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Rolle på holdet: Firmaets ansigt udadtil.  

Årsag til medlemskab: Peter er den 

næstældste søn i en velhavende, aristokratisk 

familie. Han brød ud af sine bånd til de højere 

samfundslag for at følge sin egen eventyrlyst. 

Han prøvede kirken af, militæret og politiet – men 

blev bortvist hver gang. Sluttelig fandt han 

succes som svindler og scenekunstner. Han 

kaldte sig selv for ”Sfinksen” og var vidt 

berømmet for sin optræden som mentalist.  

Desværre lukkede inspektør Frederic 

Abberline for et år siden ned for alle ulovlige 

kulter, spåkoner og trylleshows. Det havde noget 

at gøre med Jack the Ripper sagen. Det føltes 

som et urimeligt og meningsløst dekret, for the 

Ripper aldrig blev fanget. Da Peter var i færd 

med at afrydde sit Teater, fik han dog et uventet 

visit fra Evangeline ”Evie” Lovelace. Hun 

syntes immun overfor al hans charme, og kom 

rent faktisk med et forretningsforslag til Peter: 

eftersom hun var nødsaget til at acceptere 

manglen på efterspørgsel på hendes arbejde - i 

kraft af hendes egenskab som kvinde - ville hun 

hyre ham som officielt ansigt udadtil som leder af 

hendes nye entreprise, ”Ghostbusters” initiativet. 

Peter lo først ved tanken om et bedragerisk 

foretagende i den størrelsesorden, men da han 

indså at hun var seriøs, og efter at han mødte 

resten af holdet, indså han at de var den ægte 

vare. 

For at være ærlig føles det dog stadig en smule 

sært.  

Officielt er han med på grund af pengene, men 

for at være ærlig, så vil han også gerne behage 

Evie. Der er ingen vej udenom – han burde holde 

den professionelle distance til sin chef – men hun 

er satans tiltrækkende.  

 

Hvad han er god til: Peter er en sorgløs 

charmør, med en afslappet attitude. Han kan lide 

at lave sjov med enhver situation og at fremvise 

en flegmatisk og uengageret facade. Han kan 

være meget behagelig og sjov at være sammen 

med når han vil det, og til tider kan han endda 

være modig. 

Hvor han snubler: Peters arrogance gør ham til 

et tilfældigt offer for spøgelsers narrestreger og 

spøge. Han vil være den som bliver sprøjtet til 

med ektoplasma, drillet af lav-rangs spøgelser. 

Han hader også autoriteter og vil forsøge at gøre 

nar ad hvem der så må prøve at bruge deres 

status og autoritet til af afvise ham som blot en 

svindler.  

“ ”  
Charmerende, kynisk, talentfuld 

“Stol trygt på os; vi er videnskabsmænd” 

 

 

 

Evner: 

Angreb: Skarpskytte. Tag et skud mod det 

spøgelse!   

Fumle:  Slimet! Spøgelset dækkede dig lige til 

med ektoplasma.  

Social: Charmør. Du kan distrahere mennesker 

eller spøgelser ved at bruge vid og ironi til at 

destabilisere dem. 
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Hvor han savner udvikling: Peter starter med 

at være en del af ”the Ghostbusters” af selviske 

årsager (penge, og hans tiltrækning til Evie). Han 

har behov for at lære at holde af resten af holdet 

og at ofre sig selv for at redde verden. Han kan 

også finde et ægte partnerskab med Evie, hvis 

han lærer at blive oprigtig op at droppe den 

forførende svindlerfacade.  

 

Relation til de andre på holdet:  

Evie: Chefen, og den sande leder af 

foretagendet. Hun er imponerende, dedikeret, 

intelligent og fast besluttet på at gøre sit firma 

succesrigt. Peter ved, at han er nødt til at følge 

hendes ordrer, men han nyder stadig at drille og 

flirte afslappet med hende. For det meste syntes 

hun at finde ham provokerende, men Peter er 

sikker på at hun har en blød side. 

Elias: Videnskabsmanden og den intelligente fyr 

i gruppen. Han tager sig selv for alvorligt, og er 

alt for forsigtig. Nogle gange kan du altså ikke 

bruge så lang tid på at forberede dig – du er nødt 

til bare at springe til handling.  

Nicola: Gruppens tekniker. Hun er sjov, naturligt 

talentfuld, stille og rolig. Peter har tendens til at 

bruge mere tid sammen med hende, end de 

andre.  

River: Den underlige, synske søster til Elias. De 

syntes at være i stand til at se det usynlige og 

hvad folk ønsker, at holde hemmeligt. Det er 

faktisk ret uhyggeligt.  

Fred: Den tidligere Scotland Yard inspektør 

lukkede Peters teater til hans store tab og skade. 

Han kalder sig selv for en fri paranormal 

efterforsker og en gudfrygtig mand. Alt Peter ikke 

bryder sig om.  

. 
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Rolle på holdet: Firmaets grundlægger, 

doktorgrad i Fysik  

Årsag til medlemskab:  

Da hun var lille så Evie bøhmanden i sit skab. 

Fra da af vidste hun at spøgelser var virkelige, 

og hun svor at bevise det. Hun opnåede sit mål 

efter års arbejde med sine 

universitetskammerater Elias og Nicola, men 

London Universitets dekaner afviste hendes 

fund om åndeverdenen, og tilskrev udelukkende 

en meget nedtonet, acceptabel version af deres 

fælles forskning, til Elias. Dette, kun fordi hun var 

en kvinde og at de derfor aldrig ville kunne 

acceptere hendes rolle i opdagelsen. Rasende 

forlod Evie universitetet og skabte Ghostbusters 

initiativet for at vende sin forskning til en 

forretning som ingen ville kunne ignorere. Hun 

tog Nicola med sig og lod Elias tilslutte sig på 

grund af River, men hun stoler stadig ikke på 

ham. Dernæst rekrutterede hun Peter til at være 

firmaets ansigt udadtil, og slog en handel af med 

Frederic Abberline som skulle være til stede 

som konsulent. Mere end noget andet ønsker 

hun dog at være i kontrol. Hun vil aldrig igen 

finde sig i det angreb på hendes værdighed, som 

tyveriet at hendes arbejde forårsagede.  

Hvad hun er god til: Hun er grundlæggeren af 

Ghostbusters initiativet, er utrolig intelligent og 

beslutsom. Hun er den som bringer folk 

sammen, som opmuntrer og støtter andre. 

Hvor hun snubler: Hendes største frygt er ikke 

at blive taget seriøst, og hun vil blive vred og 

miste styringen, når hun føler at hun ikke er i 

kontrol. Dette vil føre til ukontrollabel panik eller 

rigid stædighed, når hun står overfor et problem. 

 

Hvor hun savner udvikling: Evie er bange for 

at miste kontrollen med Ghostbusters initiativet, 

og insisterer på at agere som kommandør og at 

tage styringen hele tiden. Hun har behov for at 

lære hvordan man leder på en mindre autoritær 

måde, og at stole mere på sine holdkammerater. 

Hun kan også finde et godt partnerskab med 

Peter, hvis han lærer at blive mere oprigtig og 

hun lærer at overkomme sin egen mistro.  

  

“ ”  
Klog, viljestærk, holdleder 

“Ghostbusters, tid til kamp!!” 

 

 

 

 

Evner 

Angrebsevne: Sværdmester. Spring direkte ind i 

kamp!   

Fumle: Berserk knap. Dersom du føler dig 

utilstrækkelig, løber du hovedkulds i kamp og 

snubler på din vej.  

Social: Naturlig leder. Du tror på styrken i dit 

lederskab og din opvækst hvor du lærte at kæmpe 

for hvad du tror på, bravt skubber du dig selv fremad. 
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Relation til andre: 

Peter: Hyret som firmaets ansigt udadtil. Han er 

charmerende og god til det – en meget nyttig 

person i det henseende. Evie kan sætte ham i 

rampelyset mens hun holder kontrollen med 

initiativet. Han forsøger dog på irriterende vis at 

flirte med hende hele tiden. Eller gør han? Evie 

ville finde ham charmerende, hvis han ikke var 

så slesk. Og så er hun hans chef. 

Elias: En fysiker og forsker som hende. De 

plejede at være et godt arbejds-makkerpar, men 

han forrådte Evie da han egenhændigt tog æren 

for al deres fælles arbejde. Selvom de blev enige 

om at fortsætte med at arbejde sammen, er Evie 

fortsat defensiv. Måske retter han op på det 

gjorte når de tager tilbage og forsvarer deres sag 

foran universitetsdekanerne.  

