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Vårlden
@"gpelar sig i en speciell värld, delvis med drag av dagens "verklighet'och delvis med förstärkta

modlrna t"nd"nser 
-säsom 

iottörhet, asocial verksamhet och uppror mot institutionerna. Denna blandning

kallas gotisk pw*. Vampire handlar om städerna, människorna som bs i säderna och de vampyrer som i
hemtgf,et styr stadema. Nattlivet är vildare, drogerna fler, gängen väldsammare och avstånden mellan

människor större.

White Wolf har dessutom andra spel som utspelar sig i samma värld - Mage handlar om vanliga dtldliga med

ovanliga fbrmågor och Weravolf handlar om varulvar i naturen utanför städerna. Ingen av dessa andra spel har

någon pavertan på äventyret Mörka Visioner. Det kan v:ua samma värld eller ej - det spelar ingen roll här.

Varken rollfigurerna eller spelarna har någon nytta aY att kunna de andra spelen.

Vampvrers historia
Den ttdtgaste htstorten ä höljt i dunkel; ingen vet hur den lörsta vampyren blev tilf eller-hur hans eller hennes

eg"n arlio**a kom att skapa Klanerna. Varje Klan har sin egen uppfattning och historiebeskrivning. Silkert är

Ooct utt före l30Gtalet var yampyrerna framrfiande personligheter som inte dolde sig för människorna.

Under 1300-talet startades Inkvisitionen som hade som huvudmäl att utrota vampyrerna' i vilket den var så

framgångsrik att vampyreroa bildade Kamarillan och startade lvlaskeraden. Efter detta har människornas insikt
i varnpyrer och dess eiistens gradvis försvunnit ah lever kvar som barnsagor. ldaskeraden har lyckas! Deua

vet alla rollfigurerna.

Vamovrers maktstrukfur
t v6t6ae r111156|l156d6n Maskeradens början en hierarki bland vampyrer. Bland rollf,rgurerna är det endast

Ociavianus som har haft någon kontakt med Kamarillan; de andra har bara hört talas om den. Strukturen är

fö§ande:

Kamariltan är den högsa officiella makten. Den samlas i möten eller konklaver med jilrnna

mellanrum och fauar beslut som rör alla vampyr€r - idealislil setr I själva verket s)rrs Kamarillan
av de^ss mäktigaste medlemmar och endast beslut som de stöder klubbas igenom på mötena.

Rollfigrurerna vet inte detta (inte ens Octavianus) utan tror au Kamarillan är en enhet som fattar

beslut som alla står bakom och alla hjäIps åt au genomföra Den viktigaste konklaven kallas Inre
Cirkeln och möts vart l3:e fu i Venedig; dilr fauas alla viktiga beslut och utses Justicarer eller
lag*ipare.

Justicar eller lagskipare är en vampyr som av Kamaillan ges absolut makt att utdela straff till de

som bryler mot Kamarillans förordningar eller Traditionerna En Justicar står endast till svars

inför andra Justicarer. Rollfigurerna vet inte hur många Justicarer det finns, men Octavianus har

träffat ett par, bland annat Katherine som figurerar i äventyrel

Prins kallas den ledande vampyren i varje stad. I vissa fall utses prinsen av Kamarillan, i andra

fall har den mäktigaste vampyren helt enkelt tagt sig titeln Prins. En Prins har stor makt i sitt
Revir, som staden kallas, men ingen alls uunför denna. Det är viktigX fth äventyret. En Prins

beslutar om det skall skapas nya vampyrer och vem som skall fll skapa dessa. Prinsen ansvarar
f& atr ldaskeraden bibehålls i sitt Revir. Vanligen är alla vampyrer under en Prins av samma

Klan men det är ingen absolut regel. Gorm har samlat vampyrer från olika Mll på grund av deras

kunskaper, utan canke på att de skulle stöda hans äsikter (som de inte kanner).

Ktanerna är sammanslutningar av vampyrer som delar vissa egenheter eller karaktärsdrag. Detra
på gnrnd av a$ de oftast utser människor som delar dessa drag till nya vampyrer. Yampyrer inom
samma klan Mller oftast samman, deras band är stårkarc än den officiella maktstrukturens.

