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Introduktion för spelledarna

I sann Vampire-anda har vi delat upp kapitlet (äventyret) i scener. Mellan
scenerna föiflyter olika lång tid; det spelar således ingen ro11 för äventyret hur
lång den tide.n lir. Det iir viktigt att ha förstått meningen med de olika scenerna,
så läs noga Overblicken före varje scen och sätt dig in i hur situationen skall
spelas.

Du, i egenskap av spelledare, bestämmer nrir en scen tir slut. Om du bedömer
att spelarna kört på tomgång ett tag och verkar fä,fatt i tråden bör du på ett
balanserat sätt byta till nästa scen.

Det finns som mest en talande NPC per scen; det åir mycket viltigt att dess
personlighet kommer fram. Fyil gåirna i där det fattas men hållDig till
riktlinjerna.

Spelarna har till sitt fdrfogande ett antal personer i sin respektive gäng (se

karaktiirsblad). Avsikten med dessa iir endast att de passar in i rollfigurerna och
de skail inte användas som ett substitut för spelarnas egna handlingar. Försök
stävja ett användande som pacificerar spelarna. "Vad kan vanliga dödliga
e g e ntli ge n utrdtta... ? "

Sist i varje scen finns en "historia". Meningen med dessa iir att de skall läsas
upp för spelarna niir scenen iir klar. Det finns i texten ingen referens till
rollfigurerna eller handlingen i scenerna, utan beskriver snarare en annan
handlingskedja. Syftet med dem iir att de skall vara stiimningsskapande, att det
skall ge spelarna en känsla av attdet pågår något som de inte förstår i
bakgrunden men ändå i slutet ger dem vissa aningar, samt att utgöra naturliga
avdelare mellan scener med någon minuts lugn och ro. Träna giima upp en bra
läsröst! Goda förebilder iir Max von Stidow, Anthony Hopkins, Ernst-Hugo
Jåiregård och Marianne Fredriksson.

Som spelledare har du del i bedömningen av gruppen. Se blanketten för
spelarbedömning som utdelas vid samlingen före spelsessionerna.

Bakgrund eller Vad handlar det egentligen om?

Gorm Viking blev på 1000-talet inblandad i en verksamhet i vampyrkretsar
som kom att göra honom till en viktig agent för vampyrslålktet och kanske
d?irmed även heia mänskligheten. Han lyckades genom list och tillf?illighet
komma på vem som gömdes i en kista i ett kloster på Englands östkust I ett
kloster dit viktiga profetior i århundraden kunnat spåras men som ingen lyckats
förklara ursprunget till. Där hölls Johannes Ornen på Pathmos i dvala undan
sin livshotande sjukdom. Då och då vaknade han upp och beräuade om de
drömmar, de profetior som spontant kom till honom i sömnen. Inte ens
omvandlingen till vampyr kunde hindra frirloppet av sjukdomen, och endast
sömn kunde fördröja dödens antågande

Gorm uförde i största hemlighet uppdraget att stjäla Johannes och gömma
honom på en siiker plats. Sjiilv hade han utsetts av ett råd av höga vampyrer att
disinet uföra uppdraget, gömma Johannes på en i forväg uwald plats och
d?irefter bevaka platsen väI. Under århundraden liirde sig Gorm, samtidigt som
han nedtecknade profetiorna och förde dem vidare tiil rådet, att sjiilv spela
maktens spel. Rådet som efter inkvisitionen blev Kamarillan gav honom viss
rörelsefrihet under förutsättning att han hela tiden försåg dem med profetiorna
de ville ha. Han började dock efter hand filtrera och förvanska de versioner han
skickade till Kamarillan och arbetade sjiilv på att tolka det fullstiindiga manus
han sjåilv nedtecknat Han gick till och med så långt att han gav ut ett urval av
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profetiorna i boldorm på 1500-talet för att på så sätt hltLde hjiirnor som rätt
icunde tolka dem; dock sjiilvklart under pseudonym och litteriirt omstrivna.
Namnet de gick under var Nosftadamus profetior och fick en viss genklang i
människov&lden. Dock fick de inte den önskade effekten; Gorm hittade inte
de skarpa analytiker han behövde för att riktigt tolka profetiorna. Tryckning-en
av profätiorna var ett högris§rojekt som gjorde att Gorm under en tid diirefter
fick dra öronen åt sig och fundera på en ny strategi. Han börjar efter detta au
engagera medhjiilpare för uppgiften att vaka över Johannes, så att han själv
stcuttå kunna resa runt och söka efter personer, föremål och texter som skulle
kunna hjtilp honom au tolka profetiorna. Inför Kamarillan var de många
resorna ett sätt att rikta andras nyfikna blickar bort från den plats d2[r Johannes
gömts.

Der ä viktigt för Gorm att han har en grupp kompetenta medhjälpare som kan
vara sjiilvgående om så skulle behövas. Han har haft åtskittiga genom åren och
gallringen har varit hård. Strategin iir sedan en tid att en duktig perlo-n med rätt
profil vZiljs ut för att under sin uppväxttid få ekonomisk sponsring från "en
ittitting långt borta". När tiden ?ir mogen omfamnar Gorm eller någon i Gorms
kontaktnät eleven och utbildningen fortsätter som vampyr. Nåir den delen av
utbildningen ?ir klar tas denne in i den lilla kiirngrupp som utgör Gorms
Verktyg. Ibland kan Gorm istiillet hitta naturbegåvningar han direkt annekterar
för sina syften, medan andra ffu gå den långa vägen. Medhjiilparna utbildas
inom de områden som behövs för Uppgiften, men de får inte förstå vad Gorm
egentligen håller på med. De skulle bli en alldeles för stor risk för Uppgiften
då.