Nicola: En form for teknologisk troldmand som 

læste i Wien, blev fyret, og dernæst ankom til 

London. De udviklede prototyperne til Spøgelses 

detektoren og -fangeren sammen. Evie ved, at 

Nicola kan lide at være nomadisk, og skifte 

levested ofte. Hun håber at hun beslutter sig for 

at forblive i London, for hun kan virkelig godt lide 

at have hende på holdet.  

River: Elias’ skrøbelige og mentalt ustabile 

søskende. River har en stor affinitet for 

spøgelser og mentale kræfter, som Evie ønsker 

at studere for at forstå fænomenet bedre. De har 

også lidt i et psykiatrisk hospital (galehus), før 

det blev bevist, at spøgelser var virkelige, så 

Evie har ondt af - og værner om - dem.  

Frederic Abberline: Frederic og Evie blev 

allierede i dønningerne efter den nylige 

udbredelse af genfærds apparitioner. Evie finder 

hans religiøse tilgang til spøgelsesproblemet 

interessant. Han tilstedeværelse er også en 

måde at balancere den interne magtstruktur med 

Elias, hvilket er en fordel for hende. De er 

allierede på grund af de omstændigheder de 

befinder sig i, men Evie er stadig glad for at have 

ham på holdet. 
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Rolle på holdet: Doktor i fysik og neurologi, 

laboratorie ekspert  

Årsag til medlemsskab: Elias var en genial, 

rig ung mand som hengav sig selv til sin 

passion for videnskab da hans familie valgte 

at henvise hans yngre søskende, River til 

Lambeth sindssygehospital. River blev 

angiveligt vanvittig for ti år siden, i 

begyndelsen af Spøgelses manien. River 

påstod at se spøgelser. Elias besluttede sig 

for at efterforske det, og at finde en måde at 

kurere River på. 

Han mødte Evie og Nicola, som prøvede at 

finde beviser for eksistensen af Spøgelses 

verdenen. Sammen formåede de rent faktisk 

at fremskaffe dette bevis. Elias troede at det 

ville være et gennembrud, men dekanerne 

ved London Universitet afviste deres 

resultater om Spøgelses verdenen og 

tillagde kun en meget nedtonet, acceptabel 

version af dem, til Elias. Evie var rasende, og 

med god grund. Hun forlod universitetet for at 

starte Ghostbusters initiativet som et privat 

firma. Hun bebrejder Elias for det skete, men 

han føler ikke at det var hans fejl. Dekanerne 

ønskede at begrave den fundne evidens,  og 

Elias lod dem blot publicere under sit navn. 

Elias’ forældre døde dog for nylig, og han fik 

River ud af sindssyge hospitalet. Efter ti år er 

River blevet meget skadet, opfører sig sært 

og påstår at se spøgelser konstant. River har 

mareridt og får mure til at ryste når de sover. 

Elias opsøgte Evie og Nicola igen, da han 

hørte om Evies Ghostbusters initiativ og 

havde behov for hjælp med River problemet.  

 

Han tiggede om at blive accepteret tilbage. 

Evie accepterede for Rivers skyld, men er 

stadig mistroisk overfor Elias, og derfor er 

han nødt til at vinde hendes tiltro tilbage.   

Hvad han er god til: Han er i sandhed 

intelligent og engageret i at opdage 

universets- og spøgelsesverdenens 

hemmeligheder. Det faktum at hans elskede 

søskende River blev fuldstændigt 

traumatiseret af deres psykiske kræfter giver 

  
lærd, omsorgsfuld, timid 

"Det her er fantastisk. Hvis 

ionizeringshyppigheden er konstant for alle 

ektoplasmiske væsener, så kan vi virkelig 

smække nogen skaller… altså, spirituelle skaller, 

selvfølgelig.” 

 

 

 

Evner: 

Angreb: Kraftbølge: Du kan bruge din 

spøgelsesdetektor til at spore og detektere spøgelser, 

selv hvis de gemmer sig, eller sende dem et shock 

som vil vælte dem af “benene”.   

Snuble: kujonagtig. Du går i panik og begynder at 

flygte, medens du vælter alt på din vej.  

Social: Bogorm. Din enorme læsning gennem tiden 

lader dig finde eller huske en afgørende bid 

information eller fatal fejl som du kan udnytte til din 

fordel 

 



7 

 

ham en meget personlig og uselvisk årsag til 

at hengive sig til spøgelsesforskning.  

Hvor han snubler: Elias er en arketypisk 

distraheret videnskabsmand, og kan til tider 

opføre sig som en kujon, for han ikke er 

tilbøjelig til impulsive handlinger, og han 

ønsker at beskytte sig selv og sin søskende. 

Han vil forsøge at være godmodig, men vil til 

tider bare flygte og være fuldstændig 

ufølsom.  

Hvor han savner udvikling: Elias’ 

karakterudvikling fører ham mod at rette op 

på at han fejlede Evie i opgøret mod 

universitets Dekanerne. Han har behov for at 

lære at samarbejde og skabe forbindelser til 

andre igen.  

 

Relation til andre 

Peter: Den officielle leder i firmaet. Han blev 

hyret til denne stilling af Evie, for at sikre at 

ingen ville udfordre hendes autoritet på grund 

af hendes egenskab som kvinde. Elias bryder 

sig ikke synderlig om Peter, og finder ham 

doven og slesk. Han mener, at Peter er nødt 

til at bevise sit værd overfor resten af holdet.  

Evie: Elias og Evie plejede at forske sammen 

ved Londons Universitet, men blev uvenner 

da dekanerne ved universitetet frarøvede 

Evie hendes opdagelser. Elias forsvarede 

hende ikke, og hans kujonagtige opførsel 

ødelagde deres venskab. Nu er Elias nødt til 

at få Evies støtte for at han kan hjælpe River, 

men han er endnu ikke klar til at indrømme at 

han tog fejl.  

Nicola: De arbejdede sammen medens de 

efterforskede Spøgelses verdenen og 

udviklede sammen de første Spøgelses 

detektorer. Nicola er mere teknisk og intuitiv 

end Elias, som ofte bliver frustreret over at 

hun blot ønsker at improvisere sig frem i 

stedet for at være rationel og organiseret.  

River: Elias’ elskede søskende. Elias 

elskede dem, siden de blev født. For 10 år 

siden, begyndte de at vise tegn på 

sindssygdom. Elias’ forældre anbragte River 

i Lambeth sindssygehospital, mod Elias’ 

ønske. River led meget på hospitalet. Elias 

ved end ikke endnu, hvor meget. Efter hans 

forældres død, blev han Rivers værge, og fik 

dem ud af sindssygehospitalet. Siden da har 

River været plaget af syner og Elias har 

forsøgt at finde en måde at hjælpe dem med 

at kontrollere deres kræfter og visioner.   

Fred: Elias har svært ved at forstå Fred og 

hans religiøse tilgang til Spøgelses jagt, men 

han er villig til at respektere den. Fred har 

kæmpet alene mod spøgelser og det 

overnaturlige i årevis, og dette er noget man 

er nødt til at respektere.  

John/Jenny: Elias har bemærket, at 

sekretæren syntes at kunne lide ham mest, 

og forsøger at gøre ham det komfortabelt 

siden han blev forenet med Evie og Nicola 

under smertefulde omstændigheder. Det er 

meget pænt af ham/hende.  
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Rolle på holdet: medstifter, teknologi og 

våben designer  

Årsag til medlemsskab: Nicola er rejsende. 

Hun forlod sin hjemby Gyula in Østrig-Ungarn 

og drog til Wien for at studere. Hun viste sig 

som et naturtalent i fysik og mekanik, men 

blev frustreret af manglen på anerkendelse. 

Hun tog så af sted til London, hvor hun mødte 

Evie og Elias. Hun blev venner med dem, og 

de var de første til at bevise eksistensen af 

spøgelser. Nicola var fantastisk til at 

forvandle Evies idé til praktiske værktøjer der 

kunne detektere og interagere med 

ektoplasmisk materiale. Men så blev Evie og 

Nicola frarøvet opdagelsen af dekanerne ved 

Londons Universitet, som kun publicerede en 

stærkt revideret version af deres forskning, 

og tillagde alt arbejdet til Elias. Så Evie drog 

bort for at grundlægge Ghostbusters 

initiativet som et privat firma, og Nicola fulgte 

trop ud af loyalitet og fordi hun følte sig kvalt 

under Universitetets åg.  

