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SJÆLEHVISKER ❧ Forord

Jeg er forfatter af profession, og når jeg til daglig 
skriver bøger, er det mig, der bestemmer præcis, hvad 
der skal ske, hvem, der skal sige hvad, og hvilke valg 
og retning mine hovedpersoner skal vælge gennem 
fortællingen. Måske er det derfor, jeg selv synes, de 
mest spændende rollespil er dem, hvor der er mange 
muligheder i stedet for én bestemt vej at følge. 

Af samme grund er Sjælehvisker et klassisk, plotdre-
vet, scenarie, hvor det er dig som spil-leder, der styrer 
fortælling, bipersoner og omgivelser, mens spillerne 
kun skal koncentrere sig om deres egen ene spilperson 
og hans eller hendes kemi med de øvrige. Derfor er 
det ikke mig, men jer, der sammen former, hvad der 
skal ske, og derfor er her ingen scener, hvor spillerne 
får at vide, de SKAL sige særlige replikker, eller nå 
til et særligt mål, og det er ikke en fortællestruktur, 
hvor for eksempel slutningen er givet på forhånd som 
et pejlemærke alle kender. I stedet har jeg bygget en 
‘maskine’ med bipersoner, der har deres egne drømme, 
og hvor det slet ikke er sikkert – eller nødvendigt – at 
spillerne kommer hele vejen rundt i min fortælling, 
og de forskellige grupper, der spiller scenariet, vil for-
mentlig få ret forskellige oplevelser ud af at spille det. 

Kære Spil-leder 

Selvom dette er den helt klassiske scenarieform, er 
det også en, der kræver en del af dig som spil-leder, 
for når man giver spillerne fri gør de sære ting, og du 
er nødt til at følge med så godt, du kan. Hvis dine 
spillere vælger at bruge natten i stalden, er du måske 
nødt til at lade nogle bipersoner gå derud, selvom 
det ikke står i scenarie teksten, men det er charmen, 
og nu kommer det vigtige: Du kan ikke fejle. Jeg 
har ingen forventning om, at du SKAL få spillerne 
til at græde (men du må gerne), eller at de SKAL 
redde den stakkels pige, de er taget ud for at finde 
(men de må gerne), eller at der er særlige scene, du 
SKAL huske i alle detaljer. Du har tværtimod min 
fulde velsignelse til at finde på. Du behøver ikke blive 
nervøs, for at du ikke kan huske, hvordan slotsparken 
præcis er bygget op. Hvis bare du har godt fat i hov-
edhistorien, skal det hele nok fungere! 

Det er med andre ord mit største ønske, at du sam-
men med dine spillere vil lege og udforske den verden 
og fortælling, jeg har skabt omkring slottet Rosenhøj, 
og at du får det præcist lige så sjovt som dem, og at 
det bagefter er naturligt ikke bare at spørge de andre 
spil-ledere, “Hvordan gik det?” men også “Men hvad 
SKETE der?”

Mange hilsner

Mette Finderup
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SJÆLEHVISKER ❧ Overblik

Den korte udgave af 
Sjælehvisker

Sjælehvisker er bygget op i syv afsnit. Det er 
realistisk, at I skal bruge fire-fem timer fra start til 
slut. Vi brugte fem i spiltesten. Her får du først en 
kort gennemgang af handlingen, så du har den i 
baghovedet, når du læser videre. 

1) Da vi møder spilpersonerne første gang, er de 
ved at røve en grevegrav på en øde kirkegård. De 
skal hente et sværd til deres mester, troldkvinden 
Erina. I samme øjeblik, de løfter sværdet fra den 
døde adelsmands hænder, kommer de til at slippe 

en lig-æder løs. Den er de nødt til at forholde sig 
til på en eller anden måde. 

Mellemspil. Efter mødet på kirkegården tager du 
spillerne ‘off game’. Nu må de hæve en relevant 
bonus eller få en ny evne, før I går videre. 

2) Spilpersonerne briefes til en ny mission af 
Erina. De skal sammen med hende rejse til borgen 
Rosenhøj, hvor hendes guddatter er forsvundet, 
efter hun blev gift med slottets baron, William. 

3) Spilpersonerne ankommer til slottet, udforsker 
det og møder diverse bipersoner. Blandt andet 
 ba ronens mor, Vilhelmina, der kender Erina fra 
deres fælles ungdom. 

4) Spilpersonerne opdager, at guddatteren Miran-
da faktisk er den femte brud, der er blevet væk 
på Rosenhøj. De møder de tidligere koners ret 
ubehagelige spøgelser, som slår en handel af: Hvis 
børnene kan finde spøgelsernes knogler, så de kan 
blive udfriet, vil de til gengæld hjælpe med at finde 
Miranda, måske oven i købet før, det er for sent. 

5) Børnene opdager, at det er husbestyrerinden 
Margot og Vilhelmina, der har slået alle pigerne 
ihjel for gennem nye giftermål at skaffe mere 
rigdom og land til baroniet. De opdager muligvis 
også, at husbestyrerinden i virkeligheden er Vil-
helminas søster. Og måske redder de Miranda. 

6) Margot afslører børnene og forsøger at stjæle 
deres magiske formularer for at bruge dem imod 
dem. Det kommer formentlig til kamp. Imens 
har Vilhelmina bedøvet Erina og er i gang med 
at overføre al hendes magiske essens til sig selv. 
Børnene må redde deres mester. 

7) Hvis den gamle baronesse er død, og spilper-
sonerne stadig er på god fod med den unge baron, 
vil han opsøge dem en måneds tid senere og tale 
forløbet igennem som afslutning på scenariet. 

Overblik
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SJÆLEHVISKER ❧ Overblik

Spilpersonerne
Jeg vil anbefale, du også læser de 
personbeskrivel ser, som spillerne får, men her får 
du en kort introduk tion: 

Alin
12 år. Pige. Gruppens sværdkæmper. Alin er 
opvokset ved hæren og har en tilbøjelighed til at 
være lovlig autoritets tro. Hun føler et mildt pres 
over, at hun er den, der skal redde alle de andre i 
paniksituationer, men hun er god til at gøre noget, 
hvis de andre går i planlægnings selvsving.

Silvius
14 år. Dreng. Magikerlærling. Silvius har aldrig 
kendt til modgang og er en skrækkelig drengerøv, 
der taler for meget med hvem som helst og hand-
ler spontant. Han kan kun kaste få og mindre 
formularer, og har komplekser over, at især Alin er 
meget farligere end ham.

Pilo
16 år. Dreng. Bueskytte. Pilo bliver udpeget som 
en form for leder på missionen. Han er empatisk 

og tænker meget på, at alle har det godt. Han er 
bange for at gøre noget uovervejet og diskuterer 
generelt lidt for længe og skyder somme tider lidt 
for sent. 

Ene
15 år. Pige. Klatretyv. Ene er et positivt, spontant 
væsen med en høj retfærdighedssans, der har klaret 
sig gennem det meste af sin opvækst ved at bo i 
en glemt familiegrav på en kirkegård. Hun kan 
fornemme, når der er spøgelser i hendes nærhed. 

Lokation: Slottet Rosenhøj
Jeg har valgt, at der ikke er noget kort over 
Rosen høj. På den måde er både du og spillerne fri 
for hele tiden at sidde med næsen nede i et stykke 
papir og gennemgå rum efter rum. I stedet har 
jeg på side 33 lavet en gennemgang af de vigtige 
dele af slottet, hvor du primært skal bide mærke 
i placeringen af husbestyrerindens og barones
sens værelser, for de har en betydning for plottet. 

Ene Silvius Pilo Alin
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SJÆLEHVISKER ❧ Overblik

Baggrunds historie og plot  
-  scenariets vigtigste akse

For mange år siden var Erina en ung, loven-
de troldmandselev i byen Hochberg, hvor hun 
blev nære venner med Ursula Lövenforte, som 
læste hos den samme mester. Det er dyrt at blive 
magiker og normalt kun noget, der sker for de 
ri ges børn, men i Hochberg boede en blomster-
sælger med to døtre, Vilhelmina og Beate, der 
begge viste et særligt talent for de magiske ele-
menter. Selvom blomsterhandleren fik en voldsom 
rabat på grund af pigernes talent, var der stadig 
kun råd til at give den ene en uddannelse og valget 
faldt på Vilhelmina, der begyndte hos samme lærer 
som Ursula og Erina. 

Det blev aldrig til et varmt venskab mellem piger-
ne. Vilhelmina fandt Erina og Ursula snobbede, 
og de syntes, hun var overfladisk og simpel. Begge 
dele var formentlig sandt. 

Vilhelmina fik heller aldrig den samme respekt 
for magiens essens, som Erina og Ursula havde. 
Blomsterhandlerens datter brugte uden skrupler 
alle sine kræfter på at blive smuk og uimodståelig, 
selvom man siger, den slags korrumperer en 
magikers sjæl mere end noget andet. Da hun var 
færdiguddannet, charmerede hun sig til et ufat-
teligt lukrativt ægteskab med baron Olgert den 
II af Rosenhøj. Hun fødte ham hurtigt en arving 
(den William, der er med i scenariet), og hun 
indsatte sin forsømte søster, Beate, nu kaldet 
Margot, som husbestyrerinde. Kort herefter blev 
Olgert den II voldsomt syg og døde af ‘et mystisk 
maveonde’. 

Vilhelmina har aldrig giftet sig igen. I stedet har 
hun holdt sig for sig selv og nydt at være ene-
hersker i sit baroni med sin søster som hemmelig 
allieret blandt tjenestefolkene, og da hendes søn 
voksede op og det naturligvis viste sig, at han ikke 
var født smuk, begyndte hun også at bruge magi 
på at forbedre hans udseende, så de passede bedre 
sammen. Den slags skal vedligeholdes løbende, og 
det tærer hårdt på sjælen, så Vilhelmina er efter
hånden rimeligt excentrisk og hendes søn noget 
verdensfjern. 

Da William kom i den giftefærdige alder, beslut-
tede Vilhelmina sig for at udnytte ham som 

lokkemiddel til at få endnu mere jord og rigdom 
under sig. Hun udså sig rige piger, som boede 
meget langt væk. Hvis pigen oven i købet havde et 
besværligt sind og havde været svær at afsætte, var 
det ekstra godt, for så var der ingen i hendes fami-
lie, der savnede hende og kom på problematiske 
besøg, når hun først var landet på slottet. 

William, som er homoseksuel, knyttede sig aldrig 
til pigerne og kunne på ingen måde opfylde sine 
forpligtelser til at avle en ny arving, og med det 
som undskyldning, skaffede Vilhelmina den ene 
efter den anden af sine svigerdøtre af vejen sam-
men med sin søster. Først slog baronessen dem 
bevidst løse med sin magi, hvorefter Margot 
overtog og brændte pigerne i den masseovn, der 
står nede i kælderen. Knoglerne har de gemt 
rundt omkring i magisk låste skrin, hvor der 
lige var plads, og William er gang på gang hoppet 
på den vilde historie om, at pigerne stadig har det 
godt og nu lever sammen ude på familiens yndige 
sommerslot på landet, mens man leder efter en 
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SJÆLEHVISKER ❧ Overblik

NY pige, der forhåbentlig kan tænde hans libido 
og skaffe den fornødne arving. 

De to søstre lever i henholdsvis luksus og hemme-
lighed på hver sin etage, men med en lem i gulvet 
og en stige imellem, så de i praksis bor sammen, 
uden resten af huset ved af det. 

Alt dette er gået rigtig glimrende, indtil Vilhelmi-
na begyndte at lede efter kone nummer fem til sin 
søn. Da opdagede hun, at hendes rival fra ung-
dommen, Ursula Lövenforte, var død og havde 
efter ladt hele sin formue og enorme landområder 
til sit eneste barn, Miranda. Baronessen kunne 
ikke stå for fristelsen og lavede en aftale igennem 
pigens onkel, der fungerede som værge. Hun 
havde bare glemt, at der stadig VAR folk, der 
bekymrede sig om den unge Miranda, selvom 
Ursula Lövenforte var død, nemlig pigens gudmor 
og Ursulas gamle veninde: Troldkvinden Erina 
Ebernauer.

Selvom Erina lugtede ugler i mosen, kunne hun 
intet gøre, for at stoppe giftermålet, og hun brugte 
i stedet al sin snilde ti at smede en be skyttelses
medaljon, som hun sendte til pigen. Da aftenen 
kom, hvor Miranda skulle ryddes af vejen, re-
flekterede medaljonen al magi tilbage i hovedet 
på baronessen. Det lød som et indendørs lyn
nedslag, og siden det øjeblik, har Vilhelmina ikke 
kunnet regenerere sin magi. Hun har nu kun en 
lille, fast pulje tilbage, der kommer ikke mere, og 
hun er desperat. 

Efter dette var det ikke længere nok for Margot 
bare at slå Miranda ihjel. Som straf for at være 
skyld i Vilhelminas magitab, skulle hun i stedet 
brændes levende, men én ulykke kommer sjældent 
alene, og det viste sig, at masseovnen var holdt op 
med at virke (der er et hornuglepar, der har bygget 
rede i skorstenen). I stedet valgte Margot at mure 
pigen inde i en niche i kælderen sammen med 
en smule vand og brød. Nok til, at pigen måske 
ville nære et falsk håb om at slippe ud i live, og i 
realiteten kommer til at lide ekstra længe. Det var 
en tanke, begge de to søstre fandt stort behag i. 

Da Erina og de fire børn dukker op på slottet, 
kunne det – set fra baronessens synspunkt – ikke 
ske på et værre tidspunkt. Vilhelmina har ikke 
magi nok til at vedligeholde sit smukke ydre 
og bruger al sin tid i laboratoriet på at finde en 
løsning. Den smule magi, hun har tilbage, bruger 

hun på at holde sin elskede søns gode udseende 
ved lige, og hun er selv en meget falmet rose at se 
på. Erinas ankomst giver naturligvis også Vilhelmi-
na en begrundet mistanke om, at den fremmede 
troldkvinde på en eller anden måde er skyld i 
hendes ulykke, og hendes had fra ungdommen 
blusser op på ny. Hun vil helst bare have Erina og 
børnene ud ad døren i en fart, men hvis det ikke 
kan være anderledes, vil hun forsøge at stjæle 
Erinas magiske essens og slå hende ihjel. 

System, kamp, terninger og 
magi i Sjælehvisker

Jeg elsker tilfældighed og benspænd i 
fortællinger, og derfor er der terninger med i 
Sjælehvisker. Terninger giver spænding i kamp, og 
terninger kan give det touch, der somme tider får 
spillerne til at grave lidt dybere i fantasien, når de 
skal forklare, hvad der sker. 

I Sjælehvisker bruges der to 10sidede terninger 
(d100), og i stedet for at have en lang række evner, 
er det altid dig som spil-leder, der beslutter, hvor 
svært noget er, og hvor ofte der skal rulles. Hvis Ene 
vil klatre på Rosenhøjs mure om natten, vurderer 
du måske, at det er noget, hun er god til, men at 
der desværre ikke er en vedbend at holde fast i, så 
hun skal slå 80 eller derunder (ud af 100) for at 
klare det. Hvis hun ikke klarer sit tjek, kan det være, 
hun må ding le lidt i armene, før hun får reddet sig 
op på en gesims. Det kan også være, der kommer en 
stalddreng ud på gårdspladsen og får øje på hende. 

NB: Du har min fulde velsignelse til snyde så 
vandet driver, når du slår terninger under kamp. 
Under spiltesten slog jeg mine terninger i smug og 
brugte ikke et eneste af slagene, men greb den for-
nemmelse, der var bedst for fortællingen lige nu, 
men SPILLERNES terningeslag gælder. Altid! 
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SJÆLEHVISKER ❧ Overblik

Kamp 
Hver af spilpersonerne har et procenttal og en 
bonus for henholdsvis kamp og forsvar samt en liste 
med handlinger, der går i gang, hvis de blive ramt. 

Det er hverken verdens mest skudsikre eller rime-
lige kampsystem, men det gør det overskueligt at 
slås og er med til at gøre kampen mere levende. 
Alt er indregnet i deres kamp- og forsvarsprocen-
ter. Når Alin har en høj kampprocent skyldes det 
således både hendes teknik, hendes fokus, og at 
hun er velbevæbnet.

Sådan foregår en kamp
Først slår angriberen med procentterninger (d100). 
Kun hvis angriberen slår under sin kampprocent, 
rammer vedkommende sin modstander. Hvis 
angriberen har ramt, slår han eller hun herefter en 
ti-sidet terning og lægger antallet til sin skades-
bonus. Nu har I det samlede angrebsresultat.

Nu er de forsvarerens tur. Hvis man er ramt, slår 

man sin forsvarsprocent. Klarer man den, slår 
man en ti-sidet terning og lægger antallet til sin 
for svarsbonus. Vigtigt: Hvis man er ramt, men 
er så uheldig, at man ikke klarer rullet på forsvars-
procenten, kan man altid forsvare sig med sin 
forsvarbonus alene. Nu har I det samlede forsvars
resultat.

Herefter bliver det dejligt simpelt. I sammenlig-
ner nu angrebsresultat med forsvarsresultat. Hvis 
angrebet er størst, er slaget gået ind. Hvis forsvaret 
er størst, har forsvareren pareret eller på anden vis 
ormet sig udenom. 

Man kan som udgangspunkt angribe en gang i 
runden, men forsvare sig, hver gang, man bliver 
ramt, evt. med et minus på forsvarsprocenten, hvis 
der er mange mod én. 

Når man er ramt, sætter man et kryds ud for 
den øverste linje på sin skadeshistorik. Her står, 
hvordan man reagerer på slaget, og det er forskel-
ligt fra person til person. Alin ignorer for eksempel 
den første gang, hun bliver ramt. Hvis hun dereft-
er bliver ramt i en senere runde, bliver hun kun 
dygtigere og mere indædt, fordi hun VED, det er 
hendes skide pligt, at redde alle sine venner. Til 
sammenligning flygter Ene nærmest, så snart hun 
bliver snittet, fordi hun ved, hun er meget sårbar.

Det er op til dig, om du vil lade børnene dø eller 
bare besvime mod slutningen af scenariet, og med 
mindre, de har taget mange tæsk, går de tilbage på 
fuldt helbred mellem kampene. 

Husk også, at du altid kan opfordre spilpersonerne 
til at bruge nogle af de helingsformularer, de har 
med i baglommen. 

Eksempel: Alins skadeshistorik
 1. gang, hun bliver ramt: Der sker intet. Hun 

bider smerten i sig.
 2. gang hun bliver ramt: Hun bliver kun 

skarpere af smerten. Hun får +1 i skades-
bonus, til hun bliver ramt igen.

 3. gang, hun bliver ramt: Hun bliver despe-
rat. Hun SKAL klare denne kamp. Hun får 
+2 i skadesbonus, til hun bliver ramt igen.

 4. gang, hun bliver ramt: Hun mister 
bevidst heden.
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Skæbneboksen
Ud over kamp-stats har hver spilperson også en 
lille ramme på deres ark, hvor der står, hvad de 
er gode og mindre gode til, og i den er der en 
skæbne boks, de kan krydse af.

En spiller kan, når der sker noget i scenariet, der 
betyder rigtig meget for deres spilperson og har 
relation til de styrker og svagheder, der står i 
rammen, sige, at han eller hun bruger sit skæb-
nekryds. Derefter skal de måske stadig slå en tern-
ing, men skæbnekrydset garanterer, at der kommer 
til at ske noget episk og formentlig i en positiv 
retning. Man kan kun sætte kryds i skæbneboksen 
én gang pr. spiller i scenariet.

De kaotiske formularer
Under briefingen (side 13) giver Erina børnene 
en stak formularer, de kan kaste på Rosenhøj. For-
mularerne er fysiske kuverter, og de fungerer helt 
simpelt ved, at de fyres af det øjeblik, en spiller 
åbner forseglingen. Når først seglet er brudt, kan 
formularen ikke trækkes tilbage. 