Kapitlet utspelar sig då Gorm så olyckligt iir ute och sysselsätter sig med annat.
Johannes vaknar upp och skall avlägga en profetia, och rollfigurerna iir inte
speciellt f?irdiga för uppgiften. Ett misslyckande kan vara fatzLt Framför allt
fdr Gorm men också för Kamarillan som utnyttjat profetioma för sina syften
och på det sättet fåu ett övertag gentemot sina motståndare.

Tidpunkt för kapitlet

Det iir på vfuen, i mitten av Aprii. Det iir tillräckligt mörkt för att kunna agera
mellan klockan 20 och 05 på natten.
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Scen 1: Gorms avfärd

Överblick

Syfte: Spelarna skall i denna scenfå enbild, kanske dock en lite förbryllande
sådan, av GormViking. Makt- och kantrollstrukrur skall skapas mellan
spelarna beroende på hur de upptrrider under Gorms frågor. Från börian skall
de kiinna nervositet och asd,kerhet inför Gorm, men nör han åktfå en krinsla av
att plötsligt bli herrar över situationen.

Gorm har för avsikt att låta spelarna själva hantera situationen på platsen
eftersom han inte förväntar sig något uppvaknande av Johannes än på länge.
Han tar diirfor chansen att uföra en del andra uppdrag annorst2ides. Innan hzHan tar diirfor chansen att uföra en del andra uppdrag annorst2ides. Innan han
försvinner håller han ett litet förmaningstal med åtminstone Wå syften: dgls att

dels att
Han känner att under den

tiden han st1rrt dem har han också lyckats förmedla en oartikulerad känsla för
vad han vill. Eftersom det inte skall hända något under perioden iir detta
egentligen endast en teslperiod diir Gorm får chans att testa sina Verktyg.

Gorm håller avskedstal

Gorms "s5rfte":

" Jag kommer att vara borta - ett tag. Det tir raågra gamla föremål - som
skall auktioneras ut - av någon - som inte vet deras rdtta vrirde.
Beroende på situntionen - kanske jag hör av mig.I otillgringliga marker
skall iag fdrdas - s,i - det rir inget ni skall rrikna med. Ni - skall
naturli§tvis fortstitta era arbeten - det tir viktigt - att vi håller
tidschemat."

Markera indirekt att rollfigurerna har ett starkt s§dd gentemot andra vampyrer
i form av Kamarillans stöd till Gorm:

" Detta rirförsta gången - jag ldmnar er ensatwna. Några saker att trinka
på. Låt inte ruigon -fr,ån Sldktskapet - ellerfrdn de levandes skara - störa
er - i arbetet. Kom ihåg - att vi och denna plats - tirfredad av Slöktens
Fäder.Ingen - (N era Blodsbröder - har rritt att kommn hit - och störa er.
Ingery - mba undantag av Skihens Lagskipare - de kan ställafrdgor '
men mte röra er."

Dlirefter stiiller Gorm några kontrollfrågor till spelarna. Spelledaren ffu här
chansen att visa Gorms auktoritet. Kilnslan av vem som har makten skall ligga
kvar hos rollfigurerna så länge som möjligt. Det hela måste ske på ett verbalt
och inte fysiskt plan. Han stiiller en fråga till varje spelare. Om någon svarar
mycket dunkelt, eller inte alls, kan han eller hon få en fråga till.

"Vad ör detvilaigaste - vadfår du aldrig glömma - vad styr dina
handlingar?"
(Rrix svar: Inte mtirkas, inte sticka ut, bevara Maskeraden.)

"Vad slqddar er hår - vad skiljer denna plats - från andra platser?"
(Rritt svar: Det rir Familjens Revir, allamåste respekteravarandras
Revir.)
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"Varför måste du röknamed' att det kommer besök -från andra i
Sldktet?"
(Rdtt svar: Vampyrer som besöker en annans Revir måste presentera sig
hos den lokale prinsen.)

"Vad rir det viktigaste - att trinkapå ' ntir du Spisar?
(Rritt svar: Att inte göra Avkomma, inte utan tillstånd av Gorm. De har
inte tillstånd.1

" Vem ansvarar för Dig - när iag inte §r hiir?"
(Rdtt svar: Gorm. Han rir Familjens Aldste ochbestömmcr över alla,
ytterst deras liv.)

Om det kommer mycket konstiga svar, måste Gorm hålla förmaningstal om De
Sex Traditionerna (se separat blad i utskicket).

Han ger den verkstälande makten till den spelare som svarat bäst på sin fråga.
De andra måste följa honom i allt men han uppmanas inte missbruka sin makt.
Gorm avslutar med:

" Jag - går nu. Ni kan kanske nd mig - på min GSM-telefon. Ni kan
nwnret."

Diirefter försvinner Gorm spårlöst i natten. Nästa gång rollfigurerna ser Gorm
kommer han tillbaka för att avsluta kapitlet. Han kan inte nås under sin
frånvaro, telefonpåringningar belönas med"Numret kan inte nås för
ntirvarande.Var godförsök senare." Han har inte någon meddelandeservice.

Spelarna tar över

Spelarna ffu sjåilva reda ut sin makthierarki och sina relationer.

Det iir nu ett fritt agerande under kortare tid. RolHigurerna skall agera och få
en chans att känna på sina inbördes relationer.