Hvad hun er god til: Nicola er en teknologisk 

troldmand som kan bygge alt hun vil fra 

bunden eller improvisere sig frem med hvad 

hun har. Hun er også fascineret af 

Spøgelsesverdenen, og potentialet for at 

opdage nyt. Hun er altid entusiastisk, klar til 

at springe fremad og hun elsker hvad hun 

foretager sig.  

Hvor hun snubler Hun kan være lidt 

overstrømmende og støde sammen med de 

mere seriøse personligheder. Hun tager 

ubetænksomme risici som udspringer af 

hendes kærlighed for udforskning, opdagelse 

og kreativ spontanitet.  

Hvor hun savner udvikling: Nicola har 

bevæget sig fra land til land for at arbejde  

og studere. Hun plejede at være for sig selv, 

lade sig bære frem af strømmen og ikke blive 

alt for tilknyttet. Selvom hun elsker at være 

en Ghostbuster, og specielt hendes venskab 

med Evie, er hun endnu ikke klar til at 

indrømme at hun behøver en vis tilknytning 

og ville foretrække at forblive med sine 

venner. Hun er allerede begyndt at 

undersøge hvordan hun kan flytte til New 

York. Hun vil snakke om at flytte og bevæge 

sig videre, samtidig med at hun ikke helt 

ønsker det, og vil føle sig forvirret over for 

sine selvmodsigende følelser 

  
Entusiastisk, kreativ, teknologisk geni. 

“Vi kom, Vi så, Vi sparkede dens røv!” 

 

 

 

Evner 

Angreb: Revolvermand. Du er udstyret med 

langdistance detektions- og angrebsapparater. Du 

kan finde gemte spøgelser eller slå dem ned fra 

afstand.   

Fumle: Sporenstregs mod fare. Du spæner 

entusiastisk frem, og ser ikke det gemte spøgelse, 

det ujævne gulv, eller din holdkammerat foran dig 

– og forårsager kaos på din vej.  

Social: Solstråle. Din entusiasme og din 

hengivenhed til missionen er smittende. Du 

motiverer andre omkring dig.  

Note: Nicola kan betjene en spøgelsesfælde for at 

ende en kamp. 
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Relation til andre 

Peter: Nicola lærte hurtigt at værdsætte 

Peter. Ja, det er rigtigt at han ikke er 

videnskabsmand, men det er nyttigt at have 

en dygtig kommunikator, og han er én som 

man kan grine og slappe af med. Han er også 

åbenlyst tiltrukket af Evie, hvilket i det 

mindste viser at han har god smag.  

Evie: Evie og Nicola har arbejdet sammen i 

nogen tid nu, og de stoler på hinanden. 

Nicola ønsker at støtte Evie, så hun forlod 

universitetet med hende – og det at være i et 

privat firma er meget sjovere end at 

underkaste sig nogle kedelige, gamle 

akademikere.  

Elias: Elias er lige så intelligent som Nicola, 

men tænker ikke altid på de praktiske 

anvendelser af hans forskning. Han ynder at 

lave eksperimenter, ikke at bygge ting. På en 

måde, så fuldender de hinanden, men Nicola 

anser ham for at være en smule begrænset. 

Han fratog også Evie anerkendelsen for 

hendes arbejde, hvilket virkelig ikke er en 

særligt sød ting at gøre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

River: De er en underlig en, afstemt med 

åndedimensionen, som de er. Nicola vil 

virkelig gerne studere Rivers kraft, men River 

stoler endnu ikke på hende – og de får oftest 

hendes instrumenter til at eksplodere. De 

kunne dog være nøglen til at opdage mange 

ting om spøgelser.  

Fred: Han er tidligere politimand – nu præst. 

Han ønskr at bekæmpe spøgelser ved at 

benytte sig af kraften fra Tro, hvilket 

forekommer Nicola at være virkelig sært. Hun 

håber på, at få lejlighed til at studere hvordan  

det er meningen at Troens kraft skal fungere, 

eller at bevise overfor Frederic at hvad han 

kalder Tro kan blive forklaret på 

videnskabelig vis. Hun finder ham også ret 

attraktiv, selvom han da er en smule ældre 

end hende selv, men da hun er genert ved 

hun ikke, hvordan hun skal fortælle ham 

dette.   
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Note: River er skrevet i den neutral “de” form. 

River kan spilles som ethvert køn, ikke-binær eller 

intetkøn – som spilleren ønsker det.  

 

Rolle på holdet: medie  

Årsag til medlemsskab: River er et 

clairvoyant medie, med evnen til at se, 

interagere med, lokke og formilde spøgelser. 

De fik disse kræfter da deres søskende døde 

ved fødslen, men det blev anset som 

værende et anfald af deres fantasi. Synerne 

blev dog kun kraftigere i intensitet, og for 10 

år siden blev River sendt til Lambeth 

sindssygehospital. Det første år var der 

forhør. Det andet år, kolde brusere og 

chokterapi. Det tredje år kom stemmer fra 

ånder dagligt og blev værre – og sådan gik 

det år efter år. Det sidste år rystede 

skrigende fra myrdede kvinder byen. De var 

ofringer til Ghostmasteren. River kendte alt til 

det – alle spøgelserne talte om det, at nogen 

ville bringe Ghostmasteren til denne verden 

– den mægtigste ånd af alle, med magten til 

at frigøre alle spøgelser på jorden. Da var 

det, at inspektør Frederic kom. Han 

anmodede om Rivers hjælp. River fortalte 

ham, hvor han skulle lede efter 

Ghostmasterens tjenere. River vidste altid, 

hvor de ville være på kortet – og skrigene 

ophørte. Inspektør Frederic besøgte dem 

regelmæssigt fra da af. Han er Rivers ven. 

For nylig døde Rivers forældre. River så 

deres spøgelser, men kunne bare ikke tilgive 

dem. Så kom storebror Elias for at fjerne 

River fra hospitalet. Han tog River med til 

Ghostbusters initiativet. De sagde, at de ville 

hjælpe River, med at forstå deres kræfter – 

og i bytte ville River hjælpe dem med 

spøgelserne. Inspektør Frederic er her også. 

River føler sig næsten glad for første gang i  

 

meget lang tid. De ønsker at hjælpe. Det her 

er så meget bedre end at være på hospitalet! 

Hvor de er gode: River har en særlig affinitet 

med Spøgelser. River kan fortrylle og 

distrahere spøgelser, kommunikere med 

dem, finde dem – endda tæmme dem til tider. 

De har en intuitiv forståelse for 

  
Følsom, synsk, hengiven  

“I har ikke en chance mod Ghostmasteren.” 

 

 

Evner 

Angreb: Spirituel forbindelse. Du kan tvinge din 

vilje mod et spøgelse, hvilket vil distrahere det og 

gøre det svagere. Hvis spøgelset er tilstrækkeligt 

svagt, vil det endda adlyde dine ordrer.   

Fumle: Mismod. Pludselig er du væk; fanget af 

dine syner, eller du skaber kaos omkring dig, 

eller afbryder en af dine holdkammerater af 

uforståelige årsager.   

Social: Spirituelt alene. Din følsomhed og stille 

tilstedeværelse motiverer ånder til at lade dig 

være, folk, til at være venlig mod dig, og dine 

holdkammerater, til at støtte dig.   

Note: River kan fortrylle og forjage et spøgelse 

for at slutte en kamp.  
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spøgelsesverdenen. River ønsker at forstå 

deres evner bedre, at finde en måde at 

kontrollere synerne og indgrebene fra 

spøgelser i deres hoved og stoppe med at 

føle sig skør.  

Hvor de snubler: River blev revet ud af 

samfundet for 10 år siden, så nu har de kun 

en meget grov forståelse for, hvordan 

mennesker interagerer med hinanden. De 

siger tingene lige ud som de ser dem – folks 

fejl, hvorfor de ikke kan lide hinanden, hvem 

der er tiltrukket af hvem. De kan lide at sige 

tingene brutalt og kompromisløst. De vil 

pointere, at Evie føler sig usikker på sig selv, 

at Peter var en bedrager det meste af sit liv, 

at Elias kan opføre sig som en kujon, at 

Nicola ikke ved om hun skal blive i London 

eller tage af sted, og at inspektør Fred er 

tiltrukket af Nicola, selvom at han ikke ønsker 

at indrømme det. 

