
Lite altmänna rikilinjer för spelare av vnurtBE - r,rö8KÅ vtstoIIER

- Rollfigurerna

Det finns fem stycken rollfigurer eftersom det iir det största lag som accepteras i turneringen. Dock fär

ni inte vlilja fritiur dessa; de måste tas i foljande ordning: Octavianus, Jaques, Johan, Martin och

Lucidor. Om det lir tre personer i laget, ffu inte rollfigurerna Martin och Lucidor vara med. Johan,

Manin och Lucidor kan fås i antingen manlig eller kvinnlig skepnad, det iir upp till spelaren av dessa.

- Regler

Speler Vampire uppmuntrar fri tolkning av reglerna. Vi har lagt tonvikten på stiimningar i spelet och i
sior utstriickning ignorerat regeldetaljer. Spelledama uppmuntra§ att frtimja stiimningen under

spelsessionen. Vi har behåtlt det mesta av informationen på karakt,hsbladen men de iir mest riktlinjer,
inte lagar. Endast i fall diir reglerna iir väsentliga kommer de att anviindas; sådana tillftillen iir speciellt

markerade i manus.

För vissa formågor kriivs att man slår ett antal (lGsidiga) tiirningar mot en angiven svärighet. Det iir
antalet lyckades slag (svårighetnivå eller högre) minus antalet misslyckade slag (ettor) som anger hur

lyckosam forsöket blev.

En regel har vi modifierat för konventskapitlet: Blood Pool u inte något som rollfigurerna skall fylla på

med jiimna mellanrum, utan det finns ett antal "droppat''. Dessa "droppar" kan anviindas till an lyckas

med en handling eller fbr att modifiera resultet av en'handliog- ' . --, ... -'

- Scener

Äventyr kallas i deua spel for kapitel vilka i sin tur iir uppdelade i scener. Varje scen iir en klart
avgriinsad situation. Tiden mellan scenerna kan variela högst avseviirt

I nrrneringen har spelledaren den yttersta kontrollen på nlir scenerna avslutas och nästa tar vid.

Spelledaren kan tvingas att uffira scenbyten i fönid eller vad som kan upplevas som ftirtid; var

foljesamma vid sädana tillf?illen. Om ni anser att en scen iir awerkad, speia inte vidare eftersom det

fördrojer scenbytet.

- Allmänna rdd

Roilfigurerna ?ir inte slcrivna i avsikt att vara spelhiimmande vare sig enskilt eller i grupp, och alla sfiana
tolkningar ?ir felaktiga. Vi bedömer att alla rollfigurerna iir spelbara så som de iir beslaivna. Skulle
något rrots allt uppfattas som ospelbart eller motsägelsefullt så bortse frå.n detta i karaktiiriseringen.
(Detta bör dock påtalas for spelledaren.)

- Bedömning
1. Spelarna kommer i forsta hand att bedömas på hur de spelar sina rollfigurer. Det är "snittet" på alla

som räknas, inte den mest framtriidande. Alla spelarna skall deltaga i spelet och ingen skall vara

passiv eller ignoreras av de andra.

2. Enmindre del av bedömningen kommer att göras resultatorienterat. Det iir viktigt att "komma

någonstans" men inte att ly_ckas på absolut bästa sätr Spelet skall föras framåt!

3. Spelet skall i första hand ske vid bordet och inte på improviserade scener runt omkring. Ren teater

ger inga pluspoling.
4. Alla, spelare som spelledare, skall ha en trivsam session.

Spelledaren gör en grundbedömning enligt en gemensam mall. En central bedömningsgrupp kommer att

cirkulera och diirefter sammanstiilla spelledarnas bedömningar. Absoluta sanningar eller fullstiindigt
rätwisa bedömningar existerar inte men vi gör så gott vi kan.



Förklaringar till rollfigurstormuläret

Natur tir en vampyrs innersta väsen, vad som styr hans handlingar och hans måI. Det åir siillan liimpligt

att direkt visa sin sanna natur, såvida man inte vill vara helt uppenbar for alla andra.

Uppträdande iir hur en vampyr verkar vara, vad han forsöker ge sken av att hans natur ilr. Detta kan

viixla med tiden, efter situationen eller flor att vampyren "känner" for det.

Arketyp iir ett försok att placera vampyren i ett slags fack ftir att lättare förstå och visualisera honom.

Det iir också den generella uppfattning som andra får niir de första gången möter vampyren.