Om det skulle gå dåligt, avbryt giirna. Det iir möjligt att spelarna känner ett
"tryck" att spela teater för spelandets egen skull eller fiir att det blir tyst Dra
då inte ut på plågan utan avsluta sconen.

lnterludium

" Nör den store utldnningen i lcvrillens mörker anldnde till lägret
stannade arbetet av och alla samlades i tölten. Fynden som gjorts
redavisades för nykomlingen, som direkt efter ankomsten tagit
kommandat och verkade vara ledare för arbetet, fast han uppenbarligen
inte varit drir förut. En lång rad åldrade artefaher gick genom hans
undersökande hrinder, vissa lades tillbaka i sina lådor medan andra
sattes på ett bord intill honom. Vid midnatt slutade undersökningen och
mdnnen avldgsnade sig från platsen med de utvalda pjriserna. Först på
morgonen upptöcktes att två lokala brirare försvunnitför att aldrig mer
påtröffas."
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Scen 2: Som ett brev på posten

Överblick

Syfte: Startar rolffigurernas agerande. Spelarna får extra information om
Gorm och sin egen situation. De kan dra slutsatser som kan hjdlpa dem
senare.

Händelsen intriiffar ett par veckor efter det att Gorm rest.

Bakgrund: Gorm har sedan 1833 utnyttjat en betrodd effektrörvaring i
Göteborg. Hiir har han placerat ett antal föremål som han inte direkt behöver
tillgång till i sin nuvarande verksamhet. Nu skall den nuvarande ägaren gå i
pension och den gamla familjefirman awecklas. Ett brev till alla med
kvarvarande effekter skickas ut.

Brevet

En kvlitl upptäckd rollfigurerna ett brev i den lägenhet de utnyttjar som
"Poste Restante" adress. Det zir adresserat till en Herr Viking. Rutinerna säger
att rollfigurerna skall öppna ett sådant brev:

Btiste Herr Viking,

Det dr med saknad jag nu kimnar mitt yrkesverl«amma liv. Anrika " F:a
AnderssonEffektförupring" går i graven efter över 160 årsförtroende
hos Göteborgarna. Aldern tar ut sin rätt, sriger man iu...

Ni harfortfarande ett antal ldrar med ffekter iförvar hos oss. Ni förstår
srikert att jag inte kan ansvaraför dessa rxir firman upphör. lag måste
därför be Er hdmta ut dessa under vecken, enrir de dnndrs blir stående
utan tillsyn.

. Jag tackar för att Ni och era anfrider haft den goda smaken att vara oss

trogna alltsedanfirmans grundande! Jag slutar med en kinesisk
avskedshrilsning: Må solen alltid skina på Er vrig!

Herman Andersson

Hur komma över lårarna?

Det finns flera sätt att komma över lårama med saker: ett nattligt inbrott,
skicka några ur giingen eller begiira hemskickning med budfirma. Låt en lagom
mängd tid åtgå till detta (ca20 minuter). Skuile spelarna kianta till det, så låt
deras handlingar ha viirre och vtirre konsekvenser.

lnnehållet ilårarna

Det finns en massa saker i lårarna:

. Alla de möbler som Johan(na) tillverkat och sett inburna i Rummet. Efter
noggrannilre undersökning finner hanlhon att ett antal möbier, samtliga i
antikt snitt, inte finns med i lfuarna.

. Andra möbler som gjorts av olika hanwerkare. Det stora flertalet iir gjort
av tre mästare, som Johan(na) identifierar och placerar i 1700- och 1800-tal.
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. En massa föremål som Jaques har stulit ur viilbesuttna hem. Han kan inte
säga om något saknas av det han stulit ihop.

. Ett antal föremål från nordisk vikingatid; sv2ird, sköld, smycken,
sö nderfallande kläder.

. Andra föremål från olika tidsperioder; Byzans, arabiskt 1100-ta1,
medeltiden, renässans, etc.

. Ett antal dokument, diirav några som Octavianus hittat eller själv
sammansrällt. Han kan efter ett tåg säga att han saknar minst två som
handlar om muntliga traditioner under folkvandringarnas tid (400-ta1). Det
saknas dessutom ett antal iildre Biblar (före 1000-tale0.

Larmet går

I slutet av scenen gfu larmet utanför Dörren. Dörren iir en nitad metalldörr med
nyckelhål och ett rejält, fast handtag att &a i. Det finns inget synbart lås eller
sått att låsa. (Gorm har en liten siindare som han öppnar med, men den har han
med sig.)

Larmet startas av att en sensor som känner rörelser i sarkofagen. Det består av
en surruner som låter svagt till en början för att sedan öka i styrka. Samtidigt
blinkar en liten lysdiod i samma takt som suflunern.

Larmet låter i fem minuter innan det tystnar.

Om spelarna vill kan de bryta ned dörren med hjåilp av rätt utrustning utifrån.
Om spelarna gfu in i rummet" hoppa till scen 5 med den skillnaden att
Johannes ligger (stilla?) i sin sarkofag.

lnterludium

" I den trånga kajutan satt den reslige, vite mannen och studerade ett par
anteckningsböcker. På döck över hanom hördes de österkindska
besdttningsmrinnen ropa till varandra att surra seglen inför de
annalkande regnvindarna. Han tar upp ett par sturyeAer frdn
utgrdvningsplatsen ochirimför dem med beskrivningar i texten. Pitiserna
vrids och studeras från alla hnll. Efter en stunds vridande passar de
plötsligt i varandra och ett tunt leende syntes för första gången på kinge
spela på mannens löppar. Han lutar sig tillbaka, samtidigt som båtens
kr dng ni n g ar s nabbt ti llt ar."
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Scen 3: lntrång i reviret

Överblick

Syfte: Rolffigurerna utstitts för en liten test utförd av Hamlet, pins w
Köpenhamn, som befinner sig i faggorna. Spelarnas reaktion på detta utspel
skall ge honom information om hur han btist skall förbereda sin lilla besök.
Avsikten rir ej att spelarna skall göra någon avancerad aktion utan endastfås
att reaSera.