Til tider kan River også forsvinde helt ind i sit 

eget hoved, sine egner tanker og synerne fra 

spøgelsesverdenen.  

Hvor de savner udvikling: River har været 

isoleret, og er ikke rigtig tilknyttet resten af 

gruppen endnu. Mere end nogen anden har 

River behov for at skabe en forbindelse til 

andre og se Ghostbusters holdet som en 

stedfamilie.   

Relation til andre  

Evie: Evangeline er lederen af Ghostbusters. 

Hun er vred på storebror af en eller anden 

årsag, men hun vil virkelig gerne hjælpe 

River. River er villig til at stole på hende, fordi 

hun ser ud som om hun virkelig prøver.  

Peter: Peter er bare lidt et fjols. Han tager sig 

selv for alvorligt, og samtidig ønsker han kun 

at have det sjovt. Han elsker Evie, men 

ønsker ikke at indrømme det fordi hun er 

chefen i firmaet.   

Elias: Storebror og myndighedsperson. Han 

føler sig skyldig over at fejle Evie, og for at 

lade deres forældre sætte River i et 

sindssygehospital i så lang tid. Han er bare 

nødt til at være mere modig. Han er bare nødt 

til at blive mindet om at han skal være modig.  

Nicola: Hun er en vildt intelligent 

videnskabsmand, men lige nu skræmmer 

hun mest River. Hun ønsker at undersøge 

River, men det skræmmer dem fordi det 

minder dem alt for meget om Hospitalet. Så 

hver gang indtil nu, når Nicola har nærmet sig 

River, er der noget i laboratoriet der er 

eksploderet - til hendes store irritation.  

Frederic: Inspektør Frederic kom til River på 

Hospitalet for at anmode om hjælp, og River 

hjalp ham med at stoppe Ghostmasteren 

første gang. Men nu da Ghostmasteren truer 

med at vende tilbage, behøver Frederic hjælp 

fra hele gruppen for at være sikker på, at han 

er forvist for altid. Ligesom River behøver 

Fred virkelig at knytte sig bedre til andre. Han 

er også tiltrukket af videnskabsmanden 

Nicola, selvom de er så forskellige i deres 

udgangspunkt til det overnaturlige som man 

kan være.  
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Rolle på holdet: Paranormal efterforsker.  

Årsag til medlemsskab: Tidligere 

politiinspektør, nu præst og paranormal 

efterforsker – Fred Abberline er langtfra en 

begynder på spøgelsessporingsområdet. For 

et år siden, med hjælp fra mediet River 

Spengler, var han i stand til at stoppe Jack 

the Rippers massemord. The Ripper blev 

skudt og druknet. Ifølge River blev mordene 

brugt som et forsøg på at hidkalde 

Ghostmasteren, et forfærdeligt væsen som 

måske vil rive barrieren mellem vores og 

åndeverdenen ned, og derved forårsage at 

alle spøgelser vil frigøres og vandre frit rundt 

blandt os. Oplevelsen fik Frederic til at 

bekende sig til kristendommen - han blev en 

Anglikansk præst, som ved Troens kraft kan 

forsvare mod ånder. I efterdønningerne af the 

Ripper mordene ville Freds kollegaer og det 

øvre hierarki i politistyrken dog ikke lytte til 

hans forklaringer om det overnaturlige. Han 

blev kastet til siden – en social udstødt. Han 

blev ved med at efterforske det paranormale, 

og faldt pludseligt over information 

vedrørende Ghostbusters initiativet. Efter en 

smule forsigtighed blev han overbevist om 

potentialet ved det, og fik overtalt Evie til at 

lade ham hjælpe på basis af hans tidligere 

erfaringer og kontakter inden for politistyrken. 

Ifølge River vil Ghostmasteren måske prøve 

at vende tilbage til den virkelige verden igen.  

Hvad han er god til: Fred er en erfaren 

spøgelsesjæger og efterforsker af det 

paranormale som blev ordineret af den 

anglikanske kirke med den stærke 

overbevisning, at han havde brug for Tro for 

at stå ansigt til ansigt med det paranormale  

 

univers. Ghostbusters’ videnskabelige 

fremgangsmåde er meget fjern hans egen, 

men han er klar over at han ikke kan blive ved 

med at bekæmpe det overnaturlige alene. De 

er de eneste andre, som er villige til at holde 

stand mod det onde.  

Hvor han snubler: Hans kampe i Ripper 

sagen har efterladt Frederik såret og 

traumatiseret. Han har tendens til at drikke 

smerten væk, og kan ofte have en bitter eller 

kynisk attitude. Til tider har han kortvarige 

blackouts og svigter midt i en handling. Han 

“ ”   
Veteran, ufleksibel, plaget 

“Måske kommer vi til at så et frø til den spæde 

start af det XX’ne århundrede.. eller dø før vi 

ser det finde sted.” 

 

 

Evner 

Angreb: Vade Retro. Frederics kræfter som 

præst, forbedret af teknologi, lader ham finde 

gemte ånder, tvinge dem til ubevægelighed, eller 

angribe dem direkte for at svække dem.   

Fumle: Granatchokeret veteran. Frederics fortid 

er ved at indhente ham – og gør at han bliver 

handlingslammet i stressede situationer, eller 

forårsager kaos omkring ham.  

Social: Veteran. Frederics erfaring lader ham 

hurtigt vurdere, hvor han vil være mest effektiv i 

kamp, eller at bruge sin tillærte autoritære 

tilstedeværelse til at styre situationen.  

Note: Frederic kan forvise en ånd for at ende en 

kampsituation. 
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gemmer sin sårbarhed bag en meget kold, 

distanceret og kynisk attitude. Han bruger 

også sin erfaring som årsag til at være 

patroniserende og bedrevidende, siden han 

har bekæmpet spøgelser i så meget længere 

tid end andre.  

Hvor han savner udvikling: Frederic har en 

karakterudvikling med potentiale til at vokse 

fra en bitter, livstræt enspænder til en god 

holdkammerat. Han har behov for at lære at 

samarbejde med andre, at behandle Evie 

som en ligestående partner, at slå fred med 

Peter, mildne Elias’ mistænksomhed og 

acceptere Nicolas interesse (måske endda 

følelser) uden at være defensiv.  

Relation til andre: 

Evie: Frederic beundrer Evie for hendes 

passion i at få fanget ånder og hendes 

videnskabelige sind. Han ved at de kommer 

fra vidt forskellige udgangspunkter, men han 

er villig til at gøre hvad der kræves for at 

vedligeholde et godt forhold til hende, selvom 

at han til tider vil insistere på hans større 

viden og erfaring på det overnaturlige 

område.  

Peter: Under Ripper sagen fik Frederic lukket 

for alle spådoms og clairvoyante optrædener, 

da han mente at de var med til at skabe en 

stemning af panik som ville hjælpe the Ripper 

med at opsætte den nødvendige atmosfære 

som skulle til, for at han kunne hidkalde 

Ghostmasteren. Peter var én af dem – en 

scenekunstner og svindler. Evie benytter sig 

af ham til PR, men Frederic stoler ikke på 

Peter og aversionen er helt igennem 

gensidig.  

Nicola: Hun er Evies partner; skarp og 

entusiastisk. I sin kerne er hun 

videnskabsmand, og til tider har hun og 

Frederic svært ved at tale sammen. Hun 

ønsker at studere Tro og bevise dets effekt 

videnskabeligt – medens Fred tror at Tro 

simpelthen går ud over videnskaben. Fred 

værdsætter midlertidig hendes interesse, og 

underholder endda den tanke, om hun mon 

ikke har et godt øje til ham. Han ville 

gengælde hendes interesse, hvis han ikke 

var for gammel til hende.  

River: Frederic fandt River da han 

efterforskede mennesker med psykiske 

evner ved Lambeth sindssygehospital. Han 

fandt hurtigt ud af at River havde enorm 

affinitet for Åndeverdenen. River spillede en 

kæmpe rolle i Frederiks evne til at spore the 

Ripper til dets gemmested, hvor Frederik 

kæmpede mod og skød ham. Frederic føler 

at han står i gæld til River, og han ønsker at 

hjælpe den unge clairvoyante med at 

acceptere deres magt og rolle i samfundet.  