KIan iir den tillhörighet som virmpyren har med de existerande maktstrukturerna. Det iir samma klan

som hans ursprungliga Herre titlhör(de). Alla vampyrer i en klan delar en del karaktiirsdrag och man

blev också "uwald" till klanen efter hur rnan var som dödlig. Det frnns sju stora klaner och ett antal

mindre. Om man inte tillhör någon klan kallas man Anarch. Detta har både for- och nackdelar.

Generation iir hur srarkt blodet i vampyrens ådror iir. Ju iildre (lägre) generation, desto starkare blod.

Det har ingenting med hur många år vampyren varit varnpyr att göra. Det enda sättet att få lcraftigare

blod är att förgöra en iildre vampyr och dricka dennes blod. Detta iir dock örbjudet!

Mänsklighet anger hur mycket miinsklighet som finns kvar i vampyren och hur mycket som fallit till
foga for Besten inom honom. Nåir miinskligheten stfu på noll iir rollfiguren ospelbar. [Max 10]

Yiljestyrka iir hur mentalt stark och driven vampyren iir. Det lir också ett mått på hur vill spelaren kan

konrollera sin rollfigur. I vissa situationer kan spelledaren ta över rollfiguren niir denne blir
okontrollerbar. [Max10] .

Samvete anger hur mycket vampyren lider av sina handlingar och brrott mot mtinskligheten. Om haninte

kiinner ånger ger han efter ör sin Best. [Max 5]

Självkontroll anger hur bra vampyren kan styra sig själv och motstå sin inre Best. [Max 5]

Mod anger hur viil virmpyren kan konrollera sig vid synen av något som kan skada honom, som solen

eller eld. [Man 5]

Framträdande drag och skickligheter tir sådant som vampyren lir mycket brra på eller i vissa fall
mycket dålig på. Om vampyren tir riktigt bna på nägot finns det en extra detalj om hur den skickligheten
ofust anviinds eller yttrar sig.

Andra skickligheter iir sådant som vampyren kan men inte iir så vlildigt duktig på.

Blodsdropparna till höger under bilden anvilnds på ett speciellt sätt i detta kapitel: de representerar en

annorlunda anvåindning av Blood Pool iin vad som föreskrivs i spelet. Även hiir kan de anviindas för att
lyckas med något som annars vore omöjligt eller for att få ett visst önskat resultat på en handling. Niir
blodsdropparna iir slut iir de slut. Rollfigurerna kan inte fylla på dem under kapitler

Disciplin iir en speciell, mystisk fdrmåga som vampyren har. Den står kortfattat beskriven på

formuliirer I öwigt se spelboken.

Typiska citat iir helt enkelt uttalanden som passar vampyrens personlighet bra. I många fall finns båda

vampyrens natur och uppträdande i uttalandena.

Liten ordlista

Dolda motiv - Subterfuge Rörlighet - Dexterity Smyga - Stealth
Undersökning - Investigation
Vakenhet - Awareness

Stadsvana - Streetwise Tankeskiirpa - Wit
Uppfattningsförrnåga - Perception
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lnledning

Mitjö

Handlingen utspelar sig i Göteborg i ett filcivt 90-ta1. Modema städer har antagit en alltmer extrem

form av gotisk punk vilket iir en blandning av modernt och klassiskl Det finns gott om giing i stiiderna

som lever sitt tiv på nätterna och lever då som om slutet var niira. Det grasserar nya religioner jiimte de

gamla, de senare ansiktslyftna ör au möte den nya tidens krav. Alla iir villiga att pröva nya saker, att

t€sta nya sätt att se tillvaron Pä.

Miinniskornas samhiille betraktas utifrån av Sliiktet, som vampyrerna kallar sig. De har en gång tillhört
miinskligheten och avlägsna, forvirrande minnen dyker ibland upp. Vampyrerna betraktar i allmiinhet
måinniskoma som en slags boskap att valla; de finns överallt och drivs av något som de sjiilva inte längre

fontår.

Bakgrund

Rollfigurerna har helt olika bakgrunder; de kommer ffin olika tider och kulturer, vilket naturligtvis

f?irgat deras personligheter.Alla har de vid något tillf?ille knutits till en mystisk varelse vid namn Gorm,

som iir vampyröverhuvud i Göteborg. Anledningarna till att de hamnat i den kalla nord 2ir olika och

långt ifrån klara. En av dem iir Omfamnad av Gorm sjiilv men det betyder inte au Martin(a)
siirbehandlas på något sätt.