I Göteborgs-Posten (som kommer klockan 04:00) finns en liten notis om en A-
lagsmedlem som hittats död i Brunnsparken. Kroppen var tömd på blod och
vid halsen fanns wå små hål 2 centimeter från varandra. Tidningen har
rubricerat notisen "Dracula på semester i Göteborg?". Journalisten heter Daniel
Dentatus.

Spelarnas handlingar

Om spelarna hör sig för på stan, antingen själva eller genom sina undersåtar,
kommer de inte fram till mer än att det beskrivna har hiint under föregående
natt. Ingen person som spelarna tar kontakt med iir intresserad av au föda
ryktet om vampyrer, utan man arbetar efter teorier att det gjorts i förledande
syfte.

Om spelarna tar kontakt med reportern kommer han att vara mycket intresserad
av vilka de iir och varför de lir så intresserade av detta. Han 2ir en tillf?illig
pryoelev som kommer att rapportera vidare till prins Hamlet via mellanhiinder
vad som sägs.

Kroppen efter alkisen finns på rättsmedicinska. Om spelarna anstänger sig kan
de komma in dit och studera den. Det ger dock inte mer än att det verkligen
verkar vara ett vampyrdåd.

Inga ansträngningar som spelarna gör kommer att leda till något ytteriigare. Ej
heller kommer det att hända något mer.

lnterludium

" Kylan bildade istappar i skrigget på mannen drir han till synes oberörd
vakade över slädhundarnas läger. Den stora skiden med trdkistan stod
srikertförankrad inför den stundande, korta dagen och hundarna hade

fått sin matför dagen. Nu låg de delvis översnöade och alldeles stilla i
vila. Strax innan de första ljuset skulle frirga himmelen röd klev mannen
ned i kistan och drog igen locket."

9-



Mörka Visioner - Vampire Gothcon XIX 1995

Scen 4: Prins Hamlet från Köpenhamn

överblick

Syfte: Spelarna skall hrirfå ktinslan av osrikerhet, vilket genast gör Prinsen
mer nyfiken. Spelarna skall lockas att fördriva tiden och bryta mot Gorms
regler, men till slut inse att deras kunskap tir nyckeln till deras swerrinitet
gentemot prirsen.

Frinsen kommer med siu lilla fdlje och knackar på. Hans avsikt iir att äntligen
få reda på vad som händer hiir uppe och varför Gorm har siirstiillning i
vampyrhierarkin. Han skall locka spelarna att avslöja vad som egentligen
händer hiir. Det yttemta målet iir att på ett listigt sätt få veta allt om
hemligheten d.v.s. att komma in i Rummet med Johannes och sedan kunna
skylla på spelama. I verkligheten vågar han inte sätta sig upp mot Gorm, men
vet att Gorm iir borta och spelar sjiilvsiiker i sin överhöghet.

Prinsen berättar historier om Gorm i avsilct att söndra gruppens
sammanhållning och få någon att berätta något han vill veta. Han viiljer ut en
svag spelare och tar denne i enrum om han tror att han kan lyckas bättre på
deua sätt. Han ger sig inte förrän spelarna faktiskt kör iväg honom eller att han
fått reda på allt.

Mäktig och nyfiken ledare knackar på

En uppenbar vampyrledare kommer och skapar kiinsla av osäkerhet för att
bryta ned deras lojalitet gentemot Gorm. Rollfigurerna känner redan en stund
innan prinsen knackar på, att det finns en miiktig vampyr i ntirheten.

Rollfigurerna tir medvetna om att deras niirvaro 2ir uppmiirksammad av den
miiktigare virmpyren. Ntir han viil iir framme utanför dörren, presenterar han
sig (mentalt) som Hamlet, prins av Köpenhamn. En kraftig, majestlitisk
knackning ekar genom gångarna. Det skall göras helt klart för spelarna att de
kommer att öppna. I annat fall säger han att han kommer angående en
gemensam angelägenhet med Gorm.

Frins Hamlet iir till utseendet en sätlig man i 50 årsåldern iklädd kostym,
slängkappa hög hatt och käpp. <tiink: en blandning mellan Mandrake och
Fantomen på Operan>. Han följs stiindigt av ttrl vampyrff som uppför sig
diskret så länge inget hotar prinsen.

Ingen av rollfi.gurema har sett eller träffat Hamlet innan. Octavianus kan
verifiera att prinsen i Köpenhamn heter Hamlet, men inte att det iir varelsen
framför dem.

