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INFÖR ÄVENTYRET
Det här scenariot är  den andra delen i en serie äventyr som utgår från en historisk bakgrund som 
täcks i den officiella Vampire: the Masquerade-modulen New York by Night och använder sig av 
V20-regler, det vill säga de modifierade regler som återfinns i tjugoårsutgåvan av rollspelet. Det går 
utmärkt att spela scenariot även om man använder V:tm second edition eller Revised edition men 
smärre ändringar måste då göras. Det är förstås teoretiskt sett möjligt att spela hela scenariot free 
form, utan regler, men det rekommenderas förstås att man som storyteller har koll på spelvärlden 
åtminstone. Begrepp som hound, scourge och shroud återfinns i grundreglerna och kommer inte att 
förklaras i detalj här, mer än den information som ges till spelarna som handouts.

Det är på inget sätt nödvändigt att ha tillgång till modulen New York by Night för det här äventyret. 
Större delen av scenariot utspelar sig utanför New York och påverkar inte direkt någon av de 
karaktärer som är centrala i den modulen. Inte heller behöver man ha spelat föregående scenario då 
all information som behövs från det scenariot kommer finnas beskrivet här. I det här scenariot är 
utgångspunkten att spelarna behöll sina positioner i föregående äventyr.

Scenariot är uppbyggt i två delar, dels en längre introduktion skapad för att motivera spelarnas 
engagemang och dels huvudäventyret som cirkulerar kring ett hotell i skogen någon timmas bilfärd 
utanför New York. I det stora hela är det ett äventyr i den klassiska Haunted Mansion-genren, fast 
anpassad till de teman som genomsyrar Vampire: The Masquerades värld. Detta ska inte vara 
uppenbart för spelarna förrän det är för sent och de är fast i det hemsökta hotellet. Även om fokus 
på scenariot ligger i mer klassisk skräck finns den personliga skräcken som är central för rollspelet 
kvar. Vampyrer är vana att klara sig själva, att vara överlägsen sin omgivning, men hur hanterar de 
en situation där helt plötsligt själva verkligheten vänder sig mot dem och alla naturlagar verkar 
sättas ur spel? Hur hanterar en vampyr det faktum att deras övernaturliga styrka inte är till någon 
nytta alls när man slåss mot spöken och okroppsliga väsen från andra dimensioner? Däri ligger den 
personliga skräcken i detta scenario.

Alla icke-spelar karaktärer som är centrala för handlingen finns beskrivna i den mån det behövs i 
slutet av scenariot. Scenariot innehåller bara två karaktärer av egentlig vikt förutom spelarnas egna 
karaktärer, en Malkav och en Harbinger of Skulls. Övriga har en minimal roll.

När spelarna börjar så har de fullt Willpower och blod på sina karaktärer för enkelhetens skull. Vill 
man introducera vikten av hunger i äventyret så går det att göra det förstås att göra det svårare för 
spelarna. Låt de starta med 1T10 plus halva deras Humanity eller Path-rating avrundat nedåt i blod. 
Tvinga de då att slå mot blodshunger enligt reglerna när den döda blodiga ghoulen släpas in i 
Elysium. Kolla dock gärna upp med spelarna innan, då detta kanske inte alltid är lämpligt för en 
nybörjargrupp. Det kan också i värsta fall stjäla en hel timmes spelande om varje karaktär måste ut 
och jaga blod. Dela ut karaktärerna till spelarna med omsorg. Julia kräver troligtvis mer av spelarna 
än övriga karaktärer så ge henne gärna till en mer erfaren spelare om möjligt. Det viktigaste är dock 
att spelarna är hyfsat nöjda med de karaktärer de får.

Med scenariot medföljer ett antal handouts. Det är förstås karaktärerna, ett infoblad med deras 
bakgrund och ett blad med korta beskrivningar av deras krafter. Därtill finns information om hur 
prinsen av New York tolkar Traditionerna samt ett blad med sammanfattning av kindreds av vikt i 
staden. 

Spelarkaraktärer:
Julia Yvette Paradis – Toreador
Alexander – Malkav
Janie-Belle – Gangrel
Leslie Richards – Ventrue



Centrala karaktärer Kindreds:
Sabbat:
Mike "Slayer" Donovan – Malkav
Seruya "The Princess" - Harbinger of Skulls

BAKGRUND TILL SCENARIOTS HANDLING
I det förra scenariot, "Vipers in the Night", blev spelarkaraktärerna utskickade av New Yorks Sheriff 
David Morgan att ta reda på varför representanter från Followers of Set hävdat att deras och 
Camarillans gemensamma pakt mot Sabbaten var över. Spåren ledde spelarna till Maupassant 
Chantriet och primogenen och Tremere-regenten Eugenio Estevez. Uppenberligen verkade Eugenio 
ha stulit an amulett från Setiterna. Spelarna ställdes inför dilemmat av vad de skulle göra av 
amuletten och denna kunskap då de politiska effekterna av detta skulle kunna skada Camarillan. 
Egoistiska intressen ställdes mot lojaliteten till prins och sheriff.

Två månader har passerat sedan dess och det politiska läget i New York har varit oförändrat sedan 
slutet på förra äventyret. Sheriffen har som alltid haft ögonen öppna för tecken på aktivitet från de 
få Sabbatpack som fortfarande stryker runt i New Jersey. En detalj han för två veckor sedan började 
uppmärksamma var de återkommande nyheterna om försvinnande barn under tio års ålder från de 
norra delarna av New York och New Jersey. Försvinnanden som bara verkat öka i omfattning. 
Morgan valde att skicka ut en av sina hounds, Kyle Reed, att undersöka saken. Nätterna gick och 
Kyle dök aldrig upp för att rapportera till Sheriffen. 

Vid det här laget har inte bara Sheriffen börjat ana att någonting kan ha hänt Kyle, även Kyles 
vänner har börjat bli oroliga och anar det värsta. Gemensamt gör de en sak för att undersöka Kyles 
försvinnande. Tillsammans lyckas de länka ihop både det ena och det andra. Julia kopplar ihop 
barnförsvinnandena med spår av inbrott och sabotage senaste dagarna i ett område i Bronx, och när 
Leslie hittar Kyles bil i ett kvarter i närheten börjar pusslet sakta sammanfogas. Efter lite diskret 
spejande hittar man en källarlokal i ett lägenhetskomplex där vad som tydligt är ett Sabbat-pack 
skapat sig en temporär haven. Man förbereder sig för att smida medan järnet är varmt och slå till 
omedelbart och skoningslöst mot packet. Har de dräpt, diableriserat eller tillfångatagit Kyle ser hans 
vänner inget skäl till att visa nåd.

Allt är dock inte riktigt vad det verkar. Sabbaten är på sätt och vis närvarande för att utreda precis 
samma försvinnanden som Kyle undersökt. Bakom de faktiska försvinnandena ligger två individer, 
den komplett galna Malkaven "Slayer" och hans ännu mer galna mentor Seruya som är en 
Harbinger of Skull. Båda är avfällingar från Sabbaten som håller på att genomföra sin egen galna 
kaotiska agenda.

Sayur kom tillsammans med sin egen mentor, "Wraith", som också är en Harbinger of Skull till 
New Jersey för att undersöka i vilken mån klan Giovanni understött Camarillan i kampen mot 
Sabbaten. Polonia må ha övergett New York och New Jersey, men Wraith ämnar fylla det hål 
Polonia lämnat efter sig och samla Sabbaten i området i en större kampanj mot Camarillan. Hans 
hat är gränslöst, mot Giovanni likväl som Camarillan.

Sayur själv fylls däremot av någonting annat än bara hat, och det är en önskan att rädda alla de 
själar av deras sort som inte lyckades ta sig från dödsriket, såsom hon och de andra Harbinger of 
Skulls, tillbaka till verkligheten. Tanken har helt besatt henne och endast Wraith, som en gång i 
tiden var hennes älskare, lyckas hålla henne fokuserad på vad som måste göras här och nu.

I New Jersey blev nämligen den komplett galne Slayer en del av Wraiths nya pack och när de 



delade Vaulderie blev Slayer och Sayurs band till varandra väldigt starkt. Sakta men säkert började 
Slayer, som älskar förstörelse och kaos, att manipulera Sayur till att genomföra en plan hon 
fantiserat om länge. En plan som går ut på att skapa en reva i The Shroud, den gräns som skiljer de 
levandes värld från de dödas, och släppa in sin gamla döda fränder. Vad Sayur inte vet är att inga 
fler av deras själar sannolikt överlevde övergången tillbaka till verkligheten, och det enda den ritual 
hon ämnar genomföra kommer att skapa är att helt utplåna gränsen mellan de dödas värld och vår. 
Spöken, Gastar och Spectres skulle välla in över New York med omnejd om hon lyckas. Slayer har 
hittat ett lämpligt övergivet hotell utanför New York där Sayur kan utöva sitt besvärjande.

Galenskapen slutar förstås inte där. Ritualen i sig kräver sina offer, 100 kindreds måste offras under 
en period av hundra dagar för att ritualen ska kunna träda i kraft. Plus att en hel del kroppsdelar 
krävs för ritualen i övrigt. Sayur lider dock av en mental föreställning om att allt blod måste vara 
rent, och att endast rena offer duger för ritualen. Barn är det renaste hon vet och ju yngre desto 
renare. I början var det Slayer som samlade in barnen åt henne, men hennes otålighet gjorde att hon 
själv började resa in till New York och New Jersey för att kidnappa och göra barnen till vampyrer 
innan hon offrade dem.

Wraith har uppmärksammat försvinnandena och misstänker Sayurs och Slayers inblandning då han 
känner till ritualen. Det Sabbat-pack Wriath sände, och spelarna stöter på, såg Slayer dräpa Kyle 
och släpa iväg med honom. Väl vid hotellet diableriserade Slayer Kyle för sitt eget höga nöjes skull. 
När spelarna kommer till hotellet är ritualen nästan färdig.



HÄNDELSEFÖRLOPPET
Ovan är en mindmap över spelets olika scener och hur de binds ihop. Den är förhållandevis linjär 
och kort då strukturen på detta äventyr skiljer sig nämnvärt från ett traditionellt Vampire-äventyr. 
När spelarna väl är i hotellet kan de vandra runt precis hur de vill. Vad som händer i hotellet beror 
helt på vad de gör och vilka rum och våningar de besöker. Därför delas hela det kapitel hotellet är 
upp i mindre händelser och faser. Varje ny fas i ritualen och varje specifik händelse är att betrakta 
som sin egen scen. Faserna är till för att ge spelarna en känsla av att saker och ting blir värre ju 
längre de stannar i hotellet. Vad faserna egentligen representerar är förstås hur långt Sayur kommit 
med sin ritual. De beskrivs i detalj senare i scenariot.

GLÖM INTE!
Vampire: the Masquerade är ett rollspel där ett av de viktigaste temana är personlig skräck. Alla 
vampyrer för en ständig kamp mot sig själv och risken att förvandlas till ett sinneslöst monster. Det 
är därför rekommenderat att med jämna mellanrum påminna spelarna om dessa risker, och skrämma 
upp de med slag mot courage och self control. Frenzy och Rötschreck ska vara något spelarna vill 
undvika, inte bara för att de riskerar bryta mot maskeraden, utan för att det påminner de om vilka 
monster de faktiskt är. Räds därför ej heller att låta spelarna slå mot conscience för att undvika 
Humanity-loss av precis samma anledning när de gör något som ligger i moraliska gråzoner utefter 
deras egen Humanity (eller Conviction och Path-rating i Julias fall). 

Belöna påhittighet i strid. Vampire är ett spel där dramat kommer först och realism är sekundärt och 
strid ska därför också vara både teatralisk, dramatisk och filmisk. Spela gärna läskig musik i 
bakgrunden medan ni spelar scenariot.

De kartor som är handouts ska bara ges när de kommer fram till hotellet samt går in i hotellet.
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INLEDNING
Spelarkaraktärerna och tillika sheriffens hounds Alexander och Julia tillsammans med stadens 
scourge Janie-Belle och anarken Leslie befinner sig i Bronx. De har listat ut vars ett Sabbat-pack 
befinner sig och är på väg att slå in dörren till den källarlokal packet har som haven. Deras 
förhoppningar är att få reda på vad som hänt Kyle.

Storytellerns roll: Förbereda spelarna inför äventyret. Förklara deras motiv och bakgrund, dela ut 
karaktärer och andra handouts. Låta spelarna bekanta sig med sina egna karaktärer samt presentera 
sina karaktärer för varandra. Se till att de förstår världens förutsättningar. Informera de spelare som 
eventuellt inte är så bekant med Vampire: the Masquerade om några grundläggande begrepp om det 
behövs. Få de att förstå att äventyret kommer att börja med en konflikt med andra vampyrer, och ge 
de möjlighet att välja vilken utrustning de har med och på sig, både vad gäller vapen, kläder och 
fordon. Ge de en chans att känna sig taktiskt förberedda. Förklara hur de kommit fram till att spåren 
lett till denna punkt. Bestämma vem av karaktärerna som har resservnycklarna till Kyles bil, då det 
kan vara kritiskt längre fram.

Spelarnas roll: Värma upp, bli insatta och peppa inför fajten.

SCEN 1: BRINNANDE HAT
Spelarna befinner sig tidigt denna vårkväll i en källare i ett lägenhetskomplex i Morrisania nära 
gränsen till Tremont i södra Bronx, redo att sparka in dörren till ett haven där Sabbat-packet "Black 
Fear" tagit boning. Läs upp följande text för spelarna:
"Efter många nätters sökande står ni äntligen här, i en trång källarkorridor framför den dörr som 

förhoppningsvis döljer svaren på alla era frågor. Svaren på vad som hänt Kyle Reed. Ni har slagits  

mot Sabbaten förut och vet att de är fullständigt skoningslösa, både mot sina offer och i strid, men 

den här gången är det ni som har överraskningsmomentet. 

Ni stålsätter er och förbereder er för det värsta medan ni begrundar orden som är spraymålade på 

dörren: Black Fear."

Vad gäller Sabbat-packets haven så är det ett större rum som en gång i tiden fungerat som tvättrum 
med endast två pelare placerade med jämna mellanrum i mitten av rummet som eventuella hinder 
för sikt. Högra väggen har tre små källarfönster vid taknivå som är både igensotade och täckta med 
svarta sopsäckar. Två glödlampor utan lampskärmar står för ljuset i lokalen i övrigt som är fylld 
med allehanda bråte och en del smutsiga madrasser och sovsäckar längs högra väggen. Längst bort i 
lokalen finns två gamla kontorsbord. På det ena ligger vad som verkar vara en död pojke, som inte 
kan varit mer än sju år gammal. Bredvid bordet står en bensindunk.Vid vänstra väggen finns ett runt 
bord i mitten av rummet och alldeles vänster om dörren ett till bord. Vid det runda bordet sitter två 
råbarkade individer och går igenom vad som verkar vara en hög med bråte vid bordet rakt vänster 
om dörren sitter vad som tydligt är en Nosferatu och pillar på en Ipad. Alla reser sig upp med ett 
ryck när dörren slår upp med en smäll.

Storytellerns roll: Här gäller det att måla upp en konfliktsituation och hetsa spelarna till strid samt 
understryka att det är personligt. Om någon av spelarna redan innan dörren slås in eller öppnas 
försöker backa ur striden så kan du påpeka för spelarna att de riskerar att måsta slå ett Conscience 
slag mot diff 8 för att förlora Humanity (gäller inte Julia) om de backar. Skälet är förstås att deras 
karaktärer misstänker att Sabbaten kan hålla Kyle fången och tortera honom, vilket de knappast kan 
motivera moraliskt att ignorera då de vet hur grymma Sabbaten brukar vara mot Camarilla-fångar. 
Och deras tortyr slutar nästan alltid med diablerie.
Någon spelare kan komma med den synligen insiktsfulla idén att de kanske borde ringa sheriffen 
och be om förstärkning. Påpeka då för spelarna att det är de som är förstärkningen, det är de som är 



sheriffens hounds trots allt. Kindreds är egoistiska och andra kindreds i staden skulle kräva enorma 
boons i gengäld för sina tjänster, speciellt för smutsgöra som detta. Det är sheriffen, houndsens och 
scourgens uppgift att rensa ut oönskade kindreds trots allt.
Någon kan påpeka att de teoretiskt skulle kunna få åtminstone sheriffen att komma till undsättning 
om de påpekade att åtminstone han borde se det som gynnsamt att utplåna eller tillfångata ett 
Sabbat-pack. Du kan påpeka att det förstås är möjligt, men att han är på på uppdrag i New Jersey 
själv just nu, och att det skulle kunna ta en del timmar för honom att ta sig hit. Det är nu eller aldrig 
om spelarna ska kunna smida medan järnet är varmt. Vågar de riskera att spåret hinner kallna, om 
Kyle nu inte återfinns i packets haven är en viktig fråga i sammanhanget.