De hm sin Hem i gångar och rum under den gamla f?istningen Skansen Kronan mitrlstaden*Hiir
tillbringar de sin mesta tid och tilldelas av Gorm allehanda arbetsuppgifter. Ibland fiirdas de utanfor
staden for att ufiira uppgifterna, någon gång till och med utomlands. Rollfigurerna har olika
skickligheter som kommer till anviindning vid utforandet av dessa uppdrag. Ingen av dem har hittills sett

nägot egentligt mönster eller syfte med uppdragen men de har sina misstankar...

Gorm iir en mycket mystisk person. Trots att rollfigurerna flera decennier tillbringar sin tid med honom,

har ingen fått nägot riktigt grepp om vem han egentligen iir. Han talar en ålderdomlig svenska niir han

bryr sig om att tala överhuvudtaget. Ofta markerar han bara sina önskemål och ftirviintar sig att få dessa

udörda utan diskussioner. Hans storvuxenhet, parat med kroppslig och mental styrka, gör att detta blir
en sjiilvklart handlingsmönster {tir alla i hans omgivning. Han har så långt varit en striing men rätwis
Herre.

Uingst in under skansen finns en låst dörr som ingen av rollfigurerna varit innanfor. Gorm gfu alltid in
ensam i rummet Han har en stor nyckel som han öppnar dörren med. Han verkar ha med sig nyckel hela

tiden, för ingen har sett den annat iin i hans hand. Ibland efter rollfigurernas uppdrag har han tagit med

resultatet av deras anstråingningar in i rummet och uppenbarligen låimnat det diir. Det har varit allt från
garnla möbler och vaser till böcker och dokument.
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De Sex Traditionerna
Gorm har noga f?irklarat de Sex Traditionerna for rollfigurerna, liksom att han som deras Herre har

ansvar ör deras handlingar. Han har beskrivit de Sex Traditionerna som de yttersta lagarna för Sliikter
Om det inte fanns lagar skulle Maskeraden avslöjas och vtirlden drabbas av kaos.

Den Första Traditionen - Maskeraden
Du skall icke avs§aDin sanna naturförde som icke iir av Bloder

Detta fråntarDig räten till Blodet.

Den Andra Traditionen - Reviret
Ditt Revir iir ditt eget. Alla andra skall respektera Dig dåir. Ingen må

tala emot Dig i Ditt Revir.

Den Tredje Traditionen - Avkomman
Du skall endast avla en annan med tillstånd av Dina Ätdre. Orn Du
avlar en annan utan sådant tillstånd, skall Du och Din Avkomma

förgöras.

Den Fjärde Traditionen - Ansvaret
De som Du avlar iir Dina bam. TillsDinavkomma släpps fri, skall
Du bestiimma över Dem i allt. Deras misstag skall Du svara flor.

Den Femte Traditionen - Gästyänligheten
Respektera en annans Revir. Niir Du kommer till en friimmande stad

skall Du presentera Dig lor den som regerar diir. Utan
viilkomnandet iir du inter

Den Sjätte Traditionen - Förgörandet
Du förbjuds forgöra en annan av Sltiktet. Rätten att lorgöra tillhör

Oina Änre. Endast den Ähste bland er kan kalla till Blodsiakr



V*nrpmn - uönx* r/trsnolrgB,

octrnfi*nus
Natuc Curmudgeon (cyniker, seriös surpuppa)

Upprädande: Traditionalist (extremt konservativ)

Arketyp: Lärd man
Klan: --(Anarch?) Generation: ll (1513)

Milnsklighet:5 (10) Viljestyrka:5 (10)

Samvetq 3 (S) Självkonroll: 2 (5) Mod: 2 (5)

Frarwrädande &ag och skicHiglreter :
Intelligens @okmal), Undersökning §aktainsamling),
Språk (Latin, Italienska, Svenska, Tyska, Engelska)'

ttistoria (Romarriket, Kunskapsbevarande genom tiderna)

Andra skicHigheter:
Empati, Dolda motiv, Djurkännedom (Ugglor), Etikeu'
Smyga, Ockult