Elias:  

Rivers beskyttende storebror er en ambitiøs 

videnskabsmand. Han blev rasende, da han 

opdagede at Frederic havde knyttet sig til 

River uden deres families tilladelse. Frederic 

kan godt forstå dette synspunkt, men 

mistænker mest Elias for at ville beholde 

Rivers kræfter for sig selv. 
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Nicola, 2 prolog: Evie ønsker at rekruttere nogen til at være det mandlige ansigt udadtil i 

firmaet. Du stoler på hendes instinkter, men du bliver stadig bekymret ved tanken om at 

delagtiggøre en fremmed, ikke-videnskabsmand i dit arbejde. Du har brug for at hun forsikrer 

dig om at dette er det rigtige valg.  

 

Prolog 1 Evie, Elias, Nicola 

I har allerede arbejdet sammen nogle måneder i et forsøg på at finde en måde at bevise at både 

eksistensen af spøgelser, såvel som forøgelsen i antallet af observationer, samt 

spiritualitetsmanien, var mere end blot en kortvarig dille.  

Evie og Elias samarbejdede om at få rammesat fysiske, kemiske og psykologiske 

forbindelsesled for at skabe en solid basis for deres såkaldte ”Strukturel Ektoplasmisk 

metodologi”. Nicola, nyligt immigreret til London, tilsluttede sig dem ved universitetet og 

formåede at kanalisere deres metodologi mod brugbare detektorer. Rygter om en apparition i 

universitetsbiblioteket sendte dem på efterforskning.  

 
Evie. 2 prolog: Du har besluttet dig for at rekruttere én der kan være firmaets ansigt udadtil. 

Efter nogle indledende undersøgelser, vil du gerne prøve at møde Peter: Han er en dygtig 

performer, men mangler penge, og de fleste teatre i byen er i færd med at lukkes. Du 

forventer, at du kan få ham til at følge dine befalinger uden alt for megen modstand, hvilket er 

præcis hvad du har brug for. 

Peter, 2 prolog: Du har lige fundet ud af, at dit teater skal lukkes. Ikke flere optrædener til 

dig. Lukningen er en del af en ny politik besluttet af Londons politistyrke - under stærk 

indflydelse fra Frederic Abberline. Han er netop nu på vej for sikre sig at teateret bliver 

lukket. Du er rasende og har i sinde at gøre ham klar over dette. Efterfølgende vil Evie komme 

med et forslag som du ikke rigtig kan afslå: jobbet synes sært, men du er desperat efter en 

stilling. Du vil bare se hende tigge en smule, for sjovs skyld.  

 
Fred, 2 prolog: Du får alle de synske, spådomskonerne, de clairvoyante og de okkulte 

spillesteder lukket ned i et forsøg på at bremse væksten i forekomsten af overnaturlige 

hændelser. Folk er vrede, og de indser ikke at du gør det for byens bedste. Du møder deres 

anklager og repressalier uden at tøve en mine for der er ingen tid at spilde. 

River, 3 prolog. Den søde inspektør er kommet for besøge dig igen. Du kan virkelig godt lide 

inspektør Fred, men han har ændret sig på det seneste. Han har en anderledes aura, er åndeligt 

stærkere, men er også gennemsyret af træthed. Inspektør Fred beder om din hjælp med at 

finde psykiske uroligheder, og du vil hellere end gerne hjælpe. Sidste år hjalp du ham med at 

finde Ripper manden. Ripper manden er væk, men Fred tror at der stadig er fare på færde, og 

du er enig med ham. Men i dag lovede storebror at han ville komme og tage dig med. 
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Fred, 3 prolog: Du har besøgt sindssygehospitalets patienter regelmæssigt gennem årene, fordi 

nogle af dem rent faktisk har mystiske kræfter. Du har dog aldrig fundet en så mægtig som 

River Spengler. De kan se spøgelser, og identificere deres færden på afstand. Sidste år spillede 

de en essentiel rolle i at hjælpe dig med at spore the Ripper, og du er blevet ved med at besøge 

dem siden da. I dag ville du have dem til at vise dig psykiske uroligheder på et kort som 

sædvanlig, men i bliver afbrudt af deres broder Elias.  

 
Elias, 3 prolog: Nu da dine forældre er døde er du familiens overhoved, og det første du ønsker 

at gøre er at få din søskende ud af sindssygehospitalet. Dog kræver deres evner opsyn, men du 

ved at du kan gøre det alene. Universitetet har fastfrosset åndeprogrammet, imens der afventes 

en yderligere evaluering af dets validitet, så du ved, at Evie er den eneste anden mulighed. Som 

du ankommer til hospitalet bliver du overrasket over at opdage en fuldstændig fremmed, 

inspektør Fred Abberline, i færd med at tale med din søskende. Det gør dig meget utilfreds. 

 
Evie, 4 prolog: Du føler dig glad i dag fordi at du og Nicola virkelig har gjort store fremskridt 

med våbenkonstruktionen.I dag efterser du Nicolas seneste arbejde, og det er virkelig genialt. 

Glæden ved dagen bliver brudt da Elias kommer for at spørge om din hjælp. Du er dog villig 

til at lytte til ham, og til at hjælpe River – ud af medfølelse for deres lidelser.  

 
Nicola, 4 prolog: Du føler dig glad i dag. Du har gjort fine fremskridt på mange af våbnene, og 

nu er alt du mangler bare at Evie får gennemtjekket kalibreringerne og aflæsningerne sammen 

med dig. Du ønsker at bruge muligheden givet ved de gode nyheder til at fortælle Evie at du, 

når dit arbejde her er overstået, ønsker at tage dine chancer og drage til New York. Du har 

allerede kontakt adskillige folk der, og du vil gerne have lagt nogle planer for fremtiden. Da 

Elias kommer og spørger, er du villig til at hjælpe: Du er ligeglad med, hvordan dit arbejde er 

blevet misbrugt af institutionen gang på gang – du ved godt, at der ikke er meget at gøre ved 

det. Dine aflæsninger bekræfter også, at River har exceptionelle psykiske kræfter og du ønsker 

at undersøge det faktum nærmere.  

 
Elias, 4 prolog: Du er kommet for at spørge Evie om hjælp. Dette er pinligt, men hun er et 

godt menneske – du ved, at hun vil indvillige i at hjælpe. 

Fred, 5 prolog: Politiet har været i færd med at undersøge en hændelse ved Grand Hotellet på 

det sidste, men til ingen verdens nytte. Du ved, at det er manifestationen af en ånd, men ingen 

vil tro dig. Du har overbevist ejeren af Grand Hotellet om at hyre Ghostbusters holdet, og 

kommer for at fortælle dem nyhederne i egen person. Du ønsker at benytte dig af lejligheden 

til at overbevise dem om at arbejde sammen med dig, eftersom at du vil være i stand til at 

hjælpe dem med at få sager. For at være ærlig, så håber du også på at holde øje med banden 

for du stoler ikke helt på dem; men det behøver de jo ikke vide. 

River, 4 prolog: Elias tager dig med til et sted med folk, som han sagde kunne hjælpe dig. Du 

er nysgerrig og glad for at se et nyt sted, selvom du stadig er lidt genert omkring andre. 



16 

 

Evie, 5 prolog: Inspektør Fred er kommet på besøg for at tilbyde dig en sag. Du forstår, at 

han ønsker at arbejde med jer, til gengæld for at give jer de sager, som politiet ikke kan 

håndtere. Du er villig til at acceptere de vilkår. Når du er færdig med at diskutere tingene 

igennem med ham, vil du samle resten af holdet for at oplyse dem om nyheden. 

 Evie, akt 1, scene 2: Som du får adgang til hotellet, skærpes dine sanser pludselig. Du ved, at 

nogen holder øje med dig. Måske er det spøgelser, men det føles mere som en menneskelig 

fjende. Du er pludselig varsom. Du har brug for at denne mission er en succes, og indser først 

nu, at nogle mennesker måske vil prøve at sørge for, at du fejler.  

 Peter, akt 1, scene 2: Som du træder længere ind i den store sal, genkender du straks en mand 

som stirrer på dig. Michael Adams: journalist og forhenværende rival (I bejlede til den samme 

pige, og han tabte selvsagt) som brugte sin stilling til at svine din optræden til. Der er ingen 

tvivl om at han er her for genere dig endnu en gang.  