Fas I : Prinsen börjar sin visit med au spela höviig, suveriin och sjiilvsåiker.
Han gör uttalanden och frågor som kan verka retoriska, eftersom de rör saker
som antingen iir uppenbara sanningar eller iir allmänt tillgänglig kunskap. Han
hoppas med detta att locka ur spelarna information om Gorm och Gorms
angelägenheter.
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- Sådan originell inredning.Viking har atltid skilt sigfrårymöngdery.
- Jag kan bära avvara en kort stuid av min tid. Låt oss gå direkt till
affdrerna.
- Jag ser att han omger sig med nya medhjdlpare.Vad hdnde med de

föna?
- Vi har haft ett långt samarbete, Gorm och iag; i över 300 år.
- Han har lyckats leva i skuggan av de stora hö.ndelserna. Men det dr iu
hans sött.
- Men köra vänner, vad har skex med den garnla gös*dnligheten
vampyrer emellan? Var rir detvärmda, kryddade Blodet och den
drirnp ade s tåkorke s ter n?

Fas 2: Lyckas han inte med detta börjar han smyga in förtiickta hot i sina
frågor, för att sedan rent av skriimma rollfigurerna att prata. Han slutar dock
med detta om någon av spelarna hotar med Gorm, eller niimner något om
Kamarillan.

- Tror du Gorm skulle uppskatta er brist på gdsffihet?
- Vem är det som besttimmer når Gorm ör borta? Vad rir detförfel på er
andra?
- lag rir Prirx av Köpenhamn! Ni är obetydligaflugskitar i historiens

förlopp!
- Ni intresserar mig. Det ger mig inte löngre något att ta blodfrån
vanliga dödliga. Det förridlade Vitae av lägre stående medlemmar i
Skiktet rir mig mycket mer lockande...
- Jag rir egentligen hd.r för utt indriva en gammal skuld Gorm har till
mig. Eftersom han inte rir hrir,får iag utmöta er.
- Vet ni hur riskabelt det rir att vara slqddslingar till Gorm? Han har
haft andra förr, nten de har " mystiskt" försvunnit efter att ha rotat i hans
göromål utan tillåte lse...

Fas 3: Sista försöket från Hamlet består i att mjukna gentemot någon av
rollfi.gurerna. Denne någon 2ir den av spelarna som giort den minst verbala
insatsen hittills. Det kan till och med gå så långt au spelledaren plockar ut
denne någon i enrum och ger löften om personliga fördelar.

- Jag ser hur Gorm har valt ut Dig för framtida uppdrag. Du påminner
om en av hansframgångsrikaste medhiölpare.
- Hur striller Du Dig till de andra i gruppen? Motverkar inte de
egentligen Gorm?
- Jag letar efter en ny rådgivare för detta område. Hur skulle du strilla
sig till att avancera till Hertig av Vdstsverige?
- Vet du egentligen vilka planer Gorm har för dig? Han omsritter sina
medhjrilpare med en takt som vdckt uppmrirksamhet i våra kretsar... Vad
rir ditt uppdrag hör i Borgen?
- Vet du vilka hemligheter Gorm vakar över? Vadör anförtror han inte
det till dig? Litar han inte på dig? Tar han hand om sin Grupp som han
skall?

Om ingen av speiarna har haft stakel att säga ifrån i detta 1äge kommer prinsen
att fortsätta sin terror genom att börja om på fas 1 igen. Endast spelarnas aktiva
utdrivande kan få Hamlet och hans anhang att lämna stiillet.

Vi vampyrer anvZinder aldrig ordet "stake"!
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Effekt av mötet

Prinsen skall drivas diirifrån utan att ha fått veta något. Ju mer prinsen fått reda
på desto mer minuspoäng får spelarna av situationen. Det påverkar inte den
vidare handlingen, såvida inte något riktigt drastiskt inträffar.

Larmet går - igen

Efter det att prinsen lämnat Hemmet ringer larmet utanför Dörren igen. Denna
gång i ca en halvtimme innan det tystnar.

I övrigt se scen 2.

lnterludium

"Vinden slet i kappan när mannen nådde toppen på berget. Några slitna
sidor i mannens händer fladdrade i nordanvinden. Ett vemod syntes
drabba mannen och han murnlade i vinden:' Vadör var iag inte d.rir?
V^arför satte jag min tillit till trubbiga, dnnu icke utvecklade Verktyg?'
Äter nagelfor han texten. Han studerade den enorma platå som öppnade
sig framfAr honom. Plötsligt tycktes han lystra till något i vinden, sorn om
den bar med sig röster frånfiörran."
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Scen 5: Johannes uppenbarar sig

Overblick

Syfte: Här vaknar Johannes till ordentligt. Spelarna hamnar i en mrycket
obekant situation.

Händelsen intriiffar wå dagar efter Hamlets besök.

Bakgrund: Johannes hamnade efter händelserna kring Jesu död på ön Pathmos
i den grekiska öviirlden. Dtir tog hans profetkarriiir sin början och han
nedtecknade sina spådomar i det som kom att bli Bibelns Uppenbarelsebok.
Han fick en dödlig sjukdom som snabbt skulle leu till hans död om han inte
Omfamnats. Han åir nu vampyr men han skulle dö om han var vaken mer än tre
dygn. Han lades i dvala direkt och har diirefter vaknat med oregelbundna
nie[anrum och levererat nya profetior. Hans viikure har varierat under årens
lopp, men de har alltid försökt minska hans chock vid uppvaknande genom att
simulera romersk miljö. Han vet inte hur lång tid han har sovit.

Det spelarna kan misslyckas med:
. Otidsenlig klädsel.
. Otidsenliga prylar (armbandsur, bandspelare,
. Otidsenligt upptädande, frisyr, beteende etc.

glasögon mm).

. Tala annat än latin. Om ingen av spelarna talar latin

. Lukter som inte stämmer.

. Säga saker som inte stämmer (fel årtal, plats, rike etc).