Den döde pojken i rummet är verkligen död, Märken i pojkens hals visar att någon tömt honom på 
blod (Perception + Medicine diff 9). Black Fear stal honom från Slayer natten innan och har inte 
hunnit bestämma vad de ska göra av kroppen än. Nosferatun håller på spela in ett ljudmeddelande 
som en rapport till Wraith på sin iPad. De två råbarkade individerna är en Brujah antitribu och en 
Tzimisce. I en sovsäck ligger en Malkav antitribu och vilar. Det är inte tänkt att spelarna ska märka 
honom förrän efter första stridrundan passerat. Även då kommer de måsta slå ett Perception + 
Alertness-slag diff 6 för att märka hans närvaro. Alla fyra karaktärerna finns beskrivna i 
Appendixet. 

Oavsett om det går bra för spelarna eller dåligt kommer striden sluta på samma sätt. Någon av 
Sabbat-karaktärna kommer att kasta en molotv-cocktail mot spelarna. Det finns fem sådana vid det 
runda bordet (bråten är det material de håller på göra fler sådana bomber av). Även ett antal sådana 
finns i en öppen ryggsäck vid malkavens sovsäck. Mest logiskt vore det om Malkaven kastade 
bomben förstås. Det krävs för honom bara en handling att plocka fram och tända medan han reser 
sig upp. Oavsett om en tänd moltov kastas eller tappas kommer källarrummet att bli ett eldinferno 
på grund av allt tyg, trä och andra molotovs och bensin Sabbaten lagrat här. Försök hålla igång 
striden i åtminstone tre rundor om det går innan eldinfernot bryter ut. Molotven kommer 
hursomhelst att missa spelarna, men träffa golvet eller väggen nära någon av de och elden sprida sig 
snabbt därefter. 

Försök få spelarna fokuserad på iPad:en så att de stjäl åt sig den samtidigt som de flyr den 
brinnande källaren. Sabbatvampyrerna kommer alla automatiskt drabbas av rötschreck så fort 
eldinfernot bryter ut. Spelarna får slå mot courage diff 3 rundan de ser själva molotoven, mot diff 6 
första rundan elden bryter ut och mot diff 9 andra rundan elden härjar. Stannar de längre än så blir 
det både automatisk rötschreck och risk för aggraverad skada från elden.

Spelarnas roll: Att engagera Sabbaten i strid. Att fly med iPad:en när eldinfernot bryter ut.

SCEN 2: UR ASKAN I ELDEN
När källarlokalen fattar eld så måste spelarna fly. Närmaste dörren ut leder upp till en bakgård. Det 
är en hel del människor ute på gatan, så den smartaste vägen att ta sig snabbt omärkt från området är 
att klättra över en mur på andra sidan bakgården (Dexterity + Athletics diff 5). Därefter kommer 
springa springa kors och tvärs genom flera gränder innan de kommer ut på en annan bakgård. De 
kommer då upptäcka att de inte är förföljda och ta sig en titt på iPaden om de fick med sig den.

Storytellerns roll: Låt spelarna känna sig lite jagade i gränden ett tag. Påpeka att lampor verkar 
tändas i fönster och att någo eller några gångare verkar uppmärksammat oväsendet i källaren och är 
på väg in på bakgården från de enda gränderna ut till vägen.Tvinga de slå några atheltics och stealth 
slag medan de navigerar sig fram genom gränden för att öka spänningen. Oavsett resultat så ska du 
fårstås låta de lyckas komma undan och till den bakgård scenen sedan fortsätter i.



Väl på bakgården kan spelarna äntligen lyssna av meddelandet Nosferatun spelat in. Ljudfilen är 
dock lösenordsskyddad. Ordet är "Black Fear", men om spelarna inte kommer på det själv kan du 
låta de slå ett Wits+Computers mot diff 6 för att lista ut och knappa in det ändå. Det finns mer på 
iPadden men det skulle kräva möjligheten att koppla upp den mot en dator för att hacka ordentligt. 
Det har spelarna för tillfället inte tid med, vilket kommer att visa sig. Läs upp följande text för 
spelarna när de lyssnar av meddelandet:

"Jag har dåliga nyheter Wraith. Det är troligen som du befarade. De har blivit helt galna och jag 

tror inte det är någon tvekan om att det är de som ligger bakom de försvunna barnen. Häromnatten  

såg vi hur Slayer-Mike slog ned och oskaddliggjorde en av de lokala Camarilla-svinen. Vi tappade 

dock bort honom, men igår natt såg vi de igen, båda två, stryka runt här i Bronx. Hennes ögon 

brann av ren galenskap, och Malakai kunde konstatera att hon är nära att lyckas med sin vision. 

Han följde efter de ut ur staden och de gömmer sig i ett gammalt övergivet hotell kallat Villa  

Naissance i vildmarken i närheten av Greenwood Lake bara någon timmes bilfärd utanfö..."

Hotellet Villa Naissance ligger som sagt bara någon timmas bilfärd utanför New York i vildmarken 
angränsande till New Jersey. Hotellet och vägen finns inte utmärkt på någon karta, men nås via en 
gammal grusväg från Cascade Road vid Greenwood Lake. Spelarna kan låta sina karaktärer googla 
hotellet och kommer att hitta gamla tidnindsartiklar från femtio-talet som berättar om att hotellet 
stängde efter en familjetragedi. Hotellet och marken runtomkring ägs fortfarande av släkten, som 
däremot bor i Frankrike.

Vid det här laget är det dags att låta spelarna inse att de inte är ensamma. Låt spelarna slå ett 
perception + awareness slag diff 6. De som lyckas hör hur en liten flicka verkar gråta i närheten. 
Tittar de runt ser de hur en liten flicka i sexårsåldern kurar ihop sig ett hörn bakom en soptunna och 
gråter för sig själv.

Om spelarna ger flickan uppmärksamhet kommer hon att med gråten i halsen komme springande 
mot de med öppna armar. Hon får knappt fram orden "rädda mig, rädda mig". Det är tydligt att hon 
är väldigt rädd. Den som är uppmärksam kan få slå ett wits+medicine för att inse att någonting är 
fel med flickan. Hon ser onaturligt blek och utmärglad ut, nästan anorektisk. Om någon vill göra ett 
slag på Aura Perception visar den att hon är vampyr. Frågar de ut något kommer hon att säga något 
till synes osammanhängande om att "häxan jagar mig. Ta bort henne. Ta bort häxan." Om någon 
kramar om flickan för att trösta henne kommer hon att försöka bita den personen, vilket definitivt 
avslöjar vad hon är. Om ingen av spelarna vill trösta henne kommer hon be någon av spelarna att 
hålla om henne. 

Det är nu egentligen scourgens uppgift att dräpa flickan eftersom hennes existens bryter mot 
Camarillans lagar. Detta kan behövas påpekas för spelarna, direkt eller via Intelligence+Politics 
eller Intelligence+Occult diff 4. När detta är gjort hör de ett ljud när en annan soptunna rasar ihop. 
De ser en manlig skepnad i en läderjacka med Slayer-logga springa ut ur gränden mot vägen. Följer 
de efter har de tappat bort honom. Individen är Slayer-Mike som har gömt sig då han själv tänkt ta 
itu med detta barn Seruya glömde kvar natten innan. Slayer använder Celerity och Obfuscate för att 
ta sig till sin skåpbil tillbaka till hotellet med de sista barnoffren till ritualen.

Spelarnas roll:  Att ta del av budskapet på iPaden för att veta var de ska fortsätta leta efter Kyle. Om 
de av någon anledning inte får med sig iPaden borde de kunna följa Slayer-Mike till hotellet istället. 
Julias ritual Illuminate the Trail of Prey tar de direkt till hotellet om de följer det spår från Slayer 
Julia får upp då.

Spelarnas stora dilemma är dock vad de ska göra av vampyr-barnet, som trots allt är ett oskyldigt 
offer. Janie-Belle är av sin plikt som Scourge tvungen att dräpa styggelsen. Alexander och Julia är 



som Hounds tvungna att rapportera till sheriffen om hon inte gör det, vilket kan sluta illa för Janie-
Belle och både beröva henne sin titel och värre straff. Leslie å andra sidan är anark och bör 
egentligen förespråka alla vampyrers rätt att existera på egna termer. Sannolikt skulle Leslie till med 
kunna försöka manipulera de andra till att bryta mot Camarillans lagar. Här finns med andra ord 
stora rollspelsmöjligheter för karaktärerna, med oviss utgång.

SCEN 3: FÄRD OCH ANKOMST
När spelarna väl inser att svaren på Kyles försvinnande finns hos Slayer-Mike och på Hotellet borde 
det vara uppenbart för de att de genast borde ta sig dit. Hur de gör detta är förståls helt upp till dem. 
Någon av spelarna bör ha Kyles bilnyckel, och bilen är parkerad inte långt härifrån. Leslie kan köra 
dit på sin Harley, och i teorin tar motorcykeln en passagerare. Taxi är en dålig idé, men spelarna kan 
alltid förstås stjäla en bil, om deras moral tillåter det. Färden i sig tar mellan en och två timmar och 
spelarna borde vara framme någon gång runt klockan elva på natten.

Hotellet i sig ligger mitt i skogen, på en större höjd några kilometer från en sjö. Man ser inte sjön 
från kullen, då höjden är för låg och träden döljer vyn över sjön. Spelarna kommer att ta sig till 
hotellet via efter att ha kört några kilometer längs en avtagsväg som börjat växa igen sedan länge.

Storytellerns roll: Om någon av spelarna vid det här laget bestämmer sig för att ringa Sheriff David 
Morgan för att rapportera kommer han att skicka sina kontakter inom brandkåren och polisen för att 
säkra eventuella bevis på övernaturlig inverkan. I övrigt kommer han endast att mana sina Hounds 
att fortsätta letandet efter Kyle, speciellt nu när Sabbaten verkar inblandad. I övrigt kommer han 
inte att engagera sig i frågan.

Beskriv gärna miljöförändringarna när spelarna tar sig från storstaden ut i förorterna via huvudleder 
och sedan ut i vildmarken på ensliga grusvägar bortom all bebyggelse. De ska känna sig isolerade 
ute i skogen. Den enda som ska känna sig bekväm här ute i skogen egentligen är Janie-Belle, så 
skräm gärna upp de andra med att de hör konstiga ljud i skogen och varna för risken för Lupiner.

När spelarna anländer till Villa Naissance som hotellet en gång i tiden hette inleds Fas 0 i ritualen, 
och det är dags att börja referera till kartorna och de händelser som är relaterade till platsen.

Om spelarna inte tänker på att ta med sig ficklampa kan du låta en finnas i Kyles bil. Endast de med 
Heightened Sense eller Eyes of the Beast kommer nämligen kunna se väl i mörkret inne i hotellet. 
Annars går det att hitta Slayer-Mikes ficklampa i hans skåpbil senare.

Spelarnas roll: Att bestämma färdmedel och ta sig till hotellet.

HOTELLET

RITUALEN

FAS 0: Spelarna anländer till hotellet.

I detta skede har Slayer ännu inte offrat det sista barnet och därmed inlett Seruyas rituals sista 
skede. Således är hotellet och gården runt fortfarande kvar i vår verklighet. Spelarna kan däremot 
uppfatta konstiga ljud från skogen och undra över de regntunga molnen som döljer stjärnhimlen och 
ännu inte släppt någon nederbörd. Om spelarna smyger runt länge utomhus och undersöker platsen 
så kan du låta spelare med Auspex slå ett Perception+Awareness diff 6. De som lyckas känner av att 



luften känns dov och nästan elektrisk och att en onaturliga kyla sprider sig längs marken.

FAS 1: Spelarna tar sig in i hotellet

Slayer börjar offren av de sista barnen till ritualen och Seruya påbörjar den sista långa inkantationen 
i ritualen uppe i tornet. The Shroud börjar öppna sig runt hotellet och gränsen mellan verkligheterna 
tunnas ut. En onaturlig kompakt dimma börjar välla in mot höjden nedifrån skogen och den börjar 
snart sträcka sig upp även mot himlen. Den som tittar ut i dimman i skogen kan se diffusa 
skuggfigurer hastigt röra sig och försvinna in i dimman. Går någon av spelarna ut i dimman 
kommer de att virra runt i skogen planlöst i flera minuter då dimman dräper all sikt (heightened 
senses och auspex hjälper inte här) innan de plötsligt kommer ut på hotellområdet igen från en 
annan sida av skogen. I övrigt går det fortfarande att röra sig fritt på gården.

FAS 2: Spelarna tar sig ner i källaren eller upp på andra våningen.

I det här skedet av ritualen har dimman börjat omge hela huset. Hotellet befinner sig nu i 
någonstans i gränslandet mellan två världar, någonstans mitt i gränslandet som kallas The shroud.
Om spelarna lämnat ytterdörren till hotellet öppen tidigare kommer de att hitta den stängd när de 
kommer tillbaka. Öppnar de dörren kommer de att få en obehaglig överraskning. En kraftig vind 
kommer slå mot spelarna, för att sedan slå över i ett baksug som försöker dra dem ut ur byggnaden. 
Spelarna måste slå Dexterity+Athletics diff 5 för att hålla balansen. Se händelsen "Dimman" nedan. 
Står fönster öppna och spelarna passerar ett sådant kommer samma fenomen att hända där.

FAS 3: Spelarna tar sig upp på vinden efter att ha dräpt Slayer

Hotellet har nu nästan helt blivit ett med sin skuggkopia i Shadowlands (den del av The Underworld 
som är en spökkopia av den riktiga världen). Gränsen mellan de levande och de döda är inom 
hotellets ramar helt utplånad. Aktivitet från spöken och spectres i hotellet förvärras och 
intensifieras. Skuggorna i hotellet byter sakta färg till ett svartlila ljus som verkar slitas sönder som 
av en stark vind trots att det är helt vindstilla.

FAS 4: Spelarna tar sig in i tornet

Den sista fasen i rutalen tar hotellet och dess invånare förbi shadowlands och djupt in i själva The 
Underworld (dödsriket) på väg rakt mot The Tempest (ett hav i dödsriket där spöken fångas och 
förvrids och förvanskas till Spectres). Små mikroskalv kommer att få hotellets väggar och golv att 
skälva med ojämna mellanrum.

FAS 5: Spelarna besegrar Seruya

Om spelarna besegrar Harbingern kommer de måsta fly ut ur hotellet. Hotellet slungas fram och 
tillbaka mellan verkligheten och The Underworld vilket snabbt sliter sönder hela hotellets struktur. 
Spelarna kommer med stor hast att måste fly ut ur hotellet eller riskera slitas sönder eller fastna i the 
Underworld. Spectres kommer jaga de genom hotellet. Låt spelarna slå ett antal Dextery-Athletics-
slag mot diff 4 till 8 när miljörna runt de slits sönder och försvinner in i intigheten. Låt de dock nå 
bottenvåningen. Där ser de hotellgården genom fönster och dörrar och kan slänga sig ut innan 
hotellet helt slits sönder. Kvar av hotellet kommer endast en krater finnas.

Skulle spelarna låta Seruya färdigställa ritualen slängs de bokstavligen ut i verkligheten efter ett 
kort besök i The Tempest, med ett öppet blödande hål rakt in i The Underworld där hotellet en gång 
stod. Spectres i hundratal kommer välla ut och konsumera spelarnas själar. Game Over.



