
Opera 2: En begravelse og fire bryllupper 
 
Deadline: 20. maj, kl. 22.00 
Stikord: fredag 
Opera: storslået kærlighed 
Ord: 3.000 
 
Slægten Veit er truet, og det er op til dens døtre at sikre familiens overlevelse. Mange års hård 
konkurrence med nabolenet står nu overfor den afgørende krise. Grev von Veit er netop død, og 
allerede ved bisættelsen banker Leopold Best, nabolenets arving, kaldet Prinsen, på porten. Uden 
en klar arvtager er grevedømmet sårbart, og det er op til pigerne at komme op med en løsning, 
der dels sikrer lenets fremtid, men også – helst – deres egen personlige lykke.  
 
Kærligheden følger mystiske veje, og spillerne bestemmer ikke selv over deres følelser for den 
charmerende, smukke, stærke, ambitiøse, magtfule, unge etc. Ridder Best. Det er et simpelt 
system baseret på Insanity. De kan forsøge at rulle WP for at undgå at blive forelskede, men med 
straf, dels fordi det er et scenarie, og der skal ske noget, og dels fordi det er skæbne og nu & her. 
 
Scenariet kan hurtigt udvikle sig ret fjollet, med fire kærlighedssyge tosser der trimler rundt, og 
spillene kan let løbe med det hele; men der er kød nok på karaktererne, at en spil-leder også kan 
vælge at sænke tempoet og tage kampen for slægten og det frie valg mere alvorligt. 
 
Forløb 
Scenariet starter i templet ved faderens begravelse – Leopold Best ankommer med følge, en 
betydelig hær af våbenføre mænd, jurister og vogne belæssede med værdigenstande. Han 
fremsætter sit krav som er meget enkelt: at lenet Veit skal overgå i hans varetægt indtil en arving 
kan findes (hvilket betyder: hans søn, og dermed er det reelt en erobring). Det skal pigerne 
selvfølgelig nægte, så begynder forhandlingerne, hvor indsatsen er deres hjerter. Slutningen kan 
være et bryllup (eller flere) i templet, eller en tragisk afslutning på kirkegården, eller en 
kombination (ikke usandsynligt at et bryllup trækker flere ulykker med sig).  



Karakterer 
 
Fire søstre. De udgiver sig alle for at være gode døtre, men hver især holder de fast i deres 
ambitioner og begæringer, og under kjolen har de hemmeligheder gemt. De er baseret på 
tarottens fire dronninger: 
 
Lena, den ældste.  Det er hende der bestyrer familiens økonomi, og hun er loyal overfor 
slægtens tarv.  
Queen of  disks : frodighed, sikkerhed, sensuel, ro, erfaring, troværdig, loyalitet, familie 
 
Perdita, den næstældste. Hun er meget åndelig, og hun er Shallya-nonne, men samtidig er hun 
en rigtig Rhya-heks. 
Queen of  cups : følsom, orakel, hengiven, åndelig, kunst, soul mate 
 
Annika, den tredje i række. Hun er giftig og farlig, og værdsætter sin egen uafhængighed. Hun 
er lidt af en skjoldmø. 
Queen of  wands: lighed, varme, egne behov, ekstase, intuitiv, impulsiv, uafhængig 
 
Estella, den yngste og den eneste der fostret et barn. Hendes mand er død, men hun viderefører 
hans politiske arbejde. 
Queen of  swords : hurtig, rationel, kultiveret, kritisk, forhandling, lighed, single 
 
 
Pigerne behøver ikke være specielt fremskredne i deres karrieforløb – styrken ligger i deres 
position og indflydelse, og nogle få, skarpe specialiseringer. De er at finde sidst i dokumentet. 
 
Malerierne er baseret på de fire droninger i Crowley’s Toth tarot. I det endelige scenarie vil det 
være sådan karaktererne er illustreret: fire malerier som alle kender fra starten.  
 