. Att inte skriva ned profetian.

Larmet går - på riktigt!

Rummet diir Johannes finns iir försett med moderna uppfinningar som rörelse-
och ljuddetektorer. Dessa aktiverar en lampa utanför dörren, ett lågmäit larm i
andrå rum och möjliggör öppnande av dörren utifrån. Meningen med larmen åir

att niir Johannes vaknar skall Gorm kunna vara på plats så tidigt som möjligt
och har han av någon anledning inte koll över den elekftoniska nyckeln skall
han komma in ändå.

Tala om för spelarna att rurffnet har endast Gorm någonsin varit inne i. Han
har sagt att det skall komma en dag nåir de får komma in d?ir men endast nfu de
?ir vtil iörberedda. Larmen som signalerar vid dörren pockar mer och mer på att
spelarna skail göra något, och dessutom känner de ntirvaron av något f_tjrvirrat
dtir inne. Beroende på hur lång tid spelarna tar på sig för att gå in, har Johannes
kommit olika långt i sitt uppvaknande.

0 - 5 minuter:
Johannes har inte kommit upp ur kistan, utan iigger mest och ojar sig.

5 - 10 minuter:
Locket har åkt_ av efter ivriga försök och Johannes sitter yrvaket upp i sin kista

10 - 15 minuter:
Johannes har klivit upp w kistan och har blivit varse sin omgivning. I mörkret
försöker han öppna dönatfrappen på bortre väggen.

15-30 minuter:
Johannes har hittat draperiet, förkammaren och den andra dörren. Han har
blivit förvirrad av den konstiga röda giödlampan som lyser svagt i
förkammaren.

blir det helt fel.
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Mer än 30 minuter:
Johannes lyckas få upp dörren och möter spelarna om de visar$g. Annars yrar
han sig bort och letar åfter något eller någon han känner igen. Ganska fort blir
han förvirrad av den konstiga omgivning han hamnat i och springer desperat
iväg och gömmer sig. Efter tre dagar i vaket tillstånd avlider Johannes av sin
sjukdom.

Rummet

Observera att ingen av rollfigurerna har sett rumlnet innan, eftersom det varit
Gorms hemlighet. Besl«iv allting som de kan se. Tänk på att det iir mörkt om
de inte tändeinågot. Tänk också på au endast vampyrer med vissa egenskaper
kan se i mörker - och det giiller inte någon av rollfigurerna.

Innanför dörren finns en förkammare diir det hänger tidsenliga kläder av
romerskt snitt runt år 30 e.la. Dessa består av vikta togor och tunikor och
nedanför dem på golvet finns ett antal uppsättningar sandaler. Det finns två
oljelampor ocli ett förslutet lerkiirl med olivolja. Bredvid lampoma.ligg^er
oikså ei ziplock-tändare samt en liten bandspelare med inbyggd milrofon. Det
air tiinkt att spela in profetian med denna.

Ett tungt draperi leder in i sjiilva rummet, som iir en autentisk rekonstruktion
av ett rum på Pathmos runt samma fu som kläderna. Det iir viktigt att Johannes

skall känna sig hemma under sina profetiska anfall.

Rummet åir kvadratiskt med måtten 4 m x 4 m. Längs ena väggen finns det
väggmålningar som beskriver ett mytologiskt landskap m9d nymfer,satyrer
ocf,-fauner Ånt en tempelruin. På golvet finns en 66saik ftireställande profilen

' av Tiberius, kejsaren mellan åI 14 till 37 eKr. På bortre väggen finns en

trädörr (som endast iir en atrapp). Ut från högra väggen stfu en stensarkofag,
sannolikt fästad i golvet. Om Jbhannes redan "stigit upp" ligger locket i Wå

delar på golvet, annars ligger locket på sin plats på tiickande hålet. Bortanför
kistan finns en dei trämöbler: ett bord och wå stolar med enkla ryggstöd. På

bordet finns wå fruktknivar och en hydria (vattenkanna) av keramik. Alldeles
till höger om draperiet står ett meterhögt (låst) skåp i trä. Alldeles vänster om
och p[sammavagg som draperiet finns ett tjusigt lararium, eu litet altare för
husguden Jupiter.

Speciella saker i rummet

Sarkofaglocket iir beprytt med en inristad stor örn.

I det låsta skåpet finns ett exemplar av Nostradamus profetior i originalutgåva
från 1555, 1557 och 1559, j?imte ett brev från förläggaren i Aix-en-Provence
dåir denne kräver Gorm på pengar .

Spelarnas handlingar och deras effekt

1) Spelarna får Johannes att tro att han iir kvar i Rom och håller honom
diirmed kvar i halvdvala. Han kommer då att kläcka ur sig en profetia och som
vanligt falla tillbaka i sin konstiga sömn. Allt zt frid och fröjd...

2) Spelarna lyckas delvis lugna Johannes, men han förstår att något q f91.

Han foibtir vaken men kvar i rummet. I ett lugnt ögonblick kommer profetian
spontant, då spelarna kanske inte iir beredda att uppfatta den. Han kommer
dbck inte att falla tillbaka till sin sömn om ingen lägger honom lugnt och
sansat tiilbaka i kistan. Annars förblir han vaken och nyfiket stiiller frågor tiIl
spelarna.
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3) Spetarna skrämmer genom klumpighet eller senfilrdighet Johannes att fly
dädfrån. Möjliggör udlykt i terräng. Se scen A.