ööö

Kunnig i latin och historia, omfamnad i en tid av omviilvning. octavianus representerar den klassiska kunskapen och

relationen en bit tillbaka ilot det gamla Rom. Hans huvudveiksamhet och stora uppgift ilr att skapa en histrorieskrivning

byggd på fragmenr av sanningar från otaliga kiillor. En kontakt i vatikanen ger honom tillgång till ett flertal ickepublika

arkiv inom katolska kyrkan. iia sina animaliska förmågor har han skaffat en uggla, Strix Aurum, som frände vilken

även utgör en utrnärkt ,yrnuot rtr n-r klassiska kunskapsideal. Denna uggla följer honom ständigt och kan utöra relativt

komplicerade önskemåI ffin Octavianus.
(itavianus vill gärna verka äldre än han egentligen ä; hans kunskaper om gamla tider är fullt tillräckliga för att

övertyga den som iite sjalv var med. Han ägnar siglnte åt småprat utan låter orden väga tungt' Kunskap och dess

insamlade dominerar helt octavianus verksamh"t.-run har tjilnat många herrar genom historien och hans nuvarande

knyming till Gorm har tiilkommit på direkt uppdrag av den itarkaste makten i den organiseradc vampyrvåirlden,

Camarillan. Dena råd av de aldste i varje klan hyräd" honom frän det oroliga Centraleuropa till sverige efter tumultet

människorna kallar Andra Världskriget"
Redan innan flyren till Göteborglade Octavianus arbetat i över fyra decennier för Gorm. Gorm ägnar sig åt 

:

uppenbarligen at att forska i historiön. De senaste tio fuen har han givit Octavianus många uppdrag atr finna information

om Sverige och dess regenter från 1000-talet och framåt Nu börjardet framkomma ett samband mellan alla öar av data

som samlats in: Gorm färsoker påvisa att han air den rärtrnätige arvingen till Svea Rikes tron! Vad kan han vilja med det?

Disciplin: Animalism (Sär nära djurvärlden och har laafter över denna.)

l) SweetWhispers-'Enkel kommunikation med djur, ögonkontakt. [-] Kan ge enkla kommandon. [4 tiirn, svår 6]

6 fn" Beckoiing - En djurtyp kommer på kallelse i djures språk. [3 tlirn, svår 6r]
:i song of Sereiry - Coi Ajur eller mzinniska lugn och passiv, kontakt och sång. [5 Elrn, svår 7 mot Viljestyrka]

Kontaktpersoner: Lorenzo Oibliotekarie i Vatikanen), Susan Caldwell (vice chef för British Museum) och Klaus von

Riefenstahl (bibliofil i Miinchen som specialiserat sig på historiska dokument).

Typiska citat:
-Trams! Finns det ingen nuför tiden som l<an vara allvarlig en endaste gång?! Det hår är ingen leu
- Det knmnur aldrig ittfungera - det provades redan 1789 i Franlaike.

- Och hw tror du afi det lwde sett ur om Slölaet hade brutit Maskcraden baraför att testa? Ifrågasau göllande

ordning baraför att verifiera att det inte gdr?

11995 TB & MB Scenrio h,oduction



V*upnnu, r naönrutr/tr^$oNg8,

Arketyp: Soldat
Klan: Ventrue Generation: 13 (1815)

JÅQULS ÅLJTIII
Natur: Gallant §idlyftig, fiirgstark, omoralisk i umgitnge'

vill ha allas uppmiirksamhet)
Uppnädande: Judge (Skipar "rättvisa", dÖmer giima andra)

Milnsklighet: a (10) Viljesty*a:5 (10)

Samvete: I (5) Sjåilvkontrolk 3 (5) Mod:3 (5)

F r atntr ddande dr ag o ch skic Hi g heter :
Stamina (Krafdull), Utseende (Klassisk skönhet),

Eldvapen (Gevär), Närstdd (Karate)

Andra skicHigheter:
SlagsmåI, Ducka, Intimidation, Ledarskap, Köra bil'
Etikett, Överlevnad, Språk (Franska, Svenska), Medicin,
Militärvetenskap

ööö
Fransk soldat från Napoleons tid. Hans kunskaper speglar ec utpräglat militilrliv, en tid dll personlig iira och bercimmelse

stod högt i kurs. EfteiNapoleons fall sökre hanpå neå nau i Europa efter nya positioner att kamhäva sig sjåilv i. Denna

vilja att-ggnsa attraheradä fler åin fala damer oci, Jaques blev omfamn-ad i Paris 1815. Hans klantillhörighet visar sig

g"äo* ui t- ofta btir kläder från sina dödliga dagar och att han har förfinade mandr.