HÄNDELSER

Mötet med Slayer: Slayer-Mike kommer stå med blodiga händer, och en stor fet kniv i högsta hugg 
när spelarna kommer in i den gamla tvättstugan med altaret mellan spelarna och honom. Han 
kommer bara att börja skratta när han ser spelarna, galen som han är, och be de stiga in och göra 
honom sällskap i "festen". Här har spelarna möjlighet att prata med honom och försöka förstå lite av 
vad som händer.
Frågar de vad som hänt Kyle kommer han snegla på Kyles lik, flina brett, och säga att de kan få 
tillbaka honom om de vill och att han själv inte längre har någon användning för honom. Men han 
smakade gott kan han tillägga för att strö lite salt i såren.
Frågar de om vad han håller på med kommer han att svara "är det inte uppenbart? Vi håller en fest 
för de döda. Prinsessan välkomnar hem de sina till slut."
Frågar de vem denna prinsessa är kommer han bara att svara "Ni förtjänar inte att ta Seruyas namn i 
era munnar." och spotta på dem.
Frågar de om barnoffren, kommer han sträcka sig ned och slänga ett av de barnlik som ligger i 
högar runt omkring honom åt dem och förklara att om de vill ha  delar han gärna med sig, för han är 
inte girig på något sätt.
Om spelarna gör någon som helst antydan till att flankera, smyga på eller på annat sätt visar sig 
hostila kommer han att gå till angrepp med ett vrål. Verkar spelarna ha slut på frågor kommer kan 
också att gå till angrepp med ursäkten "Jag är ledsen, men ni står i vägen och jag måste ut."

Mötet med The Princess: När spelarna slutligen kommer upp till tornet kommer de in i ett 
halvstort rum med endast två små fönster formade som liggande halvmånar. Ett spöklikt grålila ljus 
från dödsriket läcker in genom de. De är för högt upp för att man ska kunna se ut genom dem. 
På andra sidan rummet syns en gungstol. I stolen sitter ett helt mumifierat lik i en tunn skir vit 
aftonklänning som framhäver benknotorna. Någon har lagt vad som verkar vara en illa grinande 
afrikansk ritualmask över ansiktet på liket. Bredvid gungstolen ligger två döda, välklädda, barn 
lutade mot väggen på var sin sida. Mitt på golvet syns ett oljefat varur en obehaglig lila eld brinner. 
Spelare kan få slå ett Intelligence+Occult eller Sabbat Lore diff 8 för att lista ut att liket i stolen 
sannolikt är en Harbinger of Skulls. Skräm upp den spelare som lyckades ordentligt med hur 
urgamla och mäktiga dessa vampyrer ska vara. Samt påpeka att de alla tros vara Sabbat-lojala vad 
man vet och att deras ursprung i övrigt är okänt.
Elden i fatet är sista delen i Seruyas ritual. Så fort den brunnit ut är ritualen fullbordad och porten 
till the Tempest helt öppen mot verkligheten utanför. Den har bara några minuter kvar att brinna. En 
spelare som vill sparka ut elden måste slå Courage mot diff 5 då det trots allt är en riktig eld.
Så fort någon spelare börjar röra sig mot Seruya eller elden kommer hon att ställa sig upp och 
tilltala spelarna. Hon undrar förstås vad de gör här och varför de stör hennes heliga ritual.
Spelarna har nu en möjlighet att börja fråga ut Seruya om vad som egentligen pågår. Hon kommer 
att förklara, självklart filtrerat genom hennes galenskap, att hon ämnar släppa in sina fränder som 
glömdes kvar i dödsriket. Hennes fränder från kaymakli. Börjar spelarna fråga om vilka de är och 
vad Kaymakli är kommer hon att hävda att spelarna är för unga för att förstå.
Frågar spelarna om barnoffren kommer hon förklara att de var növändiga. Protesterar spelarna 
avfrdar hon de som naiva och påpekar att barnens liv är obetydliga och oviktiga jämfört med de 
gamla själar hon ämnar återföra till vår värld. Fortsätter spelarna kommer hon att be spelarna att 
visa lite respekt inför någon som är äldre, visare och de överlägsen.
Hon kommer oavsett att be spelarna att sätta sig ner och invänta ritualens fullbordande. Det är upp 
till spelarna om de kommer att göra detta eller inse att de måste stoppa galenskapen. En spelare med 
occult kan få slå ett Wits+Occult för att inse att den typ av ritual hon genomför eventuellt skulle 
kunna skapa en permanent spricka i verkligheten.
Ritualen stoppas genom att man antingen välter elden eller dödar Seruya. I båda fallen kommer 
huset börja skaka och dimman krossa fönstren i rummet och dimtentakler sträcka sig in. Välts elden 
kommer rummet även börja brinna. I båda fallen är det bäst att börja springa ut ur huset.



Låter de henne avsluta ritualen kommer alla husets väggar att explodera och upplösas, och spelarna 
att sitta fast på en ö i The Tempest tillsammans med en Seruya som är förbannad och kommer att 
skylla ritualens misslyckande på spelarna. Dräper de Seruya där kan de kasta sig mot portalen för 
att komma ut, men Spectres i hundratal kommer hinna ikapp de i den fysiska världen och slita 
sönder deras själar.
Stoppas ritualen och de tar sig ut ur huset, se Epilogen.

Dimman: När FAS 2 av ritualen inleds kommer dimman, som är en manifestation av The Shroud, 
att helt omge huset. Kommer spelarna nära en öppning ut mot dimman, oavsett om det är en öppen 
dörr eller fönster kommer de att känna ett sug ut mot dimman och de måste slå ett balans-slag 
(Dexterity+Athletics diff 5) för att motstå att dras mot dimman. När detta sker kommer dimman 
också att skicka tentakler in i huset som kommer försöka glida fram och greppa efter spelarna. 
Dimman är okroppslig och enda sättet att bli av med den är att stänga dörren. Dras någon spelare ut 
i dimman är den karaktären förlorad och borta för all tid om ingen försöker rädda den innan. The 
Shroud kommer nämligen att slita personens själ i stycken så det här är ett hot att ta på största 
allvar. Spelare kan få slå Wits+Occult diff 6 för att intuitivt inse att dimman är någonting riktigt 
farligt, även om det krävs 5 successes för att de ska förstå att det är just The Shroud.

Ångpannerummet: När spelarna kliver in i pannrummet kommer de se en liten pojke springa in 
mellan några rör längre bort i rummet. Börjar spelarna följa efter kommer de snart att inse att de är i 
någon form av labyrint, omgiven av väggar och rör. Tanken är att bokstavligen låta spelarna jaga ett 
spöke tills de inser vansinnet i det. De kommer se skuggan av pojken svänga av i olika korsningar i 
denna labyrint, ibland hör de bara hans snabba fotsteg i någon riktning längre bort. Varm ånga 
kommer börja läcka ur rören ibland och skapa disorientation och ibland skålla spelarna lite om man 
vill vara elak (Soaka mot 3 tärningar bashingskada.) En smart spelare bör inse att pannan i hotellet 
omöjligt kan ha varit aktiv när de klev in i rummet.
Låt spelarna irra slumpmässigt runt jagandes spöket genom olika korsningar och svängar tills de 
inser att de är vilse i en labyrint som inte är logisk eller konsekvent. Börjar spelarna backa i sina 
egna fotspår ska de märka att labyrinten ändrat form bakom de och att de inte kan hitta tillbaka. 
Enda sättet att ta sig ut är att gå bort från spöket, bort från ljudet av hans springande fotspår. Isåfall 
kommer spelarna ut vid källarkorridoren och raset vid K1c. När spelarna går in i pannrummet för att 
ta sig tillbaka sen så är det ett vanligt pannrum igen.

Tornet: När spelarna kommer in till det rum som egentligen ska leda upp till tornet via takluckan 
kommer spelarna att få en ordentligt surrealistisk upplevelse. Orsaken här är dels att rummet är 
magiskt skyddad med wards gjorda för att förvirra inkräktare och dels att gränsen mellan världarna 
nu nästan helt är upplöst. Spelarna är när de kommer in i rummet i princip fångar tills de lyckats 
hitta och stoppa Seruya.
När spelarna alltså kommit in i rummet stängs dörren bakom dem av sig självt. Öppnar den eller 
den andra dörren som leder ut tittar de bara in i andra spegelvända versioner av samma rum som de 
är i, förutom att de själva inte är i dem. Enda vägen ut ur något av dessa rum är att fälla ned 
takluckan och klättra upp efter den trappa som fälls ned med luckan. Trappan i sig verkar leda minst 
två våningar upp innan man kommer till en vanlig dörr. Öppnas dörren är man tillbaka i samma rum 
som man kom ifrån, med samma dilemma. Vilket bör förvirra spelarna lite.
Saken är dock den att om man tar och fäller ned takluckan efter att redan ha gått upp för den en 
gång skiljer sig trappan upp ordentligt. Istället för träväggar längs trappan finns där nu endast ett 
tomt svart intet, och tystnaden är total. Längst upp ser man en dörr. 
Skulle någon hoppa ut i mörkret faller de och försvinner för alltid, fast i dödsriket. Du kan låta 
spelare som överväger detta få en känsla av obehag av att bara tänka tanken.
Den hör gången leder dörren upp till tornet och du kan direkt läsa vidare på händelsen "Mötet med 
The Princess".



Mobiltelefoner och kameror: Så fort fas 1 har inletts kommer spelarna tappa all kontakt med 
mobilnätet. Någon spelare kan säkert få för sig att filma och fota när de går runt i hotellet. Görs 
detta när Fas 2 inletts kan det få obehagliga konsekvenser, speciellt om någon försöker filma 
dimman, den mörka avgrund som finns i rum V8 eller mörkret man kan titta ut i när man befinner 
sig i tornet. Vid ett sådant tillfälle så kommer mobilen eller kameran bara att först visa ett statiskt 
brus, men eventuellt att något rör sig däri. Fortsätter man titta eller filma kommer en kloformad 
hand av statiskt brus att komma ut ur displayen och försöka anfalla spelaren. Spelaren måste slå ett 
Dexterity+Athletics och släppa telefonen eller motsvarande eller soaka mot 6 tärningar bashing 
damage (kyla).

Spectres, spöken och zombier: Poängen med alla spöken och spectres är att få spelarna att känna 
sig hjälplösa då de i princip inte har någonting att sätta emot. För att den effekten ska vara effektiv 
är det bra att inte överanvända dem. Dock vid tillfällen som passar in i stämningen, vilket man 
förstås för avgöra utifrån spelarnas beteende, är det förstås helt okej att slänga in ett slumpmässigt 
möte med ett spöke efter behov. Bästa är att inte slänga in egna möten förrän efter de stött på de i 
något av rummen först. Ett förslag är att lägga till en liten flicka eller pojke som sitter och leker i 
någon korridor de redan passerat, som sedan visar sig vara en zombie som försöker attackera 
spelarna.
Spöken och Spectres glider in och ut mellan världarna och är bara några rundor åt gången i den 
fysiska världen, vilket är bra att komma ihåg. Viktigt är att inte låta spöken och zombier ta kål på 
spelarna, deras syfte är ju att skrämma inte att vara dödliga för spelarna. Börjar spelarna tappa för 
mycket blod, hälsa och Willpower i sina konfrontationer med spöken och zombier kan det vara bra 
att plocka bort några av de möten som finns i äventyret. Tanken är ju att de stora konflikterna ska 
vara de med Slayer och Seyura. Spökena ska som sagt inte dödas för att bli av med, de försvinner 
av sig själv efter att ha skrämt eller jagat spelarna lite efter några rundor och samma gäller spectres. 
Zombierna blir man inte av med utan att dräpa däremot.
Krafter och uppgifter för respektive odöd finns angivet i Appendixet.

Våld mot hotellet: Vid något tillfälle kommer någon frustrerad spelare att vilja slå in dörrar eller 
väggar för att med våld ta sig in i utrymmen de annars har svårigheter att komma åt. Här kan det 
vara spännande att på ett effektivt sätt visa för spelarna att fysikens normala lagar har börjat sättas 
ur spel när den fysiska verkligheten håller på bli ett med sin skuggvärld. 
Vad gäller väggar och de dörrar som tydligt är tänkta att bara öppnas med rätt objekt så är de helt 
enkelt oförstörbara. Låt spelarna gärna slå styrke och färdighetsslag, men berätta sen att hur hårt de 
än slår känns det mest som att slå på tjock betong eller metall. Väggen kanske knakar, men den 
kommer inte gå sönder. När någon slår låt sedan alla slå ett Wits+Awareness-slag diff 6. De som 
lyckas kommer att känna att någonting känns helt fel varje gång någon slår på väggen. Fortsätter de 
trots detta låt något otäckt hända, typ att det blir en spricka i väggen och hur hundratals insekter 
väller ut och börjar tugga på armen eller benet på personen (se regler för Swarms i V20) innan 
väggen helt läker ihop igen som om ingenting hänt. Eller att en Spectre flyger ut rakt ur väggen och 
angriper den våldsamma karaktären skoningslöst i två-tre rundor innan den försvinner. Eller både 
och om du tycker spelaren uppfört sig riktigt idiotiskt. Låt fantasin bestämma gränserna.
De flesta låsta dörrar går dock att slå in, bara ett fåtal är tänkta att vara oförstörbara. För effektens 
skull kan man låta vissa dörrar som slås in lossna från sina gångjärn och sväva tyngdlöst mitt i 
luften så fort huset kommit in i Fas 2. Dörrarna räknas som vanliga trädörrar.

Klättring på fasaden: Samma princip gäller på sätt och vis de som innan Fas 2 får för sig att börja 
klättra på fasaden eller taket. Låt en onaturligt stark vindpust kasta av dem av taket. De får gärna slå 
athletics-slag, men hur många successes de än får så kommer de ändå blåsa av. Låt ett spöke eller 
spectre dyka upp och skrämma de så de faller ned om de försöker igen trots detta. Ju envisare en 
spelare är på att klättra, straffa denne hårdare och hårdare med elakare attacker från spökena och 
skräm in de i huset.



HOTELLOMRÅDET

H0. Uppfart. En stor rund grusuppfart. Små vildvuxna buskar pryder området runtomkring.

H1. Verktygsbod. Det enda av intresse här är en gammal spade, en rostig häcksax och ett antal ännu 
rostigare kedjor.

H2. Garage av Carport-typ. Tjänade en gång i tiden som stall. Nu finns här ett antal provisoriska 
hyllor och en rostig skåpbil av märket Dodge. Motorn är fortfarande varm. Hela garaget pryds av en 
stpr dammig röra av skräp och bråte. Letar någon igenom bråtet slår de Perception + Alertness diff 5 
vilket avslöjar en stor gammal nyckel som hänger på väggen, märkt med taggen "Cellar" om de 
lyckas. Nyckeln öppnar källardörren (BT2). I Dodgen, som är öppen sitter nycklarna fortfarande i 
och en ficklampa återfinns på passagerarsätet. Om någon gör en mer nogrann Perception + 
Investigation diff 4 avslöjar att det droppat blod från bakdörren på skåpbilen, och små blodspår syns 
även där inne. Undersöks blodet med  thaumaturgi visar det sig att det är mänskligt blod.

H3. Ett stängsel i viktoriansk stil omslöt en gån i tiden hotellområdet. Nu är den mest förfallen och 
på sina ställen vandaliserad, sönderrostad eller förstörd.

H4. Hotellfasaden. Hotellets fasad är väderbitet och klängväxter har nästan helt tagit över. Små 
vildvuxna buskar syns längs väggarna. En liten stentrappa på två steg leder upp till hotellets 
dubbelportar. Alla fönster på bottenväningen våningen är igenbommade med fastspikade plankor 
och det lilla man ser av fönstrena är smuts vilket gör det svårt att titta in. Fönstret närmast till 
vänster om entrén saknar har fått en planka från igenbomningen bortsliten och någon har slagit hål 
på fönstret. Det går inte att ta sig in i det decimeterstora hålet, men man kan titta in i rummet 
innanför (B7).
Hotellet har ett mindre torn på vinden som vetter mot baksidan av huset. Ett mindre fönster anas. 
Precis som resten av fönstrena i hotellet syns inga ljus och allt tyder på att hotellet är övergivet.
Portarna till hotellet är olåsta. 

H5.  Hotellet har två flyglar och mellan de finns en gammal fontän och några trasiga bänkar. En stig 
leder till labyrinten en bit längre bort. Två dörrar leder in i flyglarna. Dörrarna är låsta men går 
ganska lätt att dyrka upp. Dexterity + Larceny Diff 5 med 5 successes ackumulativt krävs för att 
dyrka upp dem.

H6. En gång i tiden hade hotellet en mindre trädgårdslabyrint på baksidan. Buskarna den bestod av 
har sedan länge börjat växa vilt och man kan endast ana att det var en labyrint en gång i tiden. Nu är 
den helt igenväxt.

