
Side 1 

Opera 1:  Graf von Drachenbachs Forvandling 
 
Deadline: 7. maj, kl. 20.00 (udsat lidt pga. ekstreme pollental) 
Stikord: onsdag 
Opera: masker/forveksling 
Ord: 2.895 
 
 
Graf von Drachenbach er ved få udfærdiget sit eftermæle i form af et illumineret manuskript – 
udødeligheden venter. Men det bliver en blodig og korrupt arv han efterlader sig … 
 
Manuskriptet er en ting af rendyrket ondskab. Det er skrevet i blod og pulveriseret 
Forvandlingssten. Hvad der præcist sker når bogen er færdig og Greven dør, er uvist, men man 
kan formode at han lever evigt, som mindet om et mareridt intet lys kan mane bort. Den er 
næsten færdig, og spilpersonerne er blandt gæsterne på Grevens slot, der skal overvære 
præsentationen af værket. De har imidlertid også hver deres egen agenda, der muligvis heller 
ikke er for ren i kanten. 
 
Scenariet udspiller sig på slottet, i tre niveauer: Øverst ligger festsalen hvor alt er lyst og 
løgnagtigt; i krypten nedenunder arbejder Greven og hans folk med manuskriptet og hvad der 
skal være sandheden om ham; endnu dybere ligger kloakkerne, hvor rottefolket kommer fra, og i 
de mørkeste skygger åbner døre sig ind til Kaos Rigerne. 
 
Karaktererne kender alle til en vis grad til bogen og dens magiske proportioner. De har 
forskellige grunde til at attrå den, eller ville forhindre Greven i at færdiggøre den. Spillerne 
kender ikke alle disse grunde – ligesom de spiller maskespil overfor hinanden, holder scenariet 
ting skjult for dem. Disse lag kan kun bringes i spil under bestemte omstændigheder, der altid vil 
medføre fornyet dramatik. 
 
Scenariet bæres i høj grad af de komplekse karakterer i en situation der står overfor sin 
kulmination. Jeg har skrevet forslag til et par oplagte scener, men udgangspunktet bør være 
spillernes input via karaktererne. 
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Masker - karaktererne 
 
Leone: manden med jernmaskend – i virkeligheden en omflakkende dobbeltgænger 
Prospero Dagenau: kunstmæcen – men rent faktisk illusionist og vanvittig 
Marbrand Riese: Imperiets forkrøblede mesterspion – og dobbeltagent for rottemænd 
Benedicte Holtzkreutz: skriftklog, visionær, berejst … kætter – og dæmonbesat 
 
 
En del af scenariets dynamik opstår af at spilpersonerne skifter roller og derved motivation. (Det 
kan muligvis foregå ved helt regulære WP-tests.) De præsenteres som tre ansigter:  
 
Facaden 
Det mest menneskelige først. Dette er sådan de træder ind i scenariet, fra starten ret stærke 
karakterer. Så længe spilleren holder sig til Facaden er h/n “i sikkerhed”. Karaktererne har nogle 
særlige evner, Gaver, som ikke hører Facaden til. Disse skal bruges åbent, eller på en måde der 
overfor de andre spillere demonstrerer at der gemmer sig noget under overfladen. Ellers har 
spillerne kontrol over brugen af disse Gaver. 
 
Idealet 
Idealet er en superudgave af karakteren – et nyt, stærkere karakterark uddeles, og de ovennævnte 
Gaver er nu mere integreret i karakteren. Det er den selvopfattelse karakteren selv vil anse for 
rigtigst. Men der er også Sprækker – aktive forsøg fra Skyggen på at trænge igennem og overtage 
karakteren. Det manifesterer sig som bieffekter til bestemte handlinger fra deres side – dvs. at de 
ikke selv har fuld kontrol over Sprækkerne (WP). Der er både gode og dårlige følgevirkninger. 
 
Skyggen 
Deres sande, mørke ansigt (som måske ikke kommer i spil). Denne skyggesides rigtighed er 
afhængig af hvordan scenariet udfolder sig – den bør under alle omstændigheder være en reel 
mulighed for spilleren, så det er vigtigt at antyde den (hvilket sker fra allerførste scene, og 
undervejs gennem Sprækkerne i Idealet mm.). Om de så frivilligt vil vende sig til mørket (eller 
bliver skubbet derud), er et spillervalg. Det nye karakterark er vildt, men til gengæld er prisen 
mindre kontrol over sine handlinger. 
 