Ledtrådar till Sanningen

I rummet finns en mängd saker som iir ledtrådar till att förstå vem Johannes iir
och vad han har fiir funktion. Främst ?ir Nostradamus profetior och det
tillhörande kravbrevet viktigt för att förstå att Gorm sålt profetior redan på
1500-talet.

Profetian

Profetian kommer som ett rinnande vatten från Johannes. Den iir på latin så om
inte någon latinkunnig finns i niirheten blir det helt obegripligt. Om spelarna
spelar in på bandspeiaren och har tillgång till en latinkunnig person kan de få
det bifogade bladet med profetian på. Om Octavianus finns niirvarande och
ingen bandspelare eller liknande används läses profetian upp för spelarna en
gång och det gänget tillsammans Bppsnappar iir Octavianus minnesbild av det
sagda.

$)

Nör dldste soneni det nablaste kungahuset i Europaför andra gången
lrimnat sin hustru skall hårda tider srunda. Mtinskligheten skall då få
bekönnafärg men efter lång knmp visa sig vrirdiga dterigen.

Europas folk skall komma i kaos ochförvirring nrir elden drarfram över
land och rike. De skall samlas i lqrkor och i stadshus för att slqdda sig
mot sin egen avkomma. Sent kommer man attförstå sin egen natur, och
med denvisdomen skall man segra.

(II )

Tre gånger te solvarv efter prinsens fall kommer en ny tid w oordning
och kaos. En ny antikrist skall manifestera sig, och han skall, till skillnad
från deförra, vara, både kroppsligen och sjölsligen, en inkarnation av
denfallne ringeln. Han skall vricka många slurnrande förlorade sidlar
och med dunförändra vtirlden. Med blod och terror skall han regera,.

Även det rildsta Rådet kommer attförsvagas, så till den grad att de
ruingas försvinnafrån jordens yta. Mörker kommer att råda och ingen
gdr sriker under de mörka timmarna.

Nrir den niondeföljeslagaren kommer innanför den åttonde och det stora
Kriget tagit slut tar den rådande terrorn en annanvrindning. Det
förflutna skall komma ikapp och de lju"sslqggaförtappade skall sona sina
grirningar. De rrittrogna samlas och utnyttjar de förtappades stora
Svaghet. En total seger kanförhindras endast av de mystiska
överensskommelser deförtappade gjort medframtiden. Beroende på hur
de kan reglera sjrilvaTiden.

(III )

Liksom lövenflyter påfloden kommer jordens varelser att skölias med
den stora vattenmassan i sin vrig över allt land. Nrir ett himlens barn
trffiar något som liknar sin moder kommer berg att siunka och
havsbotten bli land. Dexa kommer att intrriffa efter den siritte totala
s o lfö rmö r ke I s e n fö lj ande p d i nkar nati o ne n av de n fa I lne rin g e I ns
återuppståndelse.
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Varelserfrån underuattensrtken kommer att vandra ovanytan och
jordvarelser kommer attförgås av vatten. De som inte förgås dv vdtten
kommer att förgås av Boreas bett. De övrigas liv kommer inte att vara
vdrda ett Uncias.

Profetian har ingen för äventyret begriplig mening. Tidsperspektivet på
Johannes profetior iir betydligt längre än den tidrymd äventyret spänner över.

lnterludium

" Det firirde och sistaföremålet stod på plats. Tillsammans bildade de en
komplex strulctrtr, oplacerbar i dagens kulrurer.Tanlcfullt ktinde den
vildiuxne tnannen medfingrarna över bilden som han todde skulle

föröndraframtidenför Släktet. Liudet som av ett stenblock som krossas
sjöng genom luften ochmannentittade upp med euförförat
åns{ktiuttryck. Han lade ned struhu,ren i sin låda och gick ut ur tdltet."
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Scen 6: Lagskipare Katherine hälsar på

Overblick

Lagskiparen kommer för att få reda på vad som.t-ränt eftersom Kamarillan känt
visia händelser hiir uppifrån men inte lyckats tolka vad som egentligen hänt.
Rollfigurerna Zir infessanta för Lagskiparen så att denne kan kontrollera
uppgifterna Kamarillan fått från Gorm med deras version-

Lagskiparens syfte 1) kontrollera vad som hänt

Lagskiparens syfte 2) korskontrollera Gorms lämnade information med
spelarnas och försiikra sig om eventuella nya profetior.

Lagskiparens syfte 3) verifiera att läget rir under kontroll, att Johannes ilr utom
fara.

Lagskiparen

Katherine iir en åldrad vampyr från Inkvisitionens medeltid, som uppför sig
som den hiixa hon en gång var. Hon inger en aura av omtanke och moderlighet,
blandat med plikttrogenheten och rättsmedvetandet hos en domare. Hon har
kvar en stor del mäniklighet, trots alla mer eller mindre djuriska vampyrer hon
fåiller dom över i sitt ämbete. Hon har Kamarillans odelade föruoende att
övervaka Maskeraden över hela Europa.

Lagskiparen 2ir insatt i Gorms uppdrag att övervaka Johannes och dennes
profetiör. Dock finns alltid misstanken att Gorm inte ger fullstlindig 

-
information till Kamarillan. Vissa händelser under den senaste tiden har väckt
deras uppmiirksamhet. De anar att Johannes har vaknat upp och vill veta vad
som sagts.