Rollfigurerna är något medvetna om de olika klanerna och vad som kännetecknar dem, men det

påverkar endast i ringa grad äventyrer De enskilda rollfigurernas karaktärsdrag är viktigare än

klanens. Klantillhörigheten hos de NPC som rollfigurema fåffar är ftk dem obekant, speciellt

Gorms!
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Vad är en vamoYrl
@ som omfamnats av en annan vampyr. omfamning innebä att offres blod sugs ut

till sistaåroppen och vampyren ger av sitt eget, kraftfulh blod istället" An enbart bli utsugen innebär att man

dör, inte att-man blir vanrpyr. Det är intagandet av vampyrblod som startar omvandlingen från människa till
varnpyr.

I samband med Omvandlingen dör troppen. Alla de normala tcroppsfunktionerna upphör och de inre organen

förtvinar. I samband med Omvandlingen försvinner mycket underhudsfeu vilket gör att alla vampyrer får ett

långsmalt, "tunt" utseende. Det finns inga feta vampyrer! Om vampyren är mätt" dvs nyligen druckit blod, ser

hyn frisk och rosig uL Om vamppen är hungrig, är hyn grå och glämig.

Den enda näring en vampyr behöver är blod - hela kosrcirkeln på en gäng! Blodet tas in genom munnen men

eftersom alla inre organ förtvinat måste det dilr "diffundera" in i lroppen. Alla celler tar del av det nya blodet

genom att det på något sätt sprider sig mellan dem. Blodet utgör en krafreserv som vampyren normalt

förbrukar genom att bara finnas till, men den kan också användas i vissa situationer för att öka vampyrens

ansträngningar - detta förklaras i spelaruskicket!

En vampyr beslrrivs på en annan skala än människor - dllr människor har styrka, intelligens, erc på en skala 1 -

3 har vampyr förtängt skalan till 5. Däremot är inte alla vampyrer automatiskt råstarka och kan kasta

sumobrottare omkring sig! Det framgår av karaktärsbeskrivningen vad vampyren itr bra på.

Vad skadar en vamnYr?
Mannistan har i alla tider skapat sägner om hur man får bukt med vampyrer men endast en del av dem är

sanna. Detta vet alla mllfigurema. Här följ,er en sammanfattning:

o Påle genom hjårtat paralyseriar en vampyr men tar inte dtld på den.

r Solljus och eld är dfuetx förtldande. En del vampyrer har en förmåga som gör att de kan äla korta perioders

exponering men ingen vampyr är immun.
o Under dagen kan inte vampyrer agera, även om de håller sig undan solljus. Vampyrer blir slöa och trötta

utom riktigt gamlia, som tan Mlla sig uppe under dagen. Rollfigurerna gär säledes och lägger sig när
gryningen kommer, dilrför är det endast mellan 20 och 05 som de gör något.

. Krucifix och Heligt vatten ha ingen som helst effekt"
o Yitlök och andra kryddor påverkar inte vampyrer mer än andra.
. Spegetbilder visar vampyrer likaväl som andra varelser. De fastnar likaså på foo och video.
o Inbjudan att stiga över tröskeln är inget måste f& en vamp)tr, han eller hon gfu vart det behagar så länge

det gäIler milnniskor. Däremot så säger Traditionen att andra yamppers Revir måste man respektera.

o Transformering av kroppen till varg, fladdermus eller dimma är något endast etr fåtal av alla vampyrer

kan. Ingen av figurcrna i äventyretkan det
r Lojala löljeslagare till vampyrerkallas Ghouls och deras lojalitet kommer sig av att de druckit vampyrblod

utan att fönt bli tömda på sitt eget De har ingen av vampyrens fördelar eller nackdelar, fönrlom att de inle
åldras. Det finns inga sådana i äventyret och om någon rollfigur vill tillverka sådana blir det en plump i
protokoUeL

. Osårbarhet har inte vampyrer, men de Hker oroligt fort skador som åsamkats av normala vapen. Det är
såIedes möjligt att "sänka" en vampp med normala medel (pistoler, etc) men det gäller sedan att göra

skadorna permanenta med eld eller solljus.

Sista minuten-kommentarer:
Nyckelhålet som beslsrivs finnas i den mystiska dörren till Hemliga Rummet finns inte! Spelama kan alltså inte

tillbringa 3 timmar med an försöka se något genom det!
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