HOTELLET - Entréplan

B1. Receptionen. En sjuklig och mager man klädd i sliten kostym välkomnar spelarna till "Villa 
Naissance". Han förklarar att hotellet är fullbokat och att spelarna måste lämna hotellet omedelbart. 
Han ber de ödmjukast att gå och kommer ivrigt att insistera tills de lämnat huset. Vägrar de går han 
till attack. Mannen luktar extremt illa. Ett lyckats slag på Perception+Investigation diff 6 visar att 
hans kostym luktar paraffin, något som är vanligt att man använder för att stärka kläder hos de som 
ska begravas.  Ett lyckat slag på Perception+Awareness diff 5 visar att han uppför sig som om han 
vore en vampyr. Ett lyckat slag på Aura Perception visar att han knappt har en aura. Mannen i fråga 
är faktiskt en zombie animerad av Seruya satt att skrämma bort människor som av någon anledning 



letar sig hit. I en ficka har han nyckeln till rum B2 bakom receptionen.
Väggarna här inne pryds av klotter. Ett lyckats slag på Perception+Investigation diff 7 för den som 
letar ser sår efter ett antal små färska blodsdroppar som leder mot matsalen (rum B4).

B2. Hotellets kontor. Här inne är väldigt dammigt. Några tomma bokhyllor, byråer och ett skrivbord 
med stol återfinns här, lika dammiga allihopa. På väggen vid skrivbordet finns en liten tavla för 
nycklar. Tre nycklar hänger kvar och två leder till de låsta rummen C3 och C8 respektive samt en 
nyckel för vinden som öppnar rum V2, V3, V4, V5 och V6. Övriga nycklar saknas helt, inklusive 
nyckeln för andra vingen på vinden. Plats för nyckel till källaren är utmärkt men tom (nyckeln kan 
hittas ute i garaget H2). I övrigt finns inget av intresse i rummet. Det anslutande badrummet är tomt 
utöver en gammal porslinstoalettstol och en tom hylla.

B3. Ett tomt dammigt förråd. En död mumifierad råtta syns i ett hörn, samt några överblivna 
städredskap från 50-talet.

B4. Matsalen. Om du vill göra det mer dramatiskt kan du låta spelare med hög Awareness eller 
Auspex höra viskningar från gamla gäster här när Fas 2 inletts.Det går dock inte att höra vad de 
viskar om hur noga man än lyssnar. I övrigt är denna sal helt tom, utöver tre gamla matsalsstolar 
som är lutade mot en vägg. Ett lyckats slag på Perception+Investigation diff 7 för den som letar ser 
sår efter ett antal små färska blodsdroppar som leder mot köksförrådet (rum B6).

B5. Kök. Dammigt. I princip helt plundrat. Den som letar noga kan eventuellt återfinna någon 
gammal rostig kökskniv och kastrull som glömts kvar. Spår i golvdammet här leder från B4 till B6.

B6. Köksförråd. Tomt. Spår av bloddroppar som leder ned till källartrappan (kräver inget 
färdighetsslag).

B7. Vandaliserat hotellrum. Här återfinns klotter och banal graffitti och gängtags på väggarna. En 
vält gammal sängram står mot ett hörn vid fönstret som i sin tur är trasigt. Fönstret är barrikaderat 
utifrån däremot. Tomma skåp återfinns på högra väggen. Det anslutande badrummet är tomt utöver 
en gammal porslinstoalettstol och en tom hylla. 

B8. Hotellrum som också vandaliserats, men i mindre utsträckning än rum B7. De med Heightened 
Senses hör konstiga ljud som av myllrande insekter här, men rummet är i övrigt helt tomt. Sängram 
och tomma skåp finns här. Det anslutande badrummet är tomt utöver en gammal porslinstoalettstol 
och en tom hylla.

B9. Omöblerat hotellrum. Det ekar som om man stog i en avgrund om man konverserar eller på 
något sätt gör ljud medan man står här inne. Smutsigt och tomt i övrigt. Det anslutande badrummet 
är tomt utöver en gammal porslinstoalettstol och en tom hylla.

B10. Möblerat hotellrum. Möblerna består dock bara av en tom sängram och tomma skåp och en 
byrå. Konstiga skuggor dansar längs väggarna, liknande Obtenebrationkraften Shadows Play. Dock 
bara en underlig synförvrängning, men det bör göra spelarna obekväma. Det anslutande badrummet 
är tomt utöver en gammal porslinstoalettstol och en tom hylla.

B11. Möblerat hotellrum. Möblerna består dock bara av en tom sängram och tomma skåp och en 
byrå. Det anslutande badrummet är tomt utöver en gammal porslinstoalettstol och en tom hylla.

B12. Trädgården. Fontän med ängel. Labyrinten. Se karta över området utanför hotellet. Två dörrar 
leder ut hit från hotellet från var sin flygel. Dörrarna är låsta men går ganska lätt att dyrka upp. 
Dexterity + Larceny Diff 5 med 5 successes ackumulativt krävs för att dyrka upp var och en av 



dem.

BT1. Trappa upp till CT1

BT2. Låst källardörr. Leder ned till K1.

HOTELLET – Övre plan

C1. Festsalen. Möblerad med soffor och kaffebord som sett sina bästa dagar för länge sedan och är 
slitna och dammiga som resten av interiören. En Kristallkrona full med spindelväv hänger från taket 
i mitten av rummet. Ett fönster blickar ut mot hotellgården (spelarna borde nu dock bara se dimma) 
utanför. Avlägset hörs musik från en speldosa som spelar An der schönen blauen Donau. Det är 
omöjligt att precisera vars melodin kommer ifrån, det känns mest som att den svävar avlägset i 
luften.

C2. Möblerat Hotellrum som luktar illa. Förtorkade rester av en död tonåring ligger i sängen. Liket 
är klädd i blå jeans, en t-shirt som en gång var vit men som färgats brun av likvätskor och en röd 
collegajacka. Ett lyckat slag på Intelligence+Medicin diff 6 visar att liket är åtminstone ett halvår 
gammalt. Dödsorsak omöjlig att avgöra. Det anslutande badrummet är tomt utöver en gammal 
porslinstoalettstol och en tom hylla.

C3. Utanför dörren till detta rum kan de som passerar ana barnfnitter. Öppnar man dörren avbryts 
fnittret abrupt och ersätts av en spöklik tystnad. Rummet i sig är helt tomt. Går någon in i rummet 
attackeras denne eller de av skuggeo som sliter sig loss från väggar, golv och tak och skriker hat och 
död i öronen på alla i rummet. Detta pågår i en tio-femton sekunder där de i rummet blir helt 
förlamade av obehaget i upplevelsen, innan skuggorna dör av och tynar bort lika fort som de dök 
upp. Finns ingenting mer att hitta här.

C4. Ett möblerat hotellrum. Sängen här har kvar sängkläderna, som är malätna. En liten flicka sitter 
och gråteri ena hörnet med ryggen mot dörren. Kommer någon närmare försvinner hon i ett svart 
rökmoln som om hon aldrig varit där. Rökmolnet ger stark yrsel däremot om man går in i det. Slå 
ett Stamina+Survival mot diff 7. Misslyckas man har man +1 i svårighet på alla manövrar tills 
ritualen byter till nästa fas.

C5. Skuggor dansar runt väggarna i detta hotellrum. Vid ändan av sängen sitter en man som just 
skär huvudet av en sovande kvinna. Han vänder sig mot spelarna när de kommer in i rummet och 
skrattar diaboliskt med galna ögon. Sedan tynar visionen av både honom och kvinnan bort. Rummet 
i övrigt har inget intressant att visa.

C6. Dörren in till detta trapphus upp till vinden är låst och kedjad. Nyckeln finns i rum C9. Låset 
går inte att dyrka upp på grund av en förseglingsritual Seruya lagt över låset. En spelare som 
försöker dyrke kommer känna att någonting är fel med låset.

C7. Ett Ett omöblerat hotellrum. En stor hög med bråte ligger i mitten av rummet. Bråtet består 
mest av sönderslagna möbler. Ett kraftigt och obehagligt ljud av myllrande insekter hörs när man 
befinner sig i rummet.

C8. Ett låst hotellrum. Låset går dock att dyrka utan större problem. Dexterity + Larceny Diff 5 med 
5 successes ackumulativt krävs för att dyrka upp låset. Rummet ger ifrån sig en otrevlig rutten stank 
som man kan ana även ute i korridoren. Inne i rummet ligger ett tio-tal döda barn i varierande 
åldrar. Dova mumlande viskningar hörs vagt i rummet, utan någon synbar källa. 



Perception+Alertness diff 7 eller Perception+Investigation diff 6 eller Perception+Medicine diff 5 
visar att en nyckel ligger i en av barnlikens uppsprättade mage. Den verkar vara placerad där 
nyligen. Nyckeln leder till rum C9.

C9. Utanför dörren kan man höra ljuden av en speldosa. Den spelar An der schönen blauen Donau. 
Dörren hit är låst och odyrkbar på samma sätt som dörren till rum C6. Nyckeln från rum C8 låser 
upp dörren.Så fort dörren låses upp slutar musiken abrupt, samtidigt som en kvinnas smärtsamma 
skrik hörs från bottenvåningen (detta är dock bara en hörselvilla orsakad av Spectres). Nyckeln till 
rum C6, V7,V9 och V10 hänger i en nyckelknippa på en tamburmajor alldeles inannför dörren. 
Rummet i övrigt verkar ha varit någon form av läsrum. Två fåtöljer, ett kaffebord och en bokhylla 
med gammal meningslös skönlitteratur återfinns i rummet. Bara ett fåtal böcker fyller dock 
bokhyllan.

C10.  Ett tomt hotellrum där dörren står lätt på glänt. Närmar sig någon dörren myllrar sex 
barnzombier ut ur dörren och går till attack. Optimalt är om barnen anfaller spelarna medan de 
försöker ta sig in i rum C8. Rummet i övrigt är tomt.

C11. Ett tomt hotellrum med dansande skuggor.

C12. Dörren in till detta hotellrum är trasigt och ligger på golvet. Möblerna i rummet består dock 
bara av en tom sängram och tomma skåp och en byrå. Det anslutande badrummet är tomt utöver en 
gammal porslinstoalettstol och en tom hylla. Skuggorna i rummet rör sig och bilder återkommande 
skrikande ansikten och klor, som om någon skuggvarelse försökte klösa sig in i denna verklighet 
från en annan dimension.

CT1. Trappa som leder ned till bottenvåningen vid BT1.

CT2. Trappa upp till VT1.

HOTELLET – Källaren

K1. Nere i källaren slutar trappan i en lång kolsvart korridor. Hasande ljud hörs längre bort i 
källaren för att sen tystna helt. Viskande ljud kommer och går medan spelarna rör sig här nere. 
Blodspår leder fram till raset vid K1b.
b. Här har källarkorridoren rasat. Stora stenblock, jord och metallrör blockerar och skulle även för 
en vampyr ta åtminstone en timma att ta sig igenom, med risk för att hela taket kollapsar på 
individen. 
c. Hål i väggen som leder ut bakom raset.

K2. Generatorrum. Blod verkar rinna längs väggarna här. Det ger dock ingen näring till de 
vampyrer som försöker slicka i sig det, men kan ändå orsaka en blood frenzy hos en vampyr med 
lite blod.  Diesel finns att starta generatorn med, vilket tänder lampor och ger ljus större delen av 
hotellet inklusive källaren och vinden.

K3. Ett Gammalt matförråd. Skuggan av en kvinna syns i ett hörn, men ingen person som kan avge 
skuggan. Kvinnans hals är avskuren. 

K4. Ett tomt redskapsförråd.

K5. Pannrummet. Tittar man in ser man en stor ångpanna och ett flertal rör som verkar skapa någon 
form av korridor. Går spelarna in här, se händelsen "Ångpannerummet".



K6. Ett tomt rum. Öppnar man dörren springer åtta barnzombier mot dörren och försöker välla ut ur 
rummet och attackera spelarna. Ett lyckat Dexterity+Atheltics slag diff 8 krävs för att stänga 
rummet innan åtminstone två av de hunnit ut ur rummet. Vid tre successes eller mer kläms en 
barnzombie sönder i dörren.

K7. Vi kan kalla det här rummet för Slayer-Mikes slaktrum. Det är ett gammalt tvättrum som nu 
tjänstgör som en av husets två ritualkammare. Det är här Slayer offrar barnen och vampyrbarnen för 
att ge bränsle till Seyuras ritual. Här återfinns en hög med ett tjugotal relativt nydräpta barnlik. Ett 
av liken ligger nydräpt på det provisoriska altare som pryder rummets mitt. Altaret omges av ett 
pentagram med märkliga runor och brinnande ljus. Ljusen brinner med en grön låga. I ett hörn 
ligger de mumifierade resterna av Kyles diableriserade kropp. Slayer-Mike bär på sig nyckeln till 
rum C8 och en Amulett som öppnar dörren till rum V8. För mötet med Mike se händelsen "Mötet 
med Slayer"

HOTELLET – Vindsvåningen

V1. Vindsvåning. Här är gränsen mellan världarna extra tunn oavsett i vilken fas ritualen befinner 
sig. Risk för tillfälliga anfall av Spectres eller Spöken är därför stor här. Konstiga skuggor och 
spöklika viskningar kommer och går hela tiden. Vindpustar från ingenstans glider genom rummen. 
Ljud från myllrande insekter kan höras när man går nära väggarna. Detta större rum är i övrigt tomt. 
Här finns inga fönster, så det är totalt mörklagt såvida inte generatorn i källaren startats.
b. Denna korridor avgränsas av en olåst men stängd gallerdörr. Gångjärnen gnisslar och dörren 
skramlar.
c. Precis som V1b avgränsas denna korridor av en olåst gallerdörr.  Gångjärnen gnisslar.

V2. Dörren till detta förråd är olåst och på glänt. Här inne finns tre zombietonåringar, en man, två 
kvinnor. De går till attack om spelarna kommer in i korridoren från V1b. Förrådet i sig har en 
glödlampa i taket som ger belysning om generatorn är på, men är i övrigt tom.

V3. Ett tomt förråd. Dörr stängd men olåst.

V4. Ett tomt förråd. Dörren är låst. Går att dyrka. Dexterity + Larceny Diff 6 med 3 successes 
ackumulativt krävs för att dyrka upp den.

V5. Dörren är låst. Går att dyrka. Dexterity + Larceny Diff 6 med 3 successes ackumulativt krävs 
för att dyrka upp den. Öppnar spelarna dörren attackeras de av ett kvinnligt spöke som skriker 
öronbedövande och skärande på spelarna tills de lämnat vindsvåningen (Det är knappt spelarna kan 
kommunicera med varandra medan hon skriker). Sedan försvinner hon för gott.

V6. Ett tomt olåst förråd.

V7. Dörren in hit är låst. Går att dyrka. Dexterity + Larceny Diff 6 med 5 successes ackumulativt 
krävs för att dyrka upp den. När spelarna kommer in i rummet ser de en snara hänga från taket. 
Silhuetten av en hängd man flimrar till i snaran, glidandes in och ut ur de oliak världarna och 
verkligheterna. Kommer spelarna för nära snaran för att undersöka kommer spöket att gå till 
angrepp. Flyr spelarna förföljer hande ut i korridoren några meter innan han flimrar bort och 
tillbaka till snaran.

V8. Dörren till detta förrådsrum är förseglat med svarta runor. Ett lyckat slag på 
Intelligence+Occult diff 8 antyder att runorna är Enochiska. Öppnas dörren utan att den som öppnar 
dörren bär Slayer-Mikes amulett stirrar man in i ingenting annat än en svart intighet, an avgrund 
som leder rakt ned till dödsriket. Vrål av död och smärta hörs djupt inne i mörkret. Kliver någon 



spelare in i mörkret blir de permanent fast i dödsriket. Försöker någon spelare göra detta kan du låta 
de slå mot courage svårighetsgrad 10. Besten inom de anar nämligen det oåterkalleliga i handlingen. 
Misslyckas de flyr spelaren i Rötschreck och panik till vindstrappan, men stannar uppe på vinden. 
Rötschreck släpper så fort de är vid trappan. Har man med sig amuletten är det bara ett vanligt rum 
med en olåst dörr in till V11.

V9. Dörren till detta förråd är låst. Går att dyrka. Dexterity + Larceny Diff 6 med 5 successes 
ackumulativt krävs för att dyrka upp den. 

V10. Dörren hit är olåst. Två döda råttor kan ses i dammet. Några kackerlackor springer ut ur 
rummet och försvinner när dörren öppnas.