 Nicola, akt 1, scene 2: Du er fascineret af den data som radaren sender til dig. Der er tre 

forskellige punkter – hvilket betyder tre forskellige spøgelser forskellige steder på hotellet: en 

i stueetagen, en nogle etager oppe, og en i centrum for første sal, hvor der bør være en enorm 

spisesal ifølge bygningskortet. Før i begynder at efterforske, er du nødt til at minde dine 

holdkammerater om ikke at krydse strømmende fra våbnene. Det kunne medføre en destruktiv 

kædereaktion og det er der ingen der ønsker skal ske.  

 

Fred, akt 1, scene 2: Holdet bliver afbrudt af en journalist, men dette var kun forventeligt. 

Som den heftige diskussion udfolder sig, begynder du at føle en form for rædsel. Følelsen 

bliver tiltagende værre, og som du begynder at udforske hotellets korridorer ser du pludselig 

dig selv i Whitechapels gader da du var i gang med at spore the Ripper. Folk ville ikke tro på 

dig -at the Ripper i virkeligheden var et meget mægtigt spøgelse som havde besat Dr William 

Gull, hoflæge. Du medbragte en præst for at uddrive the Ripper, men belastningen dræbte 

doktoren. Du husker hvordan du følte dig lammet i mødet mod the Ripper før den blev drevet 

ud, rædslen, terroren, ekkoets fra dens ofres skrig. Du var nødt til selv at myrde Dr Gull – han 

krop faldt i floden. Du ved stadig hvor du er, men du kan ikke lade være med at huske det 

skete, og du har på fornemmelsen at du burde løbe skrigende væk. 

Elias, akt 1, scene 2: Nicola gjorde et virkeligt fantastisk arbejde med radarerne. Du kan ikke 

bare se hvor spøgelserne bør være (hele tre af dem), men aflæsningerne er også meget tydelige. 

Det her er så meget bedre end de primitive versioner som i havde på biblioteket. Du begynder 

at indse at du har gået glip af en hel del. Før du går, vil du gerne spørge Nicola om hun mon 

har indset at dem der bruger jeres nye våben aldrig må krydse strømmene, så en destruktiv, 

potentielt eksplosiv, kædereaktion kan undgås.  
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River, akt 1, scene 2: Du får det pludselig underligt, som om du ikke er helt dig selv. Du har 

følelsen af, at du er tilbage på sindssygehospitalet, hvor du led så meget. Du føler dig 

handlingslammet, paralyseret af frygt. Du ved, at du er på hotellet, at det er spøgelsets 

tilstedeværelse som rammer dig, men du kan ikke lade være med at føle dig hjælpeløs og 

rædselsslagen. Du har lyst til at skrige. Du har brug for hjælp.  

 

Nicola akt 2.1, scene 2: Du vil gerne støtte Evie og vise hende, at du tror at du er en god leder, 

men du føler også at du er nødt til at understrege at din plads er i laboratoriet, og at du ikke 

ønsker at hun skal overveje dig som ansvarlig for Ghostbusters Initiativet – specielt hvis du 

ender med at tage af sted til New York. Du håber også på at anspore hende til at finde en måde 

hvorpå hun kan glatte tingene ud med Elias; han skal nok blive nyttig i sidste ende.  

 

Nicola, akt 2.1, scene 1: Du føler dig bare så entusiastisk! Sporingen gik fremragende og du 

har allerede mange ideer til hvordan du kan forbedre jeres grej. Specielt Frederic og River har 

brug for ekstra overvågning eftersom de åbenlyst har særlige talenter. Du føler også, at du er 

nødt til at træde frem for at minde alle om ikke at krydse strømmende på deres våben, da det 

kunne resultere i skæbnesvanger destruktion.  

 

Evie, akt 2.1 scene 1: At fange og bortjage spøgelserne ved Grand Hotellet endte med at være 

en bemærkelsesværdig succes. Som holdleder føler du, at du bør takke holdet og gøre 

forberedelser til næste omgang. En stimulerende tale, måske nogle spørgsmål om næste 

skridt, og fremtidens organisation. Du forventer, at mange flere vil kontakte jer nu. Efter 

fællesmødet vil du nok gerne tale alene med Peter og Nicola. 

Evie, akt 2.1, scene 2: Du føler dig mere selvsikker i din rolle som leder end nogensinde før, 

men du vil være sikker på at du kan bero dig på begge dine kollegaer. Du ønsker at de skal 

hjælpe dig med at forhindre at Elias fylder mere end hvad der er nødvendigt.  

 

Peter, akt 2.1, scene 2: Evie vil tydeligvis sikre sig at du vil støtte hende og at du kender din 

plads. Du føler dig i syv sind; noget af dig vil gerne drille hende og sikre sig at hun har brug 

for dig i fremtiden, en anden del vil bare gerne berolige hende og forsikre hende om at du er 

der for hende gennem tykt og tyndt. Du vil også gerne tilbyde hende at bruge noget tid 

sammen på bare at slappe af. 

River, akt 2.1, scene 2: Du er ladt alene mens Evie taler med de andre. Du vil gerne benytte 

dig af muligheden til at opmuntre din storebror til at acceptere inspektør Fred. Du vil forklare 

ham at inspektør Fred var virkelig sød mod dig da han kom på besøg på hospitalet, hvor der jo 

ikke så tit kom nogen på besøg. Og nu er I alle nødt til at arbejde sammen. Du vil også gerne 

tale om de syner som du og Fred havde. Hvad betyder det for jer? 
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Elias, akt 2.1, scene 2: Du er ladt alene mens Evie har sit bestyrelsesmøde. At følge sig efterladt 

er irriterende, men det her er ikke tidspunktet at føle sig irriteret på. Du vil gerne benytte dig af 

muligheden til at konfrontere inspektør Frederic. Hvorfor besøgte han din søskende hele tiden?  

 

Peter akt 2.1, scene 3: Du er begyndt at værdsætte Evies beslutsomhed mere og mere, og det 

piner dig at hun syntes at se dig mere som en besværlig tilføjelse end som noget andet. Men i 

dag er det din fridag og du er fast besluttet på at tage hende væk fra hendes skrivebord og ud 

og have noget sjov. Hun er lidt overklasse, så mon ikke hun ville nyde at se noget anderledes – 

som et loppemarked, eller en tur ud til forskellige antikforhandlere. Du er i hvert fald fast 

besluttet på ikke at lade hende gå tilbage til hendes kontor, før hun har haft det sjovt.  

 

Fred, akt 2.1, scene 2: Du føler dig tung og med noget af en hovedpine efter det syn som du 

havde under jagten på hotellet. Du føler dig meget bekymret og har i sinde at vente til mødets 

afslutning, hvor du vil tale med Nicola for at se om der kan gøres noget ved det. 

Evie akt 2.1, scene 3: Siden du ikke fik et opkald i dag, så håber du at få gjort noget ved den 

stabel af papirarbejde som venter på dig. Lige så snart Peter træder ind på dit kontor, ved du at 

dette er et omsonst mål. Du ved stadig ikke, hvad du skal mene om ham. Du finder ham halvt 

irriterende og halvt uimodståelig. Han har fulgt dine ordrer uden tøven, men på samme tid 

føler du at han ikke tager noget seriøst. Hvad vil han dog i dag? 

Nicola, akt 2.1, scene 3: Inspektør Fred har brokket sig over hovedpine, så du bad ham om at 

komme forbi dit laboratorie så du kan ’ordne’ ham med en neural regulator. Du er overrasket 

over at han har udviklet psykiske energier og kræfter så sent i livet siden han, efter hvad du 

ved, ikke blev født med dem. Du er meget nysgerrig. Kan hans Tro og det faktum at han er 

præst være forklaringen? Du tror ikke på religion, men dine målinger lyver ikke. Du håber på 

at benytte dig af jeres møde til at lære mere om ham. Du kan egentlig godt lide ham selvom 

han altid er så rigid og seriøs. 

Fred, akt 2.1 scene 3: Nicola bad dig om at besøge hende i hendes laboratorie og værksted 

for at undersøge dig fordi du har brokket dig over dine hovedpiner. Hun siger, at hun er 

overrasket over at du har udviklet psykiske evner i en sen alder – for de ”gaver” er som regel 

medfødte. Du tror fuldt og fast på at din Tro har bragt dig disse evner, og at det at stole på 

noget større end dig selv (kald det Gud eller hvad du vil) er et virkeligt vigtigt værktøj i den 

store spirituelle krise du står overfor. Til tider bryder du dig ikke om hvordan hun afviser 

troens kraft, selvom hun bortset fra den attitude er en meget rar og bemærkelsesværdig 

intelligent kvinde.  Du håber på at overbevise hende om at være mere accepterende overfor 

din tro, som hun prøver at hjælpe dig. 