Når spilleren har åbnet formularen kan han eller 
hun læse indeni, præcis hvad det er for en formu-
lar, der er kastet, og hvad den gør (det, Erina har 
skrevet udenpå, er somme tider er lidt uklart). På 
side 37 er der en samlet gennemgang af formu-
larerne til dig med kommentarer. 

NB: Hvis du skal køre scenariet på Fastaval 2019 
kan du hente en stak færdigpakkede, lak-forseglede 
formularer i informationen. Hvis du derimod 
har printet scenariet senere fra nettet, må du selv 
lave dine kuverter ved at printe formularerne fra 
bilags-afsnittet ud. 

Det er realistisk at tro, at spilpersonerne i løbet af 
scenariet højst kommer op at slås tre gange: 
❧ Med lig-æderen i introscenen.
❧ Med Margot, når hun forsøger at stoppe 

børnene.
❧ Med baronessen, når hun enten vil forsvare 

sin søster eller er ved at suge magien ud af 
Erina.

❧ Deres kampevner er beskrevet under Biper-
soner, fra side 26.

Skæbneboks



Scenarietekst



11

SJÆLEHVISKER

Når tæppet går op, er det en kold og våd sen-
sommerdag, og de fire spilpersoner i fuld gang 
med en mission for deres mester. De står i en 
krypt på en kirkegård helt oppe ved landets nor-
dlige grænse. Her lå en gang den meget store by, 
Kirsgarten, der var blevet rig af grænsehandel. For 
flere hundrede år siden brændte byen imidler
tid ned til grunden i en borgerkrig, og den blev 
aldrig bygget op igen. I dag er det en af landets 
fattigste egne, og her ligger nu kun den lille lands-
by Skærve og så Kirsgartens enorme kirkegård, der 
står tilbage og slet ikke passer til omgivelserne. 

Ud over at være stor, er Skærves kirkegård præget 
af voldsomme familiegravsteder og opulente 
monumenter over glemte stormænd. Her er 
naturligvis tåget, så sigtbarheden er ikke super-
god, og kirkegården er generelt et ret uhyggeligt 
sted, fordi her ikke er nogen gæster, og den ikke er 
blevet passet ordentligt: Vedbend og tjørn vokser 
vildt, gravsteder er faldet sammen og gravsten 
knækket af alder i frostvejr. Det hele er som en 
stor og vild organisme. 

Børnene er her for at hente Lensgreve Gotthardt 
von Riesens sværd ‘Dødedræneren’ til Erina. De 
har fundet hans grav i en krypt under jorden, og 
lige nu står de foran selve sarkofagen. Den er stor, 
næsten kubisk og af blank granit. Som du kan 

se på spilpersonernes karakterark har de hver deres 
intro, hvor der står, hvad der skal til at ske, og 
hvordan de har det. 

På stenlåget står ‘I livet som i døden. De levendes 
beskytter’, og nede under det tynde, lidt skrø-
belige stenlåg ligger lensgrevens skelet, og i hans 
knokkelhænder knuger han sværdet. 

Børnene er muligvis nødt til at kravle ned i kisten 
for at vriste sværdet fri, og det øjeblik, sværdet er 
ude af grevens hænder, begynder bunden at for

Afsnit 1 
Kirkegården i Skærve

Formål med afsnittet
❧ At komme hurtigt i gang.
❧ At lade spillerne lære de andre spilpersoner 

at kende gennem action og opleve, de alle er 
kompetente børn. 

❧ At prøve kampsystemet af med det samme, så 
det ikke ligger og fylder og er utrygt i spillernes 
baghoved, når I når til hovedplottet. 

❧ Du finder monsterbeskrivelser på side 26.
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vitre og smuldre ned i et tomrum nedenunder 
graven. Sværdet har i alle årene dannet beskyttelse 
til Skærves beboere. Så længe greven holdt fast i sit 
våben, kunne den lig-æder, der bor hernede, ikke 
komme op og true deres eksistens ... men det kan 
den så nu. 

Hvis nogen spørger, hvad en lig-æder er, kan 
Sil vius fortælle, at det er mennesker, der i deres 
levende liv har gjort en meget stor forbrydelse og 
derfor dømmes til denne skæbne. Jo flere lig, lig-
æderen når at spise, jo større og mere modbydelig 
bliver den, og Skærves ligæder er virkelig stor. 
Selvom den har været bundet i jorden, har den 
levet fyr steligt som en muldvarp, der har gravet 
huller og huler under det hele og har gnasket sig 
igennem tusindvis af døde kroppe. 

Børnene må nu enten tage kampen op med lig-
æderen (du kan se dens kamp-evner på side 26), 
stikke af eller på en eller anden måde indse, at de 
skal sætte sværdet i spænd i grevens hænder igen, 
så den ikke kan komme op (men Erina bliver 
nok ikke glad, hvis de kommer hjem uden Døde-
dræneren). 

Ude på kirkegården bor en flok forhutlede 
børn. Ligesom Ene har gjort i sin barndom, har 
de fundet ly i gravkamre og kapeller. De bryder 
sig ikke om gæster, slet ikke gæster, der snuser 
rundt, og de vil trække i deres mest hullede klæder 
og finde benfløjter og andet skrammel frem og – 
forklædt som en zombieflok – gøre deres bedste 
for at skræmme spilpersonerne væk. 

Alin, Silvius, Pilo og Ene kan ende med at stå i et 
dejligt dilemma, hvor de har sluppet lig-æderen løs, 
er ved at stikke af og indser, at de nu har overladt en 
gruppe stakkels forældreløse til et frygteligt monster. 

Scenen er ment som et anslag, så den skal ikke 
trække for langt ud. Under spiltesten stak spilper-
sonerne simpelthen bare af med sværdet uden at se 
sig tilbage, og det er også fint. Du må naturligvis 
gerne presse tempoet eller klippe og samle op, når 
du synes, det rette tidspunkt er kommet. 

Mellemspil:  
Tid til XP

Når Alin, Silvius, Pilo og Ene er kommet væk 
fra kirkegården, kan du fortælle dem, at dette 
var et typisk eksempel på de eventyr, Erina 
kan finde på at sende dem ud på … og at der 
naturligvis er plads til XP. 

Spillerne får nu mulighed for at sætte deres eget 
præg på deres spilperson, selvom de ikke ved, 
hvilke form for farer, de nu er på vej ud i. De skal 
kunne begrunde deres udvikling med måden, de 
har ageret på Skærve Kirkegård, og de kan vælge 
en af følgende muligheder hver: 

• De kan få et plus mere i skadesbonus.
• De kan få et plus mere i for svarsbonus.
• De kan øge deres angrebsprocent (I bestemmer 

sammen hvor meget, men du har veto).
• De kan øge deres forsvarsprocent (I bestemmer 

sammen hvor meget, men du har veto).
• De kan få en helt ny ting skrevet ind i kassen, 

de er gode til (I bestemmer sammen, hvad det 
skal være, men du har veto).

Når alle er glade – og det går der forhåbentlig 
ikke flere timer med – er I klar til Erinas briefing i 
næste afsnit.
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Det er en helt almindelig dag på Ulykkes-
holm, hvor de fire børn er i gang med at træne 
(Erinas landsted hedder sådan, fordi hun egentlig 
ikke bryder sig så meget om gæster). 

Alin er ved at øve rullefald inde i træningssalen. 

Silvius sidder fordybet i et indædt forsøg på at få 
den lyskilde, han kan fremmane i sin hånd, til at 
vokse og blive til noget, der minder bare en lille 
smule om en ildkugle. 

Pilo og hans lærer, Avanera, har lukket den lange 
gang på førstesalen for adgang og øver i at skyde 
med bue og pil indenfor uden at elverbuen støder 
ind i alt muligt distraherende. 

Ene pjækker fra sin læsetime og kravler i stedet 
rundt ude på husets ydermur. Derfor er hun 
også den første, der ser et bud komme ridende så 
stærkt, at hesten er ved at segne. Han stopper på 
gårdspladsen, hiver et brev op fra tasken og vakler 
op til døren for at aflevere det til herskabet person-
ligt. 

Cirka to minutter efter lyder klokken, der sig-
nalerer, at de alle skal mødes i Erinas arbejds-
værelse LIGE NU. 

Erinas værelse er præget af, at hun er en kreativ 
og kaotisk sjæl. Det er stort, og her er ting over-

alt: Kolber, kort, tørrede urter, bøger, skriftruller, 
pulver farver, sære dufte, fuglefødder, tallerkener 
med halvspist mad, en morgenkåbe, halvglemte 
smykker og under det høje loft hænger en man-
tikore, troldkvinden en gang har dræbt og fået 
udstoppet. 

Erina forklarer, at de alle skal rejse så hurtigt 
som overhovedet muligt. Børnene har kun fem 
minutter til at pakke i og de skal tage tøj med, så 
de kan give sig ud for at være hendes tjenestefolk. 
Pigerne skal være almindelige terner, Pilo kusk, 
og Silvius skal agere Erinas personlige oppasser, 

Afsnit 2 

Briefing til en vigtig mission
Formål med afsnittet
❧ Spillerne bliver helt klar over, hvad scenariet 

går ud på.
❧ Du får plantet vigtige oplysninger, spillerne 

senere kan få brug for, nemlig at baronessen 
har en søster, og at Erina har givet Miranda 
en beskyttelsesmedaljon. 

❧ Spillerne får deres formularsamling.
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og de skal aflægge et høflighedsvisit hos Erinas 
guddatter, Miranda, der for nylig er blevet gift 
med den unge baron William Olgert den III af 
Rosenhøj. 

Sandheden (som Erina også fortæller) er, at hun 
netop har modtaget et brev fra en anonym kilde 
på slottet. Erinas guddatter er tilsyneladende ble-
vet syg og holder sig på sit værelse. Ingen ud over 
herskabet har adgang til hende, og den anonyme 
kilde er voldsomt bekymret for, at der kan være 
sket pigen noget alvorligt … som i VIRKELIG 
alvorligt. Men vedkommende skriver ikke, hvorfor 
hun eller han er så bekymret. 

Advarslen er nok til at få Erina til at handle, og 
hun briefer børnene, mens hun pak ker, skynder på 
dem, råber på tjenestefolkene og fortsætter med at 
give beskeder i den hestevogn, de kører afsted i. 

Det skal de vide:
• Erina fortæller at Mirandas mor, Ursula Löven

forte, var hendes ungdomsveninde. De læste 
sammen i byen Hochberg. Siden er Ursula død, 
og Miranda stod alene tilbage som enearving 
til en stor formue og store landområder. 

• Giftermålet er formentlig sat i stand af en værge, 
men selvom den unge baron William er et tosset 
godt parti, har Erina fra starten været bekymret. 
Den unge barons mor, Vilhelmina, er nemlig en 
anden gammel be kendt, der også studerede til 
magiker i Hochsberg, og hun har altid AFSKY-
ET både Erina og Mirandas mor, Ursula. 

• Erina fortæller Vilhelminas baggrundshistorie: 
Hvordan hun som talentfuld ung fik en chance 
på sin søsters bekostning, og brugte magien 
på at score opad for derefter totalt at svigte sin 
familie. Hun fortæller, at baronen kort efter 
døde og efterlod baronessen og sønnen hele 
sin arv, og at Vilhelmina er en skamplet på, 
hvordan man bruger magi … og uden tvivl er 
blevet stærkt utilregnelig af sit misbrug. 

• Det er meget vigtigt, spillerne får at vide, der 
var en søster (Beate), der blev pisset på og 
forsvandt, så de senere kan koble historien til 
Margot. Erina ved IKKE, at søsteren nu hed
der Margot og er en del af plottet. 

• Erina lavede en meget kraftig beskyttelses

amulet, som hun sendte til Miranda før bryl-
luppet. Det var det mindste, hun kunne gøre, 
og hun har svært ved at tro, der kan være sket 
noget alvorligt med pigen, hvis hun har haft dén 
på sig. 

• Erina ved, at hun forment lig vil blive mands
opdækket 24 timer i døgnet, når først de 
ankommer til Rosenhøj. Børnene vil derimod 
have mere frie hænder, for ingen regner børn og 
tjenestefolk for noget. 

• Kun Pilo vil kunne have våben med åbenlyst. 
De andre kan have deres våben liggende hos 
Eri na, og de skal være opmærksomme på, at 
deres ejendele nok vil blive undersøgt. 

Og herefter hiver Erina fire små kæder med en lille 
glasdråbe frem. Hun giver en til hver og under-
streger, at dette kan blive et meget farligt eventyr, 
for baronessen var allerede som ung en talentfuld 
magiker. I dråben er et koncentrat af Erinas 
magi. Så længe, børnene har kæden på, vil de være 
i stand til at kaste de formularer, hun har nedfæl-
det i de forseglede kuverter, hun vil give dem, 
når de kommer frem. Formularerne er ikke farlige 
i andres hænder, for det er kun magikere og dem, 
der har en dråbe af Erinas essens, der kan bruge 
dem. 

Hun forklarer, at formularerne virker helt af sig 
selv, så snart de bryder seglet og peger åbningen 
i den retning eller mod den person, de gerne 
vil kaste formularen på, og de kan læse uden på 
dem, hvad de kan. Lige nu ligger de i bunden af 
hendes kuffert, så de får dem først når de når frem. 
Hun kan evt. anbefale børnene at begynde med at 
kaste formularen Sjælehvisker, for så vil de kunne 
tale med eventuelle lokale spøgelser, der gerne vil i 
kontakt med dem. 

Erina fortæller også, at børnene naturligvis er 
velkomne til at forsøge at kontakte hende, mens 
de er på Rosenhøj, men som udgangspunkt skal 
de regne med at være på egen hånd, og at deres 
forklædning som tjenestefolk også er deres bedste 
beskyttelse.
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Ved ankomsten til Rosenhøj bliver selskabet 
mødt af den unge baron William og hans 
kammer tjener Julian, der begge iført hvide sweat-
re, hørbukser og glad latter er på vej tilbage til 
ho ved bygningen efter en rask svømmetur i slottets 
sø. William er helt utrolig sød og pæn og byder 
dem velkommen og kysser pigerne på hånden, 
selvom de kun er tjenestefolk. 

Herefter kommer baronesse Ursula ned med Mar-
got trampende i hælene. Hun siger, hun egentlig 
slet ikke har tid til besøg, men nu for det jo være, 
og Margot tilføjer, at så længe, de er på slottet, skal 
børnene regne med at skulle arbejde for føden og 
hjælpe med for eksempel opvasken i køkkenet eller 
at stryge. Pigerne får et værelse til deling i den ene 
ende af gangen i stueetagen ned mod køkkenet, 
drengene må dele et kammer i den anden ende. 

Som forventet tager baronessen sig derefter per-
sonligt af Erina. Fra det øjeblik, selskabet ankom-
mer til Rosenhøj, lader de to søstre hende ikke af 
syne. Under dække af, at ‘der altid skal være en 
klar til at adlyde den fornemme gæsts mindste 
vink’, er der altid nogen, der holder øje. Det bety-
der i praksis, at spillerne er på egen hånd. Erina er 
din nødbremse i scenariet, hvis noget går helt galt, 
men optimalt klarer de sig uden hende, indtil hun 
får en vigtig rolle i den dramatiske afslutning, hvor 
børnene skal redde hende. 

Erina når naturligvis lige at give formularerne til 
Silvius, før de skilles. 

Aftensforhøret
Efter ankomsten bør du køre en scene med tjener-
stabens aftensmad i det store køkken. Man spiser 
meget tidligt og i hold, for der skal sættes godt 
med personale af til at servere under herskabets 
middag oppe på anden sal. 

I køkkenet sidder man ved grove borde slået sam-
men til ét langbord, og med bænke på hver side, 
og man sidder så tæt, at det er svært at få albuer-
um til bestikket. Maden er udmærket, men selvføl-
gelig slet ikke af samme standard, som den Erina 
får ovenpå. Der sidder ca. 25 og spiser af gangen.

For den ene ende af bordet sidder kokken. I den 
anden ende den frygtindgydende husbestyrer
inde, Margot. 

Margot vil være overfladisk flink (det er hun ikke 
så god til. Jeg vil skyde på, hun har cirka 7 % i ‘at 
virke sympatisk’), og udfritte spilpersonerne for at 
finde ud af følgende: 

• Hvorfor de er her overhovedet? 
• Har Erina fundet ud af, at Miranda er forsvun-

det?
• Hvordan har de eventuelt fundet ud af, Mi-

randa er forsvundet (for hvis der er en, der har 
sladret, skal vedkommende findes og straffes 
efter fortjeneste)?

• Hvor længe de har tænkt sig at blive?
Stuepigen Fanke, der har skrevet brevet til Erina, 
sidder også med. Og hun skulle meget gerne få så 
godt et indtryk af spilpersonerne, at hun tør give 
sig til kende, når hun senere får chancen. Et godt 
sted vil være efter opvasken, når børnene går ude 
på gangen. Her kan hun pifte dem ned i skakten 
ved kældertrappen, for så har du indirekte også 
fortalt spillerne, at der er en underetage. 

Afsnit 3 

Ankomst
Formål med afsnittet
❧ Spillerne møder de vigtigste bipersoner. 
❧ Erina bliver kørt ud på et sidespor, så der ikke 

er en stærk biperson, der stjæler scenariet fra 
spillerne. 

❧	 Spilpersonerne får formularerne.
❧	 Slottet Rosenhøj er beskrevet fra side 33.
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Børneliv på Rosenhøj
Børnene vil generelt kunne møde venlighed hos 
fem mennesker på Rosenhøj: 

• Fanke, der er på alder med Pilo og er tjenestepi-
gen, der sendte brevet til Erina. 

• Miranda, der er muret inde, men som 
naturligvis er venligt stillet overfor Erinas 
udvalg te lærlinge, både hvis de får hende ud i 
live, og hvis hun skulle omkomme og fortsætte 
scenariet som et spøgelse.

• Kokken: Den eneste ud over Margot og Julian, 
der har været ansat længe nok til, at han kan 
huske Viktoria (som er kone nummer fire). 

• Julian og William, der bare generelt er et par 
virkelig venlige mennesker. 

Ud over disse fem, vil andre behandle dem som 
børn. Det vil sige, man taler lidt ned til dem eller 
hen over hovedet på dem, afbryder dem, snakker 
dem efter munden, ignorer dem og regner dem 
egentlig ikke rigtig for noget. Spilpersonerne kan 
når som helst blive sat til lige at klare opvasken, 
dække bord i køkkenstuen, vaske et gulv, stryge 
linned eller tømme latrinspande. Nogle voksne 
ser det som naturligt at skælde dem lidt ud eller 
være slemt overbærende, når de mødes. Nogle 
lader måske, som om de hører efter og tror på, 
hvad børnene siger, for så bare at glemme alt, når 
de vender ryggen til. Nogle kan måske ligefrem 
finde på at give en af de spinkle piger en hyggelig 
røvfuld, hvis de træder ved siden af. 

På den anden side, er det også dejligt usynligt at 
være barn. Hvis bare spilpersonerne har en god 
undskyldning, kan de slippe afsted med at være 
hvor som helst når som helst. Eneste undtagelse er 
Margot. Ikke fordi hun mistænker dem specielt, 
men hun er en trold af en æske, der når som helst 
kan dukke op alle vegne, spørge, hvad de laver, og 
forklare dem, at reglerne her på slottet er, at man 
bliver på sit værelse, når man har fri, og at  INGEN 
fra tjeneste etagen be væger sig rundt i andre dele af 
slottet, uden at have fået lov af hende. 

Erinas dagligdag på slottet
Erinas dag går med at spise med baronessen, 
William og Julian oppe i den store sal, vandre i 
parken (med baronessen), sidde i en af stuerne 
(med baronessen), og eventuelt læse en bog (med 
baronessen ved sin side). Det er dels etiketten, der 
kræver, værten bruger så megen tid på sin gæst, 
dels Vilhelminas panik over at lade Erina alene 
et eneste sekund. Baronessen vil dog også fra tid 
til anden trække sig tilbage til sit laboratorium 
med en vag undskyldning – naturligvis for at 
speed-forske i, hvordan hun eventuelt kan få sin 
magi tilbage. I de tilfælde er det Margot, der er i 
nærheden af Erina “for altid at kunne servicere så 
fornem en gæst korrekt og hurtigt,” ligesom der 
altid vil sidde en betroet tjener eller terne uden for 
hendes dør og ‘passe på fruen’, hvis Erina trækker 
sig tilbage til sit kammer.
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Efter ankomsten til Rosenhøj, går scenariet 
ind i en undersøgelsesfase, hvor spilpersonerne 
lusker rundt på slottet og opdager ting. 