V11. Dörren in till V11 från V1 är barrikaderad med tjocka kedjor som korsar varanda tvärs över i 
flera varv. Svarta enochiska runor precis som på dörren till rum V8 finns här. Vidrör någon dörren 
eller kedjorna får de slå ett Stamina-soakslag mot fyra i bashingskada (köldskada). Kedjorna känns 
så kalla att de bränner hud och kött. Kommer man in i rummet via rum V8 attackerar fyra 
barnzombier. Rummet är helt tomt utöver en taklucka som det krävs ett lyckat slag på 
Perception+Alertness diff 5 för att upptäcka. När spelarna är här inne är de fast och enda utvägen är 
via luckan i taket. Se händelsen "Tornet" för närmare förklaring.

VT1. Trappa ned till C2.

EPILOG
Se händelsen "Tornet" och "Fas 5". Har spelarna stoppat ritualen och överlevt är de enda resterna av 
själva hotellet en enda stor krater. Det sista de ser av huset när de kastar sig ut är hur det imploderar 
och försvinner in i dödsriket innan revan dit stängs. En av spelarna kommer dock att märka att den 
har ett konstigt Y-format ärr på halsen. De står som ensamma överlevande. Här är äventyret 
egentligen slut.

Storytellerns roll: Du kan låta spelarna få spela ut mot varandra om du vill, men bäst är nog att 
knyta ihop säcken här och förklara äventyret för avslutat. Men insisterar spelarna kan de förstås få 
rapportera in till David Morgan, som förstås inte kommer tro ett ord de säger utan bevis. Men han 
accepterar att Kyle är död i alla fall. Bäst är dock att avsluta med något i stil med "Chockade 

återvänder ni till New York innan morgonsolen stiger upp på himlen. Ni har ingen aning om hur ni  

ska kunna berätta om vad som hänt här i natt till någon i Camarillan utan att bli utskrattade. Men 

ni vet i alla fall nu vilket öde Kyle mötte."

Du som storyteller väljer vem som får ärret. Den som dräpte Seruya är en bra kandidat. Ärret 
kommer att förklaras i ett framtida scenario.

Spelarnas roll: Gå och fika, äta eller vad helst de behagar.

ERFARENHET:
Kan delas ut om man tänker fortsätta spela de scenarier som följer efter. 1 poäng för att avsluta 
äventyret, 1 poäng för bra karaktärsrollspelande, 1 poäng för smarta lösningar. 1 poäng till de som 
snabbt listar ut labyrinterna i pannrummet och tornet. 1 poäng till de som löser äventyret helt utan 
fysiskt våld mot Slayer-Mike eller Seruya. 1 poäng till de som  inser vad som egentligen händer i 
huset utan att få svaren från Seruya. 5 poäng till de som låter Seruya genomföra ritualen eftersom 
det är det mest episka slutet. Synd bara att de som gör det inte överlever att ha någon nytta av dem.
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Kort kommentar om The Underworld, The Shadowlands och The Shroud:
Dödsriket, eller det så kallade Underworld, beskrivs väldigt flyktigt i Vampire: the Masquerade och 
mycket lämnas därför egentligen till storytellerns egen tolkning. Jag har i detta scenario tolkat the 
Underworld i ganska grova drag utifrån hur den beskrivs i rollspelet Wraith. Världen i Wraith är 
fullständigt kompatibel med Vampire, men för att bli intressant för en kontext med blodsugare i 
fokus är det oftast lämpligt att göra smärra dramatiska modifikationer. Detta är trots allt ett rollspel 
om Vampyrer i första hand, inte spöken. 

The Shroud, The Tempest, Oblivion och Shadowlands är olika aspekter av The Underworld som 
egentligen inte behövs förklaras i allt för stor detalj för spelarna, även om deras karaktärer skulle ha 
kunskap om det. Scenariot spelas bäst ju mindre spelarna och karaktärerna vet om "den andra sidan" 
för maximal skräckupplevelse.

Kortfattat kan dock Shadowlands beskrivas som ett eko av den riktiga världen fast en del av 
dödsriket. Allt som finns och händer i vår verklighet finns och händer också i Shadowlands. Dock 
påverkar inte händelser i Shadowlands den fysiska verkligheten däremot.
The Shroud är en kompakt vägg av astralmateria skapad för att avkärma the Underworld från den 
fysiska världen så att de levande och döda kan separeras från varandra. The shroud kan vara olika 
tjock eller tunn på olika plaster, vilket gör resor in och ut ur Shadowlands lättare för den som vet 
hur. Om en själ blir fast i själva The Shroud så kommer själen sannolikt att splittras och bli en del 
av den.

Kort förklaring om vad som hänt på hotellet innan scenariot:
Villa Naissance byggdes på 1880-talet av en invandrad fransk-kanadensisk borgarfamilj. Sonen till 
hotellets grundare råkade ut för en del ekonomiska problem när han drev hotellet. Någon gång i 
början på 1950-talet tappade han besinningen och dräpte både sin fru och sina barn genom att skära 
halsen av de i sömnen innan han gick upp och hängde sig på vinden. Hotellet har stått tomt sedan 
dess, men ägs fortfarande av arvingar till familjen bosatta i Frankrike egentligen.Platsen har fått et 
rykte om att vara hemsökt.

Natten när Slayer-Mike och Seruya flyttar in i hotellet har några college-ungdomar farit ut hit för att 
supa, röka på och knulla. En av ungdomarna överdoserade dock heroin i ett av hotellrummen. Hans 
flickvän skulle hämta hjälp, men just då anlände Slayer och Seruya. Slayer-Mike lekte runt med de 
andra i några veckor innan han lessnade och drack upp dem. Några av de animerades av Seruya för 
att fungera som vakter, tillsammans med några av barnen. Receptionisten är en av Seruyas tidigare 
animerade tjänare.

Angående kunskapsslag:
En hel del av det ockulta och kunskapsrelaterade i detta äventyr skulle kunna komma spelarna till 
gagn via olika slag på knowledges som till exempel Academics, Medicine och Occult. Var noga 
med att inte ge bort för mycket bakgrundsinformation så att mysteriet förstörs. Ger du information 
till spelarna den här vägen försök snarare skapa mer frågor än svar. Bara för att en spelare har högt i 
Occult innebär det inte att den spelaren per automatik är en expert på Nekromanti, tvärt om. Men 
personen lär ha en hyfsat generell koll och känna igen vad som är Nekromanti till skillnad från 
Hedge Magic eller Thaumaturgi.
De runor som används av Seruya och Mike är runor skrivna på Enochiska, vampyrernas förlorade 
tungomål. Ingen av spelarna kan läsa det, men de med högt i Academics eller Occult kan känna till 
lite om de vampyrmyter som omgärdar Book of Nod och Enoch. I sådana fall kan man ge de små 
hintar. Rullar någon 3 eller mer successes på hög svårighetsgrad (7 eller mer) på ett Academics eller 
Occult på ämnet kan man till och med ge de lite kunskap om Feast of Folly och om hur de första 
vampyrerna som brukade Nekromanti spärrades in i den underjordiska staden Kaymakli av deras 
egen skapare för tusentals år sedan.
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CAMARILLA:

DAVID MORGAN:
David Morgan var New Yorks scourge innan Valentine tog över som prins och utnämnde honom till 
sheriff, efter att stadens förra sheriff, Qadir, tog platsen som primogen för klan Toreador. Morgan 
trivs bättre i denna roll, då han som scourge hade problem med att axla ansvaret som kindred när 
han var tvungen att förneka andra chansen att ens få existera som kindred överhuvudtaget. Inte för 
att hans moraliska dilemman är över för den delen, då en sheriff kan vara tvungen att döma även 
respektabla kindreds till våldsamma öden. Många är de nätter David Morgan undrat över om det 
inte vore bättre att bara vara själv, sin egen Kindred. Tyvärr erbjuder New York inga sådana chanser 
och Morgan ser sin egen empati dö bort bit för bit.

Clan: Malkavian
Generation: 12
Status: Sheriff
Derangement: Antisocial
Mer detaljerad information om David Morgan återfinns i New York by Night.

SABBAT:

FUBAR – Nosferatu antitribu gen 11
STY 3 CHA 3 PER 3
DEX 3 MAN 2 INT 4
STA 2 APP 0 WIT 3
Status: Ductus (pack leader)
Talents: Alertness 4, Athletics 1, Awareness 2, Brawl 2, Intimidation 2, Leadership 2, Subterfuge 1
Skills: Animal Ken 2, Drive 2, Melee 2, Stealth 2, Survival 3
Knowledges: Academics 3, Medicine 3, Occult 2, Technology 3, Computers 4
Disciplines: Obfuscate 2, Potence 2, Animalism 2
Virtues: Conscience 4, Self Control 2, Courage 4
Willpower: 6
Morality: Humanity 4
Blood: 10/12
Weapons: Baseball Bat (Str+2 bashing)
Taktik: Kommer att gå till direkt anfall med sitt baseball-trä av aluminium som står lutad mot bordet 
där han sitter. Blir han rejält skadad kommer han använda Obfuscate för att dra sig tillbaka längre 
bak i rummet, hela och överväga en ny strategi.



ZARA – Tzimisce gen 12
STY 2 CHA 2 PER 2
DEX 2 MAN 2 INT 5
STA 4 APP 4 WIT 3
Status: Pack Priest
Talents: Alertness 1, Athletics 1, Awareness 2,  Brawl 3, Intimidation 2, Empathy 2, Subterfuge 2
Skills: Animal Ken 3, Melee 1, Stealth 1, Survival 3
Knowledges: Academics 3, Medicine 3, Occult 3, Technology 1, Computers 1
Disciplines: Auspex 2, Vicissitude 2, Animalism 1
Virtues: Conviction 3, Instinct 2, Courage 3
Willpower: 8
Morality: Path of Death and the Soul 3
Blood: 8/11
Weapons: Inget.
Rustning: Skinnjacka (+1 lethal/bashing soak)
Taktik: Försöker ta sig runt bakom de andra och fly ut genom dörren. Går det inte går hon till anfall 
med händerna eller slumpmässigt tillhygge (Str+1 bashing om klubbaktigt, Str+1 lethal om en trasig 
flaska). Kan försöka kasta Molotov på spelarna om Malakai inte får en chans.

GREG – Brujah gen 13
STY 2 CHA 3 PER 4
DEX 4 MAN 4 INT 2
STA 2 APP 2 WIT 1
Talents: Alertness 2, Athletics 2, Brawl 2, Intimidation 2, Streetwise 2, Leadership 1
Skills: Drive 1, Melee 2, Stealth 2, Survival 1, Larceny 2
Knowledges: Medicine 2, Occult 1, Technology 2, Computers 2
Disciplines: Celerity 1, Potence 2
Virtues: Conscience 3, Self Control 2, Courage 5
Willpower: 4
Morality: Humanity 3
Blood: 7/10
Weapons: Knogjärn (Str+1 bashing)
Taktik: Slå och slå hårt, Om det inte fungerar, slå hårdare.

MALAKAI – Malkavian antitribu gen 13
STY 2 CHA 3 PER 4
DEX 4 MAN 4 INT 2
STA 2 APP 2 WIT 1
Talents: Alertness 2, Athletics 1, Brawl 2, Expression 2, Empathy 2, Subterfuge 2
Skills: Drive 1, Melee 2, Stealth 2, Survival 1, Larceny 2
Knowledges: Medicine 2, Occult 1, Technology 2, Computers 2
Disciplines: Obfuscate 1, Dementation 2
Virtues: Conscience 4, Self Control 4, Courage 2
Willpower: 7
Morality: Humanity 5
Blood: 10/10
Weapons: Baseball Bat (Str+2 bashing)
Derangement: Paranoia
Taktik:  Försöker att i hemlighet tända och kasta en molotov på spelarna, men har dåliga förutsikter 
för att lyckas med sin plan. Sannolikt kommer han sätta eld på sig själv istället.



Vampyrflickan ISABELLE – Malkavian antitribu gen 9
STY 2 CHA 3 PER 2
DEX 2 MAN 1 INT 1
STA 2 APP 1 WIT 1
Talents: Alertness 1, Athletics 1, Brawl 1, Expression 1
Skills: Stealth 1, Survival 1
Disciplines: Auspex 1
Virtues: Conscience 1, Self Control 1, Courage 2
Willpower: 1
Morality: Humanity 2
Blood: 1/14
Blood per turn: 2
Weapons: Teeth
Derangement: Child
Taktik:  Att dricka blod.

HOTELLET:

MIKE "The Slayer" DONOVAN
Mike blev som så många andra Sabbat-medlemmar tvångsrekryterad. Embracead under mitten på 
80-talet har Mike ändå varit en framgångssaga inom Sabbaten. Flertalet packs han har varit medlem 
i har gått under, men Mike har uthärdat och har deltagit i flertalet sieges mot Camarillan på 
västkusten de senaste tre decennierna. På många sätt är han redan en veteran trots sina få decennier 
som odöd. Hade det inte varit för det faktum att hans vansinne börjat ta över helt hade Mike kanske 
haft en chans att faktiskt göra sig ett namn och klättra inom Sabbatens hierarki. Men när han 
bestämde sig för att på egen hand överge Humanity för Path of the Honorable Accord gick 
någonting snett och han sjönk bara djupare ner i sin redan inneboende galenskap och började 
utveckla en rent sadistisk diabolisk sida. Nu njuter Mike av kaos och förstörelse och drömmer om 
att se världen gå under. Hans senaste verktyg i denna galenskap är Seruya, för ingen förstår hennes 
galenskap så bra som Mike och han vet att hon kommer att misslyckas och välkomnar glatt 
konsekvenserna. Seruya kallar han för "prinsessan" som en referens till hennes ursprung på 
medeltiden och det faktum att hon som levande var dottern till en härskare i något kungarike i 
mellanöstern.
Utseende: Mike ser ut som en övervintrad hårdrockare från 80-talet med sin mörkblonda halvlånga 
frisyr som har klara hockey-frille tendenser. Bär alltid på sig en svart skinnjacka med thrash-bandet 
Slayers-logga på ryggen och en svart t-shirt tillsammans med slitna ljusblå jeans och halvt osnörda 
Dr Martens-kängor.
Clan: Malkavian antitribu
Generation: 11
STY 4 CHA 2 PER 3
DEX 5 MAN 2 INT 2
STA 2 APP 3 WIT 1
Talents: Alertness 4, Athletics 3, Brawl 4, Streetwise 4, Empathy 3, Intimidation 2
Skills: Drive 3, Melee 4, Stealth 4, Survival 2, Larceny 3
Knowledges: Law 2, Investigation 3, Medicine 2, Occult 3, Technology 2, Computers 1
Disciplines: Dementation 4, Auspex 2, Obfuscate 2, Celerity 2, Fortitude 2
Virtues: Conviction 1, Self Control 1, Courage 5
Willpower: 6
Morality: Humanity 1
Blood: 12/12
Weapons: Kniv (Str+1 lethal)
Derangement:  Hysteria, Megalomania, Sadist, Bloodlust



Armor: Skinnjacka (+1 soak)
Taktik:  Attackerar i första hand med sin kniv, men kastar gärna en Voice of Madness på någon av 
spelarna först. Slåss till döden.