River, akt 2.1 scene 3: I dag sagde storebror at han ville tage dig over i parken for at se 

cirkusartister. Det er godt. Du kan ikke lade være med at se ekkoet af alle dem, som er døde i 

deres virke ved cirkusset, men det er stadig godt. Du tror, at du er nødt til at tale med Elias. 

Der vil snart være et møde ved Universitetet, og Evie er stadig vred på ham. Du vil have ham 

til at forklare hvad der skete med Evie og få ham til at prøve, at glatte tingene ud med hende. 
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Elias akt 2.1 scene 3: I dag tager du River med ud på en gåtur. Der er et cirkus i byen og du 

har på fornemmelsen at river ville nyde at komme lidt ud. Du er dog bekymret, for der er en 

hørelse på universitet snart – og Evie er stadig vred over, at universitetsdekanerne gav dig al 

æren (selvom det ingen forskel gjorde for dig!). Du ved stadig ikke, om du kan tale om disse 

ting med din søskende. 

Evie akt 2.1, scene 4: Som dagene passerer forbi, finder du dig selv stadigt mere hvilende i 

rutinen. Til tider kan det da føles mærkværdigt at arbejde sammen med Elias igen, men andre 

gange føles det bare som gamle dage. Du sendte en klage til universitetet, og har lige 

modtaget varsel om at du vil blive tilkaldt til en høring om et par uger. I dag er du nødt til at 

fortælle Elias det og endeligt konfrontere ham med, hvorfor han forsøgte at stjæle dit arbejde 

fra dig. 

Peter, akt 2.1, scene 4: Her til aften tog du og Nicola ud for at se et teaterstykke og have det 

lidt sjovt. Du kan virkelig godt lide hende, og føler at det er første gange, at du har en ven i en 

kvinde som du ikke prøver at forføre. Det er en velkommen forandring. Som du træder tilbage 

i laboratoriet ved den gamle brandstation, kan du fornemme at atmosfæren er anspændt. Har 

Elias og Evie været oppe og skændes?  

 

Elias akt 2.1, scene 4: Datoen for universitetshøringen er blevet bekræftet til at være om få 

uger. Tingene var ved at blive lettere med Evie – og nu har du det akavet igen. Du mener 

stadig, at du kun lod æren for hendes arbejde tilfalde dig ud af et tilfælde af kujonagtighed, 

men hvad nu hvis der lå mere i det end det? Hvad hvis du virkelig mener, at du er hende 

overlegen? 

Nicola, akt 2, scene 4: Her til aften tog du og Peter ud for at se et teaterstykke og have det 

lidt sjovt. Du så det sjoveste stykke! Sikke en skam at Evie ikke lader sig selv have mere 

fritid. Som du træder tilbage i laboratoriet ved den gamle brandstation, kan du fornemme at 

atmosfæren er anspændt. 

River, akt 2.1, scene 4: Du og Frederic tog ud for at gå en tur i parken, som I ofte gør. Det er 

nemmere at gå i parken, eftersom der er knap så mange gespenster der. Frederik modtog dog 

en besked om et nyt åndesyn, og I vil derfor være nødt til at tage på mission. Folk ser dog 

anspændte ud i aften. Er Peter jaloux på at Evie og Elias bruger så meget tid alene i 

laboratoriet? 

Fred, akt 2.1, scene 4: Du er netop vendt tilbage fra en af dine mange gåture i parken med 

River. I går ofte derover, fordi at der er færre ånder og det føles fredfyldt. I blev afbrudt af en 

besked du fik, som fortalte om et nyt åndesyn. Lader til at i skal ud på en natte mission.   

 Evie, akt 2.1, scene 5: I dag er det din chance til at forsvare din rolle i forskningen som du står 

over for dekanbestyrelsen til din appelhøring. Du har dit firmas succes til at vise din pointe – 

og du håber at Elias vil anerkende sine fejltrin. Du bør få æren for minimum halvdelen af 

opdagelsen, det er kun fair.  
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Elias, akt 2.1, scene 5: I dag står du igen overfor dekanbestyrelsen. Du ved ikke hvad du skal 

gøre – du vil være villig til at støtte Evie mere, hvis hun formår ikke at blive vred, men du 

ønsker ikke at tabe ansigt ved at folk skal tro at du løj tidligere. Efter mange ugers arbejde 

med Ghostbusters initiativet er du dog villig til at forsvare firmaet – hvis dog bare du ikke var 

så intimideret af dekanerne! 

Nicola, akt 2.1, scene 5: Du er begyndt at undersøge River oftere. Det unge menneske må 

være nøglen til at forstå psykiske kræfter. River virker nogle gange til at være krænket over 

disse undersøgelser og situationen mellem jer er blevet anspændt. River har allerede ødelagt 

nogle apparater – angiveligt ved et uheld – og er blevet mere og mere kontrær. Du er nødt til 

at overbevise dem om at lade dig arbejde, for du vil gerne lave et apparat til dem der lader 

dem kontrollere deres kræfter i højere grad.   

Fred, akt 2.1, scene 5: Du har fortsat med at efterforske Lambeth sindssygehospital i din 

fritid. Du kan føle at det er et fokuspunkt, en nexus af energier af en eller anden art, og du vil 

gerne vide mere. Dine besøg er dog blevet bemærket af Peter, som stadig er harm over din 

lukning af teatret – og han her begyndt at følge efter og overvåge dig. Han er virkelig dårlig 

til det. I dag har du fået nok, og har tænkt dig at konfrontere ham. Du kan ikke lide hans 

attitude, og hvor tæt han prøver at komme på Evie, sikkert med henblik på at manipulere 

hende. 

River, akt 2.1, scene 5: Nicola har anmodet om at undersøge dig igen. Du ved, at hun mener 

det godt, men du er træt af det – hun er næsten værre end doktorerne på hospitalet. Du har 

allerede spurgt et par af dine åndevenner om at sprænge et par ting i laboratoriet i luften – det 

får dig til at le. Du er i dårligt humør i dag, så hun kommer ikke til at få dig til at gøre hvad hun 

ønsker. Måske kan du genere hende ved at spørge ind til hendes relation til inspektør Fred?  

 

Peter, akt 2.1, scene 5: Du har aldrig fuldstændig accepteret inspektørens tilstedeværelse, og 

hvordan han møvede sig ind på holdet. Oveni det så lusker han altid rundt alene – og benytter 

en hver lejlighed han kan til det. Du er begyndt at følge efter ham og har fundet ud af at han 

regelmæssigt tager ud på Lambeth sindssygehospital. Har han noget at gøre med de hyppige 

forekomster af apparitioner i området? Du er stadig mistænksom, specielt fordi Evie altid har 

værdsat fyren. Pludselig ser det dog ud til at han har bemærket dig, og er på vej hen for at 

konfrontere dig. 

Evie, akt 2.2, scene 2: Du bruger de fleste dage efter eksplosionerne med at besvare 

journalisters spørgsmål og almindelige folks frygtsomme forespørgsler. Af mangel på 

betydningsfulde apparitioner finder I jer dog uden missioner et par dage. Du begynder at 

efterforske gamle arkiver. Du opdager, at spøgelser er vendt tilbage lidt tidligere end nogen 

troede; så tidligt som begyndelsen af 1870’erne. For to år siden så Dronningens guldjubilæum 

også en vækst i antallet af apparitioner, men de blev afvist som hysteri på det tidspunkt. Sidste 

år, under Ripper mordene eskalerede mængden af apparitioner betydeligt. For dig føles det som 

om at nogen prøvede at opnå en kritisk masse af ektoplasmisk energi – og akkumulationen er 

ved at nå eksplosive højder.  