Udover disse tre versioner, så er der to andre der kan komme i spil: Masken, som karaktererne 
bærer til ballet – et værktøj for spillerne til at antyde hemmeligheder; og Skitsen, som Otto 
tegner da de ankommer, kan bruges til at tvinge Skyggen frem – spil-lederens værktøj. (Se 
Scener.) 
 
Andet  
De fire karakterer ligger til sidst i dokumentet, i skitseform. De har hver især to motivationer: 
Den umiddelbare historie de bringer til bordet, og så det Skyggen prøver at opnå. Spillene 
bestemmer selv hvilken de vil forfølge. Der mangler at blive sat Stats på, men der er et par 
stikord, og de er super high-level over hele linjen. 
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Kulisser 
 
Grevens  gemakker 
En række fornemme suiter hvor Greven præsenterer sit milde åsyn for undersåtter og gæster. 
Pomp og skinnende ting pryder væggene, og lenet fremstår løgnagtigt som en succes. Det er 
også her der holdes fest. 
 
Krypten 
Greven har ikke i sinde at dø, så han har med sindsro annekteret sine forfædres krypt og 
indrettet den som laboratorium/skriptorium/atelier. Her arbejder og lever alkymisten, 
krønikøren og maleren. 
 
Underverdenen 
Endnu dybere end krypten ligger en labyrint af mørke verdener – herfra er der forbindelse til 
kloakker, hvor rottemænd kan komme igennem, men også til Helvedes  Forgård, tærsklen til 
Kaos Rigerne. 
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Bipersoner 
 
Graf  von Drachenbach -  forfængelig Greve 
Greven er en forfængelig mand og en elendig hersker. Måske er han ikke blot inkompetent, men 
også grusom og blodtørstig – lad stemningen i gruppen bestemme det. Han har bestilt en 
illumineret biografi over sit liv & levned, men det endnu ikke lykkes nogen at stille ham tilfreds, 
hvor meget de end har pyntet på sandheden. Han har ingen umiddelbare arvtagere – han skriver 
sit testamente for alverden. Mulige overvejelser i fbm. karaktererne: 
• Leone: Forbindelse til hans fortid? Et modbevis på bogens påstande? En konkurrent? 
• Prospero: Anerkendelse af værket? Eller knusende kritiker? 
• Marbrand: En lejlighed til at bevise sig overfor hoffet? Eller en spion for samme? 
• Benedicte: Er erstatning for Roderik? Oversættelse og større udbredelse? 
 
Rosalin Otto -  Kaos-kunstner 
Rosalin var altid en dygtig maler, men hun fik først sit gennembrud da hun fandt 
Forvandlingsblækken. Nu maler hun landskaber der ikke blot ligner mareridt, men også er det. 
Hendes visioner bliver simpelthen til virkelighed, og hvert billede er en lille port ind til Kaos 
Rigerne. Hun er også temmelig gal. 
 
Broder Roderik -  krønikør, Verena-munk 
Mens Rosalin maler, skriver Roderik. Med det samme Forvandlingsblæk, med samme effekt, blot 
med ord. Han står overfor en voldsom og uforklarlig død – uanset om bogen bliver færdig eller 
ej: Han har gennem årevis taget blod fra Greven og skrevet en stor del af krøniken med det, tilsat 
et skvæt alkemisk eliksir (fortyndet Forvandlingssten, fra Engelbert III’s laboratorium). 
 
Engelbert III Falkenheim - stålsat alkymist 
Engelbert (insisterer på at blive kaldt “den Tredje”) ved kun alt for godt hvad Forvandlingssten 
kan gøre. Ikke desto mindre er det for en alkymist det ypperste materiale man kan have at arbejde 
med,  så i stedet for at lade sig skræmme, har han taget sine forholdsregler og fået smedet en 
beskyttelsesdragt af runebeslåede ringe, dele fra en Kaos-krigers rustning og Ordens-guders 
relikvier. Han ligner med andre ord en omvandrende kampvogn. 
 
Zormak Grumsson -  dværgesmed/-livvagt 
Zormak har smedet Engelberts dragt og i modsætning til alkymisten, har dværgen kun meget 
lidt tøj på. Han har til gengæld en møgstor runehammer. (Zormak er en af de få der kan yde 
karaktererne reel fysisk modstand – det er hans vigtigste berettigelse.) 
 
Dodera Skilling -  muteret tyv 
Dodera er en yderst talentfuld halvling tyv. Hun har skaffet råmateriale til Forvandlingsblækken 
(uvist hvorfra). Nu sidder hun tilbage med deforme hænder, som hun skjuler efter bedste evne. 
De er stukket i store handsker, men hendes fingre har hænder og tentakler, og neglene er groet 
ud som sindrige organiske værktøjer. Dodera er naturligvis ved at blive smågal, og hun kan være 
lokket til af hævngerrighed, for at sælge mere sten eller andet. 
 
Axel Fellgrau -  afdød kunstmaler 
Axel var oprindeligt hyret til at male Grevens portræt og andre illustrationer til hans biografi, 
men han er for nyligt død under mystiske omstændigheder. Han var kendt som en kedelig 
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håndværker, med blik for at skjule de lidet flatenede træk ved sine kunder, og understøtte deres 
eget opblæste ego. 
 
Vagter og tjenestefolk -  De skal ikke have nogen særlig rolle – karaktererne vil allerede på 
Facade-niveauet være de fleste bipersoner klart overlegne.  
• Josef  Kleinmann: Der er dog en tjener nævnt i Marbrands velkomstscene – en kejserlig 
spion, udsendt for at sikre at Drachenbachs eftermægle ikke kommer for skade at gå ud over 
visse andres ry & rygte. Han vil gerne rapportere til Marbrand, men mesterspionen dræber ham 
selv (hvad spilleren ikke ved). Hans præcise funktion i huset bestemmes af hvordan du lettest 
kan bringe ham på bane – pas dog på at han ikke fremstår som en vigtig del af husholdningen, 
for så vil spillerne tro at de skal opklare mordet på Kansleren/Marskallen/whatever – det er 
lettere at leve med en tilfældig tjeners død.  
 
Andre gæster 
Karaktererne er ikke de eneste gæster på slottet – de er imidertid de vigtigste. Brug primært 
bipersoner til at pege tilbage til andre karakterer eller videre til Drachenbach (“Det ved jeg ikke, 
men snak med …”), eller som redskaber til at opnå et bestemt resultat. Her er et par eksempler at 
improvisere ud fra: 
• Amalyn Schwartz: Morr-præstinde. Drachenbach forventer at dø, når sidste punktum er 
sat. Hvilken rolle ender hun med at spille i hans død? 
• Gudrun D unst : Pebermø. Var Grevens elskerinde, den sidste endnu i live. Hun har deltaget i 
alle hans grusomheder og elsker ham stadig højt. For hende er bogen en ond løgn. 
• Berlinda Fellgrau: Axel Fellgraus datter. En gotisk skønhed der har forfærdelige mistanker 
om sin faders død. 
• Viktor Vogel: Sangmester. En uudeholdelig skjald der i årevis har forsøgt at få Greven til at 
lade ham skrive eftermæglet i sangvers. Måske kan han hjælpe med at omskrive historien? 
• Detlef Wärmhaus : Sigmar-præst. Ovevejer at kanonisere Greven, baseret på de gode 
gerninger beskrevet i biografien (et naturligt takoffer ville være Grevens besiddelser). 
• Gerhart  Nikkel: Kultist. Der kan være mange gode grunde til at en kultist er til stede: 
Forvandlingssten, Kaos Rigerne, Grevens gerninger, karaktererne etc. 
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Scener 
 
Hold fast i at handlingen udspiller sig med afsløringen af bogen som sigtepunkt. Plot-tråde 
spillerne kan tage fat i er: 
• Forvandlingssten: Hvor kommer det fra, og hvad sker der med det? 
• Dødsfald: Hvad skete der med Axel Fellgrau? 
• Greven: Hele hans frygtelige fortid, og alle forbrydelserne. 
• Rottefolk: Tiltrækkes af blækket og øjner en åbning op til overfladen (også forskellige kulter kan 
være på spil). 
 
Maskebal 
Maskeballet er en lejlighed til at spille på karakterernes falske identiteter, antyde hemmeligheder 
og måske mudre billedet yderligere. Lad selv spillerne bestemme deres maske. Maskerne er et 
spillerværktøj til at dele information om deres karakter ud, og omvendt at fastholde det ønskede 
image. 
 
Skitser 
Rosalin tegner skitser af gæsterne (karaktererne). Disse skitser kan blive levende og antage en 
rolle i scenariet. F.eks. kan de optræde som skyggebilleder af de virkelige personer (som kan 
bruges til alle mulige forvekslinger), eller til at demonstrere for de andre hvad en karakter 
gemmer på under facaden. Skitserne er et spil-leder-værktøj til at trykke på knapper i 
karaktererne. 
 
Velkomstscener 
Ingen af karaktererne kender hinanden fra starten, så velkomstscenerne (i Forge-lingo kaldet 
“kickers”) tjener til at åbne dem lidt op overfor hinanden, og få dem til selv at sætte en handling 
igang. De antyder karakterernes sande jeg (som spillerne ikke selv kender her fra starten af). 
 