Ressourcerne er områder de helt konkret har bestemmelse over – det betyder som 
udgangspunkt at de har det sidste ord omkring disse ting. Og ja, det betyder at Annika kan stille 
med en gruppe soldater, hvis spilleren insisterer, eller at Perditas heksekunst trumfer det meste 
trylleri  på slottet. I praksis bør du undlade at lave tests når de vil bruge disse evner. Det er simpel 
protagonist-tænkning – spil-lederen skal ikke altid have den største autoritet, og da slet ikke når 
det kommer til karaktererne; specielt ikke hvor scenariets regler som her i forvejen er ret 
styrende. Det kan selvfølgelig udfordres og ændre sig gennem spillet. En helt konkret ting der 
kan udfordre er Bodshandlinger (se senere), der altid skal udføres med risiko for karakteren selv, 
og Ressourerne er derfor oplagte at gå ind og ramme. 



Kærlighedens vanvid 
 
Dynamikken i scenariet opstår udfra søstrenes ufrivillige kærlighedssyge. Det er baseret på 
Warhammers eksisterende Insanity-system. Et kort rids: 
 
• Leopold Best, prinsen på den hvide hest, gør mandige ting, som prompter at søstrene skal 
tjekke WP - de har forskellige straffe og bonusser, alt efter hva han laver. F.eks. kan Annika ikke 
stå for fysisk udfoldelse, mens Lena sætter pris på fornuftige dispositioner. 
• Hvis de kikser får de et (eller flere) point i Længsel. For hvert point får de -5% på WP. 
• Når de har en bestemt mængde Længsel (formentlig 3 eller 4), skal de rulle for at se om de får 
Kærlighedssyge. Modsat Insanity så forsvinder Længsel ikke selvom man får en sygdom. 
• Kærlighedssyge er f.eks. Vellyst (får upassende tanker og kan ikke koncentrere sig i prinsens 
nærvær) eller Jalousi (får onde tanker om en af søstrene - kan tages flere gange). Det forventes af 
de vil få en eller flere gennem scenariet. 
• Når en af pigerne får prinsen, skal de andre rulle akkumuleret Længsel for at se om de får 
Ulykkelige Kærlighed (=Vanvid). Vanvid er f.eks. Affekt (vil gøre prinsen/bruden ondt) eller 
Selvmorderisk (vil forsøge at begå selvmord). (Note: Herfra kan scenariet udvikle sig til Farligt 
Begær). 
• Man kan undervejs melde sig ud af bejleriet, men da får man straks en mængde Længsel og skal 
rulle for Vanvid. 
• Man kan gøre Bod for at bortdrive Længsel: det er en passende handling der giver et ekstra 
WP-tjek for at fjerne Længsel-point og undgå at blive Kærlighedssyg, f.eks. kolde bade mod 
Vellyst. Bod skal altid have en konkret pris for karakteren. 
 
 
Prinsen på den hvide hest 
 
Pigerne ser Leopold Best gøre og sige forskellige ting, og det prompter et WP-tjek for ikke at 
blive yderligere forelsket i ham. Det er forskelligt hvad de reagerer på – de givne straffe er 
minimumsstraffe, men overvej altid i situationen hvordan det vil påvirke pigen, gerne ved 
forhandling i gruppen.  
 
Fornuft : Økonomisk tæft, rimelig fordeling, slægtens tarv, ro.  
Lena -20, Estella +10 
Kraft : Passion, vold, kraftudfoldelse, glæde.  
Annika -20, Estella -10, Perdita +10 
Ånd: Tro, åndelig styrke, intuition, sorg.  
Perdita -20, Annika +10 
Tanke: Diplomatisk tæft, juridiske spidsfindigheder, viden, begejstring.  
Estella -20, Annika -10, Lena 0, Perdita +10 
 



Kærlighedssyge 
 
Når et antal (3 eller 4) Længselspoint er samlet, ruller man for at se om det giver en 
Kærlighedssyge. Find en der passer til situationen/personen eller rul tilfældigt. 
 
1.  Ødselhed: Åbner op og kender ingen materielle grænser. Drikker for meget, giver penge 
væk. 
2.  Dagdrømme: Fortabt til drømmelandet. 
3.  Kærlighed gør blind: Man kan ikke længere se fejl og mangler ved Best. 
4.  Blødt punkt: Man kan ikke gøre noget der kommer til at skade  
5.  Jalousi : Man ser sig ond på en konkurrent, ægte eller indbildt. Kan tages flere gange. 
6.  Vellyst : Upassende tanker. Popper ubydent op og forstyrrer igangværende handling. 
7.  Poesi : Begynder at skrive breve/digte/sange/kradse bogstaver i træer etc. 
8.  
 