SERUYA "The Princess"
Seruya föddes som dotter till an Assyrisk kung och var född till drottning. Hennes kunskapstörst 
ledde dock till att en av klan Cappadocians Elders fick upp ögonen för henne och bara 18 år blev 
hon invigd till de odödas liv och skolad till de dödas lära i tradition med klanen. Seruya levde i ett 
liv av överflöd i den underjordiska staden Derinkuyu tillsammans med andra av sin klan. Klan 
Cappadocians  kapare blev dock förargad på klanen och bestämde sig för att bestraffa alla som inte 
aktivt bidrog till hans egen agenda. Detta innefattade Seruya och hennes Sire och älskare. Skaparen 
bjöd in alla medlemmar av klanen till Derinkuyus underjordiska tvillingstad Kaymakli till en stor 
fest som efteråt kom att kallas Feast of Folly. Där valde han sedan ut alla som enligt honom stog för 
de kristna ideal han själv levde efter. Övriga stängdes in, levande begravda i denna underjordiska 
stad. En förbannelse lades sedan över staden av klanens skapare som sa att ingen människa kunde 
gå in i staden, och ingen vampyr lämna den. Som så många andra där inne hamnade Seruya 
slutligen i torpor, halvt galen av blodstörst. Några hundra år senare flydde andra vampyrer med ny 
nekromantisk kunskap hit i flykt från den nya klanen Giovanni. Med sig förde de kunskapen att fly 
förbannelsen genom att gömma sig i Shadowlands. De lyckades utföra en stor ritual som förde alla 
Cappadocians i Kaymakli, inklusive de i torpor, dit och där vandrade de omkring i århundraden i 
hopp om att hitta en väg tillbaka till verkligheten genom att som spöken viska till sina vänner kvar i 
den dödliga världen. I slutet av 1990-talet lyckades de till slut hitta att sätt att ta sig tillbaka i sin 
fysiska form tillbaka genom the Shroud, men deras kroppar var alla sedan länge förvridna av 
dödsrikets kyla, och alla såg nu ut som vandrande skelett, och många valde att ta masker för att 
dölja sitt döda yttre. Därav kallas de av sina vänner i Sabbaten för Harbingers of Skulls.
De flesta som inte tog sig tillbaka genom The Shroud fick sina själar utplånade, men Seruya är 
övertygad om att de är kvar där och Mike har, mot hennes mentor Wraiths vilja, lyckats övertala 
Seruya att använda en farlig ritual för att överbrygga gränsen mellan världarna återigen.
Utseende:  Seruya ser ut som ett tärt mumifierat lik klädd i en tunn skir vit aftonklänning som 
framhäver benknotorna. Över ansiktet bär hon en illa grinande afrikansk ritualmask.
Clan: Harbingers of Skulls
Generation: 8
STY 3 CHA 2 PER 4
DEX 3 MAN 4 INT 5
STA 5 APP 0 WIT 3
Talents: Alertness 1, Athletics 1, Brawl 4, Empathy 3, Intimidation 5
Skills: Craft (Bonecarving) 5, Melee 1, Stealth 5, Survival 1
Knowledges: Academics 5, Medicine 5, Occult 5
Disciplines: Auspex 4, Fortitude 4, Mortiis 5, Necromancy 5
Necromancy paths:  Sepulchre Path 5, Ash Path 5, Corpse in the Monster 3, Cenotaph Path 1
Mortiis paths: Cadaverous Animation (Bone Path) 5, Graves Decay 3
Rituals: Vad helst du önskar hon ska ha
Virtues: Conviction 1, Self Control 1, Courage 5
Willpower: 9
Morality: The Path of Bones 3
Blood: 15/15
Blood per turn: 3
Weapons: inget
Derangement:  Sanguinary Animism, Schizophrenia
Taktik:  Har hela tiden tre osynliga ghost-slavar vid sin sida. När hon blir attackerad kommer dessa 
försöka få spelarna att fokusera på de istället för henne så ritualen hinner bli färdigt. Hon slänger 
gärna någon Corpse in the Monster-effekt på någon av spelarna, eller animerar barnen. Försvarar 



sig självfallet fysiskt och är kreativ om det behövs, och drar sig inte från att använda Wither. Hon 
ser dock till att skydda elden mer än någonting annat. Dör hon blir det knappt aska kvar.

ODÖDA:
För mer info om wraiths och spectres, se V20. Spökena i hotellet har egna krafter, som beskrivs 
senare i appendixet. Kom ihåg att spöken och spectres ska skrämma spelare, inte försöka döda dem, 
till skillnad från zombierna.

Barnzombie
STY 2 CHA 0 PER 0
DEX 1 MAN 0 INT 0
STA 3 APP 0 WIT 0
Abilities: Brawl 2
Willpower: 0
Health Levels: 3
Taktik: Attackerar bara. Dodgear aldrig.

Andra zombier
STY 3 CHA 0 PER 0
DEX 2 MAN 0 INT 0
STA 4 APP 0 WIT 0
Abilities: Brawl 2
Willpower: 0
Health Levels: 7
Taktik: Attackerar bara. Dodgear aldrig.

Wraith/Spöke
STY 0/2 CHA 2 PER 3
DEX 3 MAN 3 INT 2
STA 3 APP 2 WIT 3
Abilities: Alertness 3, Athletics 2, Awareness 2, Brawl 1, Empathy 3, Intimidation 2, Melee 1, 
Occult 2, Stealth 1, Subterfuge 2, Crafts 2, Technology 2
Willpower: 5
Humanity: 5
Passion/Pathos: 5
Powers: Phantom (automatiskt på), Fooled You, Temptation's Whisper, Ghostgrip, Dark Ether, Cold 
Touch, Spark of Rage
Taktik: Tar bara fysisk form om det krävs för vad de försöker göra för att jävlas med spelarna 
(kostar 5 pathos och varar i två rundor.). Går sällan in i direkt strid utan använder sig hellre av sina 
krafter för att påverka spelarna. Spökena kring hotellet är extra sadistiska därav deras låga 
Humanity. Kraften Phantom är automatiskt på de få rundor spöket är i hotellet och kostar ingen 
passion då det är en effekt av ritualen.

Spectre/Vålnad
STY 0/3 CHA 2 PER 2
DEX 3 MAN 3 INT 4
STA 5 APP 1 WIT 3
Abilities: Alertness 3, Athletics 4, Awareness 3, Brawl 4, Empathy 3, Intimidation 3, Melee 3, 
Occult 2, Stealth 2, Subterfuge 3, Crafts 2, Technology 2, Survival 3, Performance 1
Willpower: 5
Humanity: 3



Passion/Pathos: 9
Powers: Phantom (automatiskt på), Dark Ether, Cold Touch, Afflict, Death on Holiday, Killer Toys, 
Frostbite, Painsuckle, Wail
Taktik: Tar bara fysisk form om det krävs för vad de försöker göra för att jävlas med spelarna 
(kostar 4 passion och varar i tre rundor). Går sällan in i direkt strid utan använder sig hellre av sina 
krafter för att påverka spelarna.

WRAITH-KRAFTER:

Phantom:
Gör att spöket eller spectren syns i den dödliga världen och som en blek svagt skimrande 
halvgenomskinlig skepnad.
Mekanik: varar bara så länge spöket är i hotellet, vilket varierar (dvs bestäms av storytellern) då 
spökena kastas fram och tillbaka mellan världarna.

Fooled you:
Lurar någon att ett föremål ligger en halvmeter fel åt valfritt håll. Föremålet för inte vara störra än 
en bok eller videokassett. Dock bara en tillfällig illusion som bryts så fort den drabbade försöker 
plocka upp eller vidröra föremålet.
Mekanik: Spendera en pathos och rulla Manipulation + crafts. Illusionen bryts även om "line of 
sight" med föremålet bryts av ngåon anledning.

Temptations Whisper:
Kan viska idéer i någons öra som får den personen att tycka det är en bra idé och utföra den. Måste 
vara små saker och påverka något som personen skulle kunna göra ändå. Som att få någon som 
redan är upprörd att slå till en annan person. Utförs omedelbart.
Mekanik: En pathos och rulla manipulation + intimidation med målets willpower som diff. Tre eller 
mer successes kan få någon att agera mot sin natur. Kan dock motstås om offret offrar ett willpower.

Ghostgrip:
Tillåter ett spöke att lyfte och sen släppa ett föremål i den fysiska världen. Föremål kan sväva så 
högt som tre meter upp i luften, eller kastas flygande genom rummet.
Mekanik: 2 pathos och rulla Strength+Athletics diff 6. Varje success tillåter spöket att lyfta ett kilo. 
Föremålet kan flyttas strength+athletics meter.

Dark Ether:
Tillåter spöket att manipulera ljus, temperatur och andra atmosfäriska tillstånd. Effektens 
omfattning varierar beroende på sammanhang.
Mekanik: 2 pathos och rulla Intelligence+Occult diff 6. En success kan låta spöket täcka t.ex. En 
grav med lite dimma eller få ett rum att kännas småkyligt. Tre successes kan skapa vind som släcker 
flera ljus eller skapa en tjock dimma i ett helt rum. Och så vidare.

Spark of Rage:
Ett spöke kan få metallföremål att bli en aktiv elektrisk ledare. Om en person håller i eller vidrör 
objektet får de an kraftfull elektrisk chock.
Mekanik: En pathos och rulla Stamina + Technology diff 7. Antal successes avgör hur många 
gånger föremålet kan avge en stöt innan det laddas ur. Ingen skada ges, men en levande person som 
får stöten tappar temporört ett dexterity pga tappad känsel och det varar en scen.

Cold Touch:
Spöket kan vidröra en person och få skapa extrem kyla där personen "vidrörs", med risk för 
förfrysning.



Mekanik: Spendera två pathos och rulla Stamina + Empathy diff 7. Lycka slaget får personen 
successes +1 i bashing skada. Blir skadan efter eventuell soak mer än 3 förlorar personen 1 i 
Dexterity tills köldskadan är helad.

SPECTRE-KRAFTER:

Afflict:
Kan få en person att göra som en spectre vill vid beröring.
Mekanik: Spectren "vidrör" offret och offrar 1 pathos samt slår Strength+Intimidation mot en diff 
lika hög som offrets Stamina+2. Ett lyckats lag betyder att offrets kropp agerar mot denne; biter sig 
i tungan, en arm vrids ur led eller muskler dras ihop så ben bryts. Beteende påtvingat såhär 
fortsätter i en timme tid för varje success. Offret kan inte utföra någon annan handling tills det går 
över. Varannan success ger 1 bashing skada på offret som inte går att soaka. En offrad willpower 
bryter dock påverkan.

Death on Holiday:
Spectren kan besätta ett lik som blir en zombie.
Mekanik: Spendera 3 pathos och rulla Stamina+Survival diff 8. Lyckas kan spectren besätta 
kroppen i ett dygn. Räknas some n vanlig zombie. Blir zombien dräpt kastas spectren ur, men 
spectren kan lämna kroppen när den vill. Spectren tar ingen skada även om liket gör det.

Killer Toys:
Ett spöke kan leka poltergeits och animera en eller flera små objekt, som pennor eller skruvmejslar. 
Kan användas för att simultant släcka lampor eller stänga öppna dörrar dessutom.
Mekanik: 2 pathos och rulla Wits+3 mot en diff lika stor som antalet föremål över spökets wits-
värde som den försöker manipulera. Görs det skada med den här för du som storyteller avgöra hur 
mycket bashing eller lethal som åsamkas.

Frostbite:
Denna kraft låter spectren sänka temperaturen på ett föremål drastiskt så att det totalfryser. Fungarar 
även på individer.
Mekanik: 3 pathos och rulla Dexterity+Occult diff 7. Varje success sänker temperaturen på en halv 
kubikmeter av material med 30 grader celsius. På ett levande offer (och vampyrer) ger varje success 
en lethal damage i skada. Att frysa enbart vätska kräver bara en success.

Painsuckle:
Varje poäng lethal skada spectren gör ger igen en pathos.
Mekanik: Rulla Stamine+Empathy diff 6 så fort spectren gör lethal skada. Varje poäng ger spectren 
tillbaka ett health eller en pathos.

Wail:
Spectren ger ifrån sig ett skrik som är så vidrigt att alla som hör det riskerar ta fysisk skada.
Mekanik: Spendera 3 pathos och rulla Stamina + Performance. Svårighetsgraden är offrets Stamina 
(den i med högst stamina i en grupp offer)+4. Varje success ger 1 poäng lethal damage till alla som 
är nära skriket.
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Black Fears Haven



Hotellets Utsida



Hotellet Entréplan



Hotellet Övervåningen



Hotellet Vinden



Hotellet Källaren
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SHROUDED – HOUNDS OF NEW YORK del 2

NEW YORKS NATTLIGA HISTORIA I KORT SAMMANFATTNING FÖR SPELARNA:

New York var under 1900-talet till största del kontrollerat av Sabbaten. Under de senaste hundra 
åren innan millenieskiftet hade Camarillan däremot sakta lyckats infiltrera Manhattan, mest för att 
kunna ta kontrollen över Wall Street. En Ventrue vid namn Michaela utropade sig själv till prins 
över Manhattan. Under den större delen av den här perioden ignorerade Sabbaten närvaron av 
Camarilla på Manhattan. Inte för att det någonsin var fredligt mellan sekterna, men ingen sida 
lyckades kasta ut den andra ur staden.

Denna passiv-aggressiva samexistens varade fram till år 1999 när Michaela plötsligt blev 
lönnmördad av ett opportunistiskt Sabbat-pack. Det visade sig vara ett ödesdigert drag då det väckte 
starka hatkänslor hos Camarillan som bestämde sig för att att en gång för alla driva Sabbaten helt ut 
ur New York. Ett år senare invaderar Camarillan New York med hjälp av både Giovanni och 
Followers of Set. Blodiga strider, natt som dag under en veckas tid ledde slutligen till absolut seger 
för Camarillan och Sabbatens flykt undan till New Jersey.

Under två års tid är Nosferatun Calebros prins i New York, men han överger titeln då han aldrig 
ämnade ha ämbetet egentligen. Under flera år, med ökade oroligheter och politisk instabilitet är 
livet i New York en konstant kamp. Sabbaten Ärkebiskop i området, Polonia, ansätter New York 
hårt och det är inte förrän den karismatiske Ventruen Valentine år 2006 till slut utnämner sig själv 
till prins med stöd från många av stadens Kindred som terrorn helt tar slut.

År 2011 står ett kort men intensivt slag där man med anarkernas hjälp slutligen driver Polonias 
underhuggare för gott ut ur staden. Ett slag ni alla deltog i på ett eller annat sätt. Framgången 
berodde mycket tack på Lasombran Teresa som vände kappan efter vinden och gick över till 
Camarillan med löfte om att hjälpa till att röja upp i New Jersey.

Sedan dess har läget varit hyfsat stabilt i New York och Valentine har blivit erkänd som en rättmätig 
prins över staden. En tyst allians hålls fortfarande mellan Camarillan och både Giovanni och 
Followers of Set, och Valentines önskan är att det ska förbli så.

För några månader sedan blev det dock en konflikt med Followers of Set, men ni som sheriffens 
hound lyckades till viss del lösa eller åtminstone dämpa effekterna av debaklet.



NEW YORK KINDREDS

Elysium: Madison Square + Madison Square Garden

− OFFICIELLA CAMARILLA-ÄMBETEN/TITLAR -

Prins: Valentine (Brujah)
Seneschal: Thomas Arturo (Toreador)
Sheriff: David Morgan (Malkav)

Primogener:
Brujah -  Katherine Wiese
Lasombra Antitribu - Teresa Oriani
Malkavian - Carter Vanderweyen
Nosferatu - Krid
Toreador - Qadir
Tremere – Eugenio Estevez
Ventrue - Helene Panhard (childe till den nu döda prins Michaela)
Gangrel – Tricia Black

Scourge: Janie-Belle
Hounds: Alexander, Julia Paradis, Kyle Reed
Harpyor: Elizabeth "Marlena" Horsemanden (Brujah), Kariana Vinette (Malkavian),  Gemini 
(Nosferatu), Emma Steele (Toreador), Chiara Ludovica Agnelli (Ventrue)
Tremere-regenter: Aisling Sturbridge (High Regent), Lord Ephraim Wainwright (Regent), Eugenio 
”Genie” Estevez (Regent)

Andra Camarilla Kindreds av betydelse: 
• Calebros (Nosferatu) – förra prinsen
• Masika St. John (Tremere) – skaparen av Path of Technomancy och CamNet
• Theo Bell (Brujah) – Archon som ofta besöker NY
• Jezebel (Gangrel) – Nyutnämnd Archon med ursprung i NY
• Verbruch  (Gargoyle) – Aislings och Tremeres bodyguard
• Boss Callahan – Anarkernas Baron

− ANDRA KÄNDA CENTRALA KINDREDS -

Anarker: Boss Callahan (Baron), Leslie Richards

Followers of Set: Sansaricq (High priest)

Giovanni: Donatello Giovanni, Bez Dunsirn

Totalt antal uppskattade Kindred i NewYork + New Jersey: över 200



FÖRKLARING AV VISSA CENTRALA TERMER:

Camarilla – En av de två stora vampyrsekterna. Grundad av de sju klanerna Ventrue, Toreador, Tremere, 
Nosferatu, Malkavian, Gangrel och Brujah. Sektens mål är att upprätthålla maskeraden för att skydda likväl 
människor som kindred.

Sabbaten – Den andra sekten, grundad av klanerna Lasombra, Tzimisce och Brujah-avfällingar. Religiösa 
fanatiker som anser att vampyrer är en härskarras och människor deras boskap.

Elysium – Det område i en stad där prinsen förordat att brukande av våld, magi eller (synliga/märkbara) 
övernaturliga är förbjudna. Oftast en mötesplats för kindreds under särskilda event.

Prins – Den obestridliga ledaren över en större domän. Prinsens ord är lag.

