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Tremmevæg 

Bænk 

Toilet 

Dør 

Arrest 





Reverend Houghtons Compound 

Houghtons Villa 

Gæste boliger 

Grusvej 

Inkvarterings- og fællessale 

Å 

Hovedindgang 

Bagindgang 

Mindre indgange 



Dansk: Engelsk: Tysk Japansk Fransk Spansk Russisk 
Her Mister Herr -san Monsieur Señor muzhchina 

(muh-sji-na) 
Gamlekløe Old scratch Alter Kratzer Furukizu Vieille égratignure Viejo rasguño Staraya Tsarapina 

 
Lillehorn Little horn Kleinhorn Chiisaki Tsuno Petit Corne Pequeñocuerno Malen'kiy-rog 

 
Mesturene Most unclean Unreinigste Mottomo kitanaki 

mono 
Plus Impur Más Impuro Samyy Nechistyy 

Lysbringer Lightbringer Lichtbringer Hikari Motaraseshi 
mono 

Porteur de lumière Portador de la Luz Nesushchiy-svet 

Morgensøn Son of the Morning Morgensohn Asa no Ko Fils du matin Hijo-matutino Synutra 
Ondesøn Son of Wickedness Sohn der Bosheit Jaaku no Ko Fils de Crauté Hijo-maldad Synsla 
Stordrage Great Dragon Grosserdrache Idainaru Ryuu Dragongénial Gran ogro Velikiy drakon 
Ildesind Wicked one Bösartige Jaakuna mono Le Méchant El Malvado Zloy 
Synskaber Author of all Sin Autor aller Sünde Subete no tsumi no 

chosha 
Auteur de tout 
péché 

Autor de todo 
pecado 

Avtor vsego grekha 

Gudsfjende Enemy of God Gottsfeind Kami no teki Ennemi de Dieu Enemigo de Dios Vrag Boga 
 
 

Ondeånd Evil Spirit Böser Geist Akuryō Esprit Malin Espíritu maligno 
 

Zloy dukh 
 

Gammelslange Old Serpent Alteschlange Roujya Vieux serpent Serpiente vieja 
 

Staryy zmey 
 

Løgnefader Father of all Lies Vater aller Lügen Subete no uso no 
chichi 

Père de tous les 
Mensonges 

Padre de todas las 
mentiras 

Otets vsey lzhi 

Dagstjerne Daystar Tagesstern Hakuchu no Hoshi Ètoile du jour Estrella del día Dnevnaya zvezda 
  

 





Handouts 

Det du har allermest lyst til er på menukortet, både mad 

og drikkevarer 
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Billede-huskeren 
Under spiltest har det været en hjælp at have nogen noter omkring forskellige 

billeder. Hvem der er NPC’er, overnaturlige væsner eller har event når en spil-

ler får det billede efter at have reinkarneret. 

Jeg lavede en holder ud af en gammel plastik lomme og en vacuumforsegler 

hvor jeg kunne sætte billeder og noter ind. 

I thumpnail filen er der billeder af alle de kort som er lavet til scenariet, hvor 

det er muligt at klippe ud og sætte ind. 

Her under er der notater om NPC’er og skøre ting der kan ske for spillerne når 

de reinkarnerer. Har du lyst er du som spilleder velkommen til at komme op 

med egne selv. 

 



 

Pixi: Kan skifte til fe-form, 25cm høj og kan  

flyve 

Wendigo: Overmenneskelig styrke (FYS+2), kan  

regenerere skade over de næste par timer ved at spise  

menneskekød. 

Psykisk vampyr: Kan efter at have tappet folk 

psykisk hæve Mentalt og Magi med 2 de næste 

par timer. 

Havfolk: Kan på omkring 1 minut forvandle sig mellem 

menneske og havfolk form. I denne kan personen trække 

vejret under vand og svømme med en fast hastighed på 

50km/t. 

 

Reverend Stanley Houghton: Mål for anden  

mission. Charmerende sociopat og kultleder. 

Samantha Doolittle: Stanley Houghtons  

højrehånd. Veltalende og velklædt. Kultens  

ansigt udad til. 

Father Evan O'Sheridan: Katolsk præst.  

Abgarus’s vogter og assistent. 



 

Alejandro Hernández: Mål for første mission. 

Latinamerikansk gangbanger. 

 

Alejandra Hernández: Mål for første mission. 

Latinamerikansk gangbanger. 

 

På FBIs most wanted liste. 

 

Gik viralt med hysterisk anfald sidste uge 

 

Upopulær lokal politiker. 

 

Forsvandt for et par uger siden og er på alle  

Missing plakaterne. 

 

Højtrangerende medlem af bande, med en meget 

stor lejemorder kontrakt på halsen. 



 

Seriemorderen Flænseren, har et levende offer i 

bagagerummet. 

 

Skylder mange penge til en af de lokale organise-

rede kriminelle bander. 

 

Kendt youtuber, som alle ved er død ved  

mystiske omstændigheder. 

 

Kendt fra jetset reality TV serie. 

 

Formand for Nancy Reagan look-a-like klubben. 

 

Gik viralt med hysterisk anfald sidste uge. 

 

Lokal musiker som kvinder flokkes om. 









Nynazister 

Politi 

Cheerleadere 



Latin amerikanske gangbangere 

Russiske gangstere 



Mugshots 



Mugshots 