Bod 
 
Ved at gøre Bod kan pigen enten undgå at tage en Kærlighedssyge (efter et forfejlet WP-tjek) eller 
fordrive et antal Længselspoint permanent.  
 
Bodshandlinger er op til spilleren at komme på.  Det er en handling der strider imod pigens 
inderste drift, så det sker altid med en omkostning for pigen selv, f.eks. underminering af en 
Ressource, lavere Stats eller en form for degradering af karakteren (en pinlig scene). Hvis der 
ikke viser sig noget naturligt i situationen eller I mangler inspiration, kan I rulle på tabellen for 
Kærlighedssyge og finde en passende bodshandling for at fordrive driften, f.eks. et koldt bad mod 
Vellyst, eller gør skade på en anden mod Blødt punkt. Det giver automatisk et point Længsel at 
fornægte Kærlighedssyge, og man ruller en terning for at sænke sin samlede Længsel: d4 -3 – 
Længsel stiger eller falder med udfaldet (+1 til -2). Bod er altså forbundet med en risiko – men 
sådan må det være at fornægte sine inderste ønsker.  
  
Ulykkelig kærlighed/Vanvid 
 
Spillerne kan (på et tidspunkt, lidt inde i scenariet) melde sig ud af ræset, men de risikerer deres 
fornuft og skal straks rulle for akkumuleret Længsel. Under alle omstændigheder skal de rulle, 
hvis de er med i slutspillet og ikke vinder Best. 
 
1.  Selvmorderisk : Vil forsøge at begå selvmord på en dramatisk/romantisk måde. 
2.  Apatisk: Lukker sig inde i en drømmeverden. 
3.  Religiøs : Vender sig mod guderne; går sandsynligvis i kloster. 
4.  Manisk: Finder en hobby, og dyrker den med vanvittig besættelse. 
5.  Bitter : Vil vende al sin galde mod den ene del af det lykkelige par; langsomt, knusende had. 
6.  A f fekt: Vil gå amok og forsøge at gøre den ene del af parret ondt; voldsomt, pludseligt had. 
7.  Forflytning: Finder en anden mand, evt. et barn, og kaster al sin falske kærlighed på 
ham/det. 
8. 



Kulisser 
 
Sovekammeret 
Best indtager grevens sovekammer. Det var også hans kontor under hans langvarige sygdom, så 
her er alt hvad der skal til for at herske over et grevdømme. Og en seng. Og en balkon.  
 
Kirkegården 
Et lille kapel i en park. Det er lige så meget de grønne omgivelser som det kolde kapel der er tænkt 
på her. Her kan man dyrke fysisk udfoldelse, og Leopolds tropper slår måske lejr her. 
 
Tempelsal 
Stedet for begravelse og bryllup. Hvilken gud vil jeg lade stå åbent.  
 
 

 



Leopold Best 
 
Ridder Best, Prinsen, er den vigtigste biperson, scenariets antagonist.  
 
Erobringen 
Det præcise forløb er ikke så vigtigt. Men her er en plan at gå ud fra: 
 
• Hans første taktik er at vise greven respekt og behandle pigerne med ærbødighed og medfølelse. 
Her kan de første WP-tjek falde – ikke at nogen falder pladask, men en lille kim kan være god at 
tage med i næste fase. 
• Dernæst vil han tage slottet med en uudsagt trussel om magt og ved sin stærke fremtonen. 
Han giver ordrer til højre og venstre, og tjenestefolk og soldater adlyder af refleks, med mindre 
pigerne giver kontra. Ikke så mange WP-tjek – i stedet en (sidste) lejlighed for søstrene til at stå 
sammen. 
• Efter de første verbale sværdslag, vil han trække sig lidt tilbage igen og i stedet gøre sig nyttig i 
fht. at løse de mange praktiske problemer i kølvandet på grevens død. Leading by doing, hvilket 
vil føre til flere WP-rul. 
• Så skruer han aktivt charmen på og bruger alle tidens tricks: sang, dans, gaver, gåture, fester, 
turneringer etc. Heromkring får spillerne mulighed for at vælge fra og rulle for Vanvid. 
• I slutspillet vil han satse på én højst to, hvilket ikke forhindrer at de andre stadig skal tjekke 
WP. Forhåbentlig er der også en der har givet op og kastet sig ud i et ’Farligt Begær’-tantrum. 
• Bryllup. Alle der stadig er tilbage i kampen og ikke fik Leopold til ægtemand, tjekker for Vanvid, 
og spillet kommer til sit dramatiske klimaks. 
• Jalousidrama og slutspil. Selvmord, forgiftning, rygstikeri, galskab, krigserklæringer etc. 
 