llans ledaregenskaper har gett honom ett eget'3:ing" av diidliga vilket han ofta utnyttjar för sina egna syften. Bland

annat utnyttjar [an AeÅ som b'iodreservoar föiatt inte behoru störa lugnet i staden. Gåinget som han styr kallar sig
..Nattens Liddare"; de tCåffas med oregelbundna mellanrum för skumma nattliga upptåg. !e hrynar ofta i de rika folkets

del av staden, dllr de skaffar sig ekonoäisk grund för sin livsstil och ibland befriar dessa från föremåI av historiskt

inresse. Ett par gånger trar Oelå uppdrag a" Gorm fiirdats i Europa för att tala med folk och samla på deras berättelser.

Kärnan i glnget uester av fem *lin6ct, re kvinnor som tränas i vapen och krigföring. De ser Jaques 'blodsceremonier"

som en rit för ledarskap och släpper villigt till livskraft.
Jaques knöts till Gorm för 

"nO^t 
15 är sedan, nåir hans Mentor i Paris föll offer för en simpel vampyrjägare. lIan s<ikte

sig då'bort från Franlrike, som han kände höll på atr kulrurellt förfalla till viirnjelig barbarism, och blev en natr intervjuad

uicor*. Med sig till Sverige tog han icke otöraktliga rikedomar i form av laigsbyteoch släktskauer. Hans plats i kretsen

verkar vara att skapa en tite-n, erletti, arm6 som tj:inar Gorm. Uppenbarligen håller Gorm på att initiera någon form av

väpnad kamp i Göteborg!

Disciplin: Dominate (Pltverka och kontrollera andra genom ögonkontakt och viljestyrka Ej äldre vampyrer.)

li Corrunand ttw Wearied Mind - Ge enkla kommandon (ett ord) till annan varelse etler Vampyr. [5 tiirn, svår

Viljestydral
2) Meinuiize - ptantera in suggestion, en order och ett villkor som utlöser den. [4 tjlrn, svår Viljestyrka]

Disciplin: Fortitude @xtra tålighet, även mot sådant som skadar vampyrer.)

l) Absorberar viss skada av solljus, eld, etc.

Typiska citat:
- Utmärkta argwnent från er båda två. Tillåt mig föreslå att vi istöllet gör så hår...

- Jag vet att vi egentligen kom överens om något annat, men det tir viktigt att vi gör rött-

- Iag tar land om deta så blir det inga diskttssioner.
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Vrunmnu - MöBKJtr/l^gorgR

ITÅ8TIT{(A) BEBq
Natur: Martyr (Offrar sig gärna för det "goda")
Uppträdande: Jester CIar allt med ett skämt, inget är för

allvarligt)
Arketyp: FesPrisse
Klan: Anarch
Mllnsklighet:5 (10)

Generation: ? (rqgq)
viljestyrka:4 (10)

Samvete: 3 (5) Sjiilvkonroll: 2 (5) Mod: 2 (5)

Framtrödande drag och skicHigheter :
Karisma (Hipp), Tankeskiirpa (Smart), Skådespelande
(Rollspel), Musik (Sång). Bristande styrka.

Andra skicdigheter:
Vakenhet, Empati, Stadsvana, Dolda motiv' Köra bil'
Etikett, S*ygu, Dator, Juridik, Språk (Svenska, Engelska,

"storsadsslang').

ööö

Som den yngste av dem alla har Martin/a blivit srarkt formad av nutiden med både teknik och MTV-flimmer. Han/hon

lever en aktivt nattliv bland vanliga människor och glider omkring tillsammans med stadens inneklientel. Kontakterna

med de foma vålnnerna har behåtiis och ger kontinuirlig information om aktuella hiindelser i staden. llan/hon drar fram

mellan krogarna och nöjesstltllen på nätterna. Långsamt blir kontaktnätet större och Martin/a bygger upp en löst

sammanhållen maktstruitur på gentjansrcr och tacksamhetsskulder. I denna massa har hanlhon en mindre men trogen

klick som följer honom/henn-e oierattr Dessa kan han/hon umyttja som blodreservoar för att inte behÖva jaga i onÖdan.

Allt hanlhon gör uppfattas som 'trelspejs:tt" och "råcool" av dessa beundrare och de riings om ynnesten att fä ge blod.

