
Opera 3: Dragens Ild 

Deadline: 28. maj, kl. 20.00
Stikord: tirsdag
Opera: skæbne
Ord: 2.990

Dragen Ill er vågnet og har hærget og brændt – landet er i flammer. 

Fire krigere sætter ud for at dræbe hende. Men da Ill mærker dem komme, sætter hun 
deres styrke på prøve: Undervejs har de forskellige træfninger, og de er præcis så seje, at 
de kan klare en hel del/det meste, men hver gang koster det blod og kraft. De indser at de 
ikke kan fortsætte på den måde, hvis de skal have noget tilbage at bekæmpe dragen med. 
Så de må ofre noget andet – eller genvinde deres kræfter ved at blotte en del af sig selv. 
Det er det, drageild er: En test af ånd og kød.

Scenariet kører stringent over syv træfninger på vej til dragen, og så et klimaks i Ills hule. 
Men præcis hvilke scener spil-lederen vælger at køre og hvordan, er mere frit. Jeg har kun 
skitseret fire scener aht. plads, men antydet hvordan man kan lave flere.

Hver kriger har nogle tunge skæbner, deres frygt for dragen og indbyrdes mistro. 
Undervejs vil de i konflikterne kunne omsætte dem til en mere nyttig fælles skæbne (=at 
dræbe dragen, hvilket de bør kunne blive enige om). Læs mere om reglerne for dette i Den 
lutrende ild og afsnittet om Dragen.

Karakterer 

Holwin: naturpræst
Einor: krigerskjald
Bragge: dværg, skattejæger
Isil: dværg, runesmedlærling

De præcise omstændigheder der ødelagde deres liv og bragte dem sammen i jagten, vil 
jeg, også i en mere færdig version, lade være op til spillerne at definere. De ligger sidst i 
teksten.

Stats: Mediumseje krigere med lidt ekstra. 



Kulisser 

Med syv træfninger og et klimaks på otte forskellige steder, er jeg nødt til at strække 
Kulisserne lidt:

Ødemarken
De syv rejsescener foregår i ødemarken. Det er et vidtstrakt, goldt og koldt landskab. Her 
og der med enkelte forfrosne nåletræer, strittende klipper og totter af lyng og vissent græs 
mellem ældgammel sne. Sceneskifte sker med enkle virkemidler: Elementer der hurtigt 
kan flyttes ind og ud – et nøgent træ, en obelisk, tåge, og lignende.

Dragens hule
Kampen mod dragen foregår i underverdenen. 

Langsal / I bjergene / Dungeon
[Og så har jeg faktisk en tredje setting jeg ikke ved hvad jeg skal bruge til … En oplagt 
løsning er at have to slags grundkulisser til træfningerne.]



Den lutrende ild 

Scenariet kører over syv dage. Hver dag/nat udfordres jægerne af en ny konflikt. For at 
overkomme forhindringerne må de trække på negative følelser i dem selv, deres skæbne, 
og samtidig forsøge at opbygge tillid til hinanden.

[Note: den eksakte mekanik er fuzzy. Hvornår kan man brænde point af, kan puljen 
fornyes osv. Betragt følgende som de plusser og minusser ressourcerne giver; vekselkursen 
skal understøtte at spillerne har lyst til at være kreative og investere i scenerne, og derved 
aktivere skæbnerne. Samtidig må ressourcerne ikke blive brændt op af godt rollespil –
 payoff skal falde i kampen mod dragen.]

Hærdningsprocessen
Det centrale omdrejningspunkt i Dragens Ild er jægernes sammensmedning til en 
uovervindelige kile af stål, der kan drives ind i dragens hjerte. Ilden i denne esse dragens 
ild – repræsenteret ved udfordringer på rejsen. Der er urenheder i de enkelte metaller, men 
for hver konflikt vil de enten komme tættere på en holdbar legering, eller på at bryde 
sammen. Dragens Ild er et dødeligt scenarie. Men hvis blot én når frem til dragens hule 
kan det blive en sejr, som alle har del i.

Karaktererne er på jagt af personlige grunde – de kæmper mod hver deres lille 
uretfærdighed, en lille hård, smertefuld kerne der driver dem frem og giver dem en form 
for mening i livet, der ellers er slået itu af dragens hærgen. Men hvis de skal vinde, skal de 
gøre det som en enhed. Så scenariet handler også om de individualistiske heltetræk 
overfor rollespillets gruppesammenhold.

Personlig skæbne = Fate Points
Fate Points (FP) har en anden funktion i Dragens Ild end normalt. Hvert point er bundet 
op på et skæbnetræk, F.eks. ’Min søn døde i mine arme – dragens ild ødelægger det vi 
elsker’. FP er en motivation til at leve, men baseret på frygt og had. 