Sheriff – Stadens domare och bödel. Agerar på prinsens order för att upprätthålla traditionerna och 
maskeraden, samt se till att prinsens bud, såsom blood hunts och bestraffningar, utförs.

Primogen – En klans ansikte utåt. Oftast antingen den mest inflytelserika, äldsta eller mäktigaste vampyren i 
klanen.

Scourge – En titel utsedd av prinsar i större domäner för att rensa ut klanlösa och tunnblodiga vampyrer, 
vilka anses ofta vara ett hot mot maskeraden. Rensa ut betyder oftast att ända deras odöda liv för gott.

Hounds – I större städer med hög befolkning utser oftast sheriffen en eller flera hounds som hjälper honom i 
sitt ämbete. Houndsen är oftast neonates som får utföra sheriffens grovarbete i utbyte mot högre status i 
staden.

Neonate – En vampyr som varit odöd i mellan 15-100 år ungefär. Yngre vampyrer kallas Fledglings.

Ancillae – En vampyr oftast mellan ungefär 100 och 500 år gammal.

Elder – En mäktig vampyr äldre än åtminstone 500 år

Methuselah – En obeskrivligt mäktig vampyr av extremt låg generation eller extremt hög ålder, oftast flera 
tusen år. Nästan alltid båda delarna. 

Harpya – Opportunistiska och samtidigt populära Kindreds i Camarillan med mycket inflytande som ofta 
hänger i Elysium. Att vara illa omtyckt av en harpya kan leda till social stigmatisering.

Caitiff – En klanlös vampyr.

Blood bond – När man dricker av en annan vampyrs blod blir man känslomässigt bunden och lojal till 
denna. Efter tre gånger är man fullständigt lojal, även mot sin vilja, mot denna vampyr.

Diablerie/Amaranthe – Att tömma en annan vampyr på blod så att den möter döden och stjäla dess krafter 
och själ. Förbjudet i Camarillan men uppmuntras i Sabbaten där den starkes rätt gäller.

Shovelheads – Sabbatens namn på nyskapade vampyrer, oftast "massrekryterade".

Ghoul – En mänsklig, blodsbunden, tjänare till en kindred. Har på grund av återkommande konsumtion av 
vampyrblod ofta utvecklat vissa övernaturliga förmågor som övernaturlig styrka.

Kindred – Camarillans ord för vampyr. Sabbaten använder termen Cainite istället för Kindred.

Ductus – Ledaren för ett Sabbatpack.

Bloodline – En vampyrklan som har annat ursprung än de 13 officiella stora klanerna



LEXTALIONIS

Prins Valentines förhållningssätt till de sex traditionerna:

• The Masquerade – Prinsen dömer väldigt hårt för ens små brott och förseelser mot 
maskeraden för tillfället. Kriget mot Sabbat har lockat till sig alldeles för mycket nyfiket 
folk, kyrkan som hunters och annat olämpligt. Det är i princip samma stenhårda filosofi som 
Calebros körde med under sin tid som prins efter övertagandet av New York; Nolltolerans.

• The Domain – Prinsen är relativt frikostig med domain-claims, så länge det är befogat och 
gynnar Camarillans intressen. New York är stort och med Sabbaten försvagade är 
svängrummet större, speciellt utanför Manhattan.

• The Progeny – Precis som under Calebros tid hålls det hårt i reglerna för embracing. Mest 
för att upprätthålla maskeraden utan onödiga misstag, samt att Valentine söker att ruta in 
vilka kindred som är aktiva och vilka lojaliteter de har. Det har gjort att kravet på kontroll 
över caitiffer och tunnblodiga är fortsatt stenhård, och ansvaret hos stadens scourge högt. 
Valentine är dock lite mer medgivande vad gäller att skapa childes än Calebros, och en 
majoritetsröst för hos primogenerna kan få honom att ge grönt ljus.

• The Accounting – Denna tradition beivras stenhårt. Alla sires är ytterst ansvarig för allt vad 
deras fledgling childes gör.

• Hospitality – Även denna håller prinsen hårt på och förväntar sig att stadens kindred 
rapporterar hyfsat väl huruvida de reser in och ut ur staden. Anarkernas närvaro komplicerar 
dock detta, och Valentine blir ofta tvungen att se genom fingrarna med detta för att inte 
riskera onödig konflikt.

• Destruction – Bloodhunts, exil, stympning och brännmärkning har visat sig vara effektiva 
och vanliga bestraffningar. Straffet beror på brottets allvar och sammanhang.

Andra av Valentines principer:

• Seneschalen svarar endast inför prinsen och utför sina plikter med prinsens auktoritet
• Scheriffen utför sina plikter med prinsens auktoritet
• Scourges utför sina plikter med prinsens auktoritet
• Hounds svarar mot både prins och sheriff och utför sina plikter med sheriffens auktoritet, 

inte fienden.
• Sabbaten är alltid fienden
• Anarker tolereras, men bör uppläxas om så behövs
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Sabbat Lore

Generation
Alternate Identity
Contacts
Resources
 
 

Scientist

Enigma

Alexander

-

- The deviant hero

Humanity

Incurable Derangement (Sociopath)

Auspex
Dementation
Obfuscate
Dominate
 
 



Hound

11th

Ricardo Laurent <dead>
















































































































































Primogen Friendship  

Thirst for Innocence 

Harmless

Phobia (Detectives/FBI/Police)

 

Phobia (Psychologists)

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Blonde hair down to his elbows, clean shaven, usually dressing strict in a white
shirt with dark grey or black trousers to match. Dons a matching jacket when
necessary. Always found keeping a calm appearance, even in the most stressful
situations.

33
21

2001
Male

Caucasian

Blonde
Grey

172 cm
61 kg

USA

ALLY: CONTACT:
Teresa Oriani - Lasombra Primogen Steven Bragg (Doctor, Bronx)

6 extra skott till Colt Python

Stiletto Str (L) Pocket
Meat Axe Str+1 (L) Jacket
Colt Python Revolver 5 27m 2 6 Jacket
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Auspex

V20 134
Heightened Senses
Ger förmågan att öka känsligheten på spelarens

sinnen, som förbättrad hörsel och syn och även
möjligheten att se hyfsat bra i mörker. Drar spelarens
totala Auspex-värde från diff på motiverade Perception-
slag, om ST finner det lägligt. Vanligtvis alla
Perception + Alertness-slag.

V20 184
Cloak of Shadows
Ger förmågan att bli osedd i mörker. Kräver att 

spelaren står absolut stilla i skugga eller mörker. Endast
vampyrer med hög Auspex kan se spelaren om de aktivt letar.
All form av rörelse eller ljus bryter "illusionen".

Obfuscate

V20 185
Unseen Prescence
Ger förmågan att smyga runt osedd, då mörker och

skuggor alltid verkar dölja spelaren från det seende ögat.
Bryts om spelaren talar, attackerar eller gör saker som lever
om. Förmågan döljer på inget sätt ljud och vampyrer med
hög Auspex kan fortfarande se karaktären om de aktivt 
letar.

Obfuscate

V20 152
Command
Ge ett kommando med ett ord. Ordet kan vara 

inbakat och dolt i en mening. Bör helst se offret i ögonen.
Kan bara påverka vampyrer av samma eller högre 
generation, men alla dödliga. Kan inte få någon 
att göra något självdestruktivt. 
Manipulation + Intimidation (diff är nuvarande Willpower
hos offret).

Dominate

V20 152
Mesmerize
Plantera en tanke eller idé hos någon. Kan bara

påverka vampyrer av samma eller högre generation, men 
alla dödliga.
Manipulation + Leadership (diff är offrets nuvarande
Willpower points).

Dominate

V20 148
Eyes of Chaos
Förmågan att avläsa någons sanna natur och andra

obskyra saker. Spelaren koncentrerar sig en runda och rullar
Perception + Occult (diff avgörs av ST). Informationen
spelaren får är ofta kryptisk däremot.

Dementation

V20 148
The Haunting
Spelaren kan driva någon till vansinne med denna

kraft. Offret kommer att, oftast nattetid, börja få visioner
som sakta bryter ned dennes verklighetsuppfattning.
Spelaren avgör vilket sinne som ska påverkas, men kan inte
bestämma vilka visioner offret får.
Tala med offret och offra ett blod, rulla Manipulation +
Subterfuge (diff Perception + Selfcontrol eller Instinct).

Dementation

V20 148
Passion
Höjer eller sänker en individs nuvarande

emotioner efter önskemål. Irritation kan bli frenzy, 
beundran kan bli kärlek och hat kan dämpas till lätt avsky.
Spelaren kan inte själv avgöra vilken känsla som påverkas.
Spalren måste tala till offret och rulla Charisma + Empathy
(diff Humanity eller Path-rating hos offret). Antal successes
påverkar hur länge det håller i sig.

Dementation



ALEXANDER

Bakgrund: Alexanders sire var en varelse vid namn Ricardo Laurent, och han gjorde honom och 
många andra samtidigt till vampyr runt millennieskiftet. Alexander vaknade upp som odöd rakt in i 
en konflikt bland New Yorks vampyrer. Ricardo Laurent själv dog bara någon natt efter Alexanders 
embrace under ett självmordsuppdrag mot en rivaliserande sekt som uppenbarligen kallade sig 
Camarilla. Vad konflikten bestod i hade Alexander just då ingen aning om, men det var uppenbart 
att Ricardos sida höll på förlora. Efter några nätter av ren mardröm, vilket inte skrämde utan 
fascinerade började Alexander att acceptera sin nya existens. Som odöd kunde Alexander nämligen 
ännu lättare utöva sin favorithobby, att dissekera och mörda oskyldiga människor. Tyvärr var livet 
som Sabbaten i New Jersey labilt så när Lasombran Teresa Oriani sålde ut Sabbaten för en plats i 
Camarillan hakade Alexander på och vann hennes gunst. Nu är han hennes ögon och öron i natten, 
och rapporterar till henne allt han kan i utbyte mot hennes beskydd och mentorskap.

Personlighet: Alexander är lugnet själv i de absolut flesta situationer. Lugn, rationell, metodisk och 
beräknande. Och framför allt renlig. Det viktigaste för Alexander är att visa upp en perfekt fasad, så 
att ingen kan lista ut hans band till Teresa, eller det faktum att han är ursprungligen är Sabbat. Att 
han egentligen är sjukt fascinerad av mänsklig anatomi ursäktar han bara med referenser till de 
universitetsstudier i medicin han gick som människa. Utnyttjar gärna sina kunskaper för att få 
respekt och acceptans hos andra. Han avskyr lagens väktare och psykologer mer än allt annat.

Agenda: De flesta i Camarillan är övertygade om att han bara är en Malkav som efter slaget om 
New Jersey lyckats ramla in på ämbetet som hound av en slump. Det har förstås varit Alexanders 
plan hela tiden för att vinna acceptans bland stadens kindred. Positionen ger honom också en 
fantastisk möjlighet att samla in information till Teresa utan att väcka misstankar. Alexander är inte 
sen att utnyttja eller manipulera de andra houndsen, eller egentligen vem som helst för sina egna 
dunkla syften. Så länge det inte utsätter honom själv för risk.

Åsikter om:

Janie-Belle – Knasig, paranoid liten sak. Livsfarlig i strid. En riktig liten klöskatt man nog gör bäst 
i att hålla sig på god fot med. Eller se till att hon råkar ut för en olycka om hon skulle bli ett hot. 
Tyvärr oberäknelig, men kanske går att manipulera om man spelar henne rätt.

Kyle Reed – En riktigt härligt naiv person. Vill tro väl om de flesta. Vill framstå som stor och tuff 
men är egentligen en liten mjukis som skulle offra sitt odöda liv för att rädda en kattunge eller nåt 
ännu mer patetiskt. Lätt att manipulera och bra att ha omkring sig som livvakt om inte annat.

Julia Yvette Paradis – En fantastiskt och förtjusande korrupt individ. Det är svårt att låta bli att inte 
dras till hennes fullständigt syndfulla syn på livet. Du har en känsla att även hon bär på en del 
mörka hemligheter. Kanske du kan lura dem ur henne?

Leslie Richards – Tråkmåns, som alla anarker. Anarker är sällan bra allierade, även om Leslie 
verkar kompetent i övrigt. Ingen värd att slösa mer tanke på än nödvändigt alltså.

Carter Vanderweyen – Malkavernas primogen är ett skämt. Kanske du kan ersätta honom en dag.

Teresa Oriani – Din enda sanna allierade. Du vet att hon vill bli av med sin påtvingade blood bond 
med prins Valentine

David Morgan – Stadens Sheriff är en person som ser mer än han berättar. Bäst att vara på sin vakt 
och sköta sina plikter med andra ord.
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Generation
Mentor
Resources
Status (Anarch)
Herd
 

 Idealist

Conformist 

Leslie Richards

-

- The Insider

Humanity

Feeding Restriction (Criminals)

Dominate
Fortitude
Presence
Obfuscate
 
 



none

11th

Sam Tyrone
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Has dark stylish hair that reminds of the styles popular in the 1950's. Always
dons a slightly worn but high quality leather jacket that seems to be in the same 
style worn by British pilots during the WW II. Wears dark blue jeans and 
sturdy vagabond boots.

105
32

1940
[players choice]

Caucasian

Dark
Brown

172 cm female (178 cm male)
68 kg female (82 kg male)

USA

Mentor:
Boss Callahan (Anarch Baron of Staten Island)

Custom made Chopper i klassisk HD-stil Leather jacket (reinforced clothing)
(oladdad M500 gömd på choppern) Armor t-shirt
14 st vanliga 12-gauge till M500 Total soak: Bashing 4, Melee 1, Bullet 1

3st Dragon's Breath (fosfor) till M500
3 extra magasin till Desert Eagle

Desert Eagle 7 27m 1 7 Pocket
Large Knife Str+1 Jacket
Mossberg M500 Shotgun 8 18m 3 7 None
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Dominate

V20 152
Command
Ge ett kommando med ett ord. Ordet kan vara

inbakat och dolt i en mening. Bör helst se offret i ögonen.
Kan bara påverka vampyrer av samma eller högre generation,
men alla dödliga. Kan inte få någon att göra någonting
självdestruktivt.
Manipulation + Intimidation (diff är nuvarande Willpower
hos offret).

V20 193
Awe
Spelaren spenderar ett blodpoäng och rullar

Charisma + Perfromance (diff 7). Antal lyckade slag avgör
hur många som påverkas. De påverkade kommer
automatiskt att ge spelaren full uppmärksamhet så länge
spelaren kräver den och talar till de påverkade. Bryts om
det finns en hotbild.

Presence

V20 184
Cloakof Shadows
Ger förmågan att bli osedd i mörker. Kräver att

spelaren står absolut stilla i skugga eller mörker. Endast
Vampyrer med hög Auspex kan se spelaren om de aktivt
letar. All form av rörelse, ljud eller ljus bryter illusionen.

Obfuscate

  

 

V20 194
Dread Gaze
Spelaren rullar Charisma + Intimidation (diff 

är offrets Wits + Courage). Den påverkade blir livrädd. Hur
rädd avgörs av antalet lyckade slag.

Presence

V20 158
Fortitude
Varje poäng i Fortitude läggs till Stamina när man

rullar soak mot skada. Fortitude används även mot
aggraverad skada, men då rullas bara Fortitude.

Fortitude



LESLIE RICHARDS

Bakgrund: Leslie levde ett liv som ung barägare på Staten Island på 30-talet. Hamnade ganska 
snart i händerna på maffian och blev involverad i spritsmuggling. Sam Tyrone, en på den tiden 
väldigt modern och entreprenörinriktad Ventrue upptäckte Leslie och insåg att det var en bra rekryt. 
Leslie blev snart ghoul hos Sam och några år senare bestämde sig Sam för att göra Leslie till 
kindred. Livet som vare sig ghoul eller childe till en Ventrue var dock allt annat än vad en 
individualist som Leslie ville ha. Sam satte hård press och var en väldigt auktoritär och krävande 
sire. En dag på 90-talet fick Leslie helt enkelt nog och gav Sam fingret och drog till Anarch Free 
States i Kalifornien. Efter att ha gjort sig lite av ett namn där reste Leslie till New York för att hjälpa 
Boss Callahan att skapa en ny domän åt anarkarna på Staten Island.