Martin/a läver en natt i s:inder oc-t tir utpräglat social. Det åir viktigt hur man ser ut och uppträder men inte vad man

säger. I sjiilva verket gfu det ut på att verka så ivslappnad och skiimtsam atr alla bara avundas en. Ord väger lätr,

traiOtingar väger tungt. Klanlösheten ger honom/henne fritt spelrum för egna instinkter och impulser. Hans/hennes sanna

natur gör ofta att skämtsamheterna får en ironisk betoning.
vtanirVa omfamnades av Gorm för sex år sedan, då denne tydtigen behövde en aktiv kontakt med staden. llan/hon får

ofta uppdrag atr sarnla information om företag eller samhälleliga institutioner och fär sådan genom att prata med folk i
vimtei.-Vitten information som söks varierar mycket, men han/hon har borjat ana att mycket handlar om det aktuella

ekonomiska läget i staden och lander Agerar Gorm på finansmarknaden?

Disciptin: Presence (Får uppmilrksamhet och intresse från omgivningen. Hamnar alltid i centrum.)

l) Awe - Omgivning blir medveten och attraherad- t8 täm, svår 7l
2) Dread Gaze - Slaämma vettet ur varelser [4 tiirn, svfu Tankeskiirpa+3]

3) Entrancenunt -Fä andra att villigt tjäna en [3 tiirn, svår Viljestyrka]

Typiska citat:
- Än, iag stajade bara ' ni slall inte bry er om vad iag sriger.

- lag springer! Tdck mig ni två, iag tir så gou som död-

- Det var tur att ni gav er av nör de började bråt<a - nu fick jag chansen att ta mig an dem på egen lwnd.
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V*Mplng r MöBlr.ltrnsuomg8,

JOIIÅII(NÄ) MYTfiNI
Natun loner @j pådrivande, klarar sig utan andra)

Uppträdande: Architect (Vill bygga upp saker med

bestående värde)
Arketyp: Hantverkare
Klan: Toreador Generation: 13 (1920)

Mänsklighet: 6 (10) Viljestyrka: 3 (10)

Samvete:2 (5) Självkontroll:4 (5) Mod: 1 (5)

Fr antr ödande dr ag o ch skic H i gheter :
Rörlighet (Flink), Uppfattningsförmåga (Fokusering),

I{antverk (Möbler), Reparation (Trä, Keramik).

Andra skicklighcter:
Idrott, Slagsmål, Ducka, Hantverk (Keramik), Etiketr,

Eldvapen, Musik (Luta), Historia, Materialkunskap (frä).

ööö

En hantverkare med ett möbelsnickeri i Gamla Haga. Till sin hjälp har han/hon två trogna fiiljeslagare som förestår-det

lilla snickeriet och bibehåller fasaden utåt på dag$ä. De heter «jtol octr Andd sundholm. Johan/na har givit snickeriet ett

mycket gott rykte inom branschen vilket resulterat i många kunder bland Sveriges mer välsituerade och

möbelinresserade. HanVhennes skicklighet i au gora reproduktioner av antika möbler från de flesta tidsåldrar har ibland

inneburit att sådana förekommit i diskutabla samiranhang. I vissa kretsar är han/hon känd som den mytiske/a "Milster

Johan/na". Han/tron visar sig någon gång om året för andra snickare, för att höra det senaste i branschen.

Johan/na måste få aruedmeä nzinoeåa och skapa; han/hon kitnner att vilddjuret tar överhanden om det kreadva

hantverket uteblir. Absolut koncentration på uppgifren är hans/hennes främsta karaktärsdrag. Han/hon häller alltid på

med ett par, tre pjäser som nnsUpas i Oet oanOiigä. Hans/hennes klantillhörighet visar genom den andlösa fascination

han/hon kan studera nålon ,actär möbel i. Även andra saker i omgivningen kan tilldra sig hans/hennes odelade intresse

periodvis: ett gammalt hus, en vacker dÖdlig eller bilder på saden i dagsljus...

Johary'na h-amnade i Gorms krets en natifor 51 år sedan niir hans/hennes dllvarande Mentor och Herre försvann

spårlöst. Han/hon har under Gorms ledning fått gtira möbleroch andra.föremål från alla tidsåtdrar, efter beskrivning av

p"r*n., som verkligen sett dem! En sammanhaigande råd har Johary'na dock funnit det som tillverkas, det har ofta

varit vardagsföremål av egentligen ringa vtirde. Vad skall Gorm med dem till?

