.

Zhihao og Chao-Fen er rivaler om Guangs gunst.

Zhihao faldt i unåde, da Yu-Long forsvandt. Guang forsøgte at hjælpe hende, så hun kunne blive på 
paladset. Zhihao føler dette som endnu en straf.

Zhihao og Chao-Fen deler midlertidigt posten som kaptajn for Guangs personlige livgarde.

Zhihao er forlovet med Jian-Min, men det holdes hemmeligt. De ved ikke selv, om de er forelskede, 
eller om det kun er et praktisk partnerskab.

Yi går med beskeder imellem Jian-Min og Zhihao. Zhihao frygter, at hun føler mere for Yi end for 
sin forlovede.

Yi nægter at bruge sine qi-kræfter eller at afsløre sin sande identitet som Yu-Long, selvom Jian-Min 
lægger pres på for det.

Jian-Min har lavet Guangs mest skattede eje – hans vifter, som han tror, han har fået i gave af Yu-
Long.

Jian-Min har introduceret Guang til den eneste hobby, han virkelig har: storvildtjagt.

Guang accepterede Jian-Min og Chao-Fens forhold, men mest fordi han så en politisk fordel i, at 
Jian-Mins efterkommere ikke havde qi.

Jian-Min er officielt fortaler for at hjælpe de undertrykte masser, men bor selv i overdreven luksus.
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