Beskrivelse 
Af udseende er han mandig og myndig. Hvor hammy du spiller ham er bestemmende for alvoren 
i scenariet, så hold det nedtonet i starten – du kan altid skrue op, men aldrig ned. Lad os dog for 
at have reference, gå ud fra, at han er ret sej, så han reelt har noget at imponere søstrene med. 
 
Ressourcer 
Det er vigtigt at Leopold kan matche alle pigerne. Så han mangler ingenting, og han lader som 
om han er hjemme. Han vil i første omgang være generøs men ukonkret i sine tilbud til pigerne, 
og først senere vil han gå ind i reelle forhandlinger og lade tal og mulig medindflydelse komme på 
bordet. 
 
Det er ikke en mulighed at slå ham ihjel undervejs, men det kan være en fin krølle på et bryllup 
eller et krydderi til festen. Et snigmord er ondskab, så de bør ikke overveje det seriøst, og desuden 
er han omgivet af livvagter, livlæger og om nødvendigt troldmænd, hvis spillerne er dumme nok 
til at insistere. Giv straks initiativtageren et Vanvid. Hvis det kan bringes ind i historien er det 
selvfølgelig ok.  
 
 



Andre bipersoner 
 
Bipersonerne i dette scenarie er ikke videre væsentlige, men her er alligevel lidt at arbejde med. 
 
Greven 
Greven er død. Hvordan han var som hersker er op til dig. Faktum er at han ikke har udpeget en 
efterfølger, så han er stærkt medskyldig i at lenet er i fare. Hans hustru er død mange år tidligere. 
 
Feder 
Estellas søn. Seks år gammel. En svagelig lille knægt – ikke noget oplagt valg til en tronarving. 
 
Slottets  ansatte 
Derudover er der en betydelig husholdning, som kan være relevante kontakter for pigerne, 
særligt: 
• Våbenmesteren,  Kaptajn Sebastian Becker: Annika 
• Familielæreren,  Mester  Eustacius  Langer: Estella 
• Huspræsten,  Fader Alrich Herzog: Perdita 
•  Kansleren,  Herr  Heinrich Bischoff : Lena



Frøken Lena Veit 
 
Lena er den ældste.  Det er hende der bestyrer familiens økonomi, og hun er loyal overfor 
slægtens tarv. Man kan altid regne med at Lena tager den rigtige beslutning. Hun er velovervejet, 
men bestemt og ikke bange for at tage konflikterne. Hun ved, hun har familiens og 
husholdningens opbakning. Greven kunne roligt overlade forvaltningen af lenet til Lena, når 
han var bortrejst. I hendes hænder har Veit-slægten været sikre, og sågar oplevet vækst. Der er 
en simrende, underkuet sensualitet i Lena, som ikke har kunnet komme til udtryk, fordi hun har 
skullet tage ansvar for sine yngre søskende, og måske, i en skæv familiedynamik, har taget 
grevindens plads, og ingen derfor har tænkt på at hun savnede en mand. Hun fører sig altid 
naturligt frem som en hersker – myndig stemme, faste skridt, en vis kulde. Men hendes distance 
giver hende også ro, og den frodighed hun giver videre til slægten, vil hun hellere investere i en 
familie for sig selv.  
 
Maleri :  Lena er afbilledet siddende med udsigt over lenets marker, i sensommeren. En flod 
løber gennem landskabet. Hun holder et scepter og i hendes kammer er en globus og en kiste 
med mønter. På væggen hænger bukkehorn. 
Ressourcer : familiens økonomiske ressourcer; selvsikker; ansvarlighe; kanslerens råd 
Nævneværdige stats : T, Int, WP