Disciplin: Auspex (Utökat medvetande om omgivningen.)
t1 Heightened ienses- Förhöjer de fem siniena rill övermzinsklig nivå. Starka sensationer kan sätta sinnena ur spel-

i) e"å perception - Kan se tlinslot och instiillning hos annan varelse. [4 uirn' svår 8]

3\ The Sprrir's Touch - Kan "se" tidigare ägare genom objekt [4 tlirn, svår Varierar]

Typiska citat:
- Jag ryckcr vi slcall ttintu på ldngre silo - Jodå det ar läu! så hör rnenar iag...
- Eti ö-Sonblick - det hdr gör jag. Det måste göras ordentligt lrån början!

- Jag ryclur det är vackert, sedan får ni tycka vad ni vill-
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V*umnu r uÖnx*r/trgonuB

rucrDo8(*.)
Natuc Visionary (Visionär, har bilder av något bättre)

Uppdädande: Child (barnslig, oseriös, egoistisk)

Arketyp: Dåre
Klan: Malkavian Generation: 13 (1953)

Mlnsklighet:   (10) Viljestvrka:4 (10)

Samvete: Z (5) Självkontroll: 2 (5) Mod: a (5)

F rarntrödande drag och skickligheter :
Sumina (Outtröttlig), Uppfattningsförmåga (ntuitiv),
Tankeskärpa (Kreativ), Empati (er[gtre$, Djurkåinnedom

(Grisar). Brisunde smidighet och karisma.

Andra skicdigheter:
Skådespeleri, Ducka, Stadsvana, Musik (Benpipa),

Smyga, Överlevnad, Medicin, Ockult, Etymologi

ööö

Lucidor/a är en mycket egen och udda figur. Redan i livet var hanAon uteliggare octr peri{y]s tvångsintagen på

sinnessjukhus. rlans/henies vansinne trar ooct gjort att han/hon kan hantera kaos och inte blir mer förvirrad iln vanligt

vid sådana tillfållen. Ilan/hon llr i stort seu opåvirkbar för yttre sinnespåverkan; han/hon regisrerar dock

sinnesstämningar och oeiouttataoe med anaiytisk skärpa. ofta har analyserna resulterat-i ganska klara uppfattningar om

framtiden aven om hanVhennes barnsliga och galna yttre gör att det blir svårt att förmedla dem.

Lucidor/a har p6glÅ av Gorms Sdpp *t följerofta med någon av de andra niir de ä på uppdrag. Utanför Hemmet

fu han/hon en UetvOigt iugnare figur-som obserrerar och noterar saker av intresse för att diskutera dessa senare. Hemma

kommer stumpmåssiga uäanaen'och handlingar på löpande band. Det lir inte på något sätt.silkert att det som händer

utanför Hemmet 
"erkligen 

betyder något eller ens år 
"eiuighet, 

men Gorms grupp åh defrnitivt något påtagligt-

Lucidor/a hamnade'hos Gorm merl[er mindre av missäg. Under årtionden s§ddad av fänder i en irnpressionistisk

teatergrupp i Stockholm hck han/hon slutligen ge sig ut pä e[en hand en natt innan gruppen överraskande krossades av

.a -t-g ,u*pyrjägare. Under en rid levdä f-uciOorh UianO en liten grupp vildagrisar som med hans/hennes hjälp

överlevde i Mellansveriges skogar. Hanihon lilrde känna ett starkt släktskap av svårförklarad natur med dessa vilda

husdjuc endast ungen Irer 
"na'fu*iq* 

att kommunicera med fick honom/henne att återvända till hemstaden för 20 k
sedan, diir Gorm slöt honom/henne tilisig. Fadern, som Lucidor/a kallar honom, suiller ofta frågor om saker utanför

Hemmet som Lucidor/a besvarar utan att egentligen förstå avsikten med frågorna Gorm f,rnns dilr för a$ leda

honom/henne, allt annat ålr sekundilrt.

Disciplin: Auspex (Utökat medvetande om omgivningen.)
ti tteienrcieasenses - Förhöjer de fem siniena till tivermzinsklig nivå. Starka sensationer kan sätta sinnena ur spel-

D Auå perception - Kan se kilnslor och instållning hos annan varelse. [8 ärn, svår 8]

Typiska citat:
- Vad du dr dun! Mina idder är mycket böttre dn dina!
- U g ga-bugga-båå! <grytfi> < grwt>
- ii W{åt dct btir mycket bänre om ni gör som JAG vill. Han AR opålitlig!
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