Leone:  uvelkomne minder 
Ved ankomsten genkender en anden karakter Leone som en fjern slægtning, der nu er død. 
Leone vil ikke kende til forbindelsen, men ved med sikkerhed at han ikke er denne person. 
Instinktivt falder hans ansigt tilbage i de rette folder, og anklageren kommer i tvivl om hvad h/n 
så. Leone bliver imidlertid plaget af blodige glimt af slægtningens voldelige død (inspireret af 
hvordan scenen her udspiller sig). 
 
Prospero:  et pinligt anfald 
I en socialt uheldig situation får Prospero pludselig et krampeanfald. Lad det ske, så spillerne kan 
prøve at gætte på, hvad der satte det igang. I forbindelse med anfaldet ser han syner – det bør 
handle om Grevens onde malerier, med mindre Otto har skitset en anden karakter, i hvilket 
tilfælde denne kan bruges. Under anfaldet kan situationen piftes op med sære hændelser – det er 
illusioner der undslipper den plagede Prospero. 
 
Marbrand:  rotter i  kælderen 
Bør realistisk set foregå i Krypten. Han skal møde et par rottemænd der skvadrer og piber og 
truer med knive, men de vil hellere flygte end kæmpe. Marbrand kan ikke forstå dem, og vil 
opfatte dem som ekstremt farlige, men andre kan godt se at de er ynkelige. De bliver 
sandsynligvis jaget på flugt (de kan altid finde en udvej).  Fra rotterne fører et blodspor til en død 
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tjener – myrdet med stilet i øret (eller: han finder liget først, og sporet fører i kælderen). 
Tjeneren har tidligere hilst på Marbrand, måske signalleret. Han er også spion, og Marbrand har 
selv myrdet ham. 
 
Benedicte:  dæmon 
Slottet hjemsøges. Det er ikke Forvandlingsstenen og Ottos billeder, men det må spillerne gerne 
udlede på dette punkt – det vil føre historien i den rigtige retning. Det skal være dæmonisk, ikke 
udødt – dvs. snakken baglæns, bylder, blodig tekst, sur mælk, blå ild etc. Benedicte kan komme på 
banen med at hun ved noget om disse ting (som i at hun har bekæmpet det).  Hun kan ikke 
uddrive dæmonkraften, men kan gennem scenariet arbejde på sagen (hun skal være i sin 
idealskikkelse før det kan lade sig gøre – og selv da betyder det bare at dæmonen trækker sig 
tilbage i hende). 
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Leone - manden uden fortid  
 
Facade:  mystisk adelsmand 
Leone er en mand uden fortid – i hvert fald er han meget hemmelighedsfuld omkring den. 
Præcis sådan en mand der vækker interesse i adelige kredse.  
Stats: Fysisk imposant, lidt uraffineret, hoster. 
Gaver: Kan efterligne andre.  
 
Ideal:  jernmaske 
De historie han ikke fortæller, men gerne antyder, er en rædselsberetning om årevis i en 
fangekælder, hvor han lærte hvem Imperiets sande herrer er, og andre urovækkende historier. 
Hvorvidt han har en jernmaske eller ej er uvæsentligt. 
Stats: Bedre Int, anelse bedre fysik. 
Sprækker: Skifter udseende. Frygtelige raseriudbrud. Kæmpestærk. 
 
Skygge:  dobbeltgænger 
Faktisk er han en dobbeltgænger, der ikke er i stand til at fastholde et ansigt, men kun en krop, så 
han leder konstant efter en ny, fast  fremtoning. 
Stats: Dobbelgængerens monsterstats. 
 
Motivation 
 
Manden med jernmasken fremstår som en mystisk karakter fra Grevens glemte fortid. Han 
kan kræve sin plads i teksten. Og han vil have den forfærdelige sandhed om Greven frem. (Note: 
Leone kan meget vel i kraft af de mange personligheders minder han bærer på, have denne 
indsigt – måske har han noget at hævne.) 
 
Dobbeltgængeren  håber bogen kan være en måde at give permanens til hans fremtoning, 
f.eks. ved at kopiere Greven og leve videre som ham. Det kan også involvere at æde Grevens 
hjerne, lade sin krop indgravere med fraser fra bogen, en blodtransfusion eller et forfædeligt 
maleri udført af Otto. 
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Prospero Dagenau - løgnenes mester 
 
Facade:  kunstmæcen 
En charmerende rigmand, der leder efter sandt geni i kunstens verden. 
Stats: Snob, sociale evner, kulturviden. 
Gaver: Små illusioner.  
 