Husk, at de overhovedet ikke behøver at finde ud 
af hele plottet for at få noget ud af scenariet. Det 
vigtigste er, at historien flyder, og spillerne ikke 
føler, de går i stå. 

Det betyder, at du er velkommen til at flytte rundt 
på både spor, personer og lokationer, hvis det får 
puslespilsbrikkerne til at falde mere optimalt i 
hænderne på spillerne. Derfor er afsnittet ikke 
tænkt i faste scener, men beskriver, hvor spilper-
sonerne typisk kan få de forskellige oplysninger 
henne.

William har været gift før 

• Denne information kan spilpersonerne få fra 
William selv. De skal sådan set bare spørge. 
Han vil glad og naivt fortælle, at han ikke helt 
har haft den rigtige ‘kemi’ med sine kvinder, og 
at de fra sorterede piger nu lever hyggeligt sam-

men på familiens lille sommerslot på landet 
(nej, han har godt nok ikke lige tænkt over at 
besøge dem), og at hans mor stadig håber at 
finde den helt rigtige kæreste til ham. 

• Faktisk mener William, at han og baronessen 
gør disse piger en tjeneste. Det er piger, der har 
haft svært ved at blive gift, og nu lever de frit 
og uafhængigt af trælse fædre, der blot ville vie 
dem bort til endnu en tilfældig mand, hvis man 
i stedet for sommerslottet havde valgt at sende 
dem hjem. 

• Kokken har – som den eneste ud over Margot 
og Julian – været her længe nok til at opleve 
kone nummer fire. Han husker Viktoria 
som en virkelig trist og uattraktiv pige med 
klumpfod, der tydeligvis havde det så skidt 
med sin smukke svigermor, at hun til sidst stak 
af. Faktisk er han lidt bekymret på egne vegne 
for tiden. Da den sidste kone forsvandt, gik 
der nemlig ikke længe, før Margot begyndte at 
skifte staben ud fra en ende af. Kokken over-
levede kun selv fyringsrunden, fordi William 
ELSKER hans mad. 

• Børnene kan evt. også finde oplysningerne om 
Williams ægteskab i en slægtsbog på barones-
sens værelse.

• Spøgelserne kan naturligvis fortælle det. 

Williams koner før Miranda har alle været svært 
afsættelige

• Man kan måske få et hint om dette i en bog på 
baronessens værelse. 

• Ellers vil Margot muligvis udtale sig om det, 
hvis du synes, hun skal holde en selvretfærdig 
skurketale. 

• Julian og William lægger stor vægt på denne 
formildende omstændighed. 

Afsnit 4 

Oplysninger
Formål med afsnittet
❧ At give dig et overblik over alle informationer, 

så du kan flytte rundt på dem og hjælpe 
spillernes ‘investigation’ med at flyde. De skal 
helst have fokus på rollespil frem for plot-
løsning. 
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William er homoseksuel 

• Det er sådan noget, alle tjenestefolkene ved, 
men ingen taler om. 

• Det står indirekte i Amalies brev, som spilper-
sonerne kan finde på Mirandas værelse. 

• Spilpersonerne kan evt. støde på en fremmed 
fod under dynerne, hvis de opsøger William, 
når han er på sit værelse.  

William er magisk misbruger som sin mor

• I kælderen står der et maleri af baronen. Wil-
liam ligner ham på ingen måde. Du kan udle-
vere illustrationen som bilag.

• Julian har en anelse. Han vil kun tale om det, 
hvis det er for at hjælpe William (William ved 
det, men vil IKKE indrømme noget. Han er 
bange for, Julian kun er sammen med ham pga. 
hans udseende). 

• William har til tider voldsomme mareridt, 
hvor han drømmer, en heks har forvandlet ham 
til en trold. 

• Kokken kan mene, det er ret utroligt, at Wil
liam kan holde så slank en figur i betragtning 
af, hvor meget han spiser. 

Margot og Vilhelmina er søskende

• Denne information kan fås ved at finde 
ungdoms billedet af de to søstre, der hænger på 
Margots værelse.

Baronessen er løbet tør for magi

• Både kokken, Fanke, William og Julian har hørt 
lynet slå ned i slottet den dag, Miranda blev 
syg. Fanke bemærkede derudover at det var en 
stjerneklar nat uden skyer. Disse besynderlige 
sammentræf var faktisk årsagen til, hun skrev 
brevet til Erina. 

• Baronessen lig ner på ingen måde de male rier, 
der hænger rundt om på slottet. Du kan udle-
vere illustraion af et af malerierne til spillerne. 

William er bekymret. Hans mor virker utilpas 
og sløj!

• Der sladres generelt om, at Mirandas sygdom 
har taget hårdt på baronessen. ALLE kan se, 
hun ser værre og værre ud, som dagene går. 

Det er baronessen og Margot, der står bag mor
dene

• De afdøde koner og Miranda husker alle deres 
sidste stund. 

Baronessen og Margot ser meget til hinanden 
om aftenen

• Det ved spøgelserne. Måske har Fanke lyttet og 
ved det også. 
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Miranda er ikke syg, men forsvundet

• William går ud fra, hun sidder på det lille som-
merslot og drikker vin i sensommersolen med 
de andre piger. 

• Fanke har flere gange været oppe at banke på 
Mirandas dør. Der bliver ikke svaret, og døren 
er låst. Hun har holdt øje med gæster til huset. 
Hun er helt sikker på, der ikke har været no
gen læge.  

Der er noget med ovnen

• Kokken har problemer med trækket i den store 
ovn i køkkenet. Der er vist noget med skor-
stenen i det store massefyringssystem, der går 
hele vejen gennem huset. På grund af samme 
system de store massefyringsovne på hen-
holdsvis første og anden sal ikke er i brug, så 
herskabet må nøjes med de mindre ildsteder i 
stuerne (hvilken spilpersonerne godt må synes 
er mærkeligt, for Margot er ellers uhyggelig 
effektiv med at få fikset ting og sager … og hvis 
masseovnen går hele vejen gennem huset, er der 
så også en i kælderen?) 

Hvor ligger de første fire koners knogler?

• Jeg har tænkt, de ligger i magisk lukkede æsker 
i det store skoskab i baronessens soveværelse, 
men hvis spilpersonerne trænger til at finde 
noget, skal du ikke tøve med at placere disse 
æsker rundt omkring. Det kunne for eksempel 
også ligge på Margots værelse eller I en af de 
aflukkede masseovne på første eller anden sal 
eller i et af magasinrummene i den del af kæl-
deren, der er frit tilgængelig. 

• Og så ligger kone nummer fire (Viktoria af 
Rosenhøjs) underarm jo i masseovnens brænd-
kammer nede i kælderen. 

Miranda er i kælderen

• Spøgelserne ved, hvor Miranda er. De kan 
gå gennem vægge og har også styr på hendes 
tilstand. Men de vil ikke ud med sproget, før 
spilpersonerne har fundet de rigtige knogler og 
lovet at give de fine damer en ordentlig begra-
velse og muligvis også alt muligt andet. 

Der er hemmelige rum i kælderen

• Spilpersonerne kan måske høre lyde, som 
de tror er fra en kat, hvis de pusler rundt i 
fangekælderen nedenfor Margots værelse.

• Silvius kan også få lov at slå et arkitekt-rul, hvis 
de trænger til et gennembrud.

• Spøgelserne ved alt om de hemmelige rum.
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Mens spilpersonerne lusker rundt, har biper-
sonerne deres egne agendaer. I dette afsnit får du 
en beskrivelse af mødet med Williams eks-koner 
samt en oversigt over, hvad der sker bag kulisserne 
– ting som spilpersonerne selvfølgelig kan ramle 
ind i. 

Spøgelserne
Alle Williams tidligere fire koner er døde, og der 
er flere muligheder for at sende deres spøgelser 
på banen. Det er oplagt at gøre, når spillerne har 
snuset lidt rundt, og I trænger til et gearskifte. 
Husk, at Ene altid kan fornemme, hvis spøgelserne 
vil i kontakt, og at alle børnene kan se og tale med 
spøgelserne, hvis de på et tidspunkt i scenariet får 
kastet formularen Sjælehvisker. 

Der er mange muligheder for at arbejde med 
spøgelserne for dig. Du kan for eksempel vælge at 
lade Amalie være en slags talsmand, mens de an-
dre fungerer som et brokkende kor i baggrunden. 
Du kan også lade børnene møde spøgelserne et for 
et rundt omkring på slottet. Eller du kan lade dem 
optræde sammen og på lige fod og jonglere imel-
lem dem. I spiltesten brugte jeg primært Amalie 
(kone nr. 1) og Viktoria (kone nr. 4).

Spøgelset af kone 1, Amalie, dukker helt sikkert 
op, hvis børnene finder hendes brev under Mi-
randas seng. Det er hende, der har skrevet det, og 
hun vil have det tilbage (også selvom hun desværre 
ikke længere kan holde fast i det)! 

Spøgelserne vil helt sikkert også blande sig, hvis 
børnene støder på noget, der kunne være deres 
knogler. For eksempel, hvis de begynder at rode i 
masseovnens brændkammer nede i kælderen. 

Spøgelserne lytter overalt, og de vil med garanti 
dukke op, hvis de øjner en chance for forhand
ling.

Spøgelserne er aldrig helt solide i formen. Selv, 
hvis man kan se dem, fremstår de som en bland-
ing af røg og den form for dis, man kan se på en 

Formål med afsnittet
❧ At gøre mødet med et eller flere spøgelser til et 

ankerpunkt i historien.
❧ Give dig redskaber til gennem bipersoners 

handlinger at hjælpe spillerne, hvis de selv går 
i stå. 

Afsnit 5 

Hjælp & modstand  
fra bipersoner
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meget varm dag, hvor luften sitrer. De har meget 
lange negle og kan gå igennem folk. Det mærker 
man som et isnende sug, der får én til at miste 
koncentrationen et øjeblik. Det synes spøgelserne 
er sjovt (og det kan evt. bruges i en kampsituation, 
hvis de vil hjælpe børnene). 

Spøgelserne har ikke så meget empati. De kan 
finde på at dukke op og presse spillerne med 
bemærkninger som: “Ja, du må nok hellere skyn-
de dig lidt mere med at finde mine knogler, lille 
troldmand … jeg har set til den simple pige. Nu er 
hun besvimet. Jeg lagde øret helt ned til hende, og 
hun trækker vist nok stadig vejret … lidt.” 

De tre af spøgelserne hader for øvrigt William og 
nyder at gøre det koldt inde på hans værelse og 
give ham mareridt. De synes han er en naiv latter-
hat, og det kan de jo i grunden kun have ret i. 

Husk: I modsætning til Miranda er Williams 
første koner alle adelige, og de er ret urimelige, 
arrogante, klassebevidste og taler ned til børnene, 
fuldstændigt som andre voksne også gør. De 
optræder aldrig som søde spøgelser, det er synd 
for. Faktisk må børnene gerne synes, det et eller 
andet sted er rimeligt, de er døde, og ønske dem 
ad helvede til. 

At lave en aftale med spøgelserne er et samar
bejde med torne. Til gengæld har børnene fat i 
den lange ende, hvis de leverer det, spøgelserne vil 
have: Deres afsjælede legemer og mulighed for at 
give dem en ordentlig begravelse. 

Kokken
Kokken er begyndt at tænke mere og mere over 
problemerne med masseovnen. Han kan gå i kæl-
deren for at tjekke den del af den, han ved, der står 
dernede, og opdager så, at han slet ikke kan finde 
ovnen i kælderen (fordi kælderens ovn blev skjult 
bag en mur, efter Margot brændte Amalie for år 
tilbage). Det har han aldrig tænkt over før, men nu 
synes han, det er virkelig skummelt. Han vil gerne 
have, NOGEN gør noget, og du kan lade ham 
bede børnene om at give informationerne videre 
til Erina, hvis de står på god fod med ham. 

Margot
Begynder i løbet af scenariet at mistænke børnene 
for ikke at være almindelige, dumme børn. Hun 

kan dukke op, hvor som helst, når som helst og 
stille ubehagelige spørgsmål eller give dem virkelig 
trælse opgaver. Børnene vil også opdage, at der har 
været nogle (= Margot) på deres værelser, som har 
rodet i deres tasker og forsøgt at lægge det hele 
pænt på plads igen. Hvis de har ting, der ikke er 
naturlige at have for en tjener, har hun ved den 
lejlighed afsløret dem. 

Hvis Margot har en chance for at opdage de 
magiske kuverter, vil hun gøre rigtig meget for 
at få fat i en eller flere af dem. Hendes naturlige 
magiske talent giver hende mulighed for at bruge 
dem, og det vil gøre hende til en langt farligere 
modstander for dig at arbejde med i scenariets 
slutning. 

Baronesse Vilhelmina
Baronessen bliver mere og mere panisk i løbet af 
scenariet. Hun er i forvejen pænt ustabil på grund 
af sit misbrug af magi, og det bliver ikke bedre, 
nu, hvor hun har snushaner i huset. 

Hun indser, at Erina er farlig, men at hun også 
kan slå to fluer med et smæk: Hun kan måske få 
sin magi tilbage og samtidig gøre det af med en 
irriterende fjende fra fortiden. Hun får Margot til 
at bedøve Erina kraftigt under en middag (du kan 
evt. lade børnene være tjenere og se, der er noget 
galt). Derefter bakser hun Erina ind i sine private 
gemakker, smider hende op på briksen i sit labo-
ratorium og begynder en grum transfusion, der 
vil tage livet af hendes gamle fjende og genstarte 
hendes egen magiforsyning.
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Det er svært at spå, hvordan scenariet ser ud, 
når vi når hen mod en afslutning. 

Hvis du har ladet Miranda dø, er hun nu et 
spøgelse, der i modsætning til de første fire koner 
vil gøre ALT for at hjælpe og fortælle, hvad der er 
sket. 

Hvis Miranda er i live, skal der passes på hende, 
for både Margot og baronessen ser hende helst 
død. Hun ved alt for meget.

Hvis spilpersonerne på nogen måde konfronte-
rer Margot, vil hun forsøge at slå dem ihjel. Der 
er stor forskel på, om det vil ske med ildrager, 
magi eller en grumme stor kniv, og det afhænger 
meget af omstændighederne. Det er også oplagt 
at lade Margot dukke op uanmeldt, hvis børnene 
er i gang med at finde knoglerne i baronessens 
soveværelse. Hun kan både komme ind via sin 
egen dør og lemmen i gulvet, eller via barones-
sens dør i gangen. Og hun vil stensikkert stille sig 
i vejen, hvis spilpersonerne opdager, baronessen 
har fanget Erina. Her kan hun enten være den 
lille modstand før den store, eller hun kan slå sig 
sammen med baronessen. Det er din vurdering, 
hvad der fungerer, men det er meningen, Margot 
skal ned med nakken. Alin kan have en udfordring 
med at finde våben, fordi de er låst inde hos Erina, 
men børnene har muligvis fundet noget brugbart i 
kælderen, hvor der både ligger sværd og skov økser, 
og alternativt kan kokken måske hjælpe med  
‘noget skarpt fra køkkenet’.

Baronessen og Erina
Under alle omstændigheder kører scenariet mod 
sin afslutning, når baronessen har trukket Erina 
med ind i sit laboratorium. 

Indgange til scenen: 

Børnene har måske opfanget noget mærkeligt 
ved middagen, eller du kan lade dem opdage, at 
Margot pludselig har mistænkeligt travlt, mens der 
vaskes op. Det kan også være, de bare tumler ind 

Formål med afsnittet
❧ At få afrundet mødet med Rosenhøj så til-

fredsstillende som muligt. 
❧ At have en fast scene som afslutning, så du 

ikke er helt på herrens mark. 

Afsnit 6 

Klimaks
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i laboratoriet ved en tilfældighed, mens de leder 
efter knogler og vælter direkte ind i operationen. 
Spøgelserne kan også bringe de usædvanlige forbe-
redelser på banen, og hvis du mangler et direkte 
hint, kan William dukke op, helt bleg i ansigtet og 
sige, at Erina vist er blevet syg, og at hans mor jog 
ham ud af laboratoriet. 

Under alle omstændigheder ligger Erina 
bedøvet og ukampdygtig og bundet på briksen. 
Hun har gummislanger med små haner siddende 
i begge håndled, og der er kolber og bunsen-
brændere og væsker, der damper (udlever eventuelt 
illustrationen til spillerne). Der ligger en tåge over 
hele rummet, og der dufter kemisk og usundt. 
Ba rones sen har rullet de tunge gardiner for, så her 
er mørkt, men oplyst af mængder af stearinlys og 
ild fra pejsen. Hun bløder fra den ene arm og er 
ved at indføre en eller anden grum kanyle i sig 
selv. 

Som altid, er det totalt dig, der bestemmer, hvad 
der skal ske, men i min version har Vilhelmina 
endnu ikke nået at begynde at overføre Erinas 
magi til sig selv. Hun har dog stadig en lille reserve 
at bruge af, og hun er gal, desperat og parat til 
at ofre sig selv og gå ned med et brag (se hendes 
særlige formular ‘Troldmandens sidste vilje’ 
under ‘Bipersoner’ s. 28, som Silvius også har 
beskrevet på sit karakterark). 

Spillerne skal dels kæmpe mod baronessen, 
dels redde hinanden og Erina ud af kaos, hvis 
Vilhelmina til sidst eksploderer og evt. starter en 
brand. 

Kampen vil uden tvivl trække tilskuere. Hvis 
børnene endnu ikke har kæmpet mod Margot, vil 
hun komme sin søster til hjælp. Tjenestefolkene 
og William og Julian vil samles på gangen og kigge 
ind med store øjne. Kokken vil muligvis hjælpe 
børnene, hvis de er blevet ven med ham i løbet af 
scenariet. Det vil spøgelserne muligvis også, hvis 
de får noget ud af det. 

Scenen slutter, når Erina er i sikkerhed, og 
børnene har undersøgt det, de gerne vil, i hendes 
gemakker.
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Sjælehvisker kan ende på mange måder, men 
hvis spilpersonerne får ram på både Margot og 
baronessen, og hvis William overlever, vil det være 
oplagt at lave denne sidste scene, hvor børnene er 
tilbage på Ulykkes holm, og der er gået nogle uger. 

De har travlt med forskellige gøremål. Spillerne 
kan hver især fortælle, hvad deres spilpersoner 
laver, men ellers er her et kvalificeret bud: 

• Pilo er i stalden med Erinas mand, Avanera, 
hvor de er ved at strigle hestene. 

• Alin øver sig på at slå dobbeltslag mod en stak-
kels tjener inde i øvesalen (hvis de fik sværdet 
‘Dødedræneren’ med fra kirkegården i Skærve i 
afsnit 1 har hun naturligvis fået det forærende 
og øver med det). 

• Silvius kigger forbløffet på den ildkugle på stør-
relse med en tennisbold, der langsomt former 
sig i hans hånd. 

• Og Ene sidder og forsøger at læse, mens hun i 
virkeligheden bruger tiden på at kigge drøm-
mende ud ad vinduet. 

Så ankommer en overdådig, alt for pyntet karet. 
Ud træder en fremmed mand. Han er tyk, ikke 
særlig pæn, men han er dyrt klædt, og de genken-
der straks hans rejsefælle, Julian. 

Den fremmede er naturligvis baron Olgert 
William III af Rosenhøj, som han ser ud uden 
magisk indflydelse. 

William har usmagelige gaver med til børnene 
som tak for deres indsats, og han er selvfølgelig 
forfærdelig trist, hvis hans mor er død, og i chok, 
hvis han har opdaget Margot var hans moster, men 
han er mest af alt lettet, fordi det har vist sig, at 
Julian stadig elsker ham, selvom han ikke længere 
ligner en ung fantasy-gud. 

Han kan fortælle, han har begravet resterne af sine 
koner og givet dem et fornemt monument. Han 
har også doneret deres medgift til godgørende 
formål. 

Og Miranda? 
Hvis børnene fik reddet pigen ud i tide, er der 
flere muligheder. Måske er HUN faktisk flyttet 
ud på det lille sommerslot på landet, som William 
har overdraget hende. Så er de stadig gift, men kan 
nu hver for sig leve i fred uden alle mulige fami-
liemedlemmer, der vil have dem afsat. 

Det kan også være, hun har indset, intet var Wil-
liams skyld, og de nu bor sammen på Rosenhøj på 
samme vilkår – under dække af at være lykkeligt 
gift. Så er hun måske ligefrem med i vognen. 

Endelig er der naturligvis også mulighed for, hun 
simpelthen bare er rejst hjem og aldrig nogensinde 
vil have noget med familien på Rosenhøj at gøre 
mere. 

Du kan evt. lade spillerne beslutte pigens skæbne. 

Formål med afsnittet
❧ At få rundet scenariet ordentligt af.  
❧ At spilpersonerne ‘in character’ får at vide, 

hvad der er sket på Rosenhøj, efter de har 
forladt stedet og får en chance for at få samlet 
op på de ting, de måske ikke selv har fundet 
ud af, mens de var på slottet.

Afsnit 7 

Efterspil



Ressourcer
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Kirkegården i Skærve

En  lig-æder
Nede under kirkegården i 
Skærve, bor der en lig-æder. 
Den har brugt århundreder 
på at æde sig stor og fed i 
tunneller, den har gravet 
under kirkegården, og den 
bliver holdt i skak af Lens-
greve Gotthard von Ries-
ens magiske sværd. Hvis 
børnene tager sværdet, vil 
den med et brøl vælte op 
af graven og angribe alle omkring sig. 

Kampprocent: 77 % ~ Skadesbonus: +6
Forsvarsprocent: 45 % ~ Forsvarsbonus: +4

Lig-æderens skadeshistorik
 Ramt første gang: Den tumler endnu mere 

aggressivt frem (+20 i kampprocent).
 Ramt anden gang: Den slår i blindt raseri 

med sine mægtige kløer (+2 i skadesbonus).
 Ramt tredje gang: Den griber om muligt et af 

zombiebørnene og æder det i en mundfuld.
 Ramt fjerde gang: Den raller, men giver ikke 

op. Der kommer en syrelignende væske ud af 

dens sår. Den holder op med at slå for forsvar 
og har kun sin bonus. Til gengæld har den to 
angreb i runden.

 Ramt femte gang: Død.

Nogle børn
Der bor en bande børn på 
kirkegården (ligesom Ene boede 
på en kirkegård som lille). De 
er lasede og pjaltede og lader, 
som om de er en udødehær. 
Man slås mod den som mod ét 
monster.

Ønsker: At skræmme vores helte 
væk, så de kan have kirkegården 
i fred

Frygter: Lig-æderen, som de har hørt en masse 
historier om. 

Kampprocent: 23 % ~ Skadesbonus: +2
Forsvarsprocent: 31 % ~ Forsvarsbonus: +2

Zombiebørnenes skadeshistorik
 Hvis de rammes første gang: De løber skrigen-

de rundt og laver uhyggelige lyde.
 Hvis de rammes anden gang: En zombie 

falder om, taber hætten, og det viser sig, man 
har slået et barn ihjel. Resten stikker af.

Bipersoner

I dette afsnit finder du Sjælehviskers vigtigste 
bipersoner beskrevet i forhold til den rolle, de 
har i scenariet. De steder, det er relevant, har 
jeg skrevet bipersonens ønsker og frygt, så du har 
noget at navigere efter i farten, ligesom der er 
‘kampstats’ på de af bipersonerne, det er realis-
tisk, spilpersonerne kommer op at slås med.
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På landstedet Ulykkesholm

Erina, 52 år
Erina Ebernauer er de fire 
spilpersoners mester og 
hende, der har reddet dem 
alle fra mere eller mindre 
kummerlige forhold. Hun 
er stinkende rig og rasende 
klog og en fremragende 
troldkvinde, men hun er 
også en midaldrende dame, 
der keder sig, fordi hun ikke 
længere selv fanger kultister 
og farlige drager. Hun er ikke specielt empatisk, og 
hun er faktisk ikke særlig god til børn. 

Erina er gudmoder til Miranda, der er forsvundet. 
Hun føler et stærkt ansvar for at redde pigen, der 
er alene i verden efter forældrenes død. I scenariet 
er hun stækket af Margot og Vilhelmina, men du 
KAN trække hende op af hatten i et afgørende 
øjeblik, ligesom spilpersonerne måske vil forsøge 
at kontakte hende, hvis det hele bliver for svært. 

Erina kender Vilhelmina fra sin ungdom, men aner 
intet om, at Margot er den glemte søster, Beate. 

Ønsker: At finde Miranda. Hvis pigen er kommet 
til skade, vil Erina ingen problemer have med at 
dræbe Vilhelmina og Margot som hævn.

Frygter: At Miranda allerede er død (men frygter 
egentlig ikke, at der skal ske noget med spilper-
sonerne).  

Avanera, 148 år
Elveren Avanera er gift med Erina. De har kendt 
hinanden et halvt menne-
skeliv, siden de var eventyre-
re sammen. Hun var grup-
pens leder og troldmand. 
Han var bueskytten. 

Nu lever de i fred på Ulyk-
kesholm, hvor han bruger 
det meste af sin tid på 
at pleje skoven og dyre-
livet. Han er Pilos vigtigste 
læremester. 

På Rosenhøj Slot

Tjenestestaben generelt
Rosenhøj er ikke det bedste sted i verden at være i 
tjeneste. Husbestyrerinden Margot har høje stan-
darder og forlanger utvetydig loyalitet mod her-
skabet. Hun forventer, at tjenestefolkene sladrer 
til hende om hinanden, og det lægger en naturlig 
dæmper på stemningen. Der er stor udskiftning, 
både pga. arbejdsforholdene, og fordi Margot 
skifter alle ud, når der er ’forsvundet’ en ny pige 
på slottet. Kun kokken har været her et par år – 
længe nok til at huske den fjerde kone.  
Mange i tjenerstaben er bekymrede. Ikke kun 
fordi den unge Miranda er meldt syg og holder sig 
på sit værelse, men også fordi baronessen selv, ser 
virkelig syg ud. Er der mon en epidemi på vej? 

Baronen William Olgert  d. III, 24 år
Rosenhøjs unge baron er 
gudesmuk og virkelig rar. Han 
taler venligt og i øjenhøjde med 
både høj og lav. Han er også 
grænseløst naiv og elsker sin 
mor højt. Han tror oprigtigt på, 
at alle hans forsvundne koner, er 
sendt ud på et hyggelige som-
merslot på landet, som hun har 
fortalt ham. Han taler også pænt 
om sine koner, selvom de egent-
lig ikke var specielt sympatiske, og han har aldrig 
gennemskuet, at Margot er hans moster. 

William er homoseksuel. Det er sikkert en af de 
rigtig gode grunde til, han endnu ikke har fået en 
arving. Han står i ‘hemmeligt’ forhold til sin kam-
mertjener, Julian, men det forhindrer ham ikke i at 
storcharme på Alin og Ene. 

Williams skønhed kommer af et vedvarende 
magisk misbrug orkestreret af hans mor. Det er 
sikkert også magiens skyld, at han kan virke lidt 
verdensfjern i sin lykkelige overklassehverdag med 
fjerbold i haven, skovture, svømmeture, gode mid-
dage (som han ikke bliver federe af ) og den slags.

Ønsker: At alting bliver ved med at være som nu, 
hvor alle er så glade. 
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Frygter: At Julian skal opdage, hvordan han i 
virkeligheden ser ud og holde op med at elske 
ham. 

Julian, 23 år
Julian er født af højere middel klasse og er officielt 
den unge barons personlige kammertjener. Han 

er (naturligt) smuk og har et 
værelse, han næsten aldrig er 
på. Formelt er han på linje 
med Margot i tjenestefolkenes 
hierarki, og de vil alle gøre, som 
han siger, men i praksis blander 
han sig aldrig. 

Julian og baronen er altid 
sammen, og det kan være svært 
for spilpersonerne at fange ham 
på tomandshånd. Han har 

været på slottet og stået i forhold til William i to 
et halvt år og lukker øjnene for de par piger, der er 
forsvundet. Han er ikke en lykkejæger, men elsker 
William af et rent og ærligt hjerte. 

Når der er gæster, træder kammertjeneren i bag-
grunden og indtager sin rette plads (mens William 
ofte glemmer, de skal passe på og inviterer sin 
tjener med på tur som gæsternes ligemand). 

Ønsker: At William overtager magten, så han 
ikke hele tiden skal passe på afsløringer på begges 
vegne. 

Frygter: At William klokker i det, så det bliver 
oplagt overfor gæster, at de er kærester. Så ville 
baronessen være nødt til at smide ham på porten, 
og hans hjerte ville muligvis blive knust.

Baronesse Vilhelmina af Rosenhøj, 50 år
Vilhelminas magi er smuldret, 
og lige nu er hun i virkelig dårlig 
stand. Hendes hår og hendes 
klæder ligner en ung, nyrig 
piges, der (som resten af slottets 
og parkens indretning) bare er 
for meget, for usmageligt, for 
glitrende og for barokt. Hendes 
ansigt er meget stærkt smin-
ket for at skjule de rynker og 
naturlige forfald, der pludselig er 
begyndt at opstå. Tøjet sidder heller ikke godt på 
hende. Hendes mave og hofter er begyndt at bule 
ud, og hendes barm er ikke længere i stand til at 
holde sig oppe i de udringede kjoler uden hjælp. 
Hun bruger nu kun magi på at vedligeholde sin 
søns smukke ydre. Han er sammen med Margot 
formentlig de eneste mennesker, Vilhelmina no-
gensinde har elsket, og hun kan ikke bære at han 
skal lide under hendes fejltagelse.

Erina og børnene kommer på et skidt tidspunkt. 
Vilhelmina er i forvejen ustabil pga. de mange 
års magimisbrug, og hun fremstår som en gal
ning med en lidt for korrekt overflade. Når hun 
kan, trækker hun sig tilbage og panikforsker i at 
genskabe sine magiske ressourcer. Når det sker, 
lader hun Margot eller en højtstående tjenestepige 
holde øje med Erina. 

Hvis Vilhelmina (eller Margot) på en eller anden 
måde erfarer, at børnene har hver sin halskæde med 
Erinas essens i, vil hun gøre hvad som helst for at få 
fat i dem. Hun vil også være forfærdelig interesse-
ret i formularerne, for selvom hun er ved at være i 
bund med sin magi, kan hun stadig kaste dem. 

Vigtigt: Vilhelmina er parat til at kaste en sidste 
stor formular, hvis hun bliver trængt op i en krog. 
Her tømmer hun sig selv for al energi og dør, 
men til gengæld eksploderer magien som en form 
for bombe og kan tage mange med sig i faldet. Det 
er en magi, der er så sej, at den dækker det samme 
som: “Du bliver ramt tre gange med en +15.” 
Det er op til dig og situationen, om du synes, du 
ligefrem vil have dødsfald blandt heltene (eller 
Erina), hvis det kommer så langt. 

Ønsker: På en eller anden måde, at stjæle Erinas 
magi. 
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Frygter: At hun fra nu af vil blive grim og gammel 
og helt almindelig (hvilket for hende er langt værre 
end tanken om at blive afsløret i mord). 

Kampprocent: 87 % ~ Skadesbonus: +3 
Dette dækker, at Vilhelmina er superdygtig 
til at trylle, men ikke har så meget power 
som tidligere. Hun kan fyre alle mulige 
former for misiler af og har i modsætning 
til alle andre to angreb i runden. 

Forsvarsprocent: 34 % ~ Forsvarsbonus: +2 
Hun tænker ikke meget over at forsvare sig. 
Hun er gal og trukket op i en krog. 

Vilhelminas Skadeshistorik
 Første runde, hun bliver ramt (ikke pr. gang, 

men runde, så vi er sikre på, hun ikke dør lige 
med det samme): Hun fortsætter ufortrødent 
sine angreb, mens hun river kanylen ud af sin 
arm.

 Anden runde, hun bliver ramt: Hendes magi 
skif ter ildevarslende farve fra blå til rød (og 
Silvius kan evt. få lov at slå en terning for, om 
han genkender forstadiet til ‘Troldmandens 
sidste vilje’.

 Tredje runde, hun bliver ramt: Hun iværksæt-
ter ‘Troldmandens sidste vilje’ og eksploderer. 
Alle omkring hende går formentlig tre skades-
trin ned, og det eneste, der er tilbage af hende 
er blodstænk, der til gengæld er … overalt. 

Margot
Rosenhøjs øverste bestyrer-
inde er ubestemmelig af 
alder. Måske er hun i slut-
ningen af 50’erne. Måske i 
40’erne. Måske er hun 60? 
Hun fremstår som klicheen 
på en kontrollerende, 
magtmisbrugende, hadsk, 
bitter og anal kælling. En 
lumsk øgle, der har små 
spioner ude alle vegne og ved alt om, hvad der sker 
i alle kroge af Rosenhøj. Hun er en oplagt skurk. 

Ingen (ud over Margot selv og baronessen) ved, at 
Margot er baronessens søster. Hun er den pige, der 
som barn gik glip af en uddannelse som magiker, 
fordi familien kun havde råd til at sende Vilhelmi-
na i skole. Men i modsætning til, hvad Erina tror, 

glemte baronessen aldrig sin søster. Så snart, Vil-
helmina havde giftet sig til titel og jord, hentede 
hun Margot (der dengang hed Beate) til Rosenhøj, 
og sammen forgav de Vilhelminas mand og styrer 
nu slottet uden den mindste rysten på hånden. 
Margot med frygt i tjenestefløjen og Vilhelmina 
udadtil. 

Margot kan kaste børnenes formularer, hvis hun 
på en eller anden måde får fingre i dem. 

Ønsker: At snushanen Erina omgående rejser 
hjem. Hun husker hende fra ungdommen, og hun 
hader hende, fordi alting altid er kommet så let 
til hende. Margot ved også, troldkvinden er farlig. 
Hun har regnet ud, det nok er Erina, der har givet 
Miranda den medaljon, der smadrede baronessens 
magi, og hun vil ikke lade Erina ude af syne, så 
længe hun er på slottet. 

Frygter: At hendes søster aldrig får sin magi 
tilbage. Hun vil virkelig gerne hjælpe Vilhelmina, 
for hun kan se, manglen på magi bogstavelig talt 
er ved at gøre hende vanvittig. Hvis baronessen 
pludselig falder om og dør, har Margot intet bevis 
på, hvem hun i virkeligheden er. Hvad nu, hvis 
hendes tåbelige nevø for eksempel smider hende 
på porten?

Kampprocent: 46 % ~ Skadesbonus: +4 
Normalt vil Margot slet ikke have så høje 
kamp evner, men hun er ekstra indædt 
overfor Erinas lærlinge, fordi de er ved at 
smadre alt, hun nogensinde har kæmpet for. 

Forsvarsprocent: 62 % ~ Forsvarsbonus: +6 
En stålvilje og et særligt talent for at ignore-
re såvel psykisk som fysisk smerte har bragt 
Margot langt i dette liv. Der skal meget til 
for at slå hende ud. 

Margots skadestrappe
 Første gang, hun bliver ramt: Ingen ændring
 Anden gang, hun bliver ramt: Hun får +1 på 

sin skadesbonus, fordi de her børn er hæslige 
og fortjener straf.

 Tredje gang, hun bliver ramt: Det går først 
nu op for hende, at disse børn også er farlige. 
Mens hun overvejer at flygte, får hun minus 
20 på sine kampprocenter. 

 Fjerde gang, hun bliver ramt: Hun besvimer 
eller dør. 
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Miranda
Erinas smukke, 19-årige gud-
datter er muret inde nede i 
kælderen. Hvis Miranda bliver 
reddet, er hun så svag, hun ikke 
er til meget hjælp i scenariet. 
Hun kan dog fortælle, at både 
Margot og baronessen var til 
stede, da der pludselig blev 
voldsom tordenvejr i hendes 
værelse, et voldsomt stød ramte 
hende i brystet, og alt blev sort. 

Hun husker intet, før hun vågnede igen i et helt 
mørkt og meget lille rum.  

Hvis hun slipper levende fra dette eventyr, har 
hun lært lektien. Hun skal aldrig giftes, og hendes 
onkel er færdig med at rådgive hende om noget 
som helst. Hvis du vil lade hende dø undervejs 
i scenariet, fordi spillerne er langsomme, er 
det helt ok. Så har spilpersonerne bare endnu et 
spøgelse at lege med. 

Spøgelserne Amalie, Elisabeth,  
Ludmilla og Viktoria af Rosenhøj
Den unge baron William har allerede været gift 
fire gange før Miranda. Alle hans andre koner er 
døde og bor nu som spøgelser rundt om på slottet, 
fordi de ikke er stedt ordentligt til hvile. Ingen af 
dem var særlig sympatiske i levende live … de er 
kun blevet værre af at dø en meningsløs død. 

De kan selvfølgelig ikke døje hinanden. Derfor har 
de delt slottet op imellem sig, så de har hver deres 
del. Du bestemmer, hvem, der skal bo hvor, og om 
du har lyst til at de dukker op hos hinanden. 

Den vigtigste i dette scenarie er Williams første 
kone Amalie. Du kan nøjes med at spille hende og 
lade de andre være mindre betydningsfulde. 

Spøgelserne er alle interesserede i at forhandle 
med børnene. De kan give informationer, viden 

og hjælp mod at børnene finder deres jordiske 
rester, som ingen af dem har kunnet finde selv, 
fordi baronessen har lagt dem i magisk sikrede 
skrin.

Spøgelserne er alle klar over, Miranda ligger nede i 
kælderen og er ved at dø.

De kan gå gennem vægge. De kan også gå gennem 
mennesker. Det giver et isnende kuldechok, der 
kan få hvem som helst ud af fatningen et øjeblik. 
På den måde kan spøgelserne hjælpe børnene i en 
afgørende kamp, hvis du er interesseret. 

Amalie af Rosenhøj
Amalie er et højt, slankt spøgelse 
med meget lange klør (det har de 
alle sammen. Negle bliver åben-
bart ved med at gro, hvis man 
fanges mellem liv og død). Hun 
var i sin tid femte datter af en 
fjern fyrste, og hun er overbevist 
om, at hun er finere, smukkere 
og mere betydningsfuld end alle 
de andre koner. Hun vil typisk 
dukke op, hvis/når børnene 
finder hendes usendte brev på Mirandas værelse 
(hun synes for øvrigt, det er skrækkeligt, at alle 
disse simple senere koner uden videre har fået lov 
at sove i HENDES seng på HENDES værelse). 
Amalie har ikke meget til overs for børn, og taler 
åbenlyst ned til spilpersonerne … selv i en situa-
tion, hvor hun egentlig har brug for dem. 

Ønsker: At nogen finder hendes knogler, så hun 
kan holde op med at spøge. Hun kunne også 
virkelig godt tænke sig et prangende gravsted og 
at slottet blev omdøbt til noget mere passende … 
Amalienborg for eksempel. 

Frygter: Hvis nogen knuser hendes knogler helt til 
støv, vil hun aldrig blive frelst fra spøgelseslivet. 

Elisabeth af Rosenhøj
Elisabeth er kone nummer 2. Hun er datter af 
en greve langt, langt, ude på landet. Hun bragte 
ingen land, men store pengesummer som medgift. 

Elisabeth synes selv, hun er mægtig morsom. 
Det er hun ikke, og hun er det på andres bekost-
ning … tænk lidt over i noget a la Donald Trump, 
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måske bare endnu mere åben
lyst sarkastisk. 

Elisabeth har en meget tydelig 
erindring om sin død. Hun 
husker både, at baronessen 
tryllede på hende, og at hun 
derefter vågnede på vej ned ad 
trappen, båret af baronessen 
og Margot, og at de derefter 
stoppede hende ind i den store 

masseovn og brændte hende levende. 

Ønsker: HÆVN! 

Frygter: Margot. Elisabeth ved, hvor de to søstre 
mødes om aftenen. Hun har ikke gennemskuet, 
at de er søskende, men hun kan se, Margot har 
en eller anden form for indflydelse på baronessen, 
som er unaturlig for en husbestyrer inde. 

Ludmilla af Rosenhøj
Ludmilla er kone nummer 3. Hun er datter af en 

jarl med store jordbesiddels-
er, og hun er klart den mest 
romantiske af spøgelserne. Fra 
hun så et billede af William 
første gang, forelskede hun sig 
inderligt i ham, og hun elsker 
ham stadig. Hun har ikke 
opgivet at få ham, men indser, 
det ikke kan blive, så længe, 
han er i live. Ludmilla stalker 
sin eksmand, og hun HAD-

ER Julian, som hun mener har forført William 
til den ‘forkerte side’. Hun kan finde på at kyle 
potteplanter efter den unge kammertjener, og hun 
plager til tider sig selv med at sidde på Williams 
værelse og se, hvad de to unge mand gør med 
hinanden, mens hun græder og sukker. 

Ønsker: At William dør en ulykkelig død, så han 
ikke ender i dødsriget, men kan blive spøgelse 
som hende, og de kan være sammen FOR EVIGT. 
Hun vil formentlig hjælpe med at redde Miran
da, hvis spilpersonerne til gengæld vil dræbe 
William (!).

Frygter: At William dør og begraves ordentligt, så 
hun mister ham. 

Viktoria af Rosenhøj
Viktoria er kone nummer 4. 
Hun er datter af en fyrste i de 
nordlige provinser, og hun var 
svært afsættelig på grund af sit 
udseende og sin klumpfod (der 
gør, at hun også som spøgelse går 
med en sær, lidt slæbende gang 
i de lange korridorer). Viktoria 
har det faktisk helt fint med at 
være spøgelse. Hun er endelig 
et sted i sit ‘liv’, hvor hun kan 
være i fred, genere dem, der er pænere end hende 
selv, og føle sig magtfuld. Hun er rigtig slem ved 
smukke mennesker – og Miranda nede i kælderen 
er desværre rigtig pæn.

Ønsker: At de andre koner bli ver sendt til efter-
livet, så hun er eneste spøgelse på Rosenhøj. 

Frygter (og hader): Magi. Hun har en erindring 
om, at det var magi, der slog hende ihjel, og at 
magi nok også ville kunne opløse hendes spø-
gelsesform. 

Stuepigen Fanke 
Fanke er 17 år gammel og 
udpeget som Mirandas kammer-
pige. Det er hende, der i hem-
melighed har sendt det bekym-
rede brev til Erina, der sætter 
missionen i gang. Hun ved ikke, 
om hun tror på den officielle 
forklaring om, at pigen er syg og 
opholder sig på sit værelse, men 
hun er sikker på, der er et eller 
andet helt galt. 

Hun husker, det var virkelig dårligt vejr, den nat, 
Miranda blev syg. Hun vågnede, ved at lynet slog 
ned i de gamle mure et sted … men der var skyfrit 
(det, Fanke refererer til her, er episoden, hvor Eri-
nas medaljon sender al baronessens magi tilbage i 
hovedet på Vilhelmina selv). 

Spillerne har ikke de rette magiske formularer 
til at bortmane spøgelserne og kan ikke slås med 
dem. Derfor har spøgelserne ingen kamp-stats. 
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Fanke vil opsøge spilpersonerne, når de er blevet 
indkvarteret på slottet. I hvert fald, hvis de gør et 
godt indtryk ved aftensmaden. Hun har oftest en 
ordentlig stak lagener i favnen og et jaget udtryk i 
øjnene. 

Ønsker: At Miranda bliver fundet rask og i live. 
Fanke holder meget af sin unge frue og føler et 
stort ansvar for hende, selvom hun kun har kendt 
hende kort tid (det er nu et par måneder siden 
brylluppet). 

Frygter: Der går rygter blandt den hurtigt skif-
tende tjenerstab om, at baronen har været gift før. 
Kokken kom en dag i en brandert til at sige at 
Williams tidligere kone forsvandt (Fanke kender 
således ikke til alle fire, men kun til den seneste). 
Hun frygter det samme er sket for Miranda.

Kokken
Kokken er en flink mand, 
der styrer al mad og opvask 
i køkkenet. Han er en slags 
onkel for alle de unge, der 
bor i huset som tjenestefolk. 
Han er også ret distræt. Det 
er han nødt til at være, for 
hvis han for alvor åbnede 
øjnene, ville han indse, der 
er noget helt galt på Rosen-
høj, og dermed også være 
nødt til at gøre noget. 

Kokken var her også, da kone nummer fire, Vikto-
ria, forsvandt. 

Ønsker: At der er nogen, der gør noget … nogen 
andre end ham. 

Frygter: At miste sit arbejde.

Andre tjenestefolk
Der er naturligvis andre tjenestefolk ansat på 
Rosenhøj end kokken, Margot og Fanke. Der er 
faktisk alle mulige lige fra gartnere, jægere og kus-
ke til påklædersker, frisører og stik-i-rend-drenge. 

I alt er der omkring 50 mennesker ansat på slottet. 
De er generelt mere interesserede i egne problemer 
end i at blande sig med de tilrejsende børn, men 
du er velkommen til at trække dem ind i scenariet 
efter behov.
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Udenfor
Rosenhøj er et stort slot beliggende i en latterligt 
stor park. Man kører op ad en lang allé for at nå 
hovedbygningen, der er hvid, rektangulær og rime-
lig neutral udvendig. Det samme kan man ikke 
sige om parken. Baronesse Vilhelmina kommer fra 
fattige kår, men har nu ustyrligt mange penge, og 
hun har også en ustyrlig dårlig smag. Forestil dig 
barokstilen og gang den med en faktor 30: Her er 
store græsplæner, hvor den unge baron og hans 
tjener kan spille sjove boldspil. Her er overdådige 
rosenbuske, usmagelige statuer af buttede fa-
beldyr. Her går bitte små importerede hjorte 
rundt, der KUN spiser græs og ikke blomster, og 
som hver især koster det samme som en mellem-
stor landsby. Her er kulørte fugle i alle størrelser 
i gyldne bure og omkringspankulerende påfugle. 
Her er stenopsatser med opulente vandfald, 
en lille scene til at opføre skæmtespil på. Buske 
klippet som hjerter og stjerner og labyrinter. En 
lille badesø med en pavillon og en båd udformet 
som en svane. Nu har du retningen – du giver den 
bare gas. 

Indenfor
Rosenhøj er en rektangulær klods af en bygning i 
tre etager plus et tomt loft og en mistænkeligt pæn 
kælder. 

Stueetagen:  
Tjenestefolkenes afdeling 

Stueetagen er umiddelbart præget af en stor 
hall med en bred trappe, der fører op til herskabets 
del af slottet, men resten af etagen tilhører tje-
nestefolkene. Der står rustninger langs trappen, 
der er pyntet med en bred, rød løber, og der er 
udsmykket med voldsomme blomsteropsatser 
overalt.

I tjenestefolkenes afdeling er alt pænt og ordent-
ligt, men meget spartansk (det har været Margots 
pligt at renovere denne del af Rosenhøj). 

Tjenestefolkenes værelser
Tjenestefolkene bor på en lang gang med små 
værelser til hver side. Kvinderne i den ende, der 
er tættest på køkkenet. Mændene i den anden. 

Enkelte medarbejdere har eget værelse, men langt 
de fleste tjenestefolk deler værelse to og to. Værel-
serne er små og indeholder to senge, et fælles 
skab og et lille bord med en stol. Tjeneste-
folkenes eneste fællesrum er i forbindelse med det 
åbne køkken, hvor de indtager alle måltider ved et 
langbord med bænke til hver side. 

Julians værelse
Williams kammertjener har et fornemt eneværelse 
nede i mændenes ende af tjenergangen lige ved 

Indretning på Rosenhøj

Her følger en gennemgang af de vigtigste dele af 
Rosenhøj i forhold til scenariet. Du er naturligvis 
velkommen til selv at fylde ud med alle de 
musikværelser, tegnerum, fægtesale og badefacili-
teter, du kan komme i tanker om, hvis I får brug 
for at støde på dem undervejs. 
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siden af tjenestetrappen, der både går ned til kæl-
deren og op til herskabet. Her er pænt og smag-
fuldt indrettet. Han er her sjældent, fordi han i 
realiteten bor sammen med William. 

Margots værelse
Næsten henne ved køkkenet har husbestyrerin-
den Margot sit værelse, der er noget større end 
de andres, men stadig præget af stram orden og 
spartansk design. Der hænger et lille, gammelt 
dobbeltportræt over et spejl herinde. Det fore-
stiller de to søstre som unge, før Vilhelmina indtog 
Rosenhøj og Margot skiftede navn. Deres navne, 
Vilhelmina og Beate, står i bunden af billedet, som 
du kan udlevere som handout til spillerne. 

Der er en lem i loftet. Hvis man skubber den til 
side, kommer der en foldetrappe til syne op til 
baronessens stue. Der er også en lem under den 
grove himmelseng på Margots værelse. Hvis man 
skubber dén til side, kommer man ned i den del af 
kælderen, hvor den gamle masseovn står, og hvor 
Miranda er muret inde. 

Vejen til kælderen
Nær Julians værelse er husets anden trappe. Den 
går både op til herskabet og ned i slotskælderen. 
Tjenestefolkene bruger aldrig den fornemme 
trappe i hallen, med mindre det er for at gøre den 
ren. 

Førstesalen: 
De private gemakker 

I de dele af slottet, hvor herskabet lever – 
dvs. første og anden etage – er der brugt samme 
overenergiske glimmerstil som ude i parken. 
Baronessen har flyttet de fleste af de oprindelige 
møbler ned i kælderen og erstattet dem med 
bohave, der følger hendes nyrige smag for forgyld
ninger, stærke farver, bløde tekstiler og over-
komplicerede kniplinger. 

I modsatte ende af køkkenet ligger Williams og 
Mirandas værelser samt det gæsteværelse, hvor 
Erina bliver placeret i en form for blød stuearrest. 

Williams værelse
Her er hyggeligt og rodet, og hvis man kommer i 
utide, vil man måske kunne skimte en ekstra fod 
under dynerne. Williams tjener, Julian, sover her 
de fleste nætter. 

Her står et lille bord med urter og piller ved sen-
gen, fordi William har det med at vågne frysende 
med voldsomme mareridt (fordi hans ekskoner af 
forskellige årsager ikke vil lade ham leve i fred). 

William har intet problem med at modtage besøg 
på værelset. Heller ikke, selvom han er i natskjorte.

Mirandas værelse
Tæt på Williams rum finder man Mirandas 
værelse. Det er her, hun officielt ligger syg. Døren 
er låst. Margot har nøglen (men både Silvius 
og Ene burde kunne komme ind uden de store 
problemer). 

Miranda er naturligvis ikke herinde. Rummet ser 
slet ikke beboet ud. Margot har brændt alt pigens 
tøj og alle hendes ting i rummets lille pejs. Sengen 
er redt. Skabet og kommoden tom … klar til den 
næste pige. 

Et sted i rummet (jeg tænker under et gulvbræt 
under sengen, alternativt et panel i væggen … 
hvor de nu leder) finder spilpersonerne en æske. 
Det er et skriveskrin indeholdende et halvskrevet 
brev, papir, blæk, et fint lille segl med en rose på 
og en lille blæksuger. Det er Amalie (Williams 
første kone), der har skrevet brevet i et forsøg på 
at få hjælp og slippe væk, men hun nåede aldrig 
at sende det. Brevet kan udleveres som handout. 
Det ligger bagerst i scenariet. 

Hvis spillerne undervejs vil triumfere overfor ek-
sempelvis Margot med, at de har opdaget, Miran-
da ikke ligger syg på slottet, og værelset er tomt, 
kan hun slå det hen med et “Naturligvis ikke. 
Hun blev hentet før I kom. Pigen er meget syg, og 
er blevet kørt til kysten, hvor havluften vil gøre 
hende så godt.” Kysten er naturligvis meget langt 
væk, og det vil være den sikre død for Miranda, 
hvis børnene bryder ud af scenariet for at følge dét 
spor. William vil derimod glad fortælle om fami
liens sommerslot. 
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Baronessens suite
I den anden ende af gangen har baronesse Vil-
helmina sine tre sammenhængende værelser. Det 
ene, der ligger over Margots værelse, er en pri-
vat dagligstue med sofaer, lænestole, pejs, dybe 
vindueskarme med tykke fløjlsgardiner og reoler 
spækket med nips frem for bøger. På væggene 
hænger skønmalerier af baronessen og rigtig 
mange af William (der er ikke nogen af Williams 
far eller andre aner i den fornemme familie. Disse 
malerier brød Vilhelmina sig ikke om, så dem har 
hun smidt ned i kælderen). Gulvene er dækket 
af tykke tæpper af den slags, men køber i østen. 
Hvis man fjerner et af dem, finder med lemmen i 
gulvet, der fører ned i Margots værelse. 

Det er i dette rum, de to søstre hygger sig med 
hinanden, uden der er andre der ved det. Hvis 
William en sjælden gang skulle banke på, siger 
de bare, de taler om middagsplaner eller ‘proble-
mer med tyendet’. Den kære dreng er hoppet på 
løgnen i godt tyve år. 

I det midterste rum har Vilhelmina sit 
soveværelse. Her står en gigantisk seng med 
løvefødder og dusinvis af puder stablet mod 
hoved gærdet og et sengetæppe syet af sart-rosa 
silke. Også her hænger malerier af baronessen og 
hendes søn. 

Der står et stort badekar i pudset messing i et 
hjørne, og hele den ene langside er fyldt med dybe 
skabe fra gulv til loft. De gemmer på baronessens 
tøj og smykker, og hun har RIGTIG meget af 
den slags. Vilhelmina har et helt skab med kåber 
og frakker og tre med kjoler alene. I skabene kan 
man også finde æsker med juveler, og nede mel-
lem alle skoæskerne (eller et andet sted, hvis det 
passer dig bedre), ligger æskerne med knogler fra 
de døde piger. Knoglerne ligger i fire forskellige 
skrin, og de er alle låst og har magisk alarm på 
(det vil Silvius kunne mærke, hvis han får dem i 
hænderne og tjekker). Det vil sige, at baronessen 
vil kunne mærke, hvis man prøver at bryde låsen 
op, ligegyldigt hvor hun er. Du kan sætte fælder 
på kasserne, hvis du vil give Ene en chance for at 
spore dem og undgå dem (eller falde i dem). Det 
vil typisk være små giftige pile, der borer sig ind 
i den uheldiges kød og for eksempel giver dem 
minus i en kommende kamp. Fra dette værelse 
går en dobbeltdør ud til balkonen, hvor der er en 
fremragende parkudsigt. 

Fra soveværelset går en dør ind til Vilhelminas 
arbejdsværelse. Det er her, hun tager Erina ind 
i slutspillet af scenariet for at suge hendes krop 
tør for magi. Her ser rimeligt fredeligt ud, for 
Vilhelmina bruger normalt kun frivillig magi 
på sig selv og på sin søn. Her er en stor briks, 
hvor man KAN binde folk fast, og her står et 
bord med glaskolber og rør, der ikke har været 
brugt i årevis, men som troligt bliver støvet af. 
Rummet indeholder også en større bogsamling 
med magiske bøger fra Vilhelminas studentertid 
og nyere adelsoptegnelser, hvor man kan finde 
pennemærker ved diverse kvindenavne (det er her, 
hun finder mulige kommende kone-emner). Her 
står også et stativ med knive og diverse tænger, 
som Vilhelmina heller ikke har brugt, men stadig 
får holdt skarpe og ved lige. 

Ved siden af Mirandas værelse på førstesalen ligger 
et værelse, hvor etagens udgave af masseovnen står. 
Den er ikke tændt, og kokken kan fortælle, ovnen 
tilsyneladende er holdt op med at virke (fordi et par 
hornugler har bygget rede i skorstenen). 

Anden sal:  
Daglig- og spisestuerne 

På andensalen ligger spisesal, skrivestue, bib-
liotek, pejsestue, modtageværelse og lignende rum. 
Altså alle de steder, man kunne finde på at lukke 
gæster ind i. 

Det er svært at komme rundt i flere af rummene 
på denne etage, fordi møblerne generelt er store og 
står for tæt. 

Spisestuen ligner mest af alt en tronsal med et 
langt bord med 20 udskårne troner omkring. 
På gangene står enorme rustninger, der aldrig 
har tilhørt familien, men er importeret fra fjerne 
lande, hvor stilen er vildere og mændene større. 
Blomsteropsatserne er så voluminøse, at de hver 
især rummer planter fra en hel markedsbod. Du 
fortsætter bare stilen.  
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Loftet
På loftet er der koldt og uisoleret. Man kan 
kun komme herop via en lem med stige. Her er 
ikke noget at komme efter, men det er et godt sted 
at gemme sig, for her kommer aldrig andre end 
den koloni af duer, der har slået sig ned heroppe 
... og så hornugleparret, der har stoppet den store 
skorsten. 

Kælderen
Det er naturligvis her, det spændende sker.

Kælderen består af to sektioner. Den tilgængelige 
og så den del, man kun kan komme ned i via Mar-
gots værelse eller ved at bryde væggen ned. 

Den tilgængelige del 
Kælderen er bygget som en lang række af 
gennemgangsrum efter hinanden, og her er ret på-
faldende af en kælder at være. Her er nemlig rent 
og meget ordentligt og hverken skimmel eller fugt 
i krogene. Væggene er pudsede og skurede. Det 
ligner ikke en normal slotskælder – man kunne 
nemt bo hernede.

Gennemgang af rummene i rækkefølge
• Et fadebur proppet med sæsonens grønt. Her 

står tønder klar til at komme løg og rodfrugter i, 
når det bliver sent efterår.

• Et fadebur fyldt med mel, korn og andre tørva-
rer. 

• Et fadebur fyldt med oste, pølser, tørrede skin-
ker og store klamme saltkar med svinekroppe i 
(Ene kan evt. få et hint fra dig og gribe chancen 
og bilde de andre ind, at hun kan tale med de 
døde grise).

• En virkelig veltrimmet vin- og øl-kælder.
• Et rum, hvor der langs den ene væg er stablet 

brænde nok til de næste tre vintre … eller hvis 
man har lyst til at brænde slottet ned.

• Herefter følger en række redskabsrum. Både ek-
straredskaber, man bruger ved særlige lej ligheder 
i køkkenet, men også rum med byggeværktøj. 
Her kan spilpersonerne finde mørtel, maling, 

hamre, mukkerter, stiger … den slags, der kan 
være virkelig brugbart, hvis de gerne vil hamre 
en væg ned. 

• Herefter følger tre pulterrum. Det er her, ba-
ronessen har sat alle sin afdøde mands ting ned. 
Her finder man alt fra rustninger, gamle våben, 
udstoppede dyr, gammeldags møbler og også et 
maleri med navneplakette, så man kan se, det 
forestiller baron Olgert II af Rosenhøj. Han 
var lille og tyk og ret almindelig af udseende og 
ligner på ingen måde sin smukke søn (tegnin
gen kan gives som handout til spillerne). 

• Herefter slutter kælderen. Hvis Silvius udnytter 
sin arkitektoniske forståelse kan han fornemme, 
der burde være mere i forhold til, hvor langt 
slottet er på de øvrige etager. 

Bag den sidste mur ligger et stort rum. Her kan 
spilpersonerne enten komme ind ved at banke 
muren ned, eller de kan komme herned via lem
men i Margots gulv. 
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Her ser man den oprindelige borgkælder. Væggene 
er rå og fugtige, og her er fire celler til fanger, som 
dog ikke ser ud til at have været i brug i mange år. 
Hernede står også hovedmodulet til slottets sin-
drige masseovns-system. Den har ikke fungeret or-
dentligt den seneste tid, og det har i første omgang 
reddet Mirandas liv. Selve brændkammeret er et 
par meter langt og en lille meter på hver led. Hvis 
spilpersonerne roder derinde, kan de finde nogle 
forkullede træ-rester og blandt dem en afsveden 
skeletarm: Underarm, hånd og fingre. Den 
tilhører kone nummer fire, Viktoria, hvor Margot 
ikke lige fik ryddet ordentlig op i skyndingen efter 
afbrændingen. Hvis en af de andre koner får hån-
den fremvist som deres, vil de blive meget fornær-
mede over sådan et lavstatus-knoglevedhæng

I rummet står også en stor kornkværn med noget 
støv i. Det er her, Margot har hamret de brænd-
te skeletdele i lidt mindre stykker, så hun kunne 
komme dem ned i deres æsker (og det vil være 
rimeligt at undre sig over, at de to søstre ikke bare 
har gravet knoglerne ned. Det er formentlig bare, 
fordi de er virkelig forskruede på hver deres perfide 
måde). 

I dette rum står evt. også rester af murerværktøj 
(afhængig af, om du mener, spilpersonerne be-
høver et ekstra tip). Margot har selv muret væggen 
op, og Vilhelmina har lavet en illusion, så den går i 
et med det øvrige af rummet, selvom Margot ikke 
er verdens dygtigste murer. 

Bag væggen har Miranda ligget en lille uge. 
Hendes mad er sluppet op. Der er mørkt og klamt 
derinde, og hun har været nødt til at både at tisse 
og sove på gulvet. Hun er udmattet og skræmt fra 
liv og sjæl. Måske giver hun et forkrampet ‘hjælp’ 
fra sig, hvis hun hører børnene i kælderen, og 
måske tolker de hendes sagte råben som en kat, 
der må være sluppet herned ved et tilfælde. Af-
hængig af, om og hvornår, de finder hende, er hun 
enten totalt dehydreret, afkræftet og besvimet eller 
død. 

Om hendes hals hænger den beskyttelsesmedal
jon, hun har fået af Erina, sprængt åben som en 
kaotisk sølvblomst.

Formularliste 
til spil-leder

Her har du en liste over de formularer, Erina 
har givet sine lærlinge med kommentarer (det er 
en anden, end den tekst, der står i formularerne, 
når de åbnes). 

• Sjælehvisker: Giver kontakt til spøgelser. 95 
procent af holdene vil kaste denne formular af 
sig selv. De sidste skal måske have et skub i form 
af rygter om spøgelser eller følelsen af, der er 
‘noget’ i luften. 

• Mørtelsmelter: Vælter en mur eller et loft.
• Dyrehvisker: Tale med dyr. Der er ingen dyr 

med særlig agenda skrevet ind i scenariet, men 
opfind endelig en kat, en flue eller en hest, 
spilpersonerne kan tale med. 

• Flammeflod: Smadrer to trin på en skades-
historik.

• Flammehav: Smadrer tre trin på skadeshistorik. 
• Sårheler (x2): Heler en skadeshistorik til fuldt 

liv.
• Aggrivator: Hvis man allerede har kryds på 

skades historikken, får man et ekstra.
• Afløgne: Alle må sige sandheden i et styk-

ke tid. Også spilpersonerne. Du bestemmer 
varigheden.

• Altseer: Magiske illusioner brister, og spilper-
sonerne ser hinanden, som de ser sig selv. 

• Modgiver: Spil-leder bestemmer, hvor stort et 
boost, der skal gives. 

• Megamagi: Ingen effekt, men glitter og glim-
mer overalt.

• Hjertevarmer: Ikke en kærligheds- men en 
sympati eleksir, der virker begge veje. 



38

SJÆLEHVISKER

Varighed: 4 timer og 45 minutter inkl. system-
gennemgang og at læse spilpersoner. 

Flugt over hals og hoved
Børnene nåede i spiltesten aldrig at komme op 
at slås på kirkegården. De var på dette tidspunkt 
sta dig meget bevidste om, at de var børn, og blev 
så bange, da kistebunden smuldrede, at de tog 
sværdet og stak af uden at se sig tilbage.  
Det fungerede fint, og de var meget glade for 
XP-runden. 

Vendepunkt, at der var flere døde kvinder
På Rosenhøj begyndte alt efter planen. Børnene 
talte med Fanke og kom ind på Mirandas værelse 
ved at klatre op ad ydermuren. Da de fandt 
Amalies brev, var de sikre på, det var skrevet af 
Miranda, og de var voldsomt skuffede over, hun 
virkede så usympatisk. De opdagede først, der var 
flere døde ko ner, da de mødte Amalie, og det var 
et vidunderligt vendepunkt. 

Omrokering af bipersoner
Børnene undersøgte kælderen, fordi de tænkte, 
det var et godt sted at skjule Miranda, og hernede 
brugte de formularen ‘mørtelsmelter’ og kom ind 
til masse ovnen og fandt Viktorias underarm. Nu 
var de meget tæt på den indemurede pige, og jeg 
overvejede, om jeg skulle flytte hende til et andet 
sted på slottet, men heldigvis styrtede flokken i 
stedet ud i parken for at lede efter knogler. Det 
havde jeg overhovedet ikke set komme, så jeg pla-
cerede William og Julian nede i søpavillonen med 
en flaske vin, så der alligevel var noget at hente for 
spilpersonerne, og her fik de hele historien om de 
mange koner og det lille sommerslot på landet. 

Resten af scenariet kørte som forventet. Hold-
et  kom til at slå Margot ihjel, da de ville afhøre 
hende, og de fandt Erina i baronessens laborato-
rium lidt tilfældigt hen mod slutningen, men det 
passede fint med tiden, og vi havde en fantastisk 
sidste kamp, hvor Silvius valgte at kaste ‘mega-
magi’ midt i det hele, og der pludselig var glimmer 
og guld overalt. 

Det endte med at være Margots spøgelse, der for-
talte børnene, hvor Miranda var gemt, fordi hun 
selv var død og ikke orkede at dele evigheden med 
pigebarnet. 

Efterspillet, hvor William opsøgte spilpersonerne, 
var et fint punktum, og sammen besluttede vi, at 
Miranda havde fået tildelt sommerslottet, men 
stadig var gift, så hun slap for at blive det en anden 
gang. 

Spillernes bemærkninger
Spillerne pointerede, at det var fedt, at al ‘investi-
gation’ kørte så let, og de aldrig følte de gik i stå. 
De elskede formularkuverterne, som både skabte 
spænding i spillet og rollespil, og de syntes rigtig 
godt om skæbnekassen og det simple system, som 
var med til at visualisere kampene for dem (og der 
var også ting, der ikke fungerede, men dem har jeg 
selvfølgelig skåret væk eller lavet om på siden      ). 

Spil-leders bemærkninger
Fra spil-lederside var det rart at se, at spillerne 
følte, de fik et helt scenarie, selvom der var dele af 
plottet og sporene, de ikke fandt. 

Jeg vil anbefale, at du har et ekstra øje på flokken i 
investigationdelen. Som spiller er det meget nemt 
at glemme, det ikke er ens egen hjerne, men spil-
personens hjerne, der skal løse plottet, og det kan 
gå lidt ud over rollespillet. 

Erfaringer fra spiltesten



Spilpersoner



SJÆLEHVISKER

Tre ting, Alin er god til
• Holde hovedet koldt i 

stress-situationer  
• Gøre det ubehagelige,  

der skal gøres
• Udholde hårde fysiske forhold

Én ting,  
Alin ikke er så god til
• At tale autoriteter imod 

Sådan kan du hjælpe dine med-
spillere til at få en god oplevelse
Her får du en indsigt som spiller, som 
det ikke er sikkert, Alin har. Du kan 
bruge ideerne, hvis der er en spiller 
i din gruppe, du gerne vil give en 
rollespils-hånd undervejs. 

Pilo
Pilo er en meget følsom 
sjæl med en stor ansvars-
følelse for, at Alin har 
det godt psykisk. Få ham 
til at tvivle. Stil sære 
spørgsmål og forvent et 
præcist svar. Om livet 
efter døden, spøgelser, meningen med 
det hele. 

Ene 
Enes hurtighed er hendes 
vigtigste våben. Alin hjæl-
per hende på Ulykkesholm 
ved når som helst at have 
lov til at ’angribe’ hende, 
og du kan fortsætte denne 
træning i scenariet. For eksempel ved 
pludselig at give hende en lammer og 
derefter nøgternt forklare, hvordan 
hun burde have forsvaret sig.  

Silvius
Silvius er lidt bange for 
Alin og hendes handle-
kraft. Du kan more dig 
med at lade Alin komme 
til ubevidst at intimidere 
ham og tro, hun taler 
til en ligemand, mens hun kommer 
lidt for tæt på og snakker om døde 
mennesker og store sår.

Kampevner
Kampprocent: 67 
Skadesbonus +5 

Alin er ikke stærk, men hun 
har en fremragende teknik, og 
hun har et lavt tyngdepunkt og 
flytter sig hurtigere end langt 
større modstandere. Hun slås 
primært med sværd, men kan 
også bruge både en køkkenkniv 
og en kampstav. 

Forsvarsprocent: 63 
Forsvarsbonus: +4

Alin kan tåle mange tæsk. Hun 
er hårdfør, hun er stædig, og 
hun har en fremragende teknik 
til at undvige slag. 

Skadeshistorik

Skæbneboks

1. gang, hun bliver ramt: 
Der sker intet. Hun bider 
smerten i sig.

2. gang hun bliver ramt: 
Hun bliver kun skarpere 
af smerten. Hun får +1 på 
sin skadesbonus, til hun 
bliver ramt igen. 

3. gang, hun bliver ramt: 
Hun bliver desperat. Hun 
SKAL klare denne kamp. 
Hun får +2 i skades bonus, 
til hun bliver ramt igen.

4. gang, hun bliver ramt: 
Hun mister bevidst heden.

Alin 
12 år, kriger

Tip fra spiltester til dig, der 
spiller Alin
“Alin er sjov at spille, fordi hun 
sætter ting i gang. Hun handler, 
når de andre går i selvsving, og 
hendes indre kamp mellem at være 
for tro mod autoriteter og samtidig 
være bevidst om sit ansvar som kun 
12-årig kriger, er ret spændende.” 
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Præget af barndommen
Det er en barsk opvækst, der 
har præget den spinkle pige. 
Alins mor var lejesoldat, og den 
lille Alin sad hjemme i teltet 
i sikkerhed fra slagmarken og 
ventede på, hendes mor kom 
hjem fra dagens arbejde. Det 
gjorde hun altid. Somme tider 
forslået. Somme tider 
med et grimt kødsår. 
Somme tider sammen-
bidt og somme tider 
i sorg. Men hun kom 
altid, og så spiste de 
sammen, og Alins mor 
lærte sin datter at slås 
og forsvare sig, og 
hun sang den samme 
godnatsang hver eneste 
aften år efter år om den 
gyldne, milde måne, 
der både er krum som 
sablen og rund som det 
beskyttende skjold. 

Men til sidst kom den 
dag, Alins mor IKKE 
kom hjem. Alin husker 
at sidde i teltåbningen 
og langsomt begynde 
at fryse mere og mere, 
selvom det var sommer. 
Alt for mange af dem, 
der kom tilbage fra 
slagmarken denne dag var ned-
bøjede, talte dæmpet og rystede 
beklagende på hovedet, når an-
dre spurgte dem om noget. Det 
var ikke noget godt tegn. Det 
var heller ikke godt, at ingen af 
de voksne turde møde hendes 
spørgende blik. Til sidst spiste 
hun alene, og patruljeføreren 
kom hen og fortalte med rynket 
pande, at hendes mor var faldet 
i anden bølge. Og fra den dag 
var alting forandret.  

Alin søgte hjælp hos sin mors 
nærmeste overordnede, men in-

gen magtede at stå med ansvaret 
for så ung en pige. Hun havde 
været beskyttet i lejren, så længe 
hendes mor levede, men nu var 
hun mest af alt i vejen. Til sidst 
gik hun til selve majoren, der 
uden tøven solgte hende til en 
slavehandler. Og selvfølgelig 
burde Alin ikke have stolet på 

hvem som helst, men hun blev 
narret af majorens pæne tøj 
og medaljen på hans bryst og 
glemte at se ind i hans kulsorte 
hjerte. Det er ulempen ved at 
være vokset op i et militært 
system, og Alin er stadig en 
smule naiv, når det kommer til 
autoriteter. Hun har også stadig 
en tendens til at tro, at folk der 
er ældre end hun selv, sikkert er 
både ærlige og har styr på, hvad 
de gør og siger. 

Mødet med Erina
Alin kunne nemt have rådnet 
i slavehandlerens bur i årevis, 
for ingen ville købe den hidsige 
pige, der tydeligvis hverken 
havde talent for at sætte hår eller 
koge suppe. Men så skete det 
forunderlige alligevel: En dag 

stod der en fornem 
troldkvinde, der mang-
lede den ene hånd, og 
kiggede ind til hende. 

“Kan hun slås?” Hun 
spurgte, mens hun så 
interesseret ind i Alins 
forpinte blik. 

“Du kan jo prøve 
hende …” havde 
slavehand leren svaret. 

Og det havde trold-
kvinden gjort. Hun 
havde ikke selv taget 
kampen op, men 
hav de krævet, at 
slavehand leren gav pi-
gen en stav for at teste 
hendes evner, og så 
satte hun sig endnu en 
gang til rette foran bu-
ret og så på Alin med 
sine isblå øjne. “Hvis 
du vinder, tager jeg dig 
med herfra. Så skal du 

ikke være slave, men en stolt, 
fri kvinde,” sagde hun. 

… Somme tider tænker Alin 
på, om slavehandleren mon 
nogensinde rejste sig igen. Det 
sidste, hun så til ham, var da 
hun kiggede sig en sidste gang 
over skulderen og så ham ligge 
bevidst løs i gården, mens blodet 
flød fra det sår, hun havde givet 
ham, da hun smadrede kæp-
pen ind i hans tinding for fuld 
hammer. 
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Gruppens Kriger
I dag bor Alin på Erinas land-
sted, Ulykkesholm, sammen med 
troldkvindens mand (en elver, 
hun gik på eventyr med, da hun 
selv var yngre) og tre andre børn, 
som Erina har samlet op. Børn, 
som ingen vil savne, og som hun 
er i fuld gang med at dygtiggøre 
for at kunne bruge dem til de 
missioner og ærinder, hun selv er 
blevet for gammel og synlig til. 

Erina har hyret en af de bedste 
lærere i landet til at undervise 
Alin i slag, parader og psyko-
logien bag at være kriger. Og 
det er vigtigt, at Alin holder 
hovedet koldt, for hun er reelt 
den eneste i gruppen, der kan 
slås. Det er et stort ansvar, og 
Alin ligger tit søvnløs og kigger 
op i loftet, mens hun tænker 
på, hvad der sker, hvis hun en 
dag fejler, når det gælder. Om 
hun kan leve med at vide, at det 
måske er hendes skyld, en nær 
ven er død i kamp. 

Mindreværd
Alin synes, de andre ved mere 
end hende, Silvius og Ene er hur-
tige på replikken, mens hendes 
egne ord og følelser snubler 
klodset ud af hendes mund. 
Pilo kan tale dybt og klogt med 
hvem som helst om hvad som 
helst, og de er alle sammen ældre 
end hende. Alin er næsten lidt 
for bevidst om, at hun kun er 
en 12-årig pige, der skal bære 
hele gruppens liv i sine hænder, 
når de er på opgave – selv den 
16-årige Pilos, der i Alins øjne er 
så godt som voksen. 

Derfor træner Alin sammen-
bidt og vedholdende. Hun slår 
ikke hårdt, for hun er stadig en 
lille, senet splejs, men hun er en 

fremragende tekniker, og hun 
er hurtig. Når først hun går i 
kamp er hun en maskine, for 
hun har en soldats disciplin, og 
hun gør sit yderste for at gøre 
sig fortjent til sin plads i Erinas 
gruppe … eller ‘familie’, som de 
voksne somme tider kalder dem. 

En ny familie
For første gang, siden Alins mor 
døde, har Alin oplevet at have et 
sted at høre til. Erina er måske 
ikke arketypen på en mor ... 
hun er faktisk ikke specielt god 
til at omgås børn, men Ene, Sil-
vius og Pilo er som at have rig-
tige søskende på godt og ondt. 
Og selvom Erinas træning har 
gjort dem alle til kompetente 
eventyrere, er de stadig børn 
indeni. Børn, der skændes, børn 
der slås og driller og tilgiver og 
skælder ud på hinanden. Men 
det er vel det, familie gør? Fami-
lie og venner. 

Hende, der handler
Somme tider taler de andre for 
meget. Så skal de analysere og 
føle og diskutere så længe, at 
Alin får fnidder. Det er næsten 
som at være tilbage i slavehand-
lerens bur, fanget af alle deres 
ord, som hun ikke kan være en 
del af. Og når først hun når den 
grænse, gider hun ikke vente 
på, at de andre bliver enige om, 
hvem der skal gå forrest eller 
dirke en dør op, for hun ved af 
erfaring, det aldrig kommer til 
at ske. I de situationer, er man 
nødt til at GØRE noget, og det 
gør hun så. Det er selvfølgelig 
en lidt eksplosiv spontanitet, og 
det kan godt være farligt, men 
Alin er ikke bange for ‘farligt’. 
‘Farligt’ er tusind gange bedre 
end stilstand og afmagt.

Når scenariet går 
i gang ...

… står Alin i et gravkammer 
på en gigantisk kirkegård langt 
oppe ved den nordlige grænse. 
Børnene er her for at hente et 
sværd til deres mester. De er 
gået ned af en trappe, og her er 
mørkt, men Silvius har tændt 
et magisk lys i sin håndflade. 
Alin knuger sit sværd i hånden, 
mens hun stirrer på Lensgrevens 
sarkofag og de udskårne håndtag 
i låget. Hun er ikke helt tryg 
ved at være her. Hun har ingen 
problemer med at slås mod 
langt større modstandere, så 
længe de er levende og af kød og 
blod. Men hvad nu hvis greven 
… er … noget andet?

“Nå, lad os få det overstået, så vi 
kan komme hjem,” siger Pilo i 
det samme. 
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Ene 
15 år, klatretyv

Sådan kan du hjælpe dine med-
spillere til at få en god oplevelse
Her får du en indsigt som spiller, som 
det ikke er sikkert, Ene har. Du kan 
bruge ideerne, hvis der er en spiller 
i din gruppe, du gerne vil give en 
rollespils-hånd undervejs. 

Pilo
Pilo taler og tænker og 
føler for længe, før han 
handler, og han har det 
lidt svært med at være 
udpeget af Erina til en 
form for leder. Dril ham 
med den lederrolle. Spørg ham, hvad 
han har tænkt sig at gøre lige nu? Og 
nu? Og nu?

Alin 
På overfladen er Alin 
en hård hund, og kun 
de færreste mærker, hvor 
blød hun er indeni, men 
det ser Ene. Alin kan 
have godt af at have en forstående 
storesøster i Ene, så hun får talt om 
nogle af de svære ting. 

Silvius
Silvius har et crush på 
Ene, men det har Ene 
ikke opdaget. Alligevel 
kan du bruge det til at 
komme lidt for tæt på 
ham og flirte med ham 
uden at vide det, for så at fyre en 
joke af i hans retning eller gøre ham 
rigtig bange. Han er Enes yndlings-
offer.  

Kampevner
Kampprocent: 23  
Skadesbonus +1

Ene er smidig og stærk, men 
hun kan ikke slås. Hun kan 
kaste med kniv og har også en 
slynge, men det ligger dybt i 
hende at holde sig i baggrun-
den, når Alin trækker sværdet. 

Forsvarsprocent 76 
Forsvarsbonus +7

Ene er virkelig svær at ramme. 
Hun har opøvet en fænomenal 
evne til at undvige slag, og hen-
des fokus er i langt højere grad 
på at undgå at blive ramt, end 
det er at slå på modstanderen. 

Skadeshistorik
1. gang, hun bliver ramt: 
Ene forsøger at trække sig 
i baggrunden af gruppen.

2. gang hun bliver ramt: 
Hun flygter ud af kampen 
uden at modtage yder-
ligere slag. 

3. gang, hun bliver ramt: 
Det er usandsynligt, det 
sker, men så mister hun 
bevidstheden eller dør. 

Tre ting, Ene er god til:
• Fornemme de døde
• Skjule sig 
• En sikker retfærdighedssans

Én ting, Ene ikke er så 
god til:
• Ene har det med at stivne, 

når skurken dukker op, og 
det virkelig gælder 

Skæbneboks

Tip fra spiltester til dig, der 
spiller Ene
“Ene er en rigtig god dynamo for 
gruppen, fordi hun i en fastlåst 
situation kan bringe grin frem ved 
at tage pis på de andre. Hendes 
balance mellem retfærdighed og eget 
bedste gør hende uforudseende, og 
det er spændende at spille på.”
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En barsk barndom
Da Enes forældre døde under 
den store forårspest stod den 
dengang syv-årige pige alene 
tilbage med sin storebror, Rudo. 
De to søskende levede på gaden 
af det, de kunne finde i skral-
debøtter eller stjæle fra butikker, 
og Rudo søgte trøst i slatter af 
vin og øl, mens han bankede sin 
næsvise søster, der tillod sig at 
tage pis på ham i stedet 
for at gøre, som han 
sagde.

En kold eftermiddags-
dag skråede Ene genvej 
over byens kirkegård, 
og hun søgte ly for 
regnen i et forsømt 
gravkammer, hvor 
døren stod på klem. 
Indenfor stod sten-
kisten der stadig, men 
blomsterne var for 
længst visne. Alicia 
Müllers grav var allige-
vel et langt bedre sted at 
være, end den baggård, 
Ene og Rudo indtil da 
havde beboet, og de to 
søskende flyttede ind. 

Det var, mens de boede 
her, Ene begyndte at 
få kontakt til de døde. 
Det startede med Alicia. 
Ene fornemmede plud-
selig, at der var andre tanker end 
hendes egne i det trange rum, 
men heldigvis var kvinden ven-
ligsindet og lige så ensom som 
den lille pige. Gennem Alicia fik 
Ene adgang til andre døde på 
kirkegården, og i dag har hun en 
evne til at fornemme, når der 
er spøgelser i nærheden og kan 
somme tider fornemme deres 
følelser. Det kræver et fælles øn-
ske om kontakt fra både hende 
og spøgelset, men hun er ikke 

bange for døden eller dem, der 
er døde. De var hendes eneste 
venner, da hun trængte aller-
mest. 

Flugten fra kirkegården
Det kan godt være, Ene ikke er 
bange for de døde, men hun er 
til gengæld rædselsslagen for 
de udøde, og det var mødet 
med at vandrende skelet, der fik 

hende til at stikke af fra sin bror, 
da Ene var fyldt 13. Hendes 
bror var efter år med misbrug 
og mismod blevet mere og mere 
desperat, og eftersom de boede 
på en kirkegård, var det oplagt 
for ham at slå sig på gravrøveri, 
og han tvang sin søster til at 
deltage. Det gik godt tre gange, 
men fjerde gang rejste den døde 
sig fra graven, og Ene stivnede 
på stedet, mens hendes bror 
stak af lod hende alene. Hun 

husker stadig, hvordan den døde 
strakte sig mod hende med et 
sultent blik. Hun husker hans 
rådnende ånde, og hun hus-
ker erkendelsen af, at hun ikke 
kunne flytte sig ud af stedet og 
om lidt ville få struben revet op. 
Den dag blev hun reddet af sine 
spøgelsesvenner, der skreg hende 
ud af trancen i sidste øjeblik. 
Hun vendte aldrig tilbage til sin 

bror. I stedet rykkede 
hun ind på et loft i 
et byhus, og det blev 
hendes nye base. 

Mødet med Erina
På loftet udviklede 
Ene sine evner til 
at være stille som 
en mus, så familien 
nedenunder ikke hørte 
hende, og med tiden 
blev hun i det hele tag-
et bedre og bedre til at 
komme hurtigt af ve
jen, ind i skyggerne, 
over et plankeværk, 
op ad en mur, ud af 
et vindue. 

Hun brugte nætterne 
på at drømme om 
en bedre fremtid, 
mens hun  stjal  fra 
dem, hun mente 
havde fortjent det, 
især hvis de havde 

behandlet hende dårligt, fordi 
hun var en pige eller et barn. 
Hun stjal selvfølgelig mad, men 
også smykker, for smykker kan 
sælges … og de er pæne. Som en 
anden skade havde (og har) Ene 
en samling af smukke ting, der 
næsten af sig selv er faldet ned i 
hendes lommer undervejs. 

Hvad Ene ikke vidste var, at hun 
havde valgt at bo i et hus, der 
var ejet af en tidligere mestertyv, 
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der havde fuldstændigt styr på 
gæsten ovenpå, og en dag gik 
døren til loftskammeret op. 
Ved siden af husets herre stod 
en kvinde i spraglede klæder og 
med tunge juveler om halsen. 
Hun manglede den ene hånd. 

“Nå … her bor du så … lille 
tyv.”

Enes hjerte bankede i brystet, 
mens kvinden bukkede sig un-
der spærene og gik direkte hen 
og åbnede Enes skatteskrin. 

“Det her er jo mere end rigeligt 
til at få dig hængt på torvet,” 
sagde kvinden og så alvorligt på 
Ene, men så kom der et glimt 
af noget andet i den fremmedes 
øjne. Noget … anerkendende? 

“Men jeg kunne jo også tilbyde 
dig et arbejde i stedet,” sagde 
hun og smilede skælmsk. “Mit 
navn er Erina Ebernauer.” 

Livet på Ulykkesholm
I dag bor Ene på troldkvinden 
Erinas landsted, Ulykkesholm. 
Hun har sit eget værelse, er 
aldrig sulten, og hun er ikke 
længere alene, for troldkvinden 
har samlet en flok på fire børn, 
som hun oplærer til at blive en 
klassisk eventyrgruppe, som hun 
kan sende ud på småopgaver og 
ærinder. Ene varetager langt hen 
ad vejen sin egen træning. Hun 
klatrer på husets mure, hun øver 
sin smidighed og er efterhånden 
blevet nogenlunde til at kaste 
med kniv. Hun har også en 
stående aftale med Alin om, at 
den lille kriger når som helst må 
overfalde hende, for det holder 
Ene på tæerne både nat og dag, 
og det er sjovt. 

Ene har fået et mentalt over-
skud, hun aldrig tidligere har 

haft, og hun nyder det fuldt 
ud. Trods sin barske opvækst 
har hun altid været en rastløs, 
spontan og glad person, og 
hun ELSKER at forskrække 
sine nye venner og lave jokes 
med dem eller få dem med på 
en vild plan. Hun drømmer 
stadig om den dag, hun kan bil-
de dem ind, hun ikke bare kan 
tale med døde mennesker, men 
også med døde grise … måske 
ligefrem med en pølse!

Det skjulte handicap
Erina har forsøgt at lære Ene 
at læse, for ... “Hvad skal jeg 
med en tyv, der ikke kan finde 
det rigtige dokument på det 
kontor, hun er brudt ind på!” 
som hun siger. Det er mildest 
talt ikke gået ret godt, for Ene 
er intelligent, men stjernende 
ordblind. Det giver hende lidt 
mindreværd overfor de andre 
i gruppen, og hun forsøger så 
godt som muligt at skjule denne 
side af sig selv. 

Når scenariet går 
i gang ...

… står Ene sammen med sine 
venner i et gravkammer under 
jorden helt oppe ved landets 
nordlige grænse. Her lå for 
et par hundrede år siden en 
kæmpestor grænseby, men den 
gik til i en brand under en 
borgerkrig, og nu er der kun 
kirkegården tilbage, som til 
gengæld er kæmpestor. 

Børnene er rejst i flere uger for 
at komme hertil og hente en 
lensgreves sværd til deres mester, 
og nu … nu er det nu. De står 
foran en stor, næsten kubisk 
kiste skåret i glat, sort sten men 
heldigvis med håndtag i låget. 

Ene er ret sikker på, her ikke er 
spøgelser, og det ville ellers være 
oplagt med de tusindvis af døde, 
der ligger i jorden overalt, men 
måske har de bare ikke lyst til 
at snakke. Til gengæld er der … 
noget andet … på kirkegården. 
Noget, der får de små hår i hen-
des nakke til at rejse sig. 

“Nå. Lad os få det overstået, så 
vi kan komme hjem,” siger Pilo. 

Ene har mest lyst til bare at 
løbe. Erindringen om det 
vandrende skelet hærger stadig 
tungt i hendes bevidsthed.
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Silvius 
14 år, troldmandslærling

Kampevner
Kampprocent: 45 
(= at lykkes med sin formular) 
Skadesbonus: +3 

Silvius kan desværre stadig ikke 
lave en ildkugle. Han er derfor 
ikke en specielt farlig trold-
mand. Men han kan dog noget: 

• Hvis der er væske, kan han 
gøre gulvet glat under en 
modstander og på den måde 
hjælpe Alin i kamp. 

• Hvis han er tæt på no-
gen, kan han give dem en 
‘hammer hånd’, som er en 
magisk forstærket lammer. 

• Han kan ‘Flytte fokus’ på 
en modstander, så vedkom-
mende får -2 på sin skades-
bonus i to runder. 

Forsvarsprocent: 33 
Forsvarsbonus: +2

Silvius er desværre ret skrøbe-
lig og dårlig til at forsvare sig, 
fordi han simpelthen aldrig har 
trænet eller for alvor er faldet til 
i sin egen krop. 

'Troldmandens sidste vilje'
Som alle andre troldmænd kan 
Silvius vælge at detonere sig 
selv. Det vil sige, at han trækker 
på AL sin magi på en gang, og 
frastøder den ud af sin krop. 
Resultatet er en voldsom eksplo-
sion, der kan tage mange med 
i faldet. Den vil desværre med 
garanti betyde, at Silvius selv dør.

Skadeshistorik
1. gang, han bliver ramt: 
Silvius mister fokus og 
har minus 10 på sit næste 
kampprocentsrul.

2. gang, han bliver ramt: 
Silvius mister fokus og har 
minus 20 på sit kamppro-
centsrul.

3. gang, han bliver ramt. 
Han vil prøve at flygte (slå 
under 33). Lykkes flugten 
ikke, besvimer han. 

Sådan kan du hjælpe dine med-
spillere til at få en god oplevelse
Her får du en indsigt som spiller, 
som det ikke er sikkert, Silvius har. 
Du kan bruge ideerne, hvis der er en 
spiller i din gruppe, du gerne vil give 
en rollespils-hånd undervejs. 

Pilo
Pilo har en romantisk 
forestilling om, at hans 
rigtige far måske i virke-
ligheden er elver. Der er 
ikke en chance i helvede 
for, at det er rigtigt, men 
kom endelig benzin på bålet. 

Ene 
Du vil gøre Enes spiller en 
stor tjeneste, ved at spille 
med, hvis hun prøver at 
lave jokes med dig. Bliv 
virkelig bange, hvis hun 
prøver at overraske dig. 
Hop i hendes ‘fælder’ med begge ben. 
Silvius er hendes yndlingsoffer.  

Alin
Alins spiller må meget 
gerne mærke, hvordan 
Silvius har respekt, 
næsten frygt, for hendes 
power, fordi hun er så 
lille og megasej og kan slås med sværd 
og hele tiden ‘gør’ noget, mens Silvius 
mere bare står og snakker.

Tre ting, Silvius er god til
• Smalltalke
• Modstå og fornemme magi
• Arkitektur og bygnings-

forståelse

Én ting,  
Silvius ikke er så god til
• Hårdt fysisk arbejde

Skæbneboks
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En lidt for tryg opvækst
Silvius er egentlig arving til 
grevskabet Østerherred, men 
tanken om at skulle bruge hele 
sit voksne liv på administration, 
dans, kurtisering af kedelige 
kvinder og borgarkitektur var 
tæt på at slukke hans livsgnist 
i en meget ung alder, for hans 
store drøm var at blive magiker. 
En magiker, der kunne trylle 
ildkugler og nedkalde voldsomt 
uvejr over sine fjender. 
Han tiggede og bad 
sine forældre, men de 
var desværre af den 
holdning, at det var alt 
ALT for risikabelt at 
sende godsets arving 
til oplæring hos en gal 
trold mand, men Silvi-
us truede både med at 
stikke af og tage livet af 
sig selv (for han er lidt 
af en dramaqueen), og 
til sidst fik han gjort sig 
selv så ulidelig, at han 
fik lov at komme bare 
et enkelt år i lære … 
dog ikke hos en rigtig 
troldmand, men hos 
den noget mere tandløse 
Mester Marvis, der var 
alkymist med speciale 
i farverig underhold-
ning til rige menneskers 
havefester. 

Eksplosionen
I løbet af det år, Silvius var i 
lære hos Mester Marvis lærte 
han ikke meget andet end at 
følge en opskrift og sætte pris 
på friheden væk fra sine søde, 
men omklamrende familie på 
det store gods. En af de sidste 
dage stod han og dagdrømte på 
en trappestige, mens han lavede 
et opkog til den lokale køb-
mand. Det var denne dag, han 

lærte, hvor fatalt det kan gå, hvis 
man tager fejl af Neoxinofan og 
Veltraromolyt, for resultatet blev 
en øredøvende eksplosion, der 
jævnede hans mesters laboratori-
um med jorden. 

Mødet med Erina
Da Viktor kom til sig selv, lå 
han i et lægehus. For enden af 
hans seng stod en midaldrende 
kvinde med gnistrende blå øjne, 

og en kåbe så flagrende og farve-
rig, at hans mor ville have korset 
sig ved synet. Hun manglede 
den ene hånd … Viktor fandt 
senere ud af, hun havde mistet 
den i gabet på en lindorm. 

Dette var hans første møde 
med Erina. En mægtig trold-
kvinde, der efter at have haft en 
strålende karriere som eventyrer 

havde trukket sig tilbage og 
nu levede på et stort landsted 
sammen med sin mand, elveren 
Avanera. 

“Min ven Marvis fortæller mig, 
at du har talent,” smilede kvin-
den. “Og selvom du er lovlig 
gammel, vil jeg tilbyde dig at 
blive min lærling. Ganske gratis.”

Silvius havde svært ved at tro 
sine egne ører. Alt, han nogen-
sinde havde drømt om blev 

serveret for ham på 
et sølvfad i netop det 
øjeblik, og så var det 
alligevel så umuligt.  

“Jeg må ikke for mine 
forældre,” sukkede 
han. 

“Nej, men det er der jo 
råd for. Vi lader bare, 
som om du døde i 
eksplosionen og sender 
det triste budskab til 
dine forældre, så de 
ikke leder efter dig.” 
Hun sagde det, på 
samme måde, som 
hvis hun havde sagt at 
det vel nok så ud til 
regnvejr i dag. “Men 
jeg gider ikke tage dig 
ind, hvis du bare vil 
være sådan en hyg-
getroldmand, der vil 
beundres af kvinderne. 
Du skal være parat til 

at lære at skyde med ildkugler. 
At trække vejret under vand og 
om nødvendigt mani pulere med 
selve naturens kræfter. Hvad siger 
du til det? Tør du?” 

Der gik præcis to sekunder. 
Han nåede kun lige at tænke 
“Undskyld, mor,” og så var 
arvingen til Østerherred død og 
magikerlærlingen Silvius født. 
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Den første forelskelse
Nu bor Silvius på Erinas land-
sted, Ulykkesholm. Hans nye 
mester har samlet fire børn, der 
oplæres i forskellige specialer, og 
hun sender dem ud på missioner, 
hun selv er blevet for gammel til 
at tage sig af. Pigen Alin er den 
yngste og den eneste af dem, 
der kan bruge et sværd. Pilo er 
ældst. Han hænger mest ud med 
Erinas mand ude i skoven. Og 
så er der Ene på 15 ... Skønne, 
vilde, sjove, farlige Ene, som er 
alt det, pigerne på slottet ikke 
var. Silvius blev øjeblikkeligt 
forelsket i hende, men det er en 
forelskelse, hun under ingen 
omstændigheder må kende til, 
for hun ville formentlig slå ham 
ihjel, hvis hun opdagede det. Ene 
kan klare sig selv. Ene kan klatre 
på mure, gemme sig i skygger 
og kaste med kniv. Ene er ikke 
opvokset på et beskyttende slot, 
men på en klam kirkegård. Hun 
kan tale med de døde, og allige-
vel er hun så fuld af liv og sjov, 
at Silvius bliver klam i hænderne 
bare af at tænke på hende.  

Det er svært at blive 
magiker
Som troldmandslærling må 
Silvius terpe sig gennem bøger 
om både magi og monstre, 
og det har givet ham al mulig 
besynderlig paratviden. Han ved 
for eksempel, at en lig-æder er et 
menneske, der var ondt, og som 
i sit efterliv lever af at spise døde, 
og at sådan en lig-æder bliver 
større og større og mere og mere 
farlig, jo flere lig den spiser. 

Det er til gengæld pissesvært at 
lære at trylle, og det har meget, 
meget lange udsigter at skyde 
med ildkugler, som er hans 
altopslugende drøm. 

Den første formular, Silvius 
lærte, var at åbne en låst dør 
på afstand. Han fejrede det 
naturligvis ved at åbne ind til 
pigerne, mens de var i bad … 
for sådan er Silvius: En stor 
dreng, der pludselig – for 
første gang i sit liv – har frie 
tøjler og ikke behøver at være 
fornuftig. Han kommer tit galt 
afsted, fordi han ikke tænker 
sig om. Til gengæld har den 
beskyttede barndom giver ham 
en naturlighed blandt voksne 
og andre autoriteter, som hans 
venner mangler. 

Efterhånden kan Silvius trylle 
en smule. Han kan for eksempel 
lave en lille flamme, der lyser 
i hans hånd, og han kan gøre 
gulvet glat under folk, hvis der 
er lidt væske i forvejen i form af 
for eksempel regn eller et tabt 
glas vin. 

Hans magiske sans er stærk, 
og han kan lægge en hånd 
på en dør og føle, om der er 
en magisk alarm eller lås på 
døren. Han kan også for
nemme om andre mennesker 
kan bruge magi, når han rører 
ved dem, og han har lært sig 
selv at lave mindre forbandels-
er. Han kan for eksempel farve 
Alins hår blåt, når de kommer 
op at slås for sjov. 

Erina bifalder ikke sin lærlings 
småforbandelser. Hun er efter 
ham og forsøger at forklare, at 
det er virkelig farligt at bruge 
magi til at ændre sit eget eller 
andres udseende. Det kan kor-
rumpere selv den bedste (Silvius 
tænker, det nok også er derfor, 
hun ligner det hun er: En mid-
aldrende kvinde, der muligvis 
var smuk for mange år siden). 

Når scenariet går 
i gang ...

… er Silvius sammen med sine 
venner på opgave for Erina 
helt oppe ved landets nordlige 
grænse. Mesters ordre var ikke 
til at tage fejl af: “Hent mig 
lensgreve Gotthard von Riesens 
sværd.” 

Greven var en betydningsfuld 
mand, der nu ligger begravet 
i et underjordisk gravkammer 
sammen med sit magiske våben 
‘Dødedræneren’, og det er her 
børnene står lige nu.  
Her er smalt, og her er 
naturligvis helt mørkt, så Silvius 
lyser med den flamme, han 
kan tænde i sin hånd. Foran 
dem står kisten. Sort, firkan-
tet, næsten kubisk. Lavet af et 
eksotisk stenmateriale, der ligner 
mat glas, og med små håndtag, 
så det faktisk burde være let at 
åbne låget. “Nå, lad os få det 
overstået og komme hjem,” siger 
Pilo og kigger over på ham.

Tip fra spiltester til dig, der 
spiller Silvius
“Silvius er god at spille, fordi han 
ikke er bange for bipersonerne. Han 
går bare til dem … også dem, jeg 
som spiller kan være lidt bekymret 
for. Jeg havde også sjov ud af at 
spille på hans begær efter at kaste 
rigtige formularer, for han er den 
oplagte kliche på en magiker, der 
egentlig bare ikke er særlig sej, fordi 
det koster så sygt mange XP at blive 
troldmand.” 



SJÆLEHVISKER

Pilo 
16 år, jæger

Sådan kan du hjælpe dine med-
spillere til at få en god oplevelse
Her får du en indsigt som spiller, som 
det ikke er sikkert, Pilo har. Du kan 
bruge ideerne, hvis der er en spiller 
i din gruppe, du gerne vil give en 
rollespils-hånd undervejs. 

Alin
Alin er impulsiv, og du 
kan hjælpe hendes spiller 
ved at trække overvejelser 
om, hvad I skal gøre ud, 
så hun til sidst eksplode-
rer og bare er nødt til at 
gøre noget. Hun vil hade, at du ser 
tingene fra skurkens side og forsøger 
at få hende til at gøre det samme. 
Prøv det. 

Ene 
Ene er tindrende ordblind, 
men hun prøver at skjule 
det ved at memorere ting, 
hun har læst. Du kan lade, 
som om Pilo tror, hun har 
helt styr på bogstaverne og bede hen-
de læse ting højt, hun ikke kender. 

Silvius
Silvius er vokset op 
under meget beskyttende 
forhold, og han kan 
ikke rigtig noget med 
sin krop. Prøv at sætte 
ham i situationer, hvor 
han kan spille på det: 
For eksempel foreslå, det er ham, der 
kravler forrest gennem et dumt lille 
hul, eller tage for givet, han lige kan 
løfte nogle tunge ting. 

Kampevner
Kampprocent: 66 
Skadesbonus +7

Pilo har lært at bruge en elver-
bue, og det kræver en helt særlig 
teknik, men til gengæld er der 
meget smæk på. Han er ikke 
meget bevendt i nærkamp. 

Forsvarprocent: 25 
Forsvarsbonus +2

Pilo skal helst holde sig på af-
stand eller holde sig i skjul. Han 
er ikke trænet i nærkamp, og 
han er skind og ben og en pind 
at se på. Han er på ingen måde 
naturligt robust.

Skadeshistorik
1. gang, han bliver ramt: 
Pilo bliver ufokuseret 
og får minus 10 % på 
at ramme (minus 20, %  
hvis han er i nærkamp).

2. gang han bliver ramt: 
Pilo kommer tilbage i 
kampen, fordi han føler 
ansvar for sine venner. 
Ingen minusser. 

3. gang, han bliver ramt: 
Pilo mister bevidstheden. 

Tip fra spiltester til dig, der 
spiller Pilo
“Pilo er ham, der sætter stemningen 
i gruppen. Hans usikre, følsomme 
lederskab gør, at I ikke kommer op 
at skændes, men holder sammen, 
og det er sjovt at blive ved med at 
planlægge, indtil Alin går bana-
nas.” 

Tre ting, Pilo er god til
• Finde spor
• Se tingene fra flere sider
• At fornemme andre folks 

ønsker

Én ting,  
Pilo ikke er så god til
• At affyre sin bue uden at  

tænke sig rigtig godt om først 

Skæbneboks
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Den drømmende dreng
Pilos mor var datter af en betyd-
ningsfuld købmand og forlovet 
med en guldsmedesøn af fornem 
familie. Alligevel tøvede hun 
ikke et sekund, da en smuk 
tømrerlærling blev hyret til at 
reparere gulvet i storstuen. Ham 
skulle hun have! Også selvom 
hendes far blev så vred, at han 
svor at slå hånden af hen-
de, hvis hun giftede sig 
med den simple knøs. 

Det unge par blev hurtigt 
til tre, men desværre stod 
den unge tømrer ikke 
distancen som ansvarlig 
familiefar. Han rejste fra 
byen med en bylt på nak-
ken, og Pilo voksede op 
alene med sin mor, som 
begyndte at græde og få 
voldsom hovedpine, hvis 
han spurgte, hvem hans 
far var, så det lod han 
hurtigt være med. 

Fordrukken stedfar
Pilo var (og er) en 
begavet, sensitiv og 
empatisk dreng, og det 
var kun naturligt for ham 
at opfylde de tomme 
huller i sit stamtræ ved at 
dagdrømme. Når han var 
færdig med at hjælpe sin mor, 
gik han ture i skoven, hvor han 
samlede brænde og bær og op-
byggede en fantasiverden, hvor 
hans far var en sej elverjæger, 
der var ude på en vigtig mission. 
I Pilos drøm kom elveren altid 
tilbage og blev så glad over at 
opdage, han havde fået en lille 
søn, at han tog ham med ud i 
skoven og lærte ham alt om at 
finde spor, lave fælder og tale 
med dyrene. 

Elveren dukkede selvfølgelig 
aldrig op i virkeligheden. Det 
gjorde Hans-Harald til gengæld, 
og Pilos nye stedfar var kun 
sød ved Pilos mor og lagde ikke 
skjul på, der var en mund for 
meget at mætte i det lille hus.  

Først den dag, Hans-Har-

ald kom fuld hjem fra kroen 
og slog så hårdt, at Pilos ene 
hjørnetand røg ud, fik drengen 
nok. Han pakkede stille sit tøj, 
lagde en seddel til sin mor om, 
at han elskede hende og flyt-
tede hjemme fra – ud i en smuk 
bøgeskov, der lå et par dagsrejser 
derfra. 

Mødet med Avanera
I skoven fandt Pilo ro og følte 
sig hjemme. Han byggede en 

håbløs hytte og forsøgte at fange 
fisk og lave fælder, men det frie 
liv gik ikke helt så godt, som 
han havde forestillet sig i sine 
drømme, og den dag, han blev 
opdaget, var han både tynd, træt 
og skravlet at se på. 

“Ved du godt, at skoven tilhører 
Erina Ebernauer, og at du ikke 
bare sådan kan flytte ind?” 

Manden, der ha-
vde fundet Pilos 
skovhytte var høj og 
slank. Han havde 
spidse ører, en lang, 
smal næse og bar 
en enorm bue over 
skulderen. “Dine 
fælder er for øvrigt 
forfærdelig dårlige. 
Lad mig vise dig, 
hvordan man laver 
sådan en ordentligt,” 
sagde han. 

I virkeligheden havde 
Avanera, som elveren 
hed, holdt øje med 
Pilo i flere uger, men 
fra denne dag tog 
han drengen til sig. 
Han lærte ham præ-
cis alle de ting, som 
Pilo havde drømt 
om at kunne hele sit 
liv, og selvom Pilo 

inderst inde burde vide, han 
ikke er halvelver, drømmer 
han stadig drømmen. Hans 
hår er blevet langt og sidder i en 
hestehales som Avaneras, han 
har en svaghed for smykker af 
organisk karakter, han går i tøj, 
der minder om Avaneras, og han 
hader sin næse, der er stor og 
meget lidt elveragtig at se på. 

Erinas specialstyrke
Pilo mødte også snart Avaneras 



SJÆLEHVISKER ❧ Pilo side 3

kone, Erina. En midaldrende, 
stenrig troldkvinde, som elveren 
havde lært at kende, da hun 
var en ung, ærgerrig eventyrer. 
Da Erina pensionerede sig selv, 
købte hun landstedet Ulykkes-
holm. Her har hun nu ro til at 
forske og læse, mens der er store 
skovarealer til Avanera at boltre 
sig på. 

Det viste sig, Erina havde en 
plan, som Pilo passede perfekt 
ind i. Hun ville samle en gruppe 
af børn og lære dem op til at 
blive lige så kompetente even-
tyrere, som hun selv var. De 
skulle så sendes ud på spæn-
dende opgaver og være hendes 
øjne, ører og forlængede arme 
i en verden, hun selv er blevet 
for gammel og for synlig til at 
kunne agere i. 

“Børn er usynlige,” forklarede 
hun ham. “Børn kan komme 
ind alle steder. Ingen lægger 
mærke til jer. Ingen tager jer 
alvorligt. Hvis jeg kan oplære 
jer ordentligt, bliver I den per-
fekte enhed at sende i felten.” 

Pilo er stadig primært i lære hos 
Avanera, men han har nu sit 
eget værelse på Ulykkesholm 
sammen med de andre tre børn, 
Erina har udvalgt, og de er ble
vet som den familie, Pilo altid 
har savnet. Pilo er den ældste, 
og han føler et stort ansvar 
overfor de andre tre. Han kan 
se, de alle gør deres bedste, men 
han kan også se, hvor umoden 
Silvius er, og han ved, at denne 
umodenhed kan koste dem dyrt, 
hvis de en dag skal tage en vigtig 
beslutning. Han ser også Enes 
usikkerhed bag det charmer-
ende smil, og han ser det helt 
urimelige ansvar, Erina lægger 
på Alins skuldre. Alin er kun 
12 år. Alligevel er det hende, der 

skal holde hele gruppen i live, 
hvis det bliver lidt for hedt, for 
hun er den eneste, der for alvor 
kan slås med et sværd. Pilo ser 
det hele. Præcis, som han så det 
jagede blik i sin mor øjne og 
mærkede magtesløsheden bag 
Hans-Haralds slag. 

"Det er dig, der er 
lederen"
“Jeg siger det ikke højt. For det 
er ikke dem alle, der kan tåle at 
høre det. Men det er dig, der 
er lederen. Det er dig, der har 
ansvaret for, at de små ikke går 
mentalt i stykker, når I er på 
opgave og hverken jeg eller Ava-
nera er med. Kan du bære den 
opgave, Pilo?” har Erina spurgt. 

Og selvfølgelig kan Pilo det. 
Han har tidligere båret langt 
tungere byrder, og denne hand-
ler i det mindste om at passe på 
folk, han holder virkelig meget 
af. Han er bare ikke rigtig en 
naturlig leder, og han trives ikke 
med at bestemme.

Når scenariet går 
i gang ...
… er Pilo meget spændt. Erina 
har sendt ham og hans venner 
helt op til den nordlige grænse, 
hvor der ligger en gigantisk 
kirkegård, der ikke har været 
brugt i mange år. Engang var 
området et vigtigt handels-
centrum, men en borger krig og 
en brand jævnede den tidligere 
storstad med jorden, og nu er 
kun denne dødens have tilbage 
med alle dens fornemme mindes-
mærker og gravkamre for folk, 
der var rige og store engang. 

Børnene står nede i en stor 
krypt. Om lidt skal de åbne den 
sarkofag, der står hernede. Den 
er næsten kubisk og hugget i 
sort sten med et smalt låg over. 
Hernede ligger lensgreve Got-
thard von Riesen. I hans hænder 
skulle der meget gerne ligge et 
fantastisk sværd, og opgaven ly-
der i al sin enkelthed på at vriste 
det ud af hans sikkert fastlåste 
skeletfingre, og derefter tage det 
med hjem til Erina. 

“Det er ikke gravskænding,” 
sagde hun til ham, da han kom 
til at nævne ordet. “Det er en 
vigtig mission, hvor I befrier et 
kostbart våben, der har særlige 
egenskaber. Det er smedet for at 
beskytte de levende, ikke for at 
besmykke de døde.” 

Og Pilo ved, hun har ret, men 
hvorfor er han så alligevel så 
anspændt? Og hvordan har de 
andre det? Er Alin ok? Det er 
virkelig vigtigt, at Alin er ok, 
hvis der nu … lige om lidt … 
sker noget uventet. 

“Nå, lad os få det overstået og se 
at komme hjem,” siger han.



Hjælpeark når du kører Sjælehvisker

Udlevere spilpersoner s. 5 
Forklare systemet s. 7

Kirkegården i Skærve s. 11 
(Slås med lig-æder og børn)

XP s. 12 
(Procenter, bonus eller nyt særpræg)

Erina briefer s. 13 
(Husk: Omtal medaljonen, og at Vilhelmina 

havde en søster (Beate). Giv formularer  
til spilpersoner)

Ankomst s. 15 
(Indkvartering, aftensmad, samtale med Fanke)

Mødet med spøgelserne s. 20  
og undersøge Rosenhøj s. 17

Klimaks s. 22 
(Kamp med Margot og baronessen)

Besøg af William s. 24 
(Afklaring)

Spor på Rosenhøj
• William har været gift før
• William er i forhold med Julian
• Baronessen ser syg ud
• Malerier af den gamle baron er smidt i  

kælderen
• Tjenestefolk bliver hurtigt skiftet ud
• Der er noget galt med ovnen, og der er koldt 

på slottet
• Billedet af de to søstre på Margots værelse
• Der var skyfri himmel, men torden, da  

Miranda blev syg
• Der har aldrig være besøg fra en læge
• Der ligger knogler i ovnen i kælderen
• Baron William har ofte mareridt

Vær obs på
Nogle spilgrupper vil gerne splitte op, og det 
er kedeligt for dem, der ikke er med i sce nerne. 
Bed evt. Pilo om at holde dem sammen eller gå 
‘off game’ og lav en aftale om ikke at køre for 
meget solo-spil. 

FORLØB

Vigtigt ved Rosenhøjs indretning
Margot bor oven på fangekælderen.

Baronessens stue er lige over Margots værelse.

En stor skorsten med masseoven på hver etage 
går gennem slottet. Den står tæt på søstrenes 
værelser, men i aflukkede rum. Ovnen virker 
ikke, og der er koldt.

Igangsættere, hvis spillerne sidder fast 
Kokken (s. 32) kan undersøge, hvorfor ovnen 
ikke virker, og opdage den ekstra mur. 

Margot (s. 29) snuser i spilpersonernes ting og 
stjæler formularer, hvis de ikke er forsigtige.

Baronessen (s. 28) snupper Erina, og William (s. 
27) opdager det.

Spøgelserne (s. 30) presser på for at få fundet 
deres knogler og få en begravelse.

Bilag
• Dette hjælpeark
• Formularsamling
• Bipersonskort
• Amalies brev
• Maleri af baronessen
• Billede af de to søstre
• Illustration af kælderrum m.m. (og alle andre 

illustrationer fra scenariet, du har lyst til at 
klippe ud og udlevere)



Alin 
12 år, kriger

Navneskilt

Foldes i tre lige 
store dele; dette er 

bunden.
Pilo, 16 år, jægerEne, 15 år, klatretyvSilvius, 14 år, 

 troldmandslærling



Ene 
15 år, klatretyv

Navneskilt

Foldes i tre lige 
store dele; dette er 

bunden.
Pilo, 16 år, jægerAlin, 12 år, krigerSilvius, 14 år, 

 troldmandslærling



Silvius 
14 år,  

troldmandslærling

Navneskilt

Foldes i tre lige 
store dele; dette er 

bunden.
Pilo, 16 år, jægerAlin, 12 år, krigerEne, 54 år, klatretyv



Pilo
16 år, jæger

Navneskilt

Foldes i tre lige 
store dele; dette er 

bunden.
Ene, 15 år, klatretyvAlin, 12 år, krigerSilvius, 14 år, 

 troldmandslærling









Far. Jeg vil hjem! 

Mit nye liv som frue af Rosenhøj er helt forfærdeligt. 
Min mands gamle mor viser slet ikke den rette ær-
bødighed, og husbestyrerinden adlyder mig ikke. Hvem 
kan dog være tjent med at være i sådan et hus? 

Jeg bryder mig virkelig ikke om at være her og forventer 
snarligt, du sender en vogn og henter mig hjem. Helst 
en med seks heste, så jeg kan rejse standsmæssigt og vise 
denne simple bondeadel, hvem jeg er. 

Jeg har kigget i min mands mors papirer, og jeg tror ikke 
engang, hun er adelig, far!! Vidste du det???

Min husbond ser ikke til min side. Siden vores bryllup 
har han ikke besøgt mit gemak en eneste gang. Jeg går 
ud fra, det i sig selv er nok til, at du uden problemer 
kan annullere vielsen. 

Hvis jeg skal være ærlig, må du gerne komme snart. Jeg 
vil naturligvis ikke sige, jeg er direkte utryg – du ved, 
jeg ikke er bange for noget – men jeg synes ikke om 
måden, dele af tyendet ser på mig på. 









Sjælehvisker



‘Sjælehvisker’ virker på alle, der står i en radius af to meter fra formularen, 
når den kastes. 

Disse personer vil i resten af scenariet kunne se, høre og tale til de spøgelser 
omkring sig, der ønsker at kommunikere med dem.



Mørtelsmelter



‘Mørtelsmelter’ får al sammenhængskraft i den væg, man åbner formularen 
mod (eller den nærmeste, hvis man ikke er opmærksom på at pege), til at for-
svinde. Væggen synker sammen som støv. (Bemærk, at det i værste fald kan ske 

med loft eller gulv. Det er ikke nogen ufarlig formular, I har fyret af ).



Dyrehvisker



‘Dyrehvisker’ virker på det menneske, man peger formularen mod, eller den, 
der står nærmest. 

Han eller hun vil pludselig kunne høre en flue summe, at den er sulten og 
også forstå og tale med andre dyr, men hvor længe?  

(Det bestemmer spil-lederen).



Flammehav



Ved at udløse ‘Flammehav’, slipper I en gigantisk ildkugle løs i den retning, I 
peger formularen, når den åbner. Alle i dens retning går tre trin ned på  

skadeshistorikken.



Flammeflod



Ved at udløse ‘Flammeflod’, slipper I en mindre ildkugle løs  
i den retning, I peger formularen, når den åbner. 

De to, der står i dens retning eller tættest på  
går to trin ned på skadeshistorikken.



Sårheler



‘Sårheler’ nulstiller øjeblikkeligt al skade på personen i den retning,  
formularen peger, eller den person, der står tættest på den,  

der kaster formularen.



Sårheler



‘Sårheler’ nulstiller øjeblikkeligt al skade på personen i den retning,  
formularen peger, eller den person, der står tættest på den,  

der kaster formularen.



Aggrivator



‘Aggrivator’ virker på den, formularen peger på, eller den, der står nærmest, 
der allerede er såret. Hans eller hendes sår bryder op og bliver værre. Det 

bløder voldsomt, og han eller hun går en tak op på sin skadeshistorik.



Afløgne



‘Afløgne’ virker på alle i en radius af en meter  
fra kasteren – også kasteren selv. 

I kan ikke længere lyve. Jeres tunge slår krøller, hvis I prøver,  
og det gør smertende ondt, som at tygge små glasskår. 

(Spil-lederen fortæller, hvornår det er ovre).



Megamagi



‘Megamagi’ er muligvis en fejl fra Erinas side ... men nu er den kastet.  
Den er egentlig skabt til hendes ven, der skal til et stort bryllup. 

Det sted, I har kastet formularen, er der nu lilla, guld og glimmer overalt – 
også på jer. Her dufter tungt af lavendel, og der lyder fuglefløjt for jeres ører. 

‘Megamagi’ er som en bordbombe gange tusind.



Altseer



‘Altseer’ gør al magi og svindel tydelig for jeres øjne i det lokale, I står i. I vil 
kunne se en kvinde uden makeup, I ville kunne se, hvis der er en skjult dør 
eller en illusion, der gemmer på noget. I vil kunne se på hinanden og se de 

andre i gruppen, som de ser sig selv. Tag en runde og fortæl de andre spillere, 
hvad de ser, når de kigger på din spilperson.



Modgiver



‘Modgiver’ gør den, formularen peger på, eller den, der står nærmest i 
 retningen, meget, meget modig. Vedkommende tøver ikke længere, men siger, 

det der skal siges, og gør, hvad der skal gøres  
(en form for magisk kokainboost). 

Måske giver spil-lederen spilpersonen en form for bonus.  
Det er også spil-lederen, der fortæller, hvornår formularen klinger af.



Hjertevarmer



‘Hjertevarmer’ er en kærlighedseliksir. Vi taler ikke blind forelskelse, men at 
den, formularen peger på, pludselig kan se verden fra formularkasterens side 

og føler en dyb og ægte sympati for vedkommende.  
Sympatien og forståelsen går begge veje. 