Søster Perdita Veit 
 
Perdita er den næstældste. Hun er Shallya-nonne, men samtidig er hun en rigtig Rhya-heks. 
Uden udsigt til at få et nævneværdigt giftermål på sit navn, og alligevel så gammel at der skulle 
ske noget, gik Perdita i kloster. Nu er hun hjemme igen, og har været det gennem hele grevens 
sygdomdsforløb. Og hun er vendt tilbage til sin barndoms interesser: Hun var fra en ung alder 
åndeligt disponeret, og inden det fandt udløb i en kærlig religion, rodede hun med heksekunster. 
Hendes søstre er de eneste der kender til det – selvom de måske har glemt det nu – men andre 
betragtede hende som lidt af et vidunderbarn, der takket være sin dybe indsigt ansås for et orakel. 
Perdita er en man naturligt har lyst til at betro sig til, og man går forsikret derfra, men hun er 
ingen helgen. Altid virker hun i balance og lidt defensiv, men hun har let ved at åbne op og spejle 
den der nærmer sig hende. I kærlighedslivet leder hun efter en der har den samme dybde og kan 
genkende den samme sjælelængsel. 
 
Maleri : Perdita er afbilledet ved en skovsø med stille vand. Hun har et bæger i hænderne, og 
hendes ansigt er delvist tilsøret. Omkring er hende er en due, og i en østersskal skimtes en perle. 
Ressourcer : tro; heskekunster; præstens råd (og velsignelse) 
Nævneværdige stats : Int, WP, Mag 



Jungfrau Annika Veit 
 
Annika er den tredje i række. Hun er giftig og farlig, og værdsætter sin egen uafhængighed. 
Annika er den yngste ugifte af søstrene og hun har dér fundet et lille smørhul, relativt fri for 
forventninger. Eller måske har hun netop kunnet nyde godt af grevens længsel efter en søn? I 
hvert fald er hun lidt af en skjoldmø. Hun er som en kat – utilregnelig, pludselig vild, så kælen, 
så legesyg, og på en gang doven og farlig. Det hun leder efter i en mand er umiddelbar 
tilfredsstillelse; eller glæden ved jagten. Hun har kontakter over hele borgen i kraft af sine 
flirterier og små spil. Hun er ikke nogen uovervindelig kampmaskine, men hendes øvede teknik 
og naturlige smidighed og reaktionsevne giver hende nogle fordele – foruden det uventede i en 
pige med dræberinstinkt. Det ville være for let at sige at kampen er som elskov for hende – men 
det er givetvis en vej til det. Hendes idé om et kærlighedsliv er at bevare sin uafhængighed, eller i 
hvert fald ikke opgive den til en der ikke kan vinde den fra hende i fair kamp. 
 
Maleri : Annika er afbilledet med en kat ved sin side. Hun har et spyd i den ene hånd, og solen 
skinner over hendes hoved. Hun har langt hår. 
Ressourcer : soldater; energi; kampevner; flirt; våbenmesterens råd 
Nævneværdige stats : WS, Ag, Fel 



Enkefru Estella Veit-Gilder 
 
Estella er den yngste og den eneste der fostret et barn. Hendes mand, Joachin, er død, men hun 
viderefører hans politiske arbejde. Joachin var måske ikke den mest inspirerende og sprællevende 
mand, men han var lysende intelligent og han kæmpede for det han troede på, selvom han ikke 
var i stand til at løfte et sværd. Estella afspejler mange af de kvaliteter – hun er veluddannet, 
idealistisk, skarp, kristisk og forstår at give og tage i en forhandling. Hun vendte hjem til sin 
barndomsborg da Joachin døde for nogle måneder siden, med deres fælles barn, Feder. Om han 
slægter forældrene på er endnu uvist – umiddelbart er der ikke meget der tyder på det, og han 
har ikke byttet det for fysisk kraft. Som den yngste har hun nydt særlig opmærksomhed, og 
selvom hun sætter pris på sin egen kunnen, er det ikke en fordel hun holder sig for god til at 
udnytte. I virkeligheden passer enkelivet hende ganske godt – hun kan udfolde sig frit, med en 
gift kvindes rettigheder. Hun ville kun gentage ægteskabet for noget bedre af æstetisk intellektuel 
og æstetisk karakter. 
 
Maleri : Estella er afbilledet liggende som på skyer, og hun er omgjordet med et sværd. Hun 
bærer et diadem med krystaller der bryder sollyset. Ved hendes fødder sidder et lille barn. I 
baggrunden et ikon med et mandsportræt – ved nærmere eftersyn er hovedet afhugget. 
Ressourcer : taktik; diplomati; jura; barn (mulig arving); lærerens råd 
Nævneværdige stats : Int, WP, Fel 
 