Ideal:  il lusionist 
Bag facaden er han en højtuddannet illusionist, der intrigerer og gør falskheder sande og 
omvendt.  
Stats: Magi – illusionisme. 
Sprækker: Personlighedsspaltet. 
 
Skygge:  galning 
I virkeligheden har han mistet en hver fornemmelse af sandt og falskt, og begreb om sin egen 
indentitet. 
Stats: Skiftende stats (og personlighed). 
 
Motivation 
 
Prospero er her for kunstens skyld – han vil bevare Ottos kunstværker, og derfor vil han 
besidde bogen og aflure Otto hendes tricks.  
 
Det er sværere at gætte hvad den gale troldmand  vil. Måske vil han lære Drachenbachs 
fantastiske forvandlingstricks, der giver illusionen af evigt liv. Eller bruge kunsten til at skabe 
fantasier om til virkelighed. 
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Marbrand Riese - tjener mange herrer 
 
Facade:  lærd 
Marbrand har levet sit liv i Imperiets tjeneste; tjente sin hæder i Kaosstormen, men den kostede 
ham også en del af hans førlighed. 
Stats: Hofsnog; krigsveteran; krøbling; fysisk hæmmet. 
Gaver: Super-reaktionsevne. Effektiv og vidende omkring død/ ved lugten af blod. Ser i mørke. 
 
Ideal:  visionær 
Han spiller på sin forkrøblede fremtoning, men faktisk er han stadig i Imperiets tjeneste – en 
sand mesterspion.  
Stats: Spion- og enkelte snigmorderevner. 
Sprækker: Rotteadfærd (fej, bidsk, rygstikker). Afhængig af Forvandlingssten (giver fysisk boost). 
Røde øjne. 
 
Skygge:  rotte-agent 
Men han er ikke glad for sin svaghed, så da rottefolket lovede at genskabe hans krop, accepterede 
han at spionere for dem. De har givet ham visse implementer allerede, men førligheden holder de 
som en gulerod foran ham. 
Stats: Kendskab til gifte. Adgang til rotte-gear. 
 
Motivation 
 
Imperiets tjener er her på mission – for at lære mere om Grevens påståede forbrydelser, og 
evt. tage stilling til om hans glorificerede selvfremstilling skader andre i høje kejserlige kredse. 
Hans umiddelbare forklaring er at han skal overveje afsløringen på vegne af hoffet. 
 
Dobbeltagenten skal skaffe Forvandlingssten til herrefolket. Og når han ser Ottos kunst, kan 
det blive en mulighed at åbne genveje mellem Imperiet og rotternes gange.
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Doktor Benedicte Holtzkreutz - viden er magt  
 
Facade:  lærd 
Nysgerrig, dygtig, fremsynet. Anerkendt (i snævre kredse) forsker. 
Stats: Primært akademiske evner. 
Gaver: Taler alle sprog. Kan komme gennem låste døre/smalle sprækker. Usårlig (til vis grad).  
 
Ideal:  visionær 
En akademisk eventyrerske – hun har rejst i fremmede lande og læst alverdens mystiske tekster. 
Ser nye muligheder og spændende vinkler i alting. Ikke berømt, men kendt i netværk af tænkere.  
Stats: Ekstrem Int; visioner. 
Sprækker: Tungetale. Ledeløs. Selvpiner. 
 
Skygge:  dæmonbesat 
Benedicte var lidt for nysgerrig i sin universitetstid. Hun påkaldte og blev besat af en dæmon. 
Hun er (nu i højere grad end før) ekstremt intelligent og visionær, men nu og da plages hun 
også af sære syner og usunde lyster. Inderst inde sidder en Tzeentch-dæmon og ler, mens den 
trækker i trådene i hendes sind. 
Stats: Præget af dæmonens monsterstats. 
 
Motivation 
 
Doktoren er interesseret i et biografisk værk, angiveligt af høj kvalitet. Samtid har hun en 
fascination af manden og myterne om ham – på godt og ondt. Faktisk nok mest en en ærefrygt 
over hans ondskab, eller rettere, den målrettethed med hvilken han har gennemtrumfet sin vilje 
og afsøgt nye veje. De andre karakterer kan også være interessante i netværkssammenhæng. 
 
Dæmonen vil åbne porte til Kaos Rigerne. Og æde mere viden – de andre karakterer er alle 
unikke, og Greven er også en lækkerbidsken. Måske starte en kult. 