Teknisk har FP følgendende funktioner:
• Man kan vende et terningerul om, så f.eks. 27 bliver til 72. Det gør karaktererne meget 
sejere, men spil-lederen får lov at sige, “Okay, men …” og sætte en høj pris på successen. 
“Du rammer, men han rammer også dig”, “… men dit magiske sværd knækker”, “… men 
mindet om din forkullede dreng overvælder dig” – den slags.
• Man kan modsætte sig en Vi-beskrivelse (se senere). Spilleren får lov til at beskrive sin 
egen karakters handlinger, men han skal inddrage den skæbne han kalder på ved at bruge 
FP. F.eks. siger spiller 1, “Vi kaster os frem, fanget i hadets galskab!” Spiller 2 vil ikke være 
med, så han bruger FP og siger, “Jeg husker følelsen af forkullet kød, og instinktivt holder 
jeg mig på afstand af dragens flammeånde.” Han mister samtidig bonus fra fælles skæbne.
• FP bruges til at overvinde Ill. Man ruller FP sammen med ViP for at teste om det er 
dragens tid. Se under afsnittet Dragen.



• FP er også ego/frygt som dragen kan bruge; derfor får Ill +10% per FP, karakteren har 
tilbage i klimakset, forudsat spil-lederen kan bruge det i beskrivelsen.

Fælles skæbne = Vi Point
Vi Point (ViP) er summen af FP der er gået ind i den fælles pulje. 

ViP giver gruppen nogle fordele, som alle kan trække på:
• Point forbliver i puljen, selvom den spiller der gav dem, er død. Dvs. at en død karakter 
indirekte kan deltage i kampen mod dragen. Det bør honoreres med passende beskrivelser 
i stil med, “Jeg husker Einors fortvivlelse over ikke at skulle se sin søn i dødsriget – og jeg 
skriger mod dragen: ’For Holwin!’” Patos.
• ViP kan bruges til Vi-beskrivelser (Vi-ber). En spiller tager fortælleretten for hele 
gruppen, typisk ved at sige, “Vi …” eller “Jeg …, mens de andre …” En spiller kan 
modsætte sig ved at bruge FP.
• ViP kan bruges til omrul. Hvis en spiller har brugt FP på at undsige en Vi-beskrivelse, 
kan han ikke bruge disse omrul.
• ViP bruges til at overvinde Ill. Man ruller ViP sammen med FP for at teste om det er 
dragens tid. Se under afsnittet Dragen.

Fra FP til  ViP
Spilleren sætter et kryds ved sin FP-skæbne, og der lægges en D10 i ViP-puljen. Spilleren 
skal beeskrive hvordan karaktren slutter fred med sin skæbne, ved ord eller gestus.

Vi-beskrivelser (Vi-ber)
Der skal være ViP i puljen før man kan bruge Vi-ber.  Vi-be varer svarende til en lille 
konflikt eller en lang kamprunde; det aftales åbent. 

Fordelene er:
• Alle der går med på den, får adgang til omrul-ViP. 
• Spillerne får lov at koordinere deres rul og handlinger; hvem gør hvad i hvilken 
rækkefølge – en stor taktisk fordel.
• Én af deltagerne i Vi-be kan efterfølgende afvikle en skæbne, hvis alle godkender det –
 det skal retfærdiggøres udfra scenen. Hvis flere spillere vil afvikle, ruller de deres FP, 
højeste rul får lov. Et lidt slapt eksempel: “Jeg hjælper Isil på benene. ’Det du gjorde for 
mig – det ville jeg have gjort for min søn, hvis jeg kunne.’” (FP konverteres til ViP) 

Udmattelse
Hver konflikt der ender i kamp koster automatisk kræfter pga. de barske vilkår. Men ikke 
hvis de klarer konflikten uden at kæmpe, og samtidig forløser FP. Det er dobbelt bonus: 
De sparer kræfter, og er bedre stillet med ViP end FP i slutkampen.

Efter en kamp, rul en D10:



1: Rul to gange
2-6: minus 1 Wound
7: minus 1 Strength
8: minus 1 Toughness
9: minus 1 Move
0: Ingenting  



Syv dages rejse 

Syv udfordrende konflikter. Spil-lederen bestemmer rækkefølgen; blot skal du prøve at 
vægte det sådan at de sidste har mere tyngde end de første. Du kan komme op med dine 
egne ud fra følgende guideline:

- Hvordan ser det ud? Tænk cinematisk.
- Hvordan er dragens ild til stede i scenariet?
- Hvordan er ledemotivet “kulde” til stede?
- Hvordan kan mindst 3 af skæbnerne knyttes an til scenen?
- Hvordan kan konflikten løses med kamp? Uden kamp?
- Hvordan tester konflikten dem? Hvad vil modstanderen have?
- Hvad kan de tage med sig til mødet med dragen? Hvad kan modstanderen give?

Dødens kulde
En samling frosne, