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Detta är inte ett konventionellt Vampire-äventyr. Istället är det en extrem variant 
där ett antal av de faktorer som gör Vampire till just Vampire  ignoreras. 
Maskeraden åsidosätts för att spelarna ska kunna passa på att använda alla de 
krafter som beskrivs i reglerna men som är belagda med så många spelsociala 
begränsningar att de i praktiken aldrig används. Det är givetvis omöjligt att skapa 
en intressant kampanj med detta koncept, men för ett engångsäventyr borde det 
fungera bra. 

Tonvikten ligger på problemlösning och våldsromantik snarare än på någon 
djupare form av karaktärsgestaltning. Detta innebär inte att vi anser att spelaren 
bara ska se sin karaktär som en uppsättning siffror. Däremot vill vi komma ifrån 
den ångest och "å nej jag är odödlig och mäktig"-stil som har en tendens att 
prägla Vampire-kampanjer. 

Vi vill alltså att vare sig spelare eller spelledare ska ta äventyret på för stort allvar 
utan bara ha så roligt som möjligt, ungefär som en lagom dålig actionfilm. Den 
kanske inte lämnar några djupare spår, men den roar i alla fall i en timme eller 
två...

Det som presenteras här är en stomme att bygga äventyret. De olika delarna är i 
stort sett fristående från varandra och vi uppmuntrar att spelledaren anpassar 
äventyret så att det passar spelgruppen och situationen just då. Vi kommer bara 
att ge beskrivningar av ett eller två rimliga händelseförlopp och låter sedan 
spelledaren improvisera fram variationer. 

Ha skoj!
 

Någon gång under medeltiden (1600-talet) försökte rollpersonernas 
gemensamma sire öppna en väg till helvetet med hjälp av mörka ritualer. Han 
hade med hjälp av rollpersonerna lyckats lokalisera och gräva upp en kerberos, 
en mäktig varelse som enligt legenderna är helvetets portväktare. Ritualen kräver 
en svart bok och åtskilliga mängder blod för att kunna genomföras. Försöket 
stoppades av en allians mellan sex mäktiga vampyrer och han dödades. De sex 
ingick sedan en obrytbar blodsed där de alla svor att ingen av dem skulle ta del 
av makten som rollpersonernas sire försökte släppa loss. Denna ed gäller dock 
bara så länge de alla lever.

Rollpersonerna sändes in i torpor av mördarnas mänskliga tjänare som stormade 
slottet och begravde deras kroppar i tron att de var dödliga. Cirka 300 år senare 
vaknar de igen med minnet suddigt av vad som hänt men med sex ansikten 
tydliga och mord i sinnet. De spenderar 100 år på att förbereda sig och lokalisera 
mördarna. Själva historien ska vara okänd för spelarna men avslöjas under 
äventyrets gång med hjälp av flashbacks som bör läsas upp när varje 
hämndaktion är klar. 
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Ritualen
Ritualen genom vilken man väcker Kerberos och öppnar en port till helvetet är 
ganska enkel. Kerberos kropp placeras helt enkelt i en grop och täcks av en 
massa blod. Denna biten har redan gjorts och Kerberos ligger i en grop i ett av 
borgens källarutrymmen, redo att väckas. Därefter mässar man ur en svart bok 
varpå Kerberos vaknar, den som läser exploderar och porten till helvetet öppnas. 
Detta ger alla vampyrer som närvarar (och överlever ritualen) möjlighet att hämta 
kraft direkt ur helvetet vilket gör dem väldigt mäktiga.

Första Flashbacken
Ledande borgens återstående försvarare i en vild utbrytningsmanöver försöker ni 
fly. De försöker blockera porten för er men mot alla odds lyckas ni slå er igenom. 
Väl utanför borgen vågar hoppet väckas, fram till dess att den första 
armborstskätan skjuten från muren träffar. Under pilregnet och anfallarnas reserv 
positionerad utanför borgen har ni ingen chans. Fastnaglade vid marken krossas 
era kroppar av vapen och trampas under hästar. Era sinnen glider in i mörker. 
Långsamt och smärtsamt når ni den yta som kallas medvetandet. Mörkret glider 
undan för en kort stund. Ni känner kall jord under och ovanför er. Röster hörs från 
fjärran. 
”Och hans avkomma? Har vi funnit dem?”
En andra röst svarar med ett skratt.
”Utan tvekan har den svartsjuke demonen bundit dem så hårt till sig att de dog 
när han gjorde det”.
Verkligheten driver återigen bort när mörkret omsluter er. 

Andra flashbacken
Anfallarna har tagit sig över murarna. Tillsammans med era trognaste soldater 
strider ni för driva tillbacka dem över den västra muren. 
Nere på borggården vid porten står er Mästare. Plötsligt exploderar porten. De 
mänskliga försvararna på gården kastas undan. Endast er Mästare står fast i 
molnet av trä- och metallsplitter. Sex personer går in genom porten som om det 
inte fanns någon brådska i världen. Den främste, en högrest kvinna, höjer sitt 
spjut och pekar på er Mästare.
”Du är en dåre. Och som en dåre ska du dö!”
Er Mästare blottar sina huggtänder, drar sitt svärd och stormar in i sin död. 

Tredje flashbacken
I borgens djupaste källare, med endast ett fåtal facklor att lysa upp omgivningen, 
står ni. Mellan er håller ni en ung kvinna i vardera arm. Hon har svimmat vilket är 
lika bra. Runtomkring er ligger de tömda, uttorkade kropparna av era mänskliga 
tjänare. Bakom er hör ni gråten och skrikandet från dem som fortfarande lever. 
Framför er, på andra siden en stor fördjupning i golvet fylld med fortfarande varmt 
blod, står er Mästare. I handen håller han en svar bok från vilken han läser högt 
på ett främmande språk. Han avbryter sig helt kort och vänder uppmärksamheten 
mot er. ”Mer blod! Vi behöver mer blod om det ska fungera”. Ni vet vad ni ska 
göra. Halsen slits av på kvinnan och ni lutar henne framåt för att blodet som 
pumpar ur henne ska falla ned i fördjupningen. 
Innan han återupptar sitt mässande tar han återigen till orda. ”Minns att jag offrar 
mig själv för er, minns och ta tillvara på det jag ger er.”
Ytterligare en kvinna har släpats fram till fördjupningen när ni hör klangen av 
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borgens varningsklockor högt ovan er. 
”De är här!” väser er Mästare. ”Släpp allt. Vi måste stoppa dem. Vi har inte 
kommit så här långt för att bli hindrade nu”. Han kastar undan boken och med er i 
släptåg stormar han uppför trapporna. 

Fjärde flashbacken
Ni är i en gruva, djupt, djupt under jorden. Er Mästare går före er nedåt. Ett svagt 
ljussken i djupet antyder att ni snart är framme. 
En kammare uthuggen i berget med grova inskriptioner på väggarna öppnar sig 
framför er. Bilder av människor och djur täcker väggarna. Rummet är fyllt av era 
mänskliga tjänare som håller på att röja undan sten nedfallen från taket. 
Er Mästare blir märkbart upphetsad när de frilägger en stor stenplatta i golvet. 
”Lyft bort den!” beordrar han er. 
Den är tung. Men inte tillräckligt. Plattan flyttas undan och ljus riktas ned i den. På 
botten ligger en man. Medelålders med stilrena drag insvept i ett ljust tyg. Er 
Mästare knäböjer vid kanten på hålet och tar fram den svarta bok utan namn han 
alltid bär med sig. Han drar sin kniv. Med en snabb rörelse skär han sig själv över 
handflatan, kramar ihop handen och låter ett par droppar av sitt blod landa på 
bokens pärmar. Sekunderna går. Sedan öppnar sig mannens ena hand långsamt 
och knyter sig lika långsamt för att sedan åter bli stilla. 
”Vi har funnit vad vi söker” säger er Mästare. ”Ta med kroppen. Vi måste skynda 
oss. Förmodligen vet de redan vad vi håller på med och om vi ska hinna måste vi 
starta ritualen genast”. Han börjar röra sig i rask takt mot utgången. ”Jag offrar 
mig själv på maktens altare för att ge er en framtid”. 

Äventyret är begränsat till tre spelare då det fokuserar på problemlösning och 
strider snarare än karaktärspelande, och fler  rollpersoner innebär att tempot 
sjunker. Karaktärerna är relativt  generella och bygger till stor del på klassiska 
klyschor, så att alla  ska känna igen sig... Ingen av karaktärerna vet mer än de 
andra om  omständigheterna kring attacken på deras sire, men detaljerna 
kommer att  avslöjas successivt under äventyret. 

Det är upp till spelarna att välja kön på sina karaktärer och eventuella 
smeknamn. Pengar och utrustning är i allmänhet inget svårt att få tag på eller 
transportera, men det finns trots allt vissa gränser. Det är till exempel inte särskilt 
enkelt att få tag på en stridsvagn inför stormningen av Paula Giovannis hus, inte 
ens för en hämndgalen vampyr. Varje rollperson har förberett information om 
något av målen. Handouts med denna information bör delas ut tillsammans med 
rollpersonerna.

Vapenmästaren
Kylig perfektionist som vill att saker och ting ska göras med stil och att det ska 
vara etiskt korrekt. 

Besten
Otålig, tycker inte om planering: Det är ett slöseri med tid då alla  vet att det 
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kommer att sluta med våld ändå. Besten är så klart stor och stark. 

Ormen
Mer tålmodig än Besten, men anser att ändamålen helgar medlen. Har sin  egen 
känsla för stil och att ge folk en ärlig chans har ingen plats.. Ormen har en dödlig 
tunga, bokstavligen talat.

Rollpersonerna träffas i deras sires gamla borg någonstans i Frankrike. Förutom 
att träna sina förmågor till perfektion har rollpersonerna även skaffat sig 
information under de hundra år som gått sedan de grävde upp sig ur sina grunda 
gravar. Vilken ordning som de olika episoderna spelas i är upp till spelarna. Det 
innebär inga större förändringar för äventyret, bortsett från att den förste de 
attackerar är helt oförberedd samt att den siste de attackerar bör ge en ledtråd till 
var Sawyer befinner sig.

Ormen har tagit reda på var Paula Giovanni befinner sig. Det ska gå tämligen 
enkelt att besegra henne - hon är inte särkilt bra på att slåss. Dock har hon en 
massa lägre odöda som kan slåss för henne. Fritt fram för kreativ zombieslakt.

Ormen har även information om John Blanche som i princip endast befinner sig i 
sin välbevakade lägenhet eller i Senatens ännu bättre bevakade byggnader. 

Besten har information om var Pierre Bonard och Jack befinner sig. Bör erbjuda 
lite mer utmaning, speciellt då Besten inte är särskilt mycket för planering och har 
minimalt med detaljkunskap att erbjuda.

Vapenmästaren har information om Sacha - en eremit som bor i Sahara 
tillsammans med samling sektliknande munkar. Givetvis är de närstridsexperter.

Den sista som elimineras avslöjar att Sebastian Sawyer har en proffessorstjänst 
på Cambridge. Han bor i en liten lägenhet, fullpackad med böcker. Dock är han 
inte där själv, utan anordnar ett bakhåll i rollfigurernas borg. Hans sekreterare har 
inga problem med att ge ut information om var han är då hon bokat flyg, hyrbil 
samt tagit fram kartor åt honom som leder till rollfigurernas borg. 

Lyckas han inte besegra rollpersonerna kommer Sebastian Sawyer försöker 
övertala rollpersonerna att låta honom hjälpa dem att slutföra ritualen istället för 
att döda honom. Dock har han missförstått ritualen och blir söndersliten av 
Kerberos om det är han som leder ritualen. Väljer rollpersonerna istället att döda 
honom och/eller leda ritualen själva är det istället en av dem som kommer att bli 
söndersliten. Sebastian har boken, samt en massa anteckningar om hur ritualen 
genomförs på sig. 

Äventyret ger gott om tillfällen till att förstöra Maskeraden. Rollpersonerna är 
medvetna om reglerna men anser att ändamålen helgar medlen. Om maskeraden 
bryts så bör inga konsekvenser drabba dem. Stressa dem dock med att man nu 
letar efter dem så de bör agera snabbt för att hinna eliminera de andra målen 
innan de blir hittade.
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I er herres gamla borg i Frankrike, i ett av de torn som fortfarande står upp, möts 
ni. Månens bleka ljus lyser upp era ansikten när ni ser varandra för första gången 
på 100 år. 
Ni har alla förberett er väl och är nu bereda att, om så krävs, ge era liv för att se 
hämnden lyckas. 
Men ni måste handla snabbt. När det uppdagas vad ni håller på med kommer 
reaktionerna från resten av världens vampyrer att vara allt annat än förlåtande. 
Var och en av er har samlat ihop information om en eller två av mördarna. 
Förutom för den sjätte, Professor Sebastian Sawyer, vars vistelseort ännu undgått 
er. Men förhoppningsvis har någon av de mördare ni vet var de finns information 
om honom. 

Paula Giovanni har en enorm härgård ute på den italienska landet. Den är kraftigt 
befäst och noggrant bevakad med kameror och rörelsedetektorer. Huset är 
uppbyggt i italiensk stil med tjocka stenväggar och rött tegeltak. Möblemanget 
inne i huset är klassiskt – gamla, tunga antika möbler som mer placerats ut för 
estetiska effekter än praktisk användning. Huset har fönster, men dessa är 
ständigt förbommade med bastanta träluckor, så det är i praktiken omöjligt att se 
hur huset ser ut inne i genom konventionell spaning.

Kloaksystemet är stort nog att transportera sig i och sträcker sig från huset till 
närmsta by, med en servicelucka halvvägs. Kloakerna leder till en golvbrunn i ett 
lagerrum i källaren.

Det finns två stora källarvåningar och dessa används som lagringsplats för allt det 
illegala gods som transporteras via huset. Dörrarna är ordentliga 
skyddsrumsdörrar, dock är de inte låsta. De lastpallar som rollpersonerna hittar 
kan till exempel innehålla filmer, kläder datorer eller något liknande. Alternativt 
hittar de en container full med zombies....

Paula är en nekromantiker och har en stående armé med odöda som är ganska 
imponerande, i alla fall om man ser till antal. Zombies, skelett och ghouls som 
inte fått speciell träning bör inte vara någon match för rollpersonerna. Ormen har 
en karta över kloaksystemet som de troligtvis väljer att utnyttja. 

Rollpersonerna går dock i en fälla om de försöker ta sig in via kloaksystemet. I 
källaren, i ett rum som används som lagerutrymme attackeras de av hennes 
odöda tjänare. Själv är hon där för att ta reda på vilka de är och vad de vill, inte 
för att slåss. När rollpersonerna väl eliminerat de odöda så försöker hon 
förhandla. 

Ett annat alternativ är att de försöker ta sig in via list. Om de har dödat någon av 
de andra målen måste förklädnaderna vara extremt bra för att inte Paula ska 
känna igen dem. Är hon det första målet så verkar de bara vakt bekanta. Paula 
kan ställa upp på ett möte med relativt kort varsel, men kräver att mötet 
genomförs i hennes hem. Hon har ett förhandlingsrum i sin källare, med bara ett 
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bord och ett antal stolar. Rummet har bara en synlig dörr, men väggarna är falska 
och bakom dem står det ett större antal zombies och väntar på en attacksignal. 
Om rollpersonerna blir hotfulla eller dödar Paula går de odöda till attack.

För att förhindrar ett långdraget planeringsarbete så finns det inga detaljerade 
kartor över huset. Besvara istället spelarnas frågor på ett utförligt sätt och rita vid 
behov upp snabba, överskådliga skisser. 

Om Paula är den förste som angrips spelar inte så stor roll. Hon är altlid beredd 
på angrepp från någon av sina rivaler. 

Om Paula är den siste som angrips försöker hon använda Sawyers namn och 
adress för att förhandla om sitt liv.

Fiender
Zombies
Halvruttna lik som harvar runt och försöker bita och klösa sina motståndare.
Str-3, Dex-3
Brawl-4
Fortitude-2

Necromantiker Paula Giovanni
Denna kvinna må vara en kompetent reanimatör av de döda men hon har inget 
att erbjuda i en fight ansikte mot ansikte. På sin höjd kan hon springa, skrika och 
ramla. 

Str-2, Dex-2, Sta-1
Brawl-1
Necromancy-5
Willpower-4, Blood pool-14
Slåss inte, dör

Pierre Bonard äger en jättelik lyxyacht som ligger för ankar utanför Spaniens kust. 
Besten har information om var den är men ansåg att alla andra detaljer var 
ovidkommande. Jack, en Nosferatu, även han ett mål, befinner sig också på 
skeppet och kommer att göra det under en månads tid. 

Skeppet har en helikopterplatta och är omgivet av mindre båtar, så det finns 
relativt gott om flyktvägar. Besten har stått för efterforskningarna och bekymrade 
sig inte om några detaljer, som till exempel hur många vakter eller var de är eller 
annat trams. Inte heller känner han till att det finns en gatling-kulspruta monterad 
på helikoptern, vilket kan komma som en otrevlig överraskning om Pierre hinner 
dit.

Skeppet är som sagt mycket stort, men det finns inga ombord som inte antingen 
är säkerhetsvakter eller vampyrerna. Alla fönster är små och runda. Inredningen 
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ombord är designad i gammal, klassisk stil, så det är inte helt fel att hämta 
inspiration från till exempel Titanic när det gäller stilen på möbler eller inredningen 
i stort. Det finns gott om små rum som inte används, eller som används som 
vakternas sovrum.. De båda vampyrerna föredrar att antingen befinna sig i 
matsalen, som är stor och vackert utsmyckad med ett  stort takfönster där man 
får en vacker vy över stjärnhimlen, eller i ett privat rum utan fönster placerat 
centralt i skeppet. 

När hämnarna stormar in i deras rum försvinner Jack och Pierre flyr mot 
helikoptern. De är nära vänner (mer än så) så Jack blir galen och slår till när han 
ser att Pierre är i fara. Om flykten med helikopter visar sig svår att genomföra så 
försöker de ta sig över bord och simma till en av de små snabba båtarna som kör 
i närheten av skeppet. Dessa kontrolleras av två mänskliga vakter vardera och 
kan erbjuda en spännande båtjakt...

Om de är de första som angrips är säkerhetsvakterna ganska slappa av sig och 
de båda vampyrerna blir fullständigt överraskade. 

Om de är de sista som attackeras så bör rollpersonerna överraska dem i ett 
kontor där det även finns information om Sawyer. Alternativt kan Pierre försöka 
köpa deras frihet mot informationen. 

Fiender
Säkerhetsvakter med varierande beväpning
Kompetent inhyrd personal som inte tror på det övernaturliga. 
Str-3, Dex-3, Sta-3, Wits-3
Alertness-3, Brawl-3, Firearms-3, Dodge-2
Willpower-3

Spionen Jack & Playboy Pierre Bonard
Jack och Pierre är ett par och lämnar inte varandra med undantag för ett heroiskt 
offer av den ene. När de inser att ett anfall är på gång kommer Jag att göra sig 
osynlig och anfalla angriparna och Pierre kommer fly mot helikoptern vars 
kulspruta han avser använda mot angriparna. 

Jack har följande värden:
Str-4, Dex-3, Sta-4, Wits-3
Alertness-3, Athletics-3, Brawl-4, Dodge-3, Stealth-5
Potence-4. Obfuscate-4
Willpower-6, Blood pool-14
Slåss med nävarna. Är en nosferatu så han är ful som stryk. 

Pierre har följande värden:
Str-3, Dex-4, Sta-3, Wits-4
Alertness-2, Brawl-2, Dodge-4, Firearms-4, Drive-4
Fortitude-2, Celerity-2
Willpower-5, Blood pool-14
Använder skjutvapen eller helikoptern om han lyckas ta sig till den.
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Jon Blanche är en senator i USA och bor i en lyxig lägenhet i en skyskrapa, 
våning 32, i Washington DC. Han har ett stort antal säkerhetsvakter samt två 
svagare Venture-vampyrer som agerar rådgivare och ständiga följeslagare. 
Blanche och hans medhjälpare har en för vampyrer mycket ovanlig dygnsrytm, de 
är nämligen aktiva på dagen och vilar på natten.

Om Blanche är det första målet lämnar han sin lägenhet 07:35 varje morgon för 
att utföra sitt arbete för Senaten. Han färdas i en skottsäker svart limousine, från 
sitt underjordiska garage till Capitol Hills underjordiska garage. Skottsäker 
innebär som vanligt att det krävs rejäla vapen för att skada bilen, inte att den är 
osårbar, så att attackera Blanche under transporten är möjligt. Problemet är bara 
att det är ljust ute. När Blanche beger sig hem varierar betydligt mellan dagarna 
men det sker ytterst sällan efter mörkrets inbrott, av säkerhetsskäl då det bara är 
vampyrer som kan skada honom. Om de väl lyckas förströra bilen kan dagsljuset 
dock vara till rollpersonernas fördel då det hindrar Blanche från att fly. Observera 
dock att en exploderande bil inte räcker för att stoppa en vampyr med Blanches 
Fortitude – han blir ordentligt skadad men kan stappla ut ur vraket och in i skydd i 
någon affär. Väl i skydd kan han använda Blood-poäng för att hela skadan han 
ådragit sig.

Capitol Hill är extremt svår att angripa. Dels är säkerheten på plats mycket 
omfattande, delsär polisens responstid väldigt kort. Dessutom finns det en intern 
tunnelbana för att färdas mellan byggnaderna, så Blanche visar sig aldrig 
utomhus.

Om någon annan måltavla blivit angripen så lämnar Blanche aldrig sin lägenhet. 
Fönsterna är alla skottsäkra, fördragna och larmade, dörren in till lägenheten är 
extremt tålig och även den larmad. I lägenheten finns det alltid tolv vakter samt 
Blanches två medarbetare. För att komma in i byggnaden så måste besökare 
passera genom en av två metalldetektorer och motivera sin närvaro för någon av 
de sex vakterna som befinner sig där (Matrix-stil).. Fyra vakter står vid 
detektorerna, två sitter i ett övervakningsrum med uppsikt över detektorerna. 
Vakterna kan larma polis genom att trycka på en knapp i övervakningsrummet. 
Polisens responstid är dock inte fantastisk, men inom en kvart eller så är hela 
uppbådet på plats utanför skyskrapan om larmet skulle gå. 

Fem olika hissar leder upp till rätt våning.

Hela lägenheten har en aura av lyx, med förnäma mattor och diskreta möbler. 
Belysningen är dämpad och jämn. Om någon av de andra vampyrerna har blivit 
dödad så patrullerar fyra av vakterna ständigt lägenheten två och två, annars är 
de samlade i ett vaktrum. Lägenheten har en väl tilltagen inglasad balkong, men 
den används aldrig och dörren in till lägenheten är larmad. Den bifogade kartan 
över lägenheten bör inte användas vid planneringen av angreppet men kan vara 
bra att ha vid själva attacken. 

Första rummet till höger efter entrén är en garderob, första rummet till vänster är 
en toalett. Det stora rummet direkt efter hallen är ett mottagningsrum och rummet 
rakt fram är en matsal. Första dörren till vänster i matsalen leder till köket, andra 
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dörren till vänster leder till vakternas uppehållsrum. Den andra dörren ut från 
vakternas rum leder till vaktcentralen där det finns videoskärmar som visar 
övervakningskameror samt en stor röd knapp för att larma polisen. De två 
rummen norr om vaktcentralen tillhör Blanches båda underhuggare, Det 
återstående rummet är Blanches privata. Det är ett stort rum avdelat med två 
meter höga skärmar i papper som är målade med dystra landskap. Förutom en 
stor, tung säng (nordöstra hörnet) finns här även en bubbelpool (sydöstra hörnet) 
samt en soffgrupp i sydvästra hörnet av rummet. 

Larmet i huset är tyst, vilket innebär att de som tar sig in inte kan veta att larmet 
har gått, men polisen meddelas och vakterna osäkrar sina vapen och börjar leta 
efter inkräktare.

Vakterna roteras löpande, var fjärde timme anländer fyra nya. Det finns ingen fast 
anställd kock utan vakterna lagar sin egen mat och Blanche och hans 
underhuggare behöver som bekant inte äta.

Om Blanche är den sista vampyren de mördar så hittar de papper i hans privata 
rum som antyder att Sawyer är en Cambridge-professor. Alternativt kanske 
Blanche försöker köpa sitt liv med informationen.

Fiender
Säkerhetsvakter med varierande beväpning.
Kompetent inhyrd personal som inte tror på det övernaturliga. 
Str-3, Dex-3, Sta-3, Wits-3
Alertness-3, Brawl-3, Firearms-3, Dodge-2
Willpower-3

2 klenare vampyrer av ventrue-typ. 

Kongressman Jon Blanche
Räknar främst med att hans säkerhetsvakter tar hand om inkräktarna och är noga 
med att maskeraden inte får brytas för hans egen del i varje fall. Skulle detta skita 
sig så använder han Dominate för att vända en an hämnarna mot resten och 
räknar sedan med att hans höga fortitude ska skydda honom när han går i 
närkamp. Är inte rädd för att ta med sig folk i fall från höga byggnader eller in i 
brinnande rum.

Jon har följande värden:
Str-3, Dex-4, Sta-2, Wits-4, Manipulation-5
Alertness-3, Brawl-3, Dodge-3, Firearms-3, Melee-3, Leadership-5
Fortitude-5, Dominate-2
Willpower-7, Blood pool-15

Sacha har ett tempel i Tibesti-bergen i Sahara och där spenderar hon all sin tid, 
oavsett om de andra vampyrerna dör eller inte. Templet är beläget ungefär sex 
kilometer från närmsta by, och vägen dit är smal och uppenbart olämplig för 
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fordon. En bred trappa leder upp till templet (22 trappsteg, tio meter lång, men det 
är ganska oväsentligt). Templet i sig är uthugget direkt ur berget. Det första 
rummet som en besökare kommer in i är träningsrummet. Taket stöttas av åtta 
bastanta stenpelare. Där vilar även Sacha under dagarna, sittandes längst in, mitt 
emot dörren, på en kudde på golvet. Andra dörren till vänster leder in till ett 
primitivt kök med ett mycket grovt köksbord och en gång ner i urberget som leder 
till en underjordisk brunn. Övriga dörrar leder in till små spartanska kammare som 
Sachas lärjungar sover i.

Anländer rollpersonerna under natten så är oddsen goda att de avbryter ett 
träningspass. Anländer de på dagen sitter Sacha troligtvis och vilar. Dock är hon 
alltid medveten om allt som händer i närheten, så det är omöjligt att överraska 
henne.

Fiender
4 Ghoul-Munkar, 1 med nunchuka, 1 med klor, 1 med jättehammare, 1 med sai-
knivar. 
Har alla samma värden, vapen är bara kosmetiska. Skriker och hoppar runt. Alla 
deras vapen gör str+2 i skada (bashing). 
Str-4, Dex-4, Sta-3, Wits-3
Alertness-4, Melee-4, Dodge-4
Potence-1, Celerity-1

Eremit Sacha
Har ett långt spjut hon använder med förödande precision. Henne lärjungar är 
inga veklingar de heller och hon har inga problem med att offra dem. Är 
egentligen inte så intresserad av att klara sig utan hon är en stridskämpe ut i 
fingerspetsarna, det viktigaste är att kämpa, inte att vinna. Och om hennes egen 
lärjunge kan besegra henne så har hon lyckats med sin träning.

Sacha har följande värden:
Str-4, Dex-4, Sta-4, Wits-4
Alertness-5, Melee-5, Dodge-5
Potence-2, Celerity-5, Quietus-4
Willpower-10, Blood pool-15

Den sista som elimineras avslöjar att Sebastian Sawyer har en proffessorstjänst 
på Cambridge. Han bor i en liten lägenhet, fullpackad med böcker. Dock är han 
inte där själv, utan anordnar ett bakhåll i rollpersonernas borg. Hans sekreterare 
har inga problem med att ge ut information om var han är då hon har bokat flyg, 
hyrbil samt tagit fram kartor åt honom som leder till rollfigurernas borg. 

I borgens vinkällare finns en hemlig dörr som leder in till det stora rum där 
Kerberos ligger och väntar på att bli åkallad. Blodet som täcker honom har sedan 
länge koagulerat och är nu en hård svart yta, men det spelar ingen roll för 
ritualen. 
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Lyckas han inte besegra rollpersonerna kommer Sebastian Sawyer försöker 
övertala rollpersonerna att låta honom hjälpa dem att slutföra ritualen istället för 
att döda honom. Dock har han missförstått ritualen och blir söndersliten av 
Kerberos om det är han som leder ritualen. Väljer rollpersonerna istället att döda 
honom och/eller leda ritualen själva är det istället en av dem som kommer att bli 
söndersliten. Sebastian har boken, samt en massa anteckningar om hur ritualen 
genomförs på sig. 

Avslutningstext - Om Sebastian leder ritualen
Sebastian Sawyer tar plats på avsatsen ovanför fördjupningen full av svart, 
stelnat blod. Han ler ondskefullt mot er och börjar mässa ur den svarta boken. 
Det stelnade, svarta blodet blir rött och flytande igen, och efter en liten stund 
börjar det koka. Sawyers mässande blir snabbare och intensivare tills rummet 
ekar av hans röst. Så plötsligt tystnar han, höjer armarna och slungar den svarta 
boken ned i det kokande blodinfernot. Han höjer armen, pekar på er och yttrar 
följande:
”Se nu när porten till helvetet öppnas! Absolut makt är mi…”, varpå hans huvud 
exploderar och duschar er med blod och benbitar. 
Samtidigt som hans slappa kropp faller till marken öppnar sig en glödande portal i 
luften ovanför blodhavet; porten till helvetet. 

- om en av rollpersonerna leder ritualen
X (den rollfigur som läser ur boken) tar plats på avsatsen ovanför fördjupningen 
full av svart, stelnat blod. Utifrån Sebastians anteckningar har ni lyckats lista ut 
hur ritualen ska genomföras. X börjar mässa ur den svarta boken. 
Det stelnade, svarta blodet blir rött och flytande igen, och efter en liten stund 
börjar det koka. X mässande blir snabbare och intensivare tills rummet ekar av 
överjordiska ord. Så plötsligt tystnar X, höjer armarna och slungar den svarta 
boken ned i det kokande blodinfernot. 
Under ett par sekunder händer inget. Så plötsligt exploderar X huvud och duschar 
rummet med blod och benbitar.
X slappa kropp faller till marken samtidigt som en glödande portal öppnar sig i 
luften ovanför blodhavet; porten till helvetet. 

- om sebastian dör och ingen ritual genomförs
Den sista av mördarna ligger nu dräpt för era fötter, er herre är slutligen hämnad. 
Utan tvekan är ni alla jagade vid det här laget. Frågan är hur länge ni kan hålla er 
i livet med så många fiender. Men det spelar ingen roll, ert syfte är fyllt, hämnden 
är fullbordad. 
Eller så borde det kännas, men ni kan inte skaka känslan av att er herre ville ha 
er i livet av något skäl, att ni svikit honom genom att utsätta er för denna 
dödsfara. 
Ni utbyter ett par korta blickar och skiljs sedan åt. Ni har större chans att klara er 
var för sig.

Sebastian
Ser ut som en klen och ointressant universitetsprofessor. När rollpersonerna 
anländer till sin borg anfaller han dem från bakhåll i källaren. Han har perfekt 
kontroll över sina krafter och vill under inga omständigheter döda rollpersonerna 
då han har fått för sig att han behöver dem levande och vakna för att slutföra 
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ritualen. Flyger upp till taket i de stora underjordiska salarna och kastar eld och 
föremål på rollpersonerna. 

Sebastian har följande värden:
Str-2, Dex-3, Sta-3, Wits-4
Brawl-2
Eld-thaumaturgy-4, Telekinesi-thaumaturgy-5, Fortitude-2
Willpower-10, Blood pool-15
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Reglerna - intro

Rollpersonerna är väldigt kompetenta personer och äventyrets innehåll gör att det 
är inte så mycket mer än stridsreglerna som kommer att användas. Men man vet 
ju aldrig så vi drar igenom allt som behövs nu. Notera att reglerna som beskrivs 
nedan inte riktigt är de som vampire egentligen använder. Vi har valt att göra ett 
par små (stora?) ändringar på sina ställen för att framförallt stridsreglerna ska bli 
snabbare och inte ge så utdragna strider. Vi har även valt att inte redogöra för en 
del regler. Det skulle bli alldeles för mycket text då vi är dåliga pedagoger och det 
finns en väldans massa regler. 

Har du själv god koll på vampire och dess regler är det naturligtvis upp till dig att 
avgöra vilka regler du vill använda. Vi rekommenderar dock starkt att våra 
stridsregler används, åtminstone delvis. Vampires egna är ganska långsamma.  

Det hela är ganska enkelt. När en person vill göra något som det inte är säkert att 
man lyckas med tar man och slår lite tärningar. 

Spelledaren sätter först en svårighetsgrad för slaget som är baserat på 
situationen. Ju jobbigare grej som ska göras och ju taskigare omständigheter 
desto högre svårighetsgrad. 10 är maximal svårighetsgrad.

Normalt sett tar man och lägger ihop antalet pluttar rollfiguren har i en lämplig 
Attribute och i en lämplig Abilitie. Det antal pluttar man då får är det antal T10:or 
som ska rullas. 

Om minst en av dessa tärningar får ett resultat som är lika med eller högre än 
svårighetsgraden så har rollpersoner lyckats med uppgiften. Om flera tärningar 
får ett resultat som är lika med eller högre än svårighetsgraden så har 
rollpersoner lyckats mycket väl med uppgiften. Ge en liten men menlös bonus 
eller bara säg att det såg snyggt ut. 

I början av en stridsscen så slår man initiativ för alla inblandade. Det initiativ man 
slog gäller så länge man är delaktig i striden. Inkommer fler mitt i så slår man 
initiativ för dem och placerar dem i ordningen. 
Initiativslaget består av ”1T10 + dexterity +wits”. Desto högre desto tidigare får 
man handla. Har flera samma initiativ så handlar dessa samtidigt. 

På sin tur kan en kombattant göra en massa saker, alldeles för många för att gå 
igenom här. Normalt sett kräver dock saker gjorda i strid att man slår ett slag. Det 
är dock upp till spelledaren att avgöra den exakta utformningen. Vill en person 
attackera en annan så kan denne även göra någon mindre, enklare handling. 
Som att till exempel springa fram till denne eller lyfta upp en bil att kasta. Men i 



15

övrigt så tar anfallet hela rundan i anspråk. 

Det går inte att sänka sitt värde för att få mer än en handling/attack per runda. 
Enda sättet att få detta är genom celerity (se nedan).

För att anfalla någon tar man fram antalet pluttar anfallaren har i ”dexterity + 
anfallsabilitie (melee/brawl/firearm)” och slår det antalet T10:or. Detta är 
anfallsslaget. 

Anfallsslaget jämförs mot en svårighetsgrad som sätts av försvarsvärdet för målet 
för attacken. Försvarsvärdet är lika med ”försvarsattribute + försvarsabilitie 
(melee/brawl/dodge)”. Här får man använda lite sunt förnuft vilka attribute och 
abilities som får används. Brawl kan till exempel inte rimligtvis användas för att 
ducka kulor, men belöna kreativitet så att spelarna själva får vara med och 
bestämma vilka som ska användas. Tycker Vapenmästaren att det borde vara 
möjligt att parera enskilda kulor med sitt svärd så kör på. 

För varje tärning i anfallsslaget som får ett resultat som är lika med eller högre än 
försvarsvärdet erhåller anfallaren ett lyckat resultat. Det räcker med ett lyckat 
resultat för man ska ha träffat. 

Blir någon träffad så slår man skada. Detta görs på liknande sätt som anfallet. 

Anfallaren slår ett skadeslag bestående av ett antal T10:or som bestäms av ”antal 
lyckade resultat på anfallsslaget + skadetärningar från vapnet”. För 
närstridsvapen är skadetärningar från vapnet ofta ”strength + X”. 

Svårighetsgraden för skadeslaget sätts av målets ”stamina + 2”. Om anfallaren 
har potence och anfaller i närstrid så är det lite skillnad. Då blir svårighetsgraden 
istället ”(målets stamina – anfallarens potence) + 2”. 

För varje tärning i skadeslaget som får ett resultat som är lika med eller högre än 
tålighetsvärdet erhåller målet ett i skada. Det finns dock olika typer av skada 
beroende vad man anföll med. 

När det gäller alla förutom vampyrer behövs ingen hänsyn tas till vilken sorts 
skada det är tas. Bara fyll i en låda under health per skada som erhålls. Alla har 
dock sju health-lådor, vampyr eller ej. 
För vampyrer finns två nivåer av skador. Bashing är de flesta sorters anfall. 
Gevärskulor, svärd, motorcyklar i huvudet och så vidare. När en vampyr tar skada 
av denna typ så halverar man antalet skador som erhållits (avrunda nedåt) och 
kryssar i så många rutor under health. 
Aggravated är lite värme skador såsom eld, vampyrbett och anfalla med vissa 
övernaturliga egenskaper. Dessa halveras inte utan appliceras direkt i lådorna 
under health. Vidare så får en vampyr inte lägga till sin stamina till sitt 
tålighetsvärde när det är denna typ av skada. 

Bredvid lådorna under health finns där en siffra. När man är skadad så får man 



  

detta värde i minus på alla slag man gör. Skulle man slagit 5 tärningar men är 
hurt får man alltså bara slå 4. Detta gäller även för försvarsvärdet som sänks med 
samma mängd. Tålighetsvärdet sänks dock aldrig av att man är skadad. 

Nedan följer ett par vapen där det anges vilken sorts skada de gör och hur 
många skadetärningar de ger. 

Obeväpnat anfall: Bashing, strength + 0

Kniv: Bashing, strength + 1

Svärd: Bashing, strength + 2

Kastad 5-kilos sten: Bashing, strength + 0

Pistol: Bashing, 5

Hagelgevär: Bashing, 8

Jaktgevär: Bashing, 8

SMG: Bashing, 4

Gevär: Bashing, 7 

Alla vampyrer har blodspoäng som representerar blod de har sugit i sig och har i 
kroppen för tillfället. Dessa kan spenderas för att göra grejer. Alla vampyrer kan 
spendera max ett blodspoäng per runda. Dessa kan användas till följande:
- till en disciplin
- öka strength, dexterity eller stamina med ett för resten av striden (man kan dock 
aldrig få mer än ett i någon av dessa)
- läka en skadenivå som man erhållit

Vidare så har alla vampyrer även willpower-poäng. Dessa poäng kan man 
spendera under äventyrets gång för att erhålla fler tärningar vid ett slag eller för 
att höja sitt försvars- eller tålighetsvärde. Dessa poäng är dock inte som 
blodpoängen, vilka kan fyllas på. När de är spenderade så är de borta. Man 
spenderar willpower innan man slår ett slag och man får slå så många 
extratärningar som man spenderade poäng. För varje poäng man spenderar så 
fyller man i en av de runda rutorna under willpower. När alla dessa är fyllda har 
man slut på poäng. 



  

Dessa är vampyrernas övernaturliga egenskaper. Nedan redogörs för de som 
förekommer i äventyret. Om spelarna undrar över någon som deras rollfigur har 
så delge dem all information. De vet vad de själva kan.

På nivå ett ger denna egenskap att ens sinnen är extremt skarpa. 

Paula Giovanni kan göra zombies. Det är ungefär allt som är relevant med denna 
egenskap. 

Ger övermänsklig styrka. Alla svårighetsgrader för slag involverande råstyrka 
sänks med värdet på denna egenskap för den som har den. 

Ger övermänsklig snabbhet. Till en kostnad av ett blodpoäng får användaren 
lägga till sitt värde i celerity till sitt initiativ. Samt genomföra en extra handling i 
den rundan.

Ger övermänsklig tålighet. Värdet i denna egenskap läggs till ens tålighetsvärde. 
Fortitude reduceras inte av potence på samma sätt som stamina gör. 

På nivå ett ger denna egenskap användaren möjlighet att ändra sina ögon till 
rovdjursögon som lyser röda och ger användaren möjlighet att se perfekt i 
mörker. 

Jack kan med denna egenskap bli helt osynlig. 

Nivå 1, Awe – Vampyren kan använda denna egenskapen på denna nivå för att få 
människor (inte vampyrer) välvilligt inställda. Påverkade personer tycker att 
vampyren är väldigt trevlig och charmig och håller gärna med denne. För att 
använda denna slår man ”charisma + leadership” mot svårighetsgrad 7. Antalet 
tärningar som utföll med 7 eller högre avgör hur många människor som blev 
påverkade. 1 lyckad ger en person, 2 lyckade ger två personer, 3 lyckade ger sex 
personer, 4 lyckade ger 20 personer och 5 lyckade ger alla i närheten. Omedelbar 
fara och om man lämnar vampyrens närhet bryter förmågan. 

Nivå 2, Dread Gaze – Vampyren kan använda denna egenskap för att skrämma 
skiten ur någon annan, människa eller vampyr. Användaren slår ”charisma + 
intimidation” mot svårighet satt av målets ”wits + courage”. För varje tärning som 
utföll med ett värde lika med eller högre än svårigheten förlorar målet en tärning 
från alla sina slag under nästa runda. 

Nivå 3, Entrancement – Denna egenskap används för att göra ett enskilt mål till 



  

ens villiga slav. Vampyren slår ”apparence + empathy” mot målets värde i 
willpower. Beroende på hur väl det lyckades så håller det hela i sig olika länge. 1 
lyckad ger en timme, 2 lyckade ger en dag, 3 lyckade och över ger längre än vad 
äventyret håller på. 
Till skillnad från Awe finns det inget sätt att bryta Entrancement annat än att döda 
användaren eller göra så man inte ser vampyren längre. 

För alla nivåer av presence gäller att någon som blir utsatt för dem kan spendera 
ett poäng willpower för att ignorera effekten under resten av scenen. 

Nivå 1, The eye of the serpent – Vampyren omvandlar sina ögon så att de liknar 
en orms. Om en dödlig tittar in i dem blir denne paralyserad och kan inte röra sig 
förens vampyren släpper denne med blicken. 

Nivå 2, The tongue of the asp – Vampyrens tunga blir fler decimeter lång, kluven 
och kan användas för att anfalla folk med i närstrid. Tungan ger aggravated skada 
med användarens strength i antal tärningar. 
Den kan även användas för att ”se” i mörker genom att smaka på luften. 

Nivå 3, The skin of the adder – Vampyren spenderar 1 blodpoäng och 1 poäng 
willpower och dennes hud blir svart, fjällig och hård. Detta gör att vampyren kan 
klämma sig igenom smala öppningar, så länge huvudet tar sig igenom. Vidare så 
kan vampyren använda sin stamina till sitt tålighetsvärde mot aggravated skada 
(dock inte eld och solljus) och får +2 till sitt tålighetsvärde. 

Nivå 1, Silence of death – till en kostnad av 1 blodpoäng skapar vampyren en 6-
meters zon runt sig där inget ljud kan finnas under 1 timme. 

Nivå 2, Scorpions touch – Vampyren kan omvandla sitt blod till ett gift som, när de 
appliceras på ett offer, sänker dennes stamina. När vampyren gör giftet slår 
denne sin willpower mot svårighetsgrad 6. Hur många lyckade som erhålls på 
detta slag avgör hur länge förlusten av stamina håller i sig för offret. 1 lyckad ger 
en runda, 2 lyckade ger en timme, 3 lyckade ger en dag och 4 eller 5 lyckade ger 
längre än detta äventyr. 
Målet förlorar ett i stamina per blodpoäng som användes i skapandet av giftet 
men får lov att göra ett slag med ”stamina + fortitude” mot svårighetsgrad 6 för att 
stå emot giftet. Varje lyckat resultat ger ett mindre i stamina-förlust. 

Nivå 3, Dagons call – Vampyren kan med denna förmåga kväva ett offer inifrån 
med dennes egna blod. Först måste målet beröras och därefter, upp till en timme 
senare, kan vampyren spendera 1 poäng willpower för att aktivera förmågan. 
Vampyren och målet slår då vars ett staminaslag med motståndarens willpower 
som svårighetsgrad. För varje lyckat resultat mer än målet som vampyren fick tar 
målet ett i skada. Vampyren kan hålla detta igång i hur många rundor som helst 
men måste spendera 1 poäng willpower för varje runda. 

Nivå 4, Baals caress – Med denna egenskap kan vampyren applicera sitt eget 
blod på sitt närstridsvapen som då gör aggravated skada. 1 blodpoäng går åt per 



  

gång som vapnet träffar någon. 

Används av kongressmannen för att ta kontrollen över en av rollpersonerna när 
de angriper honom. Han slår ett antal tärningar lika med ”manipulation + 
leadership” mot en svårighetsgrad som är lika med målets willpower. Om tre eller 
fler av tärningarna blir lika med eller högre än svårighetsgraden så måste målet 
följa hans order för resten av scenen eller till det att han dör. Han kan dock bara 
hålla kontroll över en person åt gången och han måste kunna tala för att använda 
denna förmåga. 

Med detta kan Professorn flyga och kasta eld och grejer på rollpersonerna. 
Flyga kostar honom 1 blodpoäng, att kasta något eller sätta eld på något likaså.
Kastade objekt gör använder willpower för att träffa och gör 5 eller lägre i skada 
(bashing) beroende på deras storlek. Eldklot använder willpower för att träffa och 
gör 2 i skada (aggravated) per runda utan någon bonus från hur pass lyckat 
slaget för att träffa blev. Målet brinner så många rundor som att träffa-slaget fick 
lyckade. 



  

För lite mer än 400 år sedan tog livet, eller snarare o-livet, en oväntad vändning. 
Länsherren du tjänade visade sig vara en varelse hämtad ur sagorna. Han valde 
ut dig och två andra att få äran att bli upphöjda och tjäna honom närmare än 
någon annan. 
I många år tjänare ni honom nära och troget och mycket lärde ni av honom i 
gengäld. Men som alla mäktiga varelser skaffade sig er herre fiender, vampyrer 
avundsjuka på hans kraft. De anföll er borg i natten, dräpte er herre, begravde er 
och antog att ni var döda. 
300 år senare vaknade ni i jorden. Minnena från tiden innan är otydliga men 
ansiktena på de sex som dräpte er herre bränner i sinnet. 

Sorg och längtan efter hämnd slog ut alla andra känslor. Du ville omedelbart 
bege dig av efter de svin som gjort detta men de andra två argumenterade, 
troligen korrekt kan du erkänna så här i efterhand, att ni måste förbereda er först. 
Lära er om denna nya värld. Motvilligt gick du med på att ni skulle skiljas åt och 
träffas igen om 100 år. Under dessa år skulle ni lära er så mycket ni kunde samt 
ta reda på information om de sex mördarna. 
Du tog till dig den nya tidens teknik raskt. Lärde dig köra allt som flyger, rullar eller 
far på havet samt att hantera datorer. Med internet, snabba fordon och sånt skit 
så behöver man ju aldrig vänta på något överhuvudtaget vilket passar dig 
utmärkt. 
Du kultiverade även din mer aggressiva sida för att lära dig slåss ordentlig. 
Försökte till och med spendera tid tillsammans med Gangrel för att lära dig om 
deras djuriska sätt att slåss. Men vem fasen orkar med deras barnsliga 
tramsande i skogen? Så det blev inget med det. 
Du har även sökt upplysningar om de som mördade er herre. Och visst, du har 
inte varit så värst subtil, men du har åtminstone fått fram en del information. 

100 år har gått och det är äntligen dags för handling! Ni har möts i er herres 
gamla borgruin i Frankrike för att planera er första hämndaktion. Du har inhämtat 
information om Pierre Bonard och hans älskare Jack. Samt att du har kontakter 
med olika handlare som kan förse er med det mesta inom fordonsväg. Men vem 
fan orkar planera en massa och ha sig. Du har väntat i 100 år på det här!

De andra två

Alldeles för ”slemmig” för din smak. En mer rättfram attityd är mer din smak. Fast 
kroppen är rätt tilltalande. Synd att det inte finns tid för sånt.

Fjantar runt med sina svärd och tror sig säkert vara en hårding. Känns bra att visa 
att du är tuffare än denne klenis. 



  



  

För lite mer än 400 år sedan tog livet, eller snarare o-livet, en oväntad vändning. 
Länsherren du tjänade visade sig vara en varelse hämtad ur sagorna. Han valde 
ut dig och två andra att få äran att bli upphöjda och tjäna honom närmare än 
någon annan. 
I många år tjänare ni honom nära och troget och mycket lärde ni av honom i 
gengäld. Men som alla mäktiga varelser skaffade sig er herre fiender, vampyrer 
avundsjuka på hans kraft. De anföll er borg i natten, dräpte er herre, begravde er 
och antog att ni var döda. 
300 år senare vaknade ni i jorden. Minnena från tiden innan är otydliga men 
ansiktena på de sex som dräpte er herre bränner i sinnet. 

Sorg och längtan efter hämnd slog ut alla andra känslor, men det var uppenbart 
att ni inte bara kunde rusa iväg och söka hämnd på mördarna. Något sådant här 
skulle kräva lång och noggrann planering. Under ditt överinseende beslutade ni 
er för att skiljas åt under 100 år och sedan mötas upp igen. Under denna tid 
skulle ni alla förbereda er så att när tiden kom skulle ni vara förbereda på att 
utkräva hämnd. 
Du hade alltid varit lagd åt det diplomatiska, manipulativa hållet så i första hand 
sökte du kunskap, kontakter och information om de sex mördarna. Och kunskap 
är bra, kunskap kan man handla med. Det var så du lyckades köpa till dig 
ormkultens kunskaper om hur man slåss. 
Du har under dina 100 år lyckats, med avser subtilitet, ta reda på en hel den 
information om mördarna. Men framförallt om två av dem. Din förhoppning var att 
ni skulle kunna ta de första med överraskning. Dessvärre äger inta alla din känsla 
för finess och du har tvingats spendera en hel del tid med att slå ned ryktet om de 
tre hämnarna. 

100 år har gått och tiden för handling är nu kommen. Ni har möts i er herres 
gamla borgruin i Frankrike för att planera er första hämndaktion. Du har inhämtat 
information om nekromantikern Paula Giovanni samt om kongressmannen Jon 
Blanche. Du har dessutom kontakter genom vilka du kan skaffa fram de flesta 
handeldvapen samt information om ett stort antal människor. 

Om den här klanten hade varit mer subtil så hade kanske ni hade kunnat ta 
mördarna med överraskning. Som det är nu så pratar halva världen om det! Okej, 
kanske inte halva världen. Men nästan. Klant!

Att ha sitt mål och syfte klart för sig är mycket bra. Men att inbilla sig att man står 
över andra och befriat sig från sina drifter är bara löjligt. 



  



  

För lite mer än 400 år sedan tog livet, eller snarare o-livet, en oväntad vändning. 
Länsherren du tjänade visade sig vara en varelse hämtad ur sagorna. Han valde 
ut dig och två andra att få äran att bli upphöjda och tjäna honom närmare än 
någon annan. 
I många år tjänare ni honom nära och troget och mycket lärde ni av honom i 
gengäld. Men som alla mäktiga varelser skaffade sig er herre fiender, vampyrer 
avundsjuka på hans kraft. De anföll er borg i natten, dräpte er herre, begravde er 
och antog att ni var döda. 
300 år senare vaknade ni i jorden. Minnena från tiden innan är otydliga men 
ansiktena på de sex som dräpte er herre bränner i sinnet. 

Sorg och längtan efter hämnd slog ut alla andra känslor. Ni beslöt er för att skiljas 
åt i 100 år och sedan mötas upp igen och söka hämnd. Under denna tid skulle ni 
alla förbereda er och söka information om de sex mördarna. 
Du har dock inte fått fram så värst mycket information. Du var på den gamla tiden 
en mycket framstående svärdskämpe. Ovillig att ta till dig den nya tidens vapen 
valde du istället att söka upp en av tidens skickligaste kämparna. En vampyr vid 
namn Sacha som levde i ett tempel i Tibesti-bergen i Sahara. Du lyckades göra 
dig själv till en av Sachas lärjungar och lärde dig kamp med olika närstridsvapen 
till perfektion. Efter ett par årtionden insåg du att Sacha var en av de som 
mördade er herre. Men i nästan hundra år har du tjänat och lärt troget, allt i 
hämndens syfte. 

100 år har gått. Tiden för förberedelser är förbi och tiden för handling är här. Ni 
har möts i er herres gamla borgruin i Frankrike för att planera era hämndaktioner. 
Du lärt dig allt du behöver veta och har lämnat din mästare i Sahara för att söka 
ditt verkliga mål. Du har fullständig kontroll på hennes tempel och på hur hon 
slåss så det borde inte bli så svårt att besegra och döda henne. Något du gärna 
gör själv. Även om du inte sökt kunskap, information och kontakter så är det 
uppenbart att den väg du valt är överlägsen. De andra två får anse vad de vill om 
saken. 
 

Innehar kompetens men att binda sig vid sitt kött är att inbjuda svaghet. Det är 
uppenbart att den väg du valt är överlägsen den här slingrande sakens. 

Skicklighet och harmoni i sinnet slår ren råstyrka varje gång. Synd att den vissa 
inte förstår det. Du skulle med gärna visa vems väg som är överlägsen. 



  



  



  



  

John Blanche är en amerikansk senator och har en stor lägenhet i en 
skyskrapa i Washington, DC. Varje morgon 07:35 lämnar hans svarta 
limousine skyskrapans underjordiska garage och transporterar honom 
och hans underhuggare till Capitolium. Senatens byggnader på 
Capitol Hill är alla förbundna med ett internt tunnelbanesystem och 
säkerheten är mycket omfattande. När arbetsdagen är slut 
transporterar samma limousine dem tillbaka till senator Blanches 
lägenhet, Alla möten utanför arbetstid sker i denna lägenhet och 
Blanche går aldrig på någon kulturell tillställning eller på restaurang 
eller något liknande. Kort sagt en fokuserad och maktgalen person 
vars stora svaghet är förutsägbarheten.

Amerikanska senaten är, som det förhoppningsvis framgick ovan, 
utesluten att angripa. Dels på grund av säkerheten, men dels på 
grund av bristen på finess. Det skulle helt enkelt bli så stort rabalder.

Vägen till och från senaten är ett mycket möjligt angreppsmål. 
Problemet är att resorna företas under dygnets ljusa timmar, så vår 
handlingsfrihet är begränsad. 

Då återstår lägenheten. Den är belägen på 32:e våningen i en 
skyskrapa. Säkerheten är tämligen komplett med beväpnade vakter (6 
stycken) och metalldetektorer vid ingången. Larmet är troligtvis 
vidarekopplat till polisen. Fönster och dörrar in till lägenheten är även 
de larmade, och hissarna (det finns fem stycken) är 
kameraövervakade.

Blanche är Venture, och är troligtvis inte särkilt bra på att slåss, men 
är känd för sin övertalningsförmåga. Han har även tre mindre mäktiga 
Venture-vampyrer i sitt följe.



  

Paula Giovanni har en herrgård, i princip ett fort, på den italienska 
landsbygden. Hon försörjer sig genom att sköta transporter av gods 
som tulltjänstemän inte bör inspektera. Paula är en mäktig kvinna i 
den undre världen och har många fiender. Därmed har vi tillgång till 
en karta över kloaksystemet. Byggnaden är mycket välbevakad och 
enligt ryktet innehåller den en veritabel armé av odöda. Via kloakerna 
kan vi dock kringgå de yttre försvarsverken och komma in i de 
underjordiska lagringslokalerna. Paulas privata rum är belägna mitt i 
byggnaden och några detaljerade kartor eller vaktschema existerar 
inte. Dock består bevakningen som tidigare nämnts främst av 
zombies och Ghouls – de är många men inte varesig skickliga eller 
snabbtänkta. En snabb   och oväntad attack har alltså stora 
förutsättningar att lyckas.

Det vi vet om Paulas stridsförmåga vet vi ryktesvägen, och enligt 
ryktet slåss hon aldrig personligen. 



  

De båda befinner sig på en lyxyacht en bit utanför Spaniens kust. Det 
är ett stort skepp med en helikopterplattform och en massa 
säkerhetsvakter. Ska inte vara några problem.

Jack är liten och ful och använder inga vapen. Pierre är en klenis. Ni 
kan hänga med och titta på när jag spöar skiten ur dem.



  

Sacha befinner sig med största sannolikhet i sitt tempel, och kommer 
troligtvis att stanna där oavsett vad som händer i världen utanför. 
Under de senaste 100 åren så har Sacha nämligen inte begett sig 
utanför synhåll från sitt älskade tempel. Templet är beläget i Tibesti-
bergen i Sahara och närmaste by befinner sig cirka 6 kilometer 
därifrån. Mellan byn och templet finns det endast en gångstig, så 
markburna fordon är uteslutna. Upp till själva templet leder en bred 
trappa, cirka tio meter lång, 22 trappsteg. Direkt innanför entrén finns 
träningsrummet – 8 x 16 meter med 8 pelare som stötter upp taket.. 
Från träningsrummet leder sex dörrar, två på varje vägg, undantaget 
väggen med ingången. Första dörren till vänster leder in till köket, de 
andra dörrarna leder in till de små kamrarna som bebos av Sachas 
lärjungar. Från köket finns det en smal gång som leder ner i berget. 
Den används för att hämta vatten och leder ingenstans. Sacha har 
själv inget rum utan vilar sittandes på en kudde på golvet längst in i 
träningsrummet, mitt emot ingången. Även mitt på dagen är Sacha 
medveten om allt som händer i närheten, så en överraskningsattack 
har dålig effekt.

Sacha behärskar i princip alla vapen som människan utvecklat, och 
det till fulländning. Favoritvapnet är ett spjut, cirka två meter långt. 
Lärjungarna är fyra stycken och slåss med diverse olika vapen. 
Förslagsvis tar ni hand om lärjungarna medan jag handskas med 
Sacha. 



  

Besten

Ormen
Vapenmästaren

Sebastian Sawyer