Ensam, åldrad vampyr ställer frågor

Lagskiparen anländer på diametralt motsatt sätt till Prinsen. En mental
viskning markerar La§skiparens ankomst till Borgen. Hon presenterqq_sig som
"Lagskiparen" rätt och slätt och ber att få komma rn Ho1 niimner rollfigurerna
vid narnn och visar att hon kåinner deras bakgrund. Om de inte släpper in
henne, öppnar hon dörren sjåilv. Ingen vampyr tillåts undvika Lagskiparens
granskningar; det iir en lag som alla måste lyda.

Katherine känner Octavianus (som känner igen henne). Han borde undra i sitt
stilla sinne vad som föranleder en sådan "höjdare" att sjåilv komma hit. Hon
inleder besöket med lite socialt kallprat.

- Och du Octavianus, trivs du bra med dessa ungdomar? De karuke tir
för dynamiskaför dig?
- 

-Vad har Gorm tagit vägen just nu då? Har han bara lömnat er åt ert öde
o c h era arbetsupp gifter ?

Lagskiparen ber spelarna berätta vad som hänr Hon har enegenskap som gör
att hon-kan "Se" om någon talar osanning. Hon kommer milt men bestiimt att
tilhättavisa sådana tilltag.

Om spelarna misslyckades återföra Johannes till sarkofagen kommer
Lagskiparen att känna detta och oroligt undra var "Gästen" har tagit vägen.
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Om någon av spelarna uppför sig ohövligt upplepadg_Bånger, tan Lagskiparen
myckeiviil utdäla omedelbar dom och bestraffning. Hennes tågo{ påqte
besvaras, men spelarna kan dölja vitala delar av sanningen och rädda sig delvis
undan Gorms vrede.

Katherines beslut

Om någon av rollfigurerna uppenbarligen brutit mot Traditionerna, har
Lagskiparen rätt att på plats awätta den s§ldige. Hon kommer också att göra
det.

Om rollfigurerna "bara" betett sig klumpigt, överlåter hon avgörandet om deras
framtid till Gorm.

Desperation hos spelarna?

Spelarna skall kiinna att de inte har några hemligheter infli1lagqkiparen. Hon
vät tilloch med historierna om deras respektive "uppvdxt". Skall de berätta det
lilla hon inte vet??? Lagskiparen ger sig inte förrän hon fått reda vad han kom
för och om de flytt kommer hon tillbaka efter ett par dagar och ställer fler
frågor.

Om Johannes flytt finns ju en id6 att leta upp
fly om de tror att de kan komma undan...

lnterludium

honom igen. Annars kan spelarna

" Denfalnande glöden speglade sig i vattnet. Marken gungade

fortfarande av $erskalv, långt efter det att pelarnafallit. Bränderna

från den japanska storstaden lyste upp natthimlen ochfick de ulgamla-ristningarna 
i stenen att lysa. Efier att återigen ha rört om i askan efter

deförl|olnade benen tvingades den store nordiske mannen konstatera att
försöket hade misslyckats. Efter att ha suttit alldeles stilla i en timme
reste han sig plötsligt och kastade lerstrukturen med all kmft i marken.
Hanvcinde tvrirt om, kimnandes de twenfragmenten åt vind ochvatten."
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Scen 7: The Grand Final

Överblick

Syfte: Initiativet skall tas ifrån spelarnafullständigt! De skall inse att de bara
varit små brickor i ett mycket större spel. Brickor w mycket inga vörde som
dessutorn giort bort sig.

Gorm kommer tillbaka

Gorm dyker upp från ingenstans och stiidar upp i oredan.

Rollfi gurerna termineras?

Rollfigurema har en ingen chans att komma undan sitt straff, men straffet beror
på resultatet.

Om Johannes dött har de misslyckats. [Rollfigurerna dödas]

Om de missat profetian men Johannes överlevt har de giort halvbra i från sig.

[Någon dödas]

Orn Johannes överlevt och de har skrivit ner hans profetia har de gjort bra ifrån
sig. [De tillrättavisas]

Om Johannes aldrig uppröns, aldrig hotats av besökare och profetian skrivits
ned, har de lyckats långt över förvåintan. [Allmän föwåning]
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Scen A (Appendix): Jakten på Johannes

Överblick

Syfte: Ge spelarna underhållning, action ochytterligare chanser att göra bort
§ig.

Rollfigurerna genomsöker terrängen efter Johannes. Om de anstriingff sig _o9!
zir listiga kan dl få ledtrådar till hans nya gömstiille. De kan också stressa lljiil
honom-, eller jaga honom iinnu längre bort. Belöna listiga idder genom att låta
spelarna komma fram snabbare men gör det inte fiir lätt för dem.

Ett exempel på'listig id6" är att rollfigurerna använder förstiirkta sinnesintryck
och spårar sig med hjåilp av lukt fram till platsen.

Johannes handling

Johannes har flytt Skansen och gömt sig på en plats i Slortskogen dåir han

sjunkit ned i joiden. Han är uppskakad efter att ha insett att han inte befinner
sig i Rom runt 100 AD. Han vet inte vilket år det iir; skulle han få reda på det
skulle vansinnet drabba honom; han vet att Slutet ilr niira.

Det absolut viktigaste iir att om det dröjer tre dagar innan de finner honom iir
han ohjiilpligt död och katastrofen iir ett faknrm. (Aven om inte spelarna iir
medvetna om detta.)

Brottarklubben

Om spelarna jagx efter Johannes, kommer det en folkabuss med brottare.
Dessa stiger myndigt fram och skall "rädda den gamle mannen som
terroriseräs". Här kän spelarna misslyckas genom att lämna allför tydliga spfu
efter massakern.
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