Personlighet: Leslie försöker alltid göra sitt bästa för att hålla huvudet kallt i alla situationer. Står 
alltid på sig och ger sällan efter för argument som verkar befängda. Ogillar auktoriteter å det 
extremaste. Leslie vet dock att man ibland måste spela med i spelet för att kunna skapa förändring. 
Därför hålls alltid en sympatisk och medgörlig fasad utåt, vad för tankar eller åsikter Leslie 
egentligen har om en given situation, om en konflikt inte skulle gynna de egna intressena. Därför 
tror många bland Camarillan att Leslie är mer Camarilla-sympatisk än vad som faktiskt är sant.

Agenda: Fuck the system. Camarillan må på ytan ha bra agendor om att skydda sina egna, men det 
är bara en rökridå. Camarillan handlar bara om att ge makt åt de redan mäktiga, och det måste få ett 
stopp. Direkt konflikt är dock inte alltid vägen, framför allt inte i en så labil stad som New York. 
Därför har Leslie nästlat sig in bland några av de mest intressanta up and coming kindreds i staden, 
några hounds och en scourge, i hopp om att kunna genom dem påverka Camarillan inifrån. Än så 
länge har det gått alldeles utmärkt.

Åsikter om:

Janie-Belle – Väldigt sympatisk men också väldigt vilse. Hennes rädsla för den hatade Sabbaten 
har fått henne att tro att Camarillan ger henne skydd. Du hoppas kunna nå fram till henne och få 
henne att inse att det bara är en illusion. Endast hon kan skydda sig själv.

Kyle Reed – En mycket vettig och sympatisk kindred på många sätt. Verkar sympatisera med 
många av anarkernas ideal, och den du kommer bäst överens med. En viktig allierad.

Alexander – En stor gåta. Den enda av houndsen du inte lyckats förstå dig på. Oberäknelig.

Julia Yvette Paradis – Väldigt trevlig och karismatisk. Verkar ha ett gott öga till dig. Skulle man 
lyckas manipulera en Toreador som henne till att arbeta mot både prins och primogener är nog halva 
striden redan vunnen. Frågan är bara hur du ska lyckas putta henne i rätt riktning.

Valentine – Ett svin av värsta sorten som man måste hålla god min inför. Visst du kan spela det 
spelet, men akta dig.

David Morgan – Stadens sheriff verkar inte ha något emot att du umgås en hel del med hans 
hounds. Det är någonting du tänker utnyttja till din egen fördel.

Primogenerna – En samling dekadenta självgoda elder-sympatisörer. Deras inflytande bör 
undermineras på alla sätt som bara går.

Klan Ventrue – Du måste skapa splittring inom klanen. Bara en tidsfråga, men du har en evighet på 
dig.
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Herd
Generation
Resources
 
 
 

Idealist

Survivor

Janie-Belle

-

- The sceptical loyalist

Humanity

with each Frenzy

Animalism
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Protean
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Friendly Face  

Recruitment Target: Sabbat

 

Impatient

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Wavy wild carrotty red hair framing a freckled youthful face. Can often be seen 
wearing a suede jacket with fringes, stonewashed jeans shorts and some worn
vagabond boots.

34
19

1998
Female

Caucasian

Red
Blue

156 cm
48 kg

USA

Sunglasses 20 Ties (dvs buntband/kattstrypare)
Screwdriver Small wire cutter
Permanent marker
Ski mask
Small binoculars

Knife Str (L)
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Animalism

V20 129
Feral Whispers
Ger förmågan att tala med djur. Kräver

ögonkontakt. För att ge kommandon till djur krävs
Manipulation + Animal Ken (diff avgörs beroende på vilket
djur det handlar om).

V20 142
Celerity
Varje poäng i Celerity adderas till Dexterity. En

blodpoäng per poäng i Celerity kan offras för att få en extra
handling (normal blood per turn-gräns räknas inte). Varje
poäng som används så dras av från Dexterity-bonusen.

Celerity

V20 199
Eyes of the Beast
När kraften aktiveras börjar spelarens ögon lysa 

röda. Kan se i mörker, men all social interaktion så länge
någon ser ögonen är på +1 diff.

Protean

V20 199
Feral Claws
När kraften aktiveras får vampyren långa vassa 

klor som ger aggraverad skada i närstrid. Klorna ger 
Strength +1 i skada.

Protean

V20 200
Shape of the Beast
Kan förvandla sig till fladdermus eller coyote. 

Spelaren spenderar ett blod och väljer skepnad.
Förvandlingen tar tre rundor. Kan snabbas på en runda
genom att spendera ett blod.
I vargform ger bett och klor Strength +1 aggraverad skada.
Som fladdermus kan spelaren flyga och har -3 diff på alla
Perception-slag som involverar hörsel.

Protean

V20 199
Earth Meld
En vampyr med denna kraft kan sjunka ned

genom jorden där det är bar mark. Ett effektivt sätt att fly 
undan solen. Kan grävas upp.

Protean

V20 158
Fortitude
Varje poäng i Fortitude läggs till Stamina när

man rullar soak mot skada. Fortitude används även mot
aggraverad skada, men då rullas bara Fortitude.

Fortitude

V20 130
Beckoning
Kan härma en specifik djursorts läte och på så sätt

locka till sig just den typen av djur. Alla djur av den sorten
inom höravstånd kommer att dyka upp. Rulla Charisma + 
Survival (diff 6).

Animalism



JANIE-BELLE

Bakgrund: Kommer ursprungligen från amerikanska södern. Bodde på en trailerpark i Georgia. 
Lämnade vid 19 års ålder sin ensamstående alkoholiserade mamma för att söka lyckan någon 
annanstans. Livet på egen hand blev kortvarigt då en Gangrel vid namn Susan av en slump fattade 
tycke för Janie-Belle. Susan förföljde JB, tog ett beslut, slog ner henne, släpade ut henne i 
vildmarken och gjorde henne till vampyr och övergav henne i sann Gangrel-anda. När JB efter ett 
års tid funnit sig i, och accepterat sin nya oönskade vampyriska natur sökte Susan upp henne och 
började lära henne hur livet som odöd egentligen går till. Under den perioden försökte ett Sabbat-
pack rekrytera de båda. Men efter att ha sett vad de var kapabla till, då packet slaktat människor på 
en avlägsen farm i vildmarken och utfört bestialiska otrevligheter på liken, flydde Susan och JB 
ifrån dem. JB drog norrut och hamnade till slut i New York, där hon hjälpte Camarillan slänga ut 
Sabbaten ur staden. Sedan dess har hon varit Camarillan lojal. Hon har däremot inte sett sin sire 
sedan flykten.

Personlighet: JB lider av en inte helt sund paranoia som ger henne en lite skev föreställning av 
verkligheten. Hon har en tendens att se hot från Sabbaten överallt, även där det inte finns. Hon är 
däremot inte rädd av sig, utan tror på att anfall är bästa försvar. Hon ger alltid ett bra första intryck, 
vilket gör att folk har lätt att lita på henne. Hon tror stenhårt på Camarillans ideal, men sätter 
Camarillans väl (enligt hennes egen tolkning) framför enstaka individer. Hon ser sig själv som en 
överlevare.

Agenda: JB har tagit sig rollen som stadens scourge, då det ger henne möjligheten att på egen hand 
leta reda på möjliga Sabbatinfiltratörer. I det arbetet är hon hård men rättvis, och är känd för att 
effektivt jaga tunnblodiga och oönskade kindred ut ur staden. Hon sympatiserar i viss mån med 
anarkerna, även om hon anser att de är lätt omogna och orealistiska i sina mål. Enligt henne 
erbjuder Camarillan det perfekta skyddet, åtminstone i teorin. Ibland kanske man måste skydda 
Camarillan från sig själv, vad än prinsar och primogener säger. Allt misstänksamt måste också 
undersökas, gärna diskret, för Sabbatens spioner kan finnas överallt.

Åsikter om:

Julia Yvette Paradis – JB kan inte förstå varför sheriff David Morgan valt att utse en 
klänningkramande Toreador till hound. Men så är ju sheriffen Malkav också. Julia är förstås trevlig, 
om inte för trevlig, och tramsar lite väl mycket för att vara effektiv i sitt ämbete i JB's tycke.

Kyle Reed – Denna Brujah har JB funnit varit väldigt sympatisk. En god krigare, som visat sig vara 
en bra resurs för stadens kindred och de har flera gånger tidigare samarbetat med stor framgång. 
Har ofta vettiga åsikter, om än kanske lite blödig ibland.

Alexander – Verkar ju både vettig och trevlig, men det är nåt fel med fanskapet. Visst han är 
Malkav förstås, men fortfarande, han ger JB väldigt konstiga vibbar ibland. En dag ska JB lista ut 
vad det är som är så fel, vad det är som för henne att instinktivt misstro honom trots sunt förnuft.

Leslie Richards – En av de vettigaste bland anarkerna. Borde gå över till Camarillan.

Valentine – Okej för att vara en Ventrue. Gör väl sitt jobb, förhoppningsvis. Såg ju till att Sabbaten 
drevs på flykt.

David Morgan – Stadens Sheriff verkar helt okej. Han är ju verkligen inte Sabbat.
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Julia Yvette Paradis

---
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1Engaging the Vessel of Transference

1Illuminate the Trail of Prey

  

  

  

  

  

  

  

  

Her long wavy hair is always found in some new exciting hairdo, and she even

colors it from time to time, depending on her mood. Most of the time, especially

when visiting Elysium, she's found wearing sexy luxuary dresses, although she can

dress more casual if necessary. Usually dons a handbag and a victorian style fan.

203

26

1836

Female

Caucasian

Dark Brown

Brown

168 cm

62 kg

France

RETAINERS:

Donna Evans (manager at Paradise Nights)

Richard Brown (accountat at a bank)

Mace (spary - in handbag)

Thaumaturgically prepared Victorian fan (Engaging the Vessel of Transference)

Wooden Stake (in handbag)

2 Silk Bands (in handbag)

Lighter (in handbag)

Ingram M10 4 22m 32 32 Handbag
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Celerity

V20 142

Celerity

Varje poäng i Celerity adderas till Dexterity. En

blodpoäng per poäng i Celerity kan offras för att få en extra

handling per poäng offrad (normal blood per turn-gräns

räknas inte). Varje poäng som används så dras av från

Dexterity-bonusen.

V20 193

Awe

Spelaren spenderar ett blodpoäng och rullar

Charisma + Perfromance (diff 7). Antal lyckade slag avgör

hur många som påverkas. De påverkade kommer

automatiskt att ge spelaren full uppmärksamhet så länge

spelaren kräver den och talar till de påverkade. Bryts om 

det finns en hotbild.

 Presence

V20 213

Path of Blood: A Taste for Blood

Spendera ett blod och gör ett Willpower-slag

(diff 4). Måste vidröra någon form av blod. Antal 

successes ger ett visst antal svar om blodets ägare och dess

förmågor och natur.

Thaumaturgy 

213

Path of Blood: Blood Rage

Spendera ett blod och gör ett Willpower-roll

(diff 5). Spelaren kan få en annan vampyr att spendera blod

mot sin vilja. Kräver direkt om än ögonblicklig beröring.

Varje success tvingar offret att bränna ett blod såsom den

som kastar Blood Rage önskar. Kan gå över den normala

gränsen för blod per runda.

 Thaumaturgy  

V20 136

Spirit's Touch

Perception + Empathy (diff avgörs av ST). Antal

successes ger olika mängder information (visioner) om ett

föremåls närmaste historia, vem som vidrört det, med mera.

 Auspex

V20 135

Aura Perception

Ger förmågan att kunna se subjekts auror och

avgöra deras sinnesstämning och huruvida de är

övernaturliga eller ej (som att se om någon är vampyr,

varulv eller människa). Perception + Empathy (diff 8).

 Auspex

V20 134

Heightened Senses

Ger förmågan att öka känsligheten på spelarens

sinnen, som förbättrad hörsel och syn och även

möjligheten att se hyfsat bra i mörker. Drar spelarens

totalla Auspex-värde från diff på motiverade Perception-

slag, om ST finner det brukligt. Vanligtvis gäller detta alla

Perception + Alertness-slag.

 Auspex
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Engaging the Vessel of Transference

V20 231
Tar tre timmar att kasta. -15 minuter för

varje success (Int + Occult, diff 4). 
Används på en behållare. När den behållaren sen vidrör hud
kommer den att fyllas med det offrets blod. Vidrör den hud
igen byts blodet ut. Gäller bara ett blodpoäng.

 

  

 

V20 231
Kräver att spelaren vet utseendet eller kan

namnet på hennes "byte". Skaparen en stig med fotspår av 
ljus som bara spelaren kan se (eller bilspår osv). Funkar inte
över vatten däremot.
Bränn en bit vitt satäng-band som varit i spelarens ägo minst
ett dygn. (Int + Occult, diff 4). Tar 15 minuter.

Illuminate the Trail of Prey



JULIA PARADIS

Bakgrund: Julias bakgrund är lång, då hon är en mycket äldre kindred än hon officiellt hävdar. Hon 
blev siread av sin egen, flera år äldre, storasyster i Belgien år 1836 och tidigt i hennes odöda liv 
blev de båda rekryterade till ett hemligt sällskap av mystiker av en karismatisk kindred från Rom 
vid namn kallad Julian. Där lärde hon känna den kindred som kom att bli hennes älskare, Edward 
Yales. Tyvärr visade det sig vid skiftet mot 1900-talet att Julian var en infernalist, en demondyrkare, 
och fick några av Camarillans archoner efter sig. Edward och Julia flydde och lyckades skapa sig 
hemliga identiteter under några decennier i Frankrike och försökte glömma allt från tiden som 
Julians hantlangare. När de upptäckte att de varit på väg att bli påkomna av några av sina gamla 
vänner från sällskapet valde de att fly igen, den här gången till USA. Julia bad Edwarda att 
dominera bort hennes minnen och utge sig för att vara hennes sire för att kunna skydda dem från sitt 
förflutna. De skapade sig en ny tillvaro på Manhattan på 80-talet, men i slaget om New York vid 
millenieskiftet hamnade Julia i Frenzy och råkade diablerisera Edward. Hon fick genom det tillbaka 
minnena av sitt ursprung. Hon sörjde Edwards bortgång men ingen har någonsin fått veta om 
hennes falska sires egentliga öde, alla tror han dog i ett Sabbatanfall. Med minnena kom även 
intresset för det ockulta tillbaka, och Julia försöker ta varje tillfälle i akt att studera blodsmagi som 
bjuds. Hon driver sedan tio år tillbaka en nattklubb vid namn Paradise Nights.

Personlighet: Att Julia valt att bli hound är för att hon har kort tålamod, och olikt andra Toreadorer 
söker sig till spänning både i balsalarna och ute på gatorna. Det ligger i hennes natur att dras till 
både spänning och njutning av alla slag. Som hound kan hon klättra i status och inflytande i staden 
och samtidigt få precis så mycket spänning hon vill ha.

Agenda: Det enda som är viktigare än spänning och njutning för Julia är status. Hennes stora 
förhoppning är att som hound kunna på sikt utmanövrera både harpyor och primogener, och kanske 
till och med prinsen. Det vore inte dumt om klan Ventrue och klan Tremeres järngrepp om staden 
kunde försvagas. Kunskap om det mysticism, ockultism och magi är hennes andra hemlighet. Varje 
tillfälle att förkovra sig eller stjäla åt sig kunskap, reliker eller insikt i blodsmagi måste tas tillvara. 

Åsikter om:

Janie- Belle – Stadens scourge är söt. Dock ganska tråkig då hon saknar sensualitet eller passion, 
utom när du kan skrämma upp henne att bli paranoid över Sabbaten vill säga.

Kyle Reed – Kyle tror han är en riktig auktoritet. Du låter honom gärna tro det också. Stolthet går 
trots allt före fall. Dock en viktig person att hålla sig väl med, han har en hel del status och 
inflytande, mycket tack vare sin sire. Därför är det viktigt att skydda honom.

Alexander – Precis som alla Malkaver en märklig prick ibland. Du har däremot inte lyckats lista ut 
vad för sorts galenskap det är han lider av.

Leslie Richards – En Ventrue-hatande Ventrue. Det känns som att Leslie borde kunna gå att 
manipulera för att gynna dina egna syften på något sätt. Utnyttja hans vilja att undergräva prinsen. 
Kan vara en vettig allierad.

Qadir – Toreadorernas primogen och stadens gamla sheriff. En respektabel individ.

David Morgan – En rättvis person som helt klart passar som sheriff. Kanske lite blödig ibland. Han 
skulle må bra av att släppa loss sina inre lustar lite oftare.