 



21 

 

Peter, akt 2.2, scene 2: Umiddelbart efter eksplosionerne bliver ingen flere syner rapporteret, 

og i finder jer uden noget at lave et stykke tid. Du benytter dig af muligheden til at besøge nogle 

gamle venner fra dine teaterdage – spåkoner og mentalister. Du bliver overrasket over, at de 

ikke alle er svindlere. De har selvfølgelig følt stigningen i åndelig energi. De fleste er meget 

utilfredse: de føler at autoriteterne ikke tager truslen alvorligt. De lidt ældre kan husk at efter 

Prins Alberts død i 1861 var Dronningen meget beskyttende overfor medier og mentalister – et 

stykke tid. Hun håbede at de kunne hjælpe hende med at kontakte hendes bortkomne ægtemand. 

Men som tiden gik uden nogen form for succes blev hun fjendtligt stemt overfor udøvere af de 

mystiske kunster, og tingene er kun blevet værre siden da.  

 
Elias, akt 2.2, scene 2: Eftersom I får et par dages pusterum, beslutter du dig for at dykke ned 

i bøger og oldtidshistorie. Det føles sært at vende tilbage til blot at forske, men tiden brugt alene 

med bøgerne føles også mærkeligt trøstende. Du opdager, at Ghostmasteren er en 

tilbagevendende figur i folklore. Han blev kaldet for Samhain af Kelterne, og fejringen var 

navngivet efter ham. Yderligere undersøgelse viser at noget der minder om hans figur er dukket 

op i mange mytologier. Han blev kaldt Omester i Grækenland, og Ashur i oldtidens Sumer. Han 

er associeret med underverdenen og spøgelsers hvilested, som vogteren af hvileløse ånder, eller 

som et mægtigt spøgelse. Flere fortællinger omhandler personer der forsøger at forhandle med 

ham for at undgå døden, eller for at tilbagekalde kære der er afgået ved døden – altid med store 

pinsler som konsekvens.  

 
Nicola, akt 2.2, scene 2: Du benytter dig af de næste par dages ro til at gå rundt til de forskellige 

steder i byen hvor eksplosioner har fundet sted. Du tager forsigtigt målinger. Selvom niveauet 

af ektoplasmisk energi er faldet, er målingerne stadig vidt spredte og du er nødt til at 

genkalibrere dit måleudstyr for at få et rimeligt estimat over den udløste energi. Du indser 

hurtigt at hvert sted er stort set lige langt fra hinanden, hvilket betyder at eksplosionens centrum 

må have været lige over Buckingham Palace.  

 River akt 2.2, scene 2: Over de næste par dage tager du længere og længere ture alene. Du 

lægger mærke til at der er flere spøgelser der stavrer rundt end hvad der plejer. Du lægger også 

mærke til at de ikke er så ivrige efter at kommunikere med dig som normalt. Det er da behageligt 

at blive ladt alene for en gangs skyld, men en smule bekymrende. Du indser at deres 

opmærksomhed er fanget af noget andet. Du følger efter dem og opdager at de samles i en 

stadigt større flok i centrum af byen. Deres mødested er på pladsen foran Buckingham Palace.  

 Fred, akt 2.2, scene 2: Du bruger de næste par dage i et forsøg på at efterforske nylige 

begivenheder. Efter en grundig gennemgang af kirkens arkiver opdager du, at den 

regelmæssigt har bekæmpet sådanne væsener, og at de kaldes for ”faldne engle” i biblen, 

djævelens tjenere. Desværre kan du ikke finde ud af mere, da de vigtigste arkiver er blevet 

forseglet efter royal befaling. Efter dronningens læges involvering i Ripper sagen indser du, at 

den opdagelse har konsekvenser i højeste instans. Du bliver også advaret om at pastor Peck 

har været meget aktiv og har anmodet ærkebiskoppen og regeringen om at stoppe dine 

undersøgelser. De kalder dine handlinger for kætteriske og uhellige. 
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River, akt 2.2, scene 3: Dagen føles ildevarslende. Du har haft en dårlig mavefornemmelse 

hele morgenen, og kan se at Frederic føler det samme som du. Endelig beslutter I at gå en tur 

sammen. En tur i parken klarer altid jeres sind. Som I går tilbage til brandstationen kan du dog 

høre den igen i dit hoved. Ghostmasteren. ”Kom, og slut dig til mig, mit barn. Du er en af de 

sidste brikker der skal i spil for at åbne døren mellem åndeverdenen og dette sted”. Hans 

stemme er så forførende, at du ikke kan modstå den. Du ser en karet vente på dig på den anden 

side af gaden. Du går derhen for at møde kusken, et barsk udseende skelet med en mørk kappe 

på.  

 

Evie, akt 2.2, scene 3: Du arbejder på dit kontor da du pludseligt ser en gruppe demonstranter 

uden for. Du genkender dem som pastor Pecks tilhængere, som nu ser ud til at have taget 

deres demonstrationer til din hoveddør. Du føler dig rasende over afbrydelsen, men raseriet 

bliver erstattet med en tung følelse da du ser et par solidt byggede politimænd eskortere en 

bureaukratisk udseende person til din dør – en repræsentant for byen. 

Fred, akt 2.2, scene 3: Du har haft hovedpine hele dagen. Du har en klar, ildevarslende 

følelse af at noget horribelt er ved at ske. Grundet Rivers insisteren gik I en tur i parken for at 

prøve at klare jeres hoveder. Da I kommer tilbage til den gamle brandstation bemærker du en 

mørk karet som holder lige udenfor på gaden, som om at den gamle brandstation er under 

overvågning. Du nærer mistanke med det samme, men hører pludseligt Ghostmasterens 

stemme ”Kom til mig nu, modige fjende. Du har kæmpet bravt men nu er det på tide at du 

udgør sidste brik i puslespillet, det sidste element der kræves for at åbne porten. Kom til mig, 

nu!” Hans stemme er så stærk, at det er håbløst at stritte imod. Du træder hen mod karetens 

kusk, et grumt skelet i en mørk kappe. Du ved at han er kommet for at hente dig. 

Peter, akt 2.2, scene 3: Du hører noget støj ude fra gaden. Det er den irriterende pastor Peck 

der er vendt tilbage – ham og hans gruppe af fanatikere. Denne gang ser de dog ud til at være 

i fuld flok – og de har en lille styrke af politimænd som bagtrop. Du genkender udtrykket i 

deres ansigter – det samme du så da alle teatrene blev lukket. Beslutsomme, og ufølsomme 

over for hvor meget andre kan blive skadet af deres handlinger. 

Elias, akt 2.2, scene 3: Lyden af vrede stemmer siver ind fra gaden, og til dit store ubehag 

kan du genkende pastor Peck og hans gruppe af anti-spøgelsesjagende aktivister. Du har mest 

af alt lyst til at gemme dig i laboratoriet, men fra lobbyen kan du høre lyden af politimænd 

som forkynder, at hele jeres foretagende vil blive lukket ned. Hvad fanden er det der sker? Og 

hvad der er vigtigere: Hvor er River blevet af? 

Nicola, akt 2.2, scene 3: Dit arbejde bliver afbrudt af vrede stemmer udefra. Modvilligt forlader 

du dit laboratorie. Hvad fanden er det der er ved at ske?  
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Evie, akt 3, scene 1: Der er ingen tvivl om at portalen allerede er ved at åbne sig bag ved 

tronsalen. Du føler dig pludseligt tynget af rædsel og bliver næsten lamslået. Du frygter at du 

har fejlet, at alt dit arbejde var nyttesløst nu du skal stå ansigt til ansigt med din største fjende.  

 
Peter, akt 3, scene 1: Du føler dig fuld af rædsel som du nærmer dig tronen. Med en vis 

selvironi kan du huske dengang du bare var en svindler på en scene. Du har aldrig skrevet under 

på at skulle stå ansigt til ansigt med udødelige skabninger! Men pludseligt ser du Evies 

rædselsslagne ansigt og fatter mod. I kommer til at få brug for hinandens hjælp – og du har ikke 

i sinde at fejle hende nu.  

 
Elias, akt 3, scene 1: En hurtig aflæsning af målingerne på de monstrøse hunde bekræfter at 

de er River og Elias. Der må være en måde at få dem tilbage! Du er nødt til at finde en 

løsning. 

Nicola akt 3, scene 1: Målingerne af hundene bekræfter at de er Fred og River – de er lig deres 

mentale signatur. De er altså ikke blevet ændret mentalt – de er helt sig selv – men er bare 

fanger i et monstrøst-hunde-formet fængsel. Måske ville de vende tilbage til sig selv, hvis deres 

ydre form blev angrebet og dræbt. Men det kan du ikke vide med sikkerhed.  
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