
  

BRUSTNA ILLUSIONER 

  

ETT ÄVENTYR I VAMPIRE  

AV TOBIAS HARDING 

 

Scen: Ett slott utanför Warszawa hösten 1794 

 

SPELLEDARINSTRUKTION 

Brustna Illusioner är ett äventyr baserat på intrigerna mellan spelarna. Även om det spelas i 
fast form är det alltså inte lämpligt att använda reglerna i onödan. Reglerna skall användas ändast 
i nödfall, vilket i allmänhet betyder strid. Detta sköts naturligtvis via spelledaren men i andra 
sammanhang kan det vara helt tillåtet för spelare att dra sig undan och prata utan att spelledaren 
är närvarande. Detta då det innebär en fördel om man kan fortsätta i realtid även om intrigerande 
personer vill tala med varandra utan att andra spelare är närvarande. 

Innan spelet börjar är det meningen att spelledaren skall sätta in spelarna i spelvärlden. Många 
spelare kan behöva en kort genomgång av klansystemet eller Sabbatens historia. Alla spelare 
behöver en genomgång i det politiska läget 1795. Nödvändig information finns som synes nedan 
Denna information motsvarar dock det som rollpersonerna vet vilket inte nödvändigtvis är 
sanningen (relevanta sanningar återfinns i stället i synopsis). 

Polenkartan är tänkt att vara tillgänglig för spelarna även under spelets gång då den motsvarar 
mer tidstypiska kartor som finns tillgängliga för rollpersonerna. Kartan över slottets övervåning 
kan också hållas synlig medan den över källaren visar sådant som alla spelare inte känner till vid 
spelets början. 

När spelet väl satt igång gäller det som sagt att inte avbryta det i onödan och spelare bör 
kunna tala med spelledaren medan de övriga fortsätter spela. Det är också lämpligt att förlägga så 
mycket av de nödvändiga avbrotten som möjligt till de pauser som motsvarar dagtid i spelet. 

Reglerna är egentligen inte alls nödvändiga att använda och verkar i allmänhet direkt störande 
på handlingen. Att de alls finns med beror på att de i vissa fall underlättar vid strid och då vissa 
övernaturliga färdigheter använder. Om spelledaren inte redan kan dem kan de dock inte 
betraktas som särskilt underlättande och då är det knappast värt besväret att lära sig dem. Även 
om man kan dem bör de dock aldrig användas mer en nödvändigt och då med största respekt för 
en handling som knappast blir särskilt bra om man låter regelteknikaliteter dominera. 

 

 



VAMPYRSAMHÄLLET I MÖRKRETS VÄRLD 

Det har funnits vampyrer i världen allt sedan Gud fördömde Kain och gjorde honom till den förste 
vampyren. Kain var den starkaste vampyren i historien men sedan dess har krafterna minskat för varje ny 
generation. Från och med tredje generationen är de indelade i klaner som alla har olika egenskaper och 
krafter. 

Under 1400-talet förändrades vampyrsamhället till följd av en revolt bland de yngre vampyrerna. För 
att återställa ordningen bildade sju av klanerna en världsomspännande organisation kallad Kamarillan. 
Denna upprätthåller ordningen med hjälp av furstar som styr städerna. Brott straffas hårt och de värsta 
brotten är att döda andra vampyrer samt att avslöja vampyrernas existens för mänskligheten.  

De av upprorsmännen som vägrade ansluta sig till Kamarillan bildade på 1500-talet en egen sekt - 
Sabbaten - vars grundtes är individens frihet. Sabbaten bryr sig lika lite om Kamarillans furstar som om 
vad människorna vet om vampyrer. Därför har det allt sedan dess varit krig mellan de båda sekterna. 

 

LITEN ORDLISTA TILL WoD: 

Besten: Vampyrens djuriska sida som driver henne till våld och blodtörst om den inte kontrolleras. 
Blodsband: ett känslomässigt band som uppstår då någon druckit en vampyrs blod tre gånger. En person som 

är bunden till någon älskar denna person tills den dör och kan inte bindas till någon annan förrän detta 
händer. 

Diableri: det brott som begås då en vampyr tömmer en annan vampyr på blod och på så sätt dödar denna och 
övertar hennes krafter. 

Generation: en vampyrs generation räknas i antalet vampyrled från Kain som alltså är vampyr av första 
generationen. 

Ghoul: En dödlig som druckit vampyrblod och genom detta fått vissa krafter men samtidigt blivit beroende av 
( och i allmänhet blodsbunden till) sin mästare. 

Kainit:  vampyr 
Maskeraden: Kamarillans grundläggande regel att ingen får avslöja vampyrernas existens för människorna. 
Mästare: Den vampyr som skapat en vampyr eller ghoul. Mästare förväntar sig total lojalitet från sina "barn" 

 

NÅGRA RELEVANTA KLANER 

Brujah: idealister och rebeller. 
Många Brujahs deltog i det stora upproret men de flesta har senare gått med i Kamarillan. Andra 
vampyrer misstänker oftast den här klanen om uppror bryter ut. 

Gangrel är skogslevande enstöringar som påminner mycket om vilda djur. 
Lasombra: Den klan som med tiden blivit politiskt ledande inom Sabbaten. De är makthungriga, intriganta 

och samvetslösa (t.o.m. ännu mer än andra vampyrer). 
Toreador: de odödliga konstnärerna.  

Toreadorer har oftast blivit vampyrer för att deras mästare velat bevara deras konstnärliga geni eller 
deras vackra utseende (och man måste inte vara begåvad för att man är vacker...). Toreador är en 
kamarillaklan med flera inflytelserika medlemmar 

Tremere: är en mycket hierarkisk magikerklan. Fram till senmedeltiden var tremererna dödliga magiker men 
genom experiment på vampyrer lyckades de bli odödliga. Flera andra klaner ogillar dem men trots detta är 
de medlemmar i Kamarillan 

Tzimisce: var länge en feodalt uppbyggd mycket konservativ klan i Östeuropa. När upproret bröt ut fick det 
stor spridning bland de förtryckta yngre vampyrerna i denna klan. Dessa upprorsmän och deras ättlingar 
ingår numera i Sabbaten. Av de äldre medlemmarna överlevde mycket få men dessa var alla mycket starka. 
Numera kallas dessa gamla vampyrer Den Gamla Klanen Tzimisce och utmärks genom att de bor i 
avlägsna slott och avskyr Sabbaten, klan Tremere, unga vampyrer och i stort sett alla andra också. Klanen 
brukar anklagas för att vara reaktionär men de som råkat ut för dem och överlevt brukar ha värre saker än 
så att säga om dem. 



Ventrue: Kamarillans grundare (enligt dem själva). En klan av aristokrater och affärsmän som har stort 
inflytande både bland dödliga och odöda. Många anser att klan Ventrue är en samling maktgalna snobbar. 
Klan Ventrue själva anser sig vara skapelsens krona med uppgift att leda sina medvarelser. 

 

POLEN OCH 1700-TALETS VAMPYRSAMHÄLLE. 

Under 1600-talet hade Polen utvecklats till en stormakt som sträckte sig från nuvarande Polen till östra 
Ukraina i öst och till Lettland i norr. Landet var ett valkungadöme där adeln hade den värkliga makten. 
Bakom dem stod en samling vampyrer av olika klaner som trätt in på scenen då Tzimisce lämnade den på 
1500-talet. Även om konflikter förekom var denna grupp personer anmärkningsvärt eniga och helt 
inställda på att Polen skulle fortsätta se ut som det alltid gjort. 

1773 uppstod emellertid kaos bland Warszawas vampyrer; ledande personer som varit allierade i 
århundraden gick öppet emot varandra som om någonting hållit dem i sär men nu försvunnit. Samma år 
gick preussiska, österrikiska och ryska trupper in i Polen och tog varsin stor del av landet. Detta har 
upprepats ytterligare en gång och många misstänker att nästa steg blir att dela på återstoden. Nu finns det 
emellertid en stark kung, Stefan Poniatovski, som har upplöst parlamentet och gjort sig enväldig. Hans 
mål är att modernisera landet efter fransk förebild och införa upplyst despoti. Bakom honom står den lika 
optimistiske Toreadoren Alexander Sobieski som för ett par årtionden sedan blev vald till furste av 
Warszawa vid sin återkomst från Paris. 

Österrike som även omfattar nuvarande Ungern och Tjeckoslovakien styrs sedan länge av ätten 
Hapsburg. Bakom denna står ett antal Ventruer med fursten av Wien i spetsen. De flesta av dessa tillhör 
själva ätten och hyser därför viss lojalitet mot den. Preussen och Ryssland är även de växande Ventrue-
kontrollerade stormakter med höga ambitioner. I Wien har klan Tremere har sitt högkvarter och till följd av 
en gammal pakt med stadens furste stöder även de Österrikes maktambitioner. 

Frankrike är Europas mäktigaste stat men har sedan 1789 inte deltagit i den internationella politiken 
p.g.a. inre oroligheter. Landet är nu en republik kontrollerad av den splittrade Brujah-klanen. Ingen vet 
vilka konsekvenser detta kommer att få eller hur det kommer att påverka omvärlden 

 
Karta över Polen bifogas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ROLLPERSONER 

Alexander Sobieski: Toreador ; Furste av Warszawa; en upplysningsinriktad hovaristokrat som försöker 
förvandla Polen till en upplyst despoti. 

Mål: att förhandla sig till fortsatt självständighet för Polen och ena de olika staterna mot  
Generation: 7 
Fysik: medel 
Psyke: stark 
Social förmåga: mycket stark 
Språk: polska, franska, italienska 
Krafter: Alexander har kan röra sig övernaturligt snabbt samt ger ett synnerligen bra intryck 
och har en enorm förmåga att påverka andra personer. Starkast är han när det gäller 
uppfattningsförmåga något som gör att han bl.a. kan se andras aura och uppnå telepatisk 
kontakt. 

Gustaf von Schulz: Tremere; Österrikes representant. En konservativ mystiker med anlag för 
manodepressivitet. 

Mål: Warszawa och så mycket mark som möjligt till Österrike. Förhindra överdriven preussisk 
expansion.  
Generation: 7 
Fysik: medel 
Psyke: mycket stark 
Social förmåga: medel 
Blodsband: bunden till överordnade inom klanen 
Språk: tyska, franska, italienska, latin, gammalgrekiska 
Krafter: Han har god uppfattningsförmåga och kan bl.a. se auror därtill har han en förmåga att 
dominera mentalt svagare personer till samarbete och styra dem. Starkast är han givetvis när 
det gäller magi. På detta område har han bl.a. makt över eld och kan styra denna och olika 
föremål med hjälp av magiska metoder. Därtill har han börjat utveckla möjligheten att komma 
i kontakt med andevärlden. 

Irina av Gorka; Tzimisce av den Gamla Klanen och dotter till Erganov; påstår sig vara Toreador och 
uppträder som furstens släkting, Irina ”Sobieska”. 

Mål: en prins av Warszawa hon kan kontrollera och hämnd på den som mördade hennes herre. 
Generation: 6 
Fysik: mycket stark 
Psyke: mycket stark 
Social förmåga: stark 
Språk: polska, franska, tyska, latin 
Blodsband: fursten har druckit hennes blod en gång. 
Krafter: har förmåga att ändra sitt utseende och sin kroppsform obehindrat liksom utseendet hos 

psykiskt mycket svagare personer hon vidrör. Stark är hon också när det gäller 
uppfattningsförmåga något som gör att han bl.a. kan se andras aura och uppnå telepatisk 
kontakt. Samt en förmåga att dominera mentalt svagare personer till samarbete och styra dem 

Erika von Eckart; Ventrue; sändebud för fursten av Berlin. 
Mål: Warszawa och så mycket mark som möjligt till Preussen. Möjliggörande av framtida Preussisk 
expantion mot Ryssland. 
Generation:7 
Fysik: svag 
Psyke: mycket stark 
Social förmåga: mycket stark 



Språk: tyska, franska, engelska, italienska 
Blodsband: bunden till fursten av Berlin och har Karl von Bismark bunden till sig  
Krafter: som sagt en förmåga att dominera mentalt svagare personer till samarbete, styra dem 
eller tvinga dem att glömma saker. Dess utom har hon en förmåga att ge ett synnerligen bra 
intryck och påverka andra personer. Stark är hon även när det gäller uppfattningsförmåga 
något som gör att hon bl.a. kan se andras aura samt se och höra övernaturligt bra. 

Edvardo de la Griva; Lasombra, intrigant Sabbat-spion med fyra sabbat-krigare till sitt förfogande. Uppträder 
som Ventrue. 

Mål: förintandet av den gamla Tzimizce-klanen, gärna med stora förluster för Kamarillan under 

Generation:7 (genom diableri) 
Fysik; stark 
psyke. medel 
Social förmåga: stark 
Blodsband: är kollektivt bunden till en sabbatgrupp i Paris och har sina krigare bundna till sig.  
Språk: italienska, franska, spanska, engelska 
Krafter: Han har en förmåga att dominera mentalt svagare personer till samarbete, styra dem 
eller tvinga dem att glömma saker. Dess utom har hon en förmåga att ge ett synnerligen bra 
intryck och påverka andra personer. Hans klan är också utrustad med den ytterst speciella 
kraft som gör det möjligt att kontrollera skuggor. Detta ger honom en total kontroll över 
dessa liksom en möjlighet att samla kring sig eller någon annan ett mörker som inte kan 
genomträngas med synen. 

 

 

 

 

 

 

 



SCENEN 

Fyra vampyrer är gäster hos furst Alexander av Warszawa på ett jaktslott i skogarna utanför 
staden. Slottet är uppfört i vad vi i Sverige skulle kalla gustaviansk stil (sent 1700-tal) och ägs av 
Irina av Gorka som fått det som gåva av fursten. Slottet är helt nytt och är uppfört speciellt för 
hennes behov. Här finns alltså rikligt med möjligheter för en kultiverad vampyr att slappna av 
och vara sig själv. 

Fram tills för tio år sedan var detta platsen för Erganovs borg men under de senaste åren har 
fursten på Irinas önskan rensat bort ruinerna och uppfört detta slott på samma plats. 

 
Karta bifogas 

 

OMGIVNING OCH FASAD 

Slottet ligger mitt ute i en stor ekskog som löper flera mil i samtliga riktningar. Det finns heller 
inga byggnader särskilt nära med undantag av en jordkällare som rymmer en gång till slottets 
källare. 

Slottet och dess flyglar är en våning höga och är målade i en ljust gul nyans. De har många och 
stora fönster vars kanter liksom dörrarna är vitmålade. 

På slottets framsida finns en stor grusplan och på baksidan en grässlänt som löper ned mot en 
liten sjö c:a 50m bort. Gräset klipps dagligen och förblir därför på en höjd av 6-7cm. 

Från grusplanen löper en väg som sträcker sig en dagsresa till Warszawa. Ganska snart 
passerar man då genom en gallergrind i det stängsel som löper från sjön och runt slottet 100m 
ifrån det. 

 

 

1. SALONGEN 

Salongen ligger vänd ut mot skogen på husets baksida och är försedd med stora franska 
fönster som sträcker sig från golv till tak längs hela denna vägg. Rummet är lättsamt inrett enligt 
senaste mode med bekväma soffor i ljust pastellfärgat siden och skärmar med vackra 
landskapsmålningar importerade från Frankrike. Väggarna pryds av guldinramade speglar och 
tavlor skapade av Europas stora konstnärer. De flesta av tavlorna är inhandlade av fursten själv 
under hans resor och speglar mer än någonting annat hans lättsamma men trevliga personlighet. 

På den högra väggen finns även en öppen spis som dock är dold bakom en av skärmarna. 
Rummet är c:a 7 x 10 m och har liksom de övriga en takhöjd på 4m  

 

BIBLIOTEKET 

Detta rum inrymmer en enorm boksamling som fursten gett i gåva till sin unga släkting. Vissa 
av böckerna hittades i ruinerna av den borg som tidigare låg på denna plats. Andra böcker 
härstammar från slott och gårdar över hela Polen och innefattar även mycket från Frankrike. De 
böcker som hör till borgens samling är märkligt nog tämligen unika böcker i ämnet magi. 



Rummet täcks av mäktiga bokhyllor från golv till tak och har därför bara plats för två fönster. 
Dessa båda vätter mot gården och är försedda med tunga blå draperier. På den motsatta sidan 
finns en öppen spis samt en dörr in till ett av sovrummet. 

I ett av hörnan finns även den stora dörren in till slottets kapell och i den motsatta kortändan 
en dörr mot salongen. 

Förutom bokhyllorna är rummet bekvämt möblerat med fåtöljer framför brasan samt ett bord 
med lätta pallar i rummets mitt. 

Dimensioner: 5 x 10 m 

 

SOVRUMMEN 

Slottet har tre sovrum på den övre våningen. De är allihop utrustade med de små extra 
tillbehör som en vampyrs sovplatser kräver; fönstren har tunga ekluckor och draperier som 
effektivt utestänger all sol. Både fönsterluckorna och dörrar går att låsa mycket säkert och det 
skulle ta lång tid och mycket oväsende att försöka forcera dem även med övernaturlig styrka. 

Även med undantag av detta ser rummen mycket lika ut, eftersom de alla är gästrum. Samtliga 
innehåller de en garderob, några tavlor och en himmelssäng. 

Sovrummet som vätter mot biblioteket står till furstens förfogande och han har bott här också 
vid sina tidigare besök. Av de båda rummen i anslutning till matsalen bebos det högra av 
Edwardo de la Griva medan det vänstra delas av Erika von Eckart och den Preusiske 
ambassadören. 

Furstens rum mäter 5x6m och de båda andra 5x5 vardera 

 

MATSALEN 

Matsalen ligger till höger om salongen, mitt emot biblioteket. Rummet har stora fönster ut 
mot gården och står i förbindelse med salongen, två av sovrummen samt tjänarnas flygel. Precis 
innanför dörren till den senare ligger den mörka stentrappa som leder ned till källaren. 

Matsalens huvudmöbel är ett stort vitt bord guldkanter som stå i mitten av rummet omgivet 
av tio vackert snidade stolar i vitt och guld. Väggarna pryds av heroiska avbildningar av stora män 
ur Polens historia. Det största av dessa porträtt är en två meter hög tavla föreställande Alexander 
Sobieski som ung  man i renässansdräkt. 

Från tjänarnas flygel bärs det naturligtvis regelbundet in glas med varm dryck åt gästerna. 
Denna serveras i kristallglas antingen här eller annorstädes. 

Dimensioner: 10x5m 

 

KAPELLET 

Kapellet är det enda rummet i den gamla borgen som restaurerats. Tidigare låg det i ett av 
hörntornens bottenvåning vilket förklarar varför det är cirkelrunt. In kommer man genom en 
dörr från biblioteket Rummet är utfört helt i grå sten och smyckas av uråldriga marmorstatyer 
föreställande korsriddarnas skyddshelgon ärkeängeln Mikael med svärdet i handen samt den 
gamle slottsherren Erganov då han ännu var i livet. Mitt emot dörren finns ett altare med en 
mycket realistisk renässansstatyett föreställande den lidande korsfäste Kristus och bakom denna 
rummets ända fönster som är utfört i färgat glas. På väggarna hänger även flera ikoner med andra 
lidande och gudfruktiga människor. 

I golvet finns en stor gravhäll med järnringar i hörnen. Stenen är för tung att flytta också för 
de flesta av de odöda (de som klarar det är Irina, Edwardo och Arminius) men under den finns 
en järnstege ned till kryptan. 



Dörren till kapellet är av samma typ som sovrumsdörrarna och rummet har en diameter på 
7m. 

 

KRYPTAN  

Är ett runt rum av samma storlek som kapellet ovanför och inrett i samma stil fastän betydligt 
mörkare. Även här finns marmorstatyer men rummet domineras helt av sina båda sarkofager. 
Den större som står i mitten bär en reliefbild av Ermanov på locket och innehåller det förtorkade 
liket av den samme. Den mindre (som är tre meter lång) står vid den bortre väggen och har ett 
lock med relief av Irina i 1400-talsdräkt. Den är mycket riktigt hennes sovplats. 

Stegen slutar vid den större sarkofagens fotända och rummets andra ingång - ännu en tung 
dörr - finns i den högra väggen, alltså mitt emot Irinas kista. Dörren öppnas inåt och är sedd från 
andra hållet bakre väggen i ett väggfast skåp. 

 

KÄLLAREN 

Under slottet finns den gamla borgens källare bevarad. Vissa delar har rustats upp medan 
andra helt enkelt fyllts med sten. De stenhögar som täcker vissa dörrar är det alltså inte så 
givande att flytta på. Källarväggarna är gjorda i stora gråstenar och belysning saknas. Den ljus 
som finns tillgängligt består av ljusstakar som står nedanför trappan och som man kan ta med sig. 
I en del av rummen finns ekskåp och lådor men dessa är alltid tomma. 

Undantag utgör fem rum nära trappan som är inredda som gästrum. De lyses upp av 
kandelabrar och innehåller klädskåp i mörkt men vackert skulpterat trä samt likkistor i samma 
material. Det fjärde av dessa rum sover Herr von Schulz. 

Alla dörrar har lås och nyckeln sitter i på den sida som är längst från trappan.  
Från ett av det bortre rummen löper en lång stentunnel bort till en jordkällare 100m ut i 

skogen. Jordkällaren ser ut som en liten kulle med en trädörr strax under marknivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCENARIOT 

SYNOPSIS 

Östeuropa har under lång tid haft ett antal Tzimizce äldste som dold maktfaktor. En av de 
mäktigaste av dessa var Erganov, före detta prins av Warszawa och stadens i hemlighet 
mäktigaste man.  

Existensen av denna maktfaktor har med tiden insetts av mäktiga personer inom klanerna 
Ventrue och Tremere. Dessa har även slutit en allians om att ta över denna makt. Utan sina 
allierades vetskap har Tremererna bränt ned Erganovs slott men de har samtidigt misslyckats med 
att finna den döde. I stället har Ventrue-fursten av Berlin gjort detta och i största hemlighet 
diablerat honom.  

Äventyret inleds med att prinsen av Warszawa (en ung Toreador) har samlat de övriga 
rollpersonerna till ett slott utanför Warszawa för att försöka uppnå en förhandlingslösning och 
rädda Polens självständighet. Delegaterna från Preussen och Österrike är dock mer intresserade 
av att komma överens med varandra om hur landet skall delas. 

Samtidigt har Arminius - en de övriga Tzimizce-ledarna - börjat vidta motåtgärder för att 
rädda sin klans inflytande och hämnas sin mördade klanfrände. Bland de närvarande 
representeras han av Erganovs dotter Irina. Under äventyrets gång dödar han en Toreador i 
Warszawa ”i avskräckande syfte”. Spelarna blir också medvetna om att de har problem då 
resterna av sabbatens måltider då och då hittas i slottets omgivningar. Dess utom drar 
förhandligarna ut på tiden då Erikas och von Schulz uppdragsgivare tenderar att ställa orimliga 
krav. 

Till sist anländer Arminius till slottet i skepnad av en Toreador (en släkting till prinsen) han 
dödat och försöker själv uppnå sina mål. Det hela urartar och det hela avslutas med att de 
överlevande eventuellt uppnår något slags politisk lösning. 

 

 

2. FÖRSTA NATTEN 

Natten är stjärnklar med en mycket vacker halvmåne. 

 
Spelarna har nyligen anlänt till slottet och har precis hunnit installera sig i sina rum och snyggat upp sig 

efter resan. Nu samlas de i slottets bibliotek för att hälsa mer ordentligt på varandra, föra allmänna samtal 
och till sist möjligen komma fram till någonting viktigt. 

 
Att läsas upp för spelarna: 
Året är 1794. Det är natt. Vi befinner oss i ett franskinspirerat lustslott utslängt på den polska landsbygden en halv 

dagsritt från Warszawa. Slottet är (i synnerhet dagtid) en ljus och luftig byggnad helt i århundradets upplysta civiliserade stil. 
De personer som står och samtalar i slottets praktfullt smyckade bibliotek är alla klädda i det senaste aristokratiska modet 
och ser även de mycket civiliserade ut.  

Den dominerande gestalten i rummet är en blond till synes ung kvinna klädd i volymiös sidenklänning. Ögonen glittrar 
rovdjursliknande mot den vackre unge mannen bredvid henne; en man som inte tycks kunna ta ögonen ifrån henne. Trots att 
båda är vitpudrade i ansiktet så som modet föreskriver tycks den unge mannen avgjort mindre blek än sin härskarinna. 



Ytterligare två män befinner sig i rummet. Den ene är en blek ung man i svart sidenrock som avvaktande iakttar 
kvinnan. Den andre är den ende av de närvarande som bryter mot rummets civiliserade intryck; han är en äldre man klädd i 
ålderdomliga svarta kläder. Mannen som står med ryggen vänd mot det övriga sällskapet tycks med visst intresse studera 
slottets boksamling.  

Fotsteg hörs utanför dörren, glada fransktalande röster närmar sig diskuterades Polens kulturella pånyttfödelse. In träder 
vampyrfursten av Warszawa, en trevlig ung man enligt de flesta. För att försäkra sig om sin ställning har han bjudit in 
dessa delegater från grannländerna så fred och samförstånd skall kunna råda i Östeuropa. Han åtföljs in i salen av en 
vacker men tystlåten dam med östeuropeiskt utseende. 

 
Första nattens händelser är tänkta att bestå av en diplomatisk diskussion då eventuella förbund hinner 

slutas och intrigen kan ta fart. Spelarna kan här även få tid att bekanta sig med sina egna och varandras 
roller. 

Något egentligt behov av att spelledaren ingriper finns här inte så länge diskussionen fortsätter av sig 
själv och även spelledarkaraktärerna kan hålla sig utanför i hög grad. 

Första natten avslutas när diskussionen börjar dö bort eller stelna. 

 

 

3. ANDRA NATTEN 

Innan spelandet av andra natten inleds görs ett avbrott då SL talar med spelarna i enrum. 
Samtliga har sent på morgonen eller tidigt på kvällen fått telepatiska meddelanden utifrån som 
man här spelar med dem en och en. 

Under dagen har ryska trupper börjat samla sig längs Polens östgräns. Österrikes och 
Rysslands trupper kan ta sig fram på motsvarande tid och eftersom alla har gått om spioner 
kommer detta också att ske. Von Schulz, fursten och von Eckart får rapporter om andras 
trupprörelser. 

 

Alexander Sobieski 
Nästa oroande händelse för furstens del är att han får ett oroande telepatiskt meddelande från 

sin bror Georg Wierensky i Warszawa. Denne låter (eller känns eller hur man nu skall uttrycka det 
när det rör sig om telepati) mycket upprörd och börjar med att fråga vad fursten har för 
uppfattning om det meddelande han fick med kurir föregående morgon. När de rätt ut det 
faktum att det inte anlänt någon kurir trots att Georg sänt iväg en förklarar denne meddelandets 
innehåll: en ung Toreador som varit försvunnen under en vecka har nu hittats död i ett varulager 
i stadens skummare delar. Det finns även bevis för att han utsatts för diableri och i närheten av 
liket har man funnit ett meddelande med texten:  

 
”Var hälsade mina unga vänner!  

Tyvärr måste jag säga att sådana här oönskade problem kommer att inträffa med 

jämna mellanrum om vi inte kommer fram till något slags lösning. Jag måste då även 

tillägga att jag inte är helt van vid kompromisser. 

På återseende ädla herrar.  

Er allestädes närvarande vän A” 

Georg försäkrar dock att det går ganska bra att spåra mördaren och att man hittat hans 
sovplats från föregående natt och fortsätter att leta, ingen anledning till oro alltså. 

 
Erika von Eckart får något senare telepatisk kontakt med fursten av Berlin som vill veta hur 

saker och ting förhåller sig. Han är inte beredd att acceptera en uppgörelse där han inte får 
makten över Warszawa och en öppen väg österut för Preussens trupper. Han förklarar att alla 



tänkbar allianser bör slutas och att det i fall som detta är bättre att vara allierad med alla och 
sedan förråda de flesta än att bara ha en allierad som man sedan är bunden till. Dess utom kräver 
han att allt skall gå fort eftersom de ryska trupperna börjat dyka upp vis Polens östgräns. Om 
makterna i västra delarna av landet inte enar sig om en uppdelning snarast så finns det risk att 
ryssarna marscherar in och tar stora delar själva. 

 
Även Irina av Gorka får ett telepatiskt meddelande: har hon inte allierade kräver Arminius att 

hon skaffar sig det snarast. Han anser att klanen behöver stöd från andra klaner för att återta 
makten.  

Arminius är alltid krävande och våldsam men låter för tillfället mycket nöjd med sig själv och 
hävdar att han minsann uträttar saker till skillnad från henne. Blir han tillfrågad upplyser han om 
att han ägnat sig åt att skrämma upp Toreadorerna genom att döda ett par av dem. Därmed har 
han även en utmärkt förklädnad genom att han kan anta deras utseende. Han tillägger även att 
han kommer till slottet följande natt och förväntar sig att saker och ting är som de skall vara då. 

Han meddelar även att Irina om han lyckas med sina uppdrag kommer att belönas med sin 
herres plats bland De Tolv. 

 
Gustav von Schultz kontaktas av en person mycket högt upp i Tremeres maktpyramid 

nämligen Östeuropas rådsherre Etrius. Denne berömmer Gustav för hans insatser och ber 
honom prioritera klan Tzimisce framför gränsfrågan. ”Däremot kanske man borde ge Johannes 
(fursten av Wien) någonting som gör honom glad; Warszawa eller så…”. 

Då von Schulz stigit upp på morgonen beger han sig till biblioteket (om han inte protesterar 
naturligtvis…). Han kan här notera att vissa av böckerna i den magihylla han redan funnit är 
verkligt intressanta. Bakom dessa finner han ytterligare gömda böcker. Även om det inte rör sig 
om tremerisk magi så verkar det vara någonting snarlikt, eller åtminstone vampyriskt, något han 
inte sett tidigare, något som skulle kunna vara Tzimizces beryktade magi! 

Han hinner dock inte studera detta eftersom han hör det övriga sällskapet närma sig. 

 
Om Erika eller Gustav von Schulz får Irinas roll eller Arminius existens klar för sig beordrar 

respektive uppdragsgivare dem att hemlighålla detta tills vidare och först lägga under sig Polen 
med stöd av vilka allierade som helst. Att lura till sig stöd från dessa ålderstigna varelser bör inte 
vara allt för svårt. 

 
Vädret har blivit en aning mulet. 

 
Natten börjar inte bra för fursten. I stället börjar den med att en av hans tjänare möter honom 

utanför sovrumsdörren där han tydligen väntat ett tag på att han skulle vakna. Tjänaren verkar i 
det närmaste hysterisk och förklarar att en av betjänterna hittats död mitt på grusplanen. Det hela 
är mycket blodigt och ser klart otrevligt ut. 

Om någon av spelarna undersöker liket kommer de komma fram till att den unge mannen 
dödats och tömts på blod av en vampyr - en uppenbart sadistisk vampyr med klor dess utom.  

Det är naturligtvis Sabbatens framfart som man sett ett exempel på. Edwardo bör inte vara 
särskilt förvånad men han kan ju om han vill tala med dem och försöka få dem att inte göra 
sådana här saker - om han känner för det. 

 
Mot slutet av natten blir vädret snabbt värre och det börjar regna häftigt. 

 
(händelserna bör gå så här långt först sedan spelarna hunnit diskutera och undersöka dagens 

händelser) 

 



Vid tvåtiden börjar Arminius inse att han är förföljd av flera medlemmar ur klan Toreador och 
beslutar sig för att ge sig av till slottet genast. Han tar än en gång kontakt med Irina och meddelar 
att han kommer tidigare än beräknat. Att han inte kommer att hinna fram före morgonen 
bekymrar honom inte och han förklarar sitt agerande med att han beslutat ta saken i egna händer. 

 
Arminius beger sig till slottet i vagn omedelbart. Kusken och de två männen i vagnen när 

mentalt dominerade och kommer att göra allt för att försvara honom. De hinner naturligtvis inte 
fram före gryningen men de har med sig en likkista som han lägger sig i medan de stannar på en 
sidoväg utom synhåll från vägen till slottet. Inan han lägger sig går han dock på jakt i skogen där 
han möter sin ”klanfrände” ur Sabbaten. Denne är ensam men försöker dumt nog attackera 
Arminius som ser hur den yngre vampyren skapar klor på sina fingrar på ett sätt som avslöjar 
vilken klan han tillhör. Arminius inser detta och sliter den andre i stycken innan han lyckats lugna 
ner sig har resterna av den yngre vampyren spritts ut över hela området. Arminius har emellertid 
makt över besten inom vampyrer, särskilt yngre sådana och de Sabbat-vampyrer som gömmer sig 
i skogen drabbas av panik.  

Tidigare har de tre andra sabbatmedlemmarna rekognoserat i skogen medan deras kamrat varit 
ute och jagat. De har nyligen funnit jordkällaren och flyr nu rakt in i denna där de nu även finner 
gången till slottet.  

Edwardo bör få höra sabbatens skräckslagna version av dessa händelser. Tar han inte kontakt 
själv bör de alltså göra detta.  

 
Beslutar Edwardo att använda sina våldsreurser vid denna tidpunkt är det lämpligt att 

Sabbaten lider förluster. Följande natt bör spelledaren däremot avgöra med hjälp av 
styrkeförhållandena.  

 

Före morgonen kommer tjänarna att rapportera upphittandet av ytterligare ett lik tömt 
på  blod detta återfinns en bit ut i skogen och är ytterligare ett av sabbatens offer. Liket är efter 
en lokal bonde och bär märken efter ickemänskliga klor som Irina noterar är så pass märkliga att 
de måste vara efter en Tzimizce med förändrat utseende.  

 
Straks före gryningen anländer Arminius till slottet. Han är har antagit utseendet av den unge 

Toreadoren Michael Vorsynski som han dödade för ett par dagar sedan. Han är iförd en ganska 
typisk 1700-talsklädsel och har ett ungt mycket vackert ansikte samt långt svart hår (han använder 
naturligtvis även Toreadorens kläder och peruk.). Han förklarar för fursten att han har kommit 
dit eftersom han tyckte att fursten borde få veta att efterforskningarna efter mördaren går framåt 
och att man föregående natt var mycket nära att fånga honom. Även om han kom undan då så 
kommer han inte att göra det igen. Fursten kan dock lägga märke till att ”Michael” inte beter sig 
riktigt som vanligt. Normalt är han en mycket trevlig och belevad ung man men nu är han direkt 
otrevlig. Någon direkt förklaring till att han behövt komma själv när det finns telepatisk kontakt 
kan han heller inte ge. Han säger bara att det går att manipulera tankeöverföring och att sådant 
inte är att lita på. 

 

 

4. TREDJE NATTEN 

Vädret domineras av åska och ösregn. 

 
Sabbaten passerar in i källaren och börjar undersöka denna. Personer som går ner här under 

natten kommer höra svaga ljud av något som rör sig. Gangrellen är dock den av alla närvarande 



som har bäst hörsel och följaktligen kan Sabbaten dra sig undan relativt tyst om det skulle hända 
något. Blir de inträngda i ett hörn försvarar de sig naturligtvis men det är olämpligt att spelare blir 
dödade av denna orsak.  

 
Arminius håller (i enrum) korta ganska bryska utfrågningar om situationen och de närvarande, 

först med Irina och sedan med hennes eventuella allierade. Om allierade saknas får han ett 
vredesutbrott och hotar med att döda henne och säger att hon definitivt inte har några belöningar 
att vänta sig när allt är över.  

Har inte Irina kommit fram till det försöker han dess utom själv ta reda på vad som hände 
med Erganov. Han har som person rätt svårt att vara diplomatisk och det är mer troligt att han 
väcker misstankar än att han verkligen får reda på någonting. Det är dess utom troligt att han blir 
lurad om någon försöker lura honom genom att ge överdrivna politiska löften eller lägga skulden 
på någon annan. Han är för övrigt också mycket lättledd och om Irina misstänker någon kommer 
han att förutsätta att denne är skylldig. 

 
Om Arminius blir inträngd i ett hörn av de andras misstankar kommer han öppet att återta sitt 

normala utseende.  
Efter att ha återtagit sitt normala utseende talar han om vad han vill och förväntar sig att bli 

åtlydd. Vad han anser skall bli mötets resultat är att alla utländska makter skall lämna Polen 
omedelbart och inte lägga sig i vem som styr! Har han och Irina lyckats uppnå ett avtal så kräver 
Arminius i stället detta och formulerar det så att det låter som den polska stormaktens 
återupprättande. Huruvida han anser att fursten av Warszawa skall få sitta kvar beror helt på hur 
denne betett sig och naturligtvis kräver han också att Erganovs mördare skall lämnas ut till 
honom! 

Om han inte återtagit sitt utseende offentligt kommer motsvarande att ske i enrum med hans 
allierade medan dessa förväntas ställa motsvarande krav till de övriga. 

Här är det tänkbart att det blir någon form av slutstrid. Blir det inte det så är det troligt att 
Arminius provocerar fram en genom att handgripligen börja straffa sina fiender! Naturligtvis 
kommer också Sabbaten upp ur källaren om de hör strider. 

 
Slutstrid...... 

 

 

 

5. EPILOG 

Äventyret avslutas lämpligen med en genomgång av resultatet. Det troligaste är en relativt 
jämn delning av Polen där Ryssland får stora fördelar. Hjälp från Tzimizce är till viss hjälp för 
den som får det, dock inte avgörande då moderna arméer är utrustade med moderna eldvapen 
som även den starkaste vampyr får svårigheter med. 

Naturligtvis har furst Alexander helt rätt i att den verkliga fienden är Franska Republiken och 
medan Östeuropas stormakter grälar om Polen marscherar  de franska generalerna Bernadote 
och Bonaparte allt längre in i Tyskland och Italien. Några år senare utropar sig generalen 
Napolion Bonaparte till fransmännens kejsare och för sina arméer vidare genom Preussen och 
Österrike för att ockupera Polen och sedan fortsätta vidare in i Ryssland. 

 



SPELLEDARPERSONER 

diverse tjänare (ghouls och människor) samt  
Preusens Ambasadör Karl von Bismark: (människa) En ung preussisk aristokrat från en uppåtgående familj 

Sara von Eckarts beskydd. Då även han står under hennes direkta beskydd hoppas han på att få ut mer av 
sin karriär en ett framgångsrikt liv. Han är blodsbunden till henne och beundrar henne oerhört vilket 
också innebär att han ser det som en ren njutning att hon dricker blod från honom. Att hon ser honom 
som någonting ätbart och möjligen användbart snarare än som en vän tycks inte ha gått upp för honom. 
Han följer tätt efter henne vart hon än går och gör allt han blir tillsagd. 

Generellt för ickevampyrer gäller att de inte kan motstå särskilt mycket! 
Genom telepatsk kontakt Fursten av Berlin som är Sara von Eckarts mästare. Han är en militant 

preussisk adelsman från 1200-talet med konservativa ideal och höga krav på sina underordnade. 
På samma sätt Etrius medlem i Tremeres inre råd och ansvarig för Östeuropa. Etrius är en försiktig 

och kompromissvillig person och vid det tillfälle då han kontaktar von Schulz är han vänligt 
sinnad och om ingenting ger honom skäl att vara annat är han även uppmuntrande. Han är 
naturligtvis inte Gustavs närmaste överordnade men anser att just detta uppdrag är viktigt nog att 
påkalla hans intresse. 

Fyra Sabbat-vampyrer som ingår i Svarta Handen:  
Sabbaten dödar tre människor per dag. Dessa töms mer eller mindre uppenbart på blod. De kan inte 

döda spelare förrän de avslutande nätterna och är en och en betydligt svagare än spelarna. De kommer alla 
från USA och talar bara engelska. Om dagarna gräver de ned sig i jorden och de ser ut därefter. De är 
blodsbundna till varandra och till Edwardo som ger dem order. När han talar med dem kommer de alltid 
att vilja ha mer våld än han men de går att övertala och gör till sist klagande som de blir tillsagda. 

 
 

 
Generation: 10 

 
Fysik: 

Styrka: 3 
Smidighet: 2 
Motståndskraft: 4 

 
Sociala:  
 Karisma: 2 
 Manipulation: 2 
 Utseende: 2 

 
Mentala:  
 Uppmärksamhet: 3 
 Intelligence: 2 
 Wits: 2 

 
Discipliner:  
 Obtenebration: 2  
 Potence: 1  

 
Förmågor:  



 Dodge: 3 
 Brawl: 3 
 Survival: 4 
 Drive: 2 
 Mellee: 3 

 
Virtues: 
 Callousness: 2 
 Instincts: 3 
 Morale: 2 

 
Path of Cathari: 4 
Willpower: 3 

 
En av dem har även Vissicitude 1 samt Body alteration 1 

 
Arminius Tzimizce av den gamla klanen. 
Arminius var den germanske hövding som en gång besegrade kejsar Augustus när denne 

försökte inta Germanien. Under folkvandringstiden nådde hans makt sin höjdpunkt men sedan 
800-talet har han slagit sig till ro i en ständigt växande borg i karpatiska bergen i södra Polen. På 
1500-talet gjorde hans ättlingar uppror och han lever nu ensam i borgen med ett fåtal som en av 
De Tolv. Nu har han beslutat sig för att hjälpa den unga Irina att avvärja hotet mot De Tolv. 

Han är lång och kraftig men ser ut att var i sextioårsåldern. Ansiktet är skarpskuret och lätt 
fårat medan håret är relativt kort och svart med grå slingor. Han har dess utom stålblå ögon och 
en obehaglig tendens att stirra på folk. 

Han föraktar allt som är modernt eller ens nytt, inklusive yngre vampyrer. Hans egen 
inställning till saker och ting är tämligen våldsam och han har stora svårigheter med att förstå att 
politik kan vara mer komplicerat än att den starkaste alltid vinner särskilt om han slår först. Det 
är alltså inte så svårt att lura honom genom att förenkla situationen och han är dess utom svag för 
smicker. 

Generation: 5 
Krafter: har förmåga att ändra sitt utseende och sin kroppsform obehindrat liksom utseendet 

hos psykiskt mycket svagare personer hon vidrör. Stark är han också när det gäller 
uppfattningsförmåga något som gör att han bl.a. kan se andras aura och uppnå telepatisk kontakt. 
Samt en förmåga att dominera mentalt svagare personer till samarbete och styra dem. Därtill kan 
han uppnå total kontroll över djur liksom i fråga om mentalt svaga vampyrer kontroll över besten 
inom dem. 

 
 

 
Fysik: 

Styrka: 5 
Smidighet: 4 
Motståndskraft: 3 

 
Sociala:  
 Karisma: 5 
 Manipulation: 5 
 Utseende: 2 

 
Mentala:  



 Uppmärksamhet: 2 
 Intelligence: 3 
 Wits: 2 

 
Discipliner:  
 Auspex: 6  
 Dominate: 3 
 Vissicitude: 5 
 Animalism:5 

 
Förmågor: 

 
 Body Alteration: 3  
 Empaty: 3 
 Subterfuge: 4 
 Dodge: 3 
 Brawl: 4 
 Intimidation: 5 
 Leadership: 5 
 Survival: 4 
 Animal Ken: 4 
 Drive: 2 
 Mellee: 4 
 Etiquette: 1 
 Occult: 3 
 Politics: 3 
 Lingvistics: 3 
 Finance: 2 

 

Virtues: 
 Coscience: 1 
 Self-Control: 2 
 Courage: 4 

 
Humanity: 2 
Willpower: 7 

 

 
Ingen enskild person i äventyret kan besegra honom men tre eller fyra av spelarna kan göra 

det till sammans - med viss svårighet och efter viss tid. Också Sabbaten kan med stöd av ett par 
spelare lyckas med samma sak.  

 
”Var hälsade mina unga vänner!  

Tyvärr måste jag säga att sådana här oönskade problem kommer att inträffa med 

jämna mellanrum om vi inte kommer fram till något slags lösning. Jag måste då även 

tillägga att jag inte är helt van vid kompromisser. 

På återseende ädla herrar.  

Er allestädes närvarande vän A” 

  



ALEXANDER SOBIESKI:  

1. TOREADOR ; FURSTE AV WARSZAWA 

Personhistoria 
Alexander Sobieski föddes i början av 1400-talet som andre sonen i en mäktig polsk adelssläkt. 

Hans föräldrar lät uppfostra honom i renässansens anda och han fastnade tidigt för den franska 
och italienska kulturen som vid denna tidpunkt stod oerhört långt över den barbariska Polska. 
Visserligen har han aldrig hittat den konstform som passar hans begåvning (somliga skulle kanske 
säga att det beror på att han inte har någon sådan…) men han har i stället gått in för att stöda 
konstnärer inom samtliga områden. Som Warszawas främste mecenat var det naturligt att han 
drog till sig uppmärksamhet inom den konstälskande Toreador-klanen och till sist belönades han 
med det eviga livets gåva. 

Under 1600-talet blev han allt mer förtjust i fransk kultur och tillbringade därför över hundra 
år vid hovet i Paris. Vid hovet var politiken en lika naturlig del av det sociala livet som filosofiska 
diskussioner och konst - den var enkelt ett fritidsnöje bland många andra. Utan att egentligen 
menat det fick Alexander Sobieski med sina internationella kontakter därför en viktig roll i 
Warszawas diplomati. 

Då politiskt kaos utbröt bland Warszawas odöda under 1770-talet och då de stridande 
fraktionerna valde att utse en kompromisskandidat till furste visade det sig att den ende något så 
när inflytelserike person som inte hatades av alla andra var just Alexander Sobieski och sedan 
dess är han Polens härskare.  
 

Världsbild 
Frankrike så som det såg ut före revolutionen är furst Alexanders stora förebild. Detta land 

har byggts upp gemensamt av klanerna Toreador och Ventrue. Klanen Ventrue är enligt hans 
uppfattning den näst mest civiliserade klanen då dess medlemmar är ofta både kultiverade och 
trevliga men alldeles för fixerade vid politik (se bara hur tråkigt det blivit i Tyskland där de fått 
styra som de vill). Toreador däremot är en klan där man förmår njuta av efterlivets glädjeämnen - 
furst Alexander har alltid föredragit trevligt sällskap och vackra kvinnor framför politik; politik är 
arbete; arbete är tråkigt! Hans uppfattning är att det eviga livet är till för att njutas; arbete är för 
dödliga och ofrälse och fursten hör verkligen inte till någon av dessa grupper. 

Till skillnad från de flesta andra makthavarna i Europa har han dock insett att revolutionen 
som bröt ut i Frankrike för ett par år sedan är ett allvarligt hot. Även om han själv anser sig stöda 
förnyelse och utveckling så inser han att folket har kommit att tolka detta som att de har rätt att 
ta makten från aristokratin. Han är dessutom övertygad om att Brujah-klanen som tagit 
kontrollen över Frankrike hotar att göra samma sak i andra länder om det inte stoppas. Om 
Europa skall räddas från barbariet och pöbelväldet är det alltså nödvändigt att Europas furstar 
slutar slåss med varandra och enas mot den gemensamme fienden! 

Ett annat problem är klanen Tremere som efter att Tzimisce gått under i anarkupproret på 
1500-talet tagit kontrollen över Östeuropa. Problemet med Tremere är att de lever instängda i 
sina bibliotek och laboratorier och därför inte vet hur världen fungerar idag! Antagligen kommer 
det att ta århundraden för de här varelserna att fatta att världen kan förändras och då kommer 
revolutionen redan ha krossat dem. Att de skulle fatta fördelarna med utveckling och modern 
kultur är antagligen bortom allt hopp. 
 

Politiska mål 
Furstens mål i Polen är att rycka upp landet ur det medeltida mörker som ruvar över det och 

förvandla det till en upplyst despoti med det förrevolutionära Frankrike som förebild. Han är 



medveten att stormakterna runt omkring hotar Polens självständighet men försöker uppnå en 
förhandlingslösning. Samtidigt måste han försöka få dem att ena sig för att gå i krig mot Franska 
Republiken. För att uppnå allt  detta har han bjudit in representanter för stormakterna Preussen 
och Österrike till ett möte i ett litet slott utanför Warszawa där de nu befinner sig. Att någon rysk 
representant inte har bjudits in beror på att fursten anser ryssarna för barbariska för att kunna 
förstå förhandlingslösningar. Ryssland ligger dess utom för långt från Frankrike för att de skall 
kunna inse vilket hot revolutionen innebär. 
 

Karakteristika 
Fursten av Warszawa är en vacker, kultiverad och något snobbig (till synes) ung man. Hans 

kläder och övriga uppenbarelse följer naturligtvis modet. Sammanfattningsvis är han den perfekte 
hovmannen - vilket gjorde honom mycket framgångsrik i Paris men inte nödvändigtvis kommer 
att göra honom till en lämplig härskare i Polen. 

Bland gästerna på slottet finns även hans nära väninna och släkting grevinnan Irina Sobieska. 
Att de odöda inte kan bli förälskade är uppenbarligen en myt då han är älskar henne mer än han 
älskade någon kvinna medan han levde. Hela slottet är för övrigt en gåva från honom till henne 
uppfört för några år sedan på ruinerna av en medeltida borg. 
 

Citat: 
”Om människorna vore mer kultiverade och ägnade sin tid åt att bilda sig i stället för att 

förshärja varandras länder skulle världen vara en bättre plats. Vi som är deras herrar borde föregå 
med gott exempel i stället för att förleda dem till än djupare brott. 

Jag mins ljusen i Paris…” 
 

Generation: 7 
Fysik: medel 
Psyke: stark 
Social förmåga: mycket stark 
Språk: polska, franska, italienska 
Krafter: Alexander har kan röra sig övernaturligt snabbt samt ger ett synnerligen bra intryck 
och har en enorm förmåga att påverka andra personer. Starkast är han när det gäller 
uppfattningsförmåga något som gör att han bl.a. kan se andras aura och uppnå telepatisk 
kontakt. 

 
Värden: 
 
Fysik: 

Styrka: 1 
Smidighet: 3 
Motståndskraft: 2 

 

Sociala:  
 Karisma: 4 
 Manipulation: 2 
 Utseende: 4 
 

 
 



Mentala:  
 Uppmärksamhet: 3 
 Intelligence: 2 
 Wits: 3 
 

Discipliner:  
 Auspex: 6  
 Celerety: 1 
 Presence: 3 
 

Förmågor: 
 Empaty: 5 
 Subterfuge: 5 
 Alertness: 2 
 Acting: 3 
 Dodge: 3 
 Intimidation: 1 
 Leadership: 1 
 Mellee: 4 
 Etiquette: 5 
 Music: 3 
 Politics: 3 
 Lingvistics: 2 
 Law: 1 
 Finance: 1 
 

Virtues: 
 Coscience: 2 
 Self-Control: 3 
 Courage: 2 
 

Humanity: 7 
Willpower: 5 

 
  



 

1. EDVARDO DE LA GRIVA; 

 Lasombra, Sabbat-spion. Uppträder som Ventrue. 
 

Personhistoria 
Edvardo de la Griva föddes 1495 som yngre son till en italiensk furste av mindre betydelse. 

Trots furstendömets litenhet utbildades han dock i alla de färdigheter som sonen till en 
renesansfurste måste behärska; d.v.s. snart sagt allting från fäktning till diplomati och antikens 
historia. Tidigt lärde han sig beundra både Alexander den store och tidens storheter som t.ex. 
Cecare Borgia. Vid tjugo års ålder överträffade han dem emellertid alla då han inträdde i klan 
Lasombra och Sabbaten. Klanens vid denna tid nygrundade sekt var i desperat behov av att 
försvara sina ställningar i Italien och den unge Edwardo fick tillfälle att utmärka sig för sitt mod 
på slagfältet. Mest framgångsrik blev han emellertid som infiltratör bland de aristokrater som 
nedlåtit sig att uppgå i Kamarillan. 

 
Attityder 

Edvardo är lojal mot Sabbatens ideal, så som han tolkar dem, men han anser samtidigt att 
många av sektens medlemmar beter sig primitivt och barbariskt. Fördelen med Sabbaten är dock 
att man får tolka saker och ting precis som man vill. De grundläggande idealen så som han tolkar 
dem är dock att varje individ till varje pris måste följa sina egna instinkter - innebär detta att slita 
människor i stycken (vilket inte är helt ovanligt inom Sabbaten) är detta alltså vad man bör göra. 
Den andra grundläggande regeln är att man skall njuta av det man gör - vilket inte är särskilt 
svårt. För det tredje skall man vara fullständigt lojal mot sina kamrater och mot Sabbaten som 
helhet. På grund av Sabbatens natur går det senare dock sällan ut över de tidigare utan lojalitet 
och ordning upprätthålls bara i den mån det är nödvändigt för att bekämpa sektens fiender. 

Under lång tid har han dock inte levt med Sabbaten utan i stället agerat infiltratör i Kamarillan. 
Detta gör han inte enbart av pliktkänsla. Snarare ser han det som en möjlighet att utnyttja en 
renässansmänniskas alla talanger i ett värdigt spel. Saken är helt enkelt den att han är för 
intelligent och mångsidig för att få fullständig tillfredställelse av en rent fysisk jakt på människor. 
I stället ägnar han sig också åt den större utmaningen att överlista andra vampyrer. Han älskar att 
umgås, att spinna intrignät kring sina byten och att till sist döda dem. Detta är också hans väg till 
högre andliga nivåer. Sådana vägar är nämligen vanliga inom Sabbaten och Edvardos väg brukar 
kallas Maktens Väg. Utövandet av den kan innebära allt från politiska intriger till att tortera fångar 
i koncentrationsläger, men det är en fråga om ens personlighet var man lägger tyngdpunkten. 

Det stora felet med Kamarillan är som han ser det att dess medlämmar inte förmår leva ut sin 
personlighet fullständigt. Detta verkar mest bero på att de sitter fast i gamla tänkesätt om lojalitet, 
moral och annat. Lojalitet är visserligen viktigt även inom Sabbaten men skillnaden är den att 
man inom Kamarillan riktar sin lojalitet mot sina halvt senila äldste och inte mot sina kamrater. 
Att följa mänsklig moral är naturligtvis bara absurt! 

Värst inom Kamarillan är naturligtvis Ventrue som fungerar mer som människor än som 
vampyrer i sitt meningslösa karriärstänkande och precis som Brujahs fastnat i mycket mänskliga 
politiska strider. Toreadorerna är lite bättre men har aldrig lyckats lära sig känna igen verklig 
skönhet eller njutning medan Tremearerna som ständigt sitter försänkta i sina gamla böcker 
knappast kan ses som riktiga vampyrer. Vad gäller de äldre Tzimizsche så är de faktiskt både 
farliga och imponerande men måste ändå krossas eftersom de är Sabbatens svurna fiender, att 
komma undan dem var ju ett av huvudsyftena med sektens grundande! 

 
Karakteristika 



Till det yttre är han en ung man med fördelaktigt yttre och smidigt rörelsemönster. Smidighet 
är också ett lämpligt ord för att beskriva hans sociala egenskaper. Han kan nämligen vara både 
trevlig och övertygande - i synnerhet mot människor han planerar att sätta tänderna i. 

Han närvara på mötet som rådgivare åt Erika von Eckart som representerar Preussen och klan 
Ventrue. Hon är en imponerande begåvad vampyr och det skall bli ett sant nöje att se hur hon 
reagerar när hon inser vad han egentligen sysslar med, ett lika stort nöje som det skall bli att sätta 
tänderna i henne när allt detta är färdigt! Att låtsas vara Ventrue medför svårigheter mest 
eftersom det betyder att han måste dölja flera av sina naturliga drifter, men han är å andra sidan 
van. 

 
Nuvarande uppdrag 

Det har visat sig att stora delar av klan Tzimisce fortfarande finns kvar även utanför Sabbaten. 
Det har även visat sig att inte bara Sabbaten utan även Kamarillan är inriktad på att förstöra dessa 
rester av den gamla klanen. Edwardos uppdrag är helt enkelt att driva de ledande personerna i 
Polen till fullskaligt krig mot denna klan. Han har infiltrerat som ”Ventrue” och rådgivare åt 
Erika von Eckart - en av de mer inflytelserika vampyrerna i norra Tyskland - och försöker 
utnyttja henne för detta syfte. Hon är helt medveten om hotet från Tzimisce och är på god väg 
att göra vad han vill att hon skall göra. 

Naturligtvis är det meningen att Kamarillan skall få ta förlusterna i de kommande striderna 
men för säkerhets skull har Edwardo med sig en livvakt bestående av tre andra Sabbat-vampyrer 
som gömmer sig i skogarna kring slottet och som han håller kontakt med regelbundet. En 
möjlighet att väcka deras uppmärksamhet så att de dyker upp på mötesplatsen utanför slottet är 
att använda sig av skuggsignaler som budbärare, något som han är mycket bra på. 

 

Generation:7 (genom diableri) 
Fysik; stark 
psyke. medel 
Social förmåga: stark 
Blodsband: är kollektivt bunden till en sabbatgrupp i Paris och har sina krigare bundna till sig.  
Språk: italienska, franska, spanska, engelska 
Krafter: Han har en förmåga att dominera mentalt svagare personer till samarbete, styra dem 
eller tvinga dem att glömma saker. Dess utom har hon en förmåga att ge ett synnerligen bra 
intryck och påverka andra personer. Hans klan är också utrustad med den ytterst speciella 
kraft som gör det möjligt att kontrollera skuggor. Detta ger honom en total kontroll över 
dessa liksom en möjlighet att samla kring sig eller någon annan ett mörker som inte kan 
genomträngas med synen. 

 
Värden: 

 
Fysik: 

Styrka: 3 
Smidighet: 4 
Motståndskraft: 3 

 
Sociala:  
 Karisma: 2 
 Manipulation: 5 
 Utseende: 3 

 
Mentala:  



 Uppmärksamhet: 2 
 Intelligence: 3 
 Wits: 4 

 
Discipliner:  
 Presence: 3 
 Dominate: 3 

 Obtenebration: 4 

 
Förmågor: 
 Acting: 4 
 Empaty: 2 
 Subterfuge: 3 
 Dodge: 3 
 Brawl: 3 
 Intimidation: 3 
 Leadership: 3 
 Etiquette: 4 
 Security: 3 
 Stealth: 3 
 Occult: 3 
 Politics: 3 
 Lingvistics: 3 
 Firearms: 2 
 Melee: 3 

 

Virtues: 
 Callousness: 3 
 Instincts: 1 
 Morale: 3 

 
Path of Power and of the inner Voice : 6 
Willpower: 7 
  



 

1. ERIKA VON ECKART; 

 Ventrue; sändebud för fursten av Berlin. 
 

Personhistoria 
Erika von Eckart har varit politiker sedan hon 1423 vid sjutton års ålder ärvde sin fars 

furstendöme i norra Tyskland. Snabbt drogs furstendömet in i en konflikt där hon manövrerade 
så skickligt att hon kom att bli ett hot mot den betydligt större staten Brandenburg-Preussen. 
Detta innebar också att hon fångade uppmärksamheten hos dennas faktiske härskare; 
vampyrfursten av Berlin. I normala fall skulle han ha krossat en mänsklig motståndare. Det 
faktum att en arton årig flicka utan politisk erfarenhet kunde vara en så begåvad motståndare fick 
honom emellertid att ändra sig och rekrytera henne i stället. Sedan dess är hon hans lojala 
”dotter” och brukar sin begåvning för klan Ventrues och Preussens räkning. 

 I dag är du en av de mer framstående vampyrerna i Berlin och du tänker bli ännu 
framgångsrikare. Hon är en kallt beräknande person som är helt lojal mot sin klan, sitt land och 
sin furste och som förväntar sig att bli belönad för detta.  

 
Attityder och karakteristika 

 
I sitt förhållande till andra är Erika von Eckart extremt logisk och beräknande person som 

bedömer både dödliga och odöda efter den enkla måttstocken av hur användbara de är och vilka 
svaga punkter de har som kan utnyttjas för manipulation. För att ta ett exempel så är 
ambassadören Karl von Bismark bra som blodföråd men för betydelselös som politiker, hon 
skulle dock få problem om han försvann eftersom hon bara kan dricka av tyska adelsmän och 
närmaste sådana finns på ambassaden i Warszawa. Att manipulera människor är dock sällan svårt 
eftersom de är mentalt så svaga. De odödas svagheter är lite mer varierande men många, 
synnerhet toreadorer och lustigt nog även Sabbat är så känslosamma att det bara är att få dem 
känna sig bra till mods och njuta av situationen för att de skall gå med på vad som helst. Andra 
som tremerer och sannorlikt även äldre Tzimizscke har det problemet att de helt enkelt inte följer 
med i utvecklingen, det har t.o.m. hänt att tremere-kontrollerade stater glömt bort att försvara sig 
mot sprängämnen i krig bara för att sådana inte var vanliga på 1500-talet. Att manipulera ventrues 
är däremot svårt eftersom de är både logiska och fördomsfria, så vist är det tur att mannen från 
Wien bara är Tremere. 

Allt detta skall naturligtvis inte tolkas som att Erika ger ett cyniskt eller otrevligt intryck; tvärt 
om kan hon ge i stort sett vilket intryck hon vill och verkar därför i allmänhet vara mycket trevlig. 
Trehundra år i diplomatkretsar vid olika europeiska hov har lärt henne exakt hur man skall 
uppföra sig när man vill manipulera sina medvarelser. Metoden är i allmänhet att göra gott intryck 
och konversera belevat med sina offer även om det naturligtvis är mer praktiskt att bara ge order 
när någon är tvungen att lyda är beredda att lyda! 

 
Politik 

1771 slöts ett avtal mellan Ventrue-ledarna i Preussen, Österrike och Ryssland samt klan 
Tremeres högsta ledning i Wien. Tremererna hade kommit fram till att Polen fortfarande stod 
under ledning av den urgamla klanen Tzimisce och man enades om att utrota denna för att sedan 
dela på dess maktställning. Trots svårigheterna med detta lät fursten av Berlin i hemlighet 
övervaka sina allierade. Detta gav god utdelning då hans utsända bevittnade hur en grupp mäktiga 
tremerer begav sig till ett gamalt slott utanför Warszawa och efter en hård strid mot märkliga 
övernaturliga varelser stormade och brände ned detta. Då de sedan avlägsnat sig och de berlinska 



spionerna sökte igenom ruinerna fann de en i dvala försänkt svårt skadad gammal vampyr som de 
förde med sig tillbaka till Preussen. Fursten beslutade sig sedan för  att diablera den gamle(detta 
är naturligtvis hemligt och Erika är en av de få utvalda som känner till det). Berlin behöver 
nämligen all kraft det kan få eftersom furstens mål är att skapa ett tyskt kejsardöme som skall 
sträcka sig från östra Polen till gränsen mot Frankrike. Landet måste därför få en så stor del av 
Polen som möjligt. Det är också viktigt att Österrike inte spärrar av vägen österut eftersom 
Preussen bör få möjlighet att expandera längre österut i framtiden. Minst lika intressant är också 
att fursten av Berlin lovat Erika en ännu större maktställning (eventuellt egna områden i 
Sydtyskland) om hon kan ställa huvudstaden Warszawa under hans styre. Det finns naturligtvis 
inget hinder för att den nuvarande fursten där sitter kvar som marionett men det viktiga är att 
staden inte tillfaller Österrike eller Ryssland. 

Att man agerar just vid denna tidpunkt beror på att stormakten Frankrike har drabbats av 
interna problem i och med Franska Revolutionen. Detta är helt till Preussens fördel eftersom det 
ger landet möjlighet att utvidga sitt territorium utan att Frankrike lägger sig i och försöker hindra 
preussarna från att bli för mäktiga. Nu gäller det att dra fördel av situationen innan Frankrike 
löser sina problem och börjar ge sig på omgivningen igen. 

I Warszawa är Erika von Eckart i sällskap med Preussens ambassadör hos kungen av Polen. 
Bland de odöda är det dock känt att det är hon som är den värkliga ambassadören. Eftersom 
hennes klan inte dricker blod från vem som helst finns det ytterligare ett skäl till att den unge 
diplomaten följer dig på hennes resor. Nämligen som försörgningskälla. Med sig har hon även en 
vampyr som du efter en tid insett vara en infiltratör från Sabbaten. Dennes syfte verkar vara att 
förinta den gamla klanen Tzimisce och för att utnyttja honom låtsas hon fortfarande tro på den 
dåliga lögnen att han skulle vara Ventrue. Erika har fördelen att kunna mentalt dominera denne 
person och känner därför till att han har med sig en samling krigare från sin sekt. Dessa har du 
beslutat skall få stå för förlusterna i eventuella strider mot deras gemenaste fiende. 

 
Citat: 

”Jag förstår ert problem och jag känner djupt med er. Lyckligtvis finns det en lösning; om ni 
bara gör som jag föreslår …” 

 

Generation:7 
Fysik: svag 
Psyke: mycket stark 
Social förmåga: mycket stark 
Språk: tyska, franska, engelska, italienska 
Blodsband: bunden till fursten av Berlin och har Karl von Bismark bunden till sig  
Krafter: som sagt en förmåga att dominera mentalt svagare personer till samarbete, styra dem 

eller tvinga dem att glömma saker. Dess utom har hon en förmåga att ge ett synnerligen bra 
intryck och påverka andra personer. Stark är hon även när det gäller uppfattningsförmåga något 
som gör att hon bl.a. kan se andras aura samt se och höra övernaturligt bra. 

 
 

 
Värden: 

 
Fysik: 

Styrka: 1 
Smidighet: 2 
Motståndskraft: 1 

 



Sociala:  
 Karisma: 4 
 Manipulation: 6 
 Utseende: 4 

 
Mentala:  
 Uppmärksamhet: 3 
 Intelligence: 4 
 Wits: 4 

 
Discipliner:  
 Auspex: 3  
 Dominate: 4 
 Presence: 3 

 
Förmågor: 
 Empaty: 3 
 Subterfuge: 4 
 Acting: 3 
 Dodge: 4 
 Intimidation: 3 
 Leadership: 3 
 Mellee: 1 
 Etiquette: 4 
 Music: 1 
 Bureaucracy: 2 
 Politics: 5 
 Lingvistics: 3 
 Law: 1 
 Finance: 3 

 
Virtues: 
 Coscience: 2 
 Self-Control: 3 
 Courage: 2 

 
Humanity: 5 
Willpower: 6 
  



GUSTAF VON SCHULZ: 

 Tremere; Österrikes representant. 
 

Personhistoria 
Gustav von Schulz levde i mitten av 1500-talet då han var verksam som magiker och astrolog 

samt på många andra sätt en lärd man. Han var även en man med anlag för manodepressivitet. 
Detta yttrar sig i att han kan arbeta med oerhörd kraft och genialitet under långa perioder medan 
han vid andra tillfällen försjunker i djup nedstämdhet. 

Under en av sina intensiva perioder kom han i kontakt med magikerorden Tremere som han 
började samarbeta med. Sedan en tid hade en stor del av orden lyckats bli kainiter och 
imponerade av von Schulzs genialitet beslutade man att även han skulle få det eviga livets gåva. 
Hans mentala problem har emellertid inte blivit bättre av att han blev vampyr. Hans humör kan 
skifta mycket fort vilket dock inte hindrar att han har varit till stor nytta för sin klan där han nu 
lyckats nå en relativt hög ställning.  

Som alla Tremerer är han fanatiskt lojal mot sin klan. Förutom att han ser magin som ett slags 
religion så är han också blodsbunden till sin mästare vilket ju bidrar till att göra honom än mer 
lojal. Å andra sidan behöver ju inte lojaliteten mot klanen och mästaren hindra en Tremere från 
att ha personliga ambitioner och han hoppas bli rikligen belönad för sitt nuvarande uppdrag. I 
grunden är faktiskt både kunskap och makt värda mer än lojalitet, men detta kommer Gustav inte 
ens erkänna för sig själv. 

 
Politiska mål 

Klanen har länge vetat att den gamla klanen Tzimisce är betydligt starkare än de flesta tror och 
att dess medlemmar i hemlighet har ett mycket stort inflytande över Östeuropa. I början av 1770-
talet slöt man därför en pakt med Ventrue-ledarna i Österrike, Preussen och Ryssland för att 
politiskt krossa deras polska kungarike sedan Tremere avrättat dess gamla ledare. Man lyckades 
faktiskt finna Warszawas egentlige härskare - mycket riktigt en Tzimisce - och efter en hård strid 
där bl.a. von Schulz sårades lindrigt lyckades man bränna denne inne i hans slott. Tyvärr hittades 
kroppen aldrig och även om fiendens inflytande över politiken verkar ha dragits tillbaka så 
misstänker man att det pågår något mycket underligt i Polen. Vad man vet eller gissat sig till är att 
den av fienderna som man försökt förstöra ingått (eller ingår, om han fortfarande lever) i något 
slags organiserat samarbete och man kan anta att fienden vet vem som anfallit förbereder man sig 
på vedergällningen. 

Von Schulz har nu sänts till Polen med två uppdrag. För det första skall han försöka ta reda på 
om någon av de andra ledande grupperna i Polen är allierade med fienden. För det andra 
representerar han sin klan och dess allierade, furst Johannes von Hapsburg av Wien i de 
diplomatiska kontakterna med dessa andra grupper. I detta sammanhang skall han se till att 
Österrike får en så stor del av Polen som möjligt - helst hela. Det som verkligen spelar roll för 
furst Johannes är dock att staden Warszawa läggs under hans välde och att Preussen inte får 
någon möjlighet att expandera längre än så åt öster (ryssarna är ju alldeles för barbariska för att 
kunna försvara sig själva), någon lång preussisk gräns mot detta land kan man alltså inte tänka sig. 
Målet är att Österrike får den politiska makten över Östeuropa medan klan Tremere får den 
egentliga makten bakom kulisserna. 

Österrikes soldater väntar vid gränsen och man hoppas nu att von Schulz skall kunna utverka 
ett tillstånd från fursten av Warszawa att under någon förevändning föra in trupper i Polen t.ex. i 
försvar mot Preussen. Om så sker kan von Schulz naturligtvis kontakta sina uppdragsgivare 
telepatiskt. 

 
Attityder 



Gustav von Schulz är visserligen något av ett galet geni men samtidigt är han den slags person 
som skulle kunna tillbringa århundraden i ett dammigt skrivrum fullt med böcker och som 
faktiskt gjort det. Följaktligen har aldrig rest i någon större utsträckning och sällan träffat 
kainiter av annan klan än Tremere. Detta är ingenting han sörjer över eftersom dessa andra 
nästan aldrig insett vad som är viktigt i efterlivet. Många av dem - i synnerhet Toreadorerna 
verkar anse att det går ut på att uppleva så mycket som möjligt något som är att betrakta som en 
ganska mänsklig synvinkel. Att ha en mänsklig synvinkel är å andra sidan inte särskilt 
imponerande för en övermänsklig varelse. Själv hade han insett kunskapens och vishetens värde 
redan som dödlig! 

Klan Ventrues inställning att det är makt som är den avgörande delen av livet är något bättre, 
det är åtminstone en intellektuell inställning även om den är lite primitiv. 

Den värsta uppfattningen om odödligheten är dock Sabbatens. Sabbaten påstås mena att det 
är vampyrens primitiva delar och egenskaper - som till exempel att dricka blod - som är verkligt 
njutbara. Detta är en primitiv, direkt djurisk, uppfattning och ett skäl så gott som något att 
utplåna Sabbaten. 

Slutligen har Brujah den konstigaste uppfattningen; de anser att målet är att göra gott för 
mänskligheten genom att förändra samhället; detta är absurt; om man börjar ändra på saker kan 
ju samhället falla samman helt! Att denna klan tagit makten i Frankrike oroar honom dock inte 
nämnvärt då de snart kommer att förlora makten igen; de måste de göra; Brujahs kan inte styra 
ett land! 

 
Karakteristika 

Hans uppträdande mot andra varierar naturligtvis med hans humör. Artighet är emellertid inte 
hans starka sida även om han i detta diplomatiska sammanhang kommer att göra sitt bästa. 
Problemet är inte i första hand brist på uppfostran utan snarare brist på intresse. Under 
deprimerade perioder tenderar han till cynisk ironi medan han i sitt mer intensiva tillstånd blir 
nedlåtande mot dem som inte förstår hans ganska snabba och kunskapskrävande resonemang. 

Till utseendet ser han något äldre ut än de övriga och är definitivt inte lika modern klädd. I 
grunden föraktar han deras ytlighet och snobbism och även om han anstränger sig för att 
försöka dölja detta lyckas han inte alltid. 

 
Generation: 7 
Fysik: medel 
Psyke: mycket stark 
Social förmåga: medel 
Blodsband: bunden till överordnade inom klanen 
Språk: tyska, franska, italienska, latin, gammalgrekiska 
Krafter: Han har god uppfattningsförmåga och kan bl.a. se auror därtill har han en förmåga att 
dominera mentalt svagare personer till samarbete och styra dem. Starkast är han givetvis när 
det gäller magi. På detta område har han bl.a. makt över eld och kan styra denna och olika 
föremål med hjälp av magiska metoder. Därtill har han börjat utveckla möjligheten att komma 
i kontakt med andevärlden. 

 
 

 
Värden: 

 
Fysik: 

Styrka: 1 
Smidighet: 2 
Motståndskraft: 2 



 
Sociala:  
 Karisma: 3 
 Manipulation: 3 
 Utseende: 2 

 
Mentala:  
 Uppmärksamhet: 4 
 Intelligence: 4 
 Wits: 3 

 
Discipliner:  
 Auspex: 2  
 Dominate: 2 

 Thaumaturgy: 6 (Spirit-Thaumaturgy: 2, Lure of Flames: 5, Elemental Mastery: 5, Movement of 
Mind: 2) Samt ritualer SL finner passande för en välutbildad person på denna nivå 

 
Förmågor: 
 Empaty: 3, 
 Subterfuge: 2, 
 Alertness: 3, 
 Dodge: 3, 
 Intimidation: 4, 
 Leadership: 3, 
 Survival: 3, 
 Etiquette: 2, 
 Occult: 4, 
 Politics: 3, 
 Lingvistics: 4, 
 Science: 2, 

 
Virtues: 
 Coscience: 3 
 Self-Control: 2 
 Courage: 2 

 
Humanity: 5 
Willpower: 6 
  



 

1. IRINA AV GORKA; 

 Tzimisce av den Gamla Klanen; påstår sig vara Toreador och uppträder som furstens släkting, 

Irina ”Sobieska”. 

 
Personhistoria 

Irina är skapad 1392 av den dåvarande fursten av Warszawa - en vampyr vid namn Erganov. 
Hon var en av de få unga Tzimisce som förblev lojala mot sina mästare under den stora 
revolten. Som belöning har hon fått en relativt självständig ställning när det gäller att utöva 
Erganovs hemliga politiska inflytande sedan han gick under jorden 1493. Att förbli lojal var 
dock en självklarhet då motståndarna bara var en samling förrädare som arbetade för att krossa 
all civilisation och ordning. 

1774 lyckades emellertid någon med det som Sabbaten försökt med under hela sin existens; att 
spåra upp hans slott och bränna ner det i grunden. Vad som fördjupar hennes sorg ännu mer är 
att hon inte ens var närvarande och kunde försvara honom. Erganov är nu borta för alltid och 
Irina måste hämnas hans död. Bakom sig har hon elva andra Tzimisce-äldste som slutit en pakt 
med den döde om att beskydda varandra.  

 
Karakteristika och mål 

På den tiden hon agerade som sin mästares representant i Warszawa antog hon rollen som 
Irina Sobieska - en Toreador och släkting till den nuvarande fursten. Denna person har existerat 
i verkligheten men dödades av Irina för c:a 100år sedan. Därefter använde hon klanen 
Tzimizces kanske mest användbara övernaturliga krafter för att anta den dödas utseende. Hon 
har behållit denna roll och fortsätter spela den medan hon letar efter sin mästares mördare. I 
detta syfte har hon även gjort den nye prinsens bekantskap något som var lätt gjort eftersom 
han inte är särskilt begåvad. 

Den roll hon spelar är kultiverad och mycket social aristokrat. Att upprätthålla denna fasad är 
dock svårt då hon själv har en allt annat än kultiverad syn på sin omgivning. Att hon är 
aristokrat yttrar sig bakom masken i en mycket föraktfull bild av andra varelser. Hennes enda 
intresse av människovärde är i själva verket det potentiella nöjet av att beröva andra varelser 
livet. Naturligtvis gäller detta bara i ännu högre grad för vampyrer ur Kamarillan och Sabbaten! 

Allt detta är dock saker hon håller tyst om, att visa en snäll fasad är nödvändigt för att vinna 
furstens gillande. 

Hennes efterforskningar har nu äntligen gett något och hon misstänket starkt att hennes 
mästares mördare finns närvarande denna natt. Hon tänker finna honom och när hon funnit 
honom kommer han aldrig att lämna detta hus! 

I andra hand har hon dess utom till uppgift att se till att mötet inte ger några omstörtande 
resultat; det är nämligen meningen att de tolv snarast skall återupprätta den polska stormakten 
som ju börjat falla samman sedan de förlorat kontrollen över Warszawa. För detta ändamål är 
det också viktigt att de ledande makthavarna i Polen - vilka de nu än blir - är personer som kan 
kontrolleras av klanen Tzimiszhe. De kan alltså antingen vara allierade eller sinnessvaga - gärna 
båda delarna!  

 
Attityder 

Irina är numera en ganska gammal vampyr och beter sig definitivt som en sådan eftersom hon 
representerar en grupp av de äldsta vampyrerna i Europa. Hon är fullständigt ointresserad av 
moderniteter och anser att det mesta var bättre för tre hundra år sedan. Den gamla 
storhetstiden är dock förbi och klanen måste verka i det fördolda, detta uppskattar Irina inte alls 



eftersom hon tycker att den är värd mer än så. Å andra sidan har hon full förståelse för att de 
äldste dragit sig tillbaka från världen sedan anarkupproret. 

Orsaken till all denna ondska är Sabbaten! Dessa förrädiska varelser inledde sin existens 
genom att döda dem som gett dem evigt liv och därmed begå det värsta brott som överhuvud 
taget existerar! Hon var själv med när detta hände och har traumatiska minnen av brinnande 
slott och av vänner som övergav henne medan hon kämpade för att rädda sin mästare. Hon 
lyckades den gången och nu när han är död kommer hon inte misslyckas med att hämnas på 
hans mördare. Faktum är att hon ägnar betydande tid åt att bara tänka på vad hon skall göra 
med mördaren, att bli bränd med eld är något hon själv varit med om under upproret men det 
är möjligen för lindrigt. I vilket fall som helst så blir det inte solen - det går alldeles för fort! 

Kamarillan är inte mycket bättre än Sabbaten; den är alldeles för svag och förvekligad. Dess 
värsta brott är dock att den aldrig avslutade kriget på 1500-talet utan i stället slöt 
vapenstillestånd med förrädarna. Det var så Brujahs fick möjlighet att rädda sig tillbaka in i 
Kamarillan innan krigen började på nytt. Klanen Brujah är dock alltid förrädare för Irina! 
Ventrue är en samling cyniska egoister och Toreadorerna är som bäst harmlösa fjollor! Tremere 
inbillar sig att de är bättre än de andra men mental överlägsenhet är inte någonting man känner 
när man läser böcker utan då man ser en annan varelse underkasta sig eller suger blodet ur en 
kvidande människa! 

 
Angående dagens politiska realiteter så är hon medveten om att vampyrerna i Polens 

grannländer håller på att dela upp landet mellan sig. Detta är inte av avgörande betydelse så 
länge som de styrande i sin tur styrs av klan Tzimiszhe. Om situationen i resten av Europa vet 
hon inte mycket men hon har hört av fursten att det pågår något slags bondeuppror i Frankrike. 
Detta är naturligtvis tråkigt men det är egentligen rätt typiskt Kamarillan att inte ens kan hålla 
ordning på pöbeln. 

 

Slottet 
Numera bor hon i detta slott som fursten uppfört åt henne på ruinerna av Erganovs borg. På 

dagarna sover hon liksom tidigare i en sarkofag i kryptan under slottet. Bredvid henne står ännu 
Erganovs betydligt större sarkofag som en påminnelse om hennes sanna lojaliteter och om 
vikten av hämnd. 

Till kryptan når man genom stege dold under en gravhäll i det återuppbyggda slottskapellet. 
Hon drar sig även tillbaka efter alla andra så att de inte skall få veta var hon tillbringar dagen. 

Varje morgon har hon för vana att kontakta Arminius - den av de elva som nu skrider till 
handling för att återta makten. Denna kontakt sker telepatiskt och hon brukar dra sig till baka 
till kapellet för att få vara i fred. 

 
Irinas allierade har redan omringat slottet där mötet äger rum så att ingen kan lämna det och 

hon får god tid på sig. Tid är nämligen något äldre Tzimisce behöver för att kunna arbeta 
effektivt; att handla snabbt är svårt och att anpassa sig till nya situationer i det närmast omöjligt. 

 
Citat: 

”Varför skulle de tvingas slåss för utveckling om det inte fanns någon att slåss mot? Någon som 
ser att hur mycket mer människorna fruktar då de inte ser sanningen, någon som ägnar sina dagar 
åt att drömma om eviga nätter och om gator fyllda av rinnande blod. Denna någon är jag!” 

 

Generation: 6 
Fysik: mycket stark 
Psyke: mycket stark 



Social förmåga: stark 
Språk: polska, franska, tyska, latin 
Blodsband: fursten har druckit hennes blod en gång. 
Krafter: har förmåga att ändra sitt utseende och sin kroppsform obehindrat liksom utseendet 
hos psykiskt mycket svagare personer hon vidrör. Stark är hon också när det gäller 
uppfattningsförmåga något som gör att hon bl.a. kan se andras aura och uppnå telepatisk 
kontakt. Samt en förmåga att dominera mentalt svagare personer till samarbete och styra dem 

 
Värden: 

 
Fysik: 

Styrka: 4 
Smidighet: 4 
Motståndskraft: 3 

 
Sociala:  
 Karisma: 2 
 Manipulation: 5 
 Utseende: 5 

 
Mentala:  
 Uppmärksamhet: 2 
 Intelligens: 3 
 Snabbtänkthet: 3 

 
Discipliner:  
 Auspex: 6  
 Dominate: 2 
 Vissicitude: 4 

 
Förmågor: 
 Body Alteration: 4.  
 Empaty: 3. 
 Subterfuge: 4. 
 Acting: 3 
 Dodge: 3. 
 Brawl: 2. 
 Intimidation: 4. 
 Leadership: 3. 
 Survival: 3. 
 Mellee: 1 
 Etiquette: 4. 
 Occult: 3. 
 Politics: 2. 
 Lingvistics: 3. 
 Law: 1 
 Finance: 3 

 

 



Virtues: 
 Coscience: 1 
 Self-Control: 3 
 Courage: 4 

 
Humanity: 3 
Willpower: 8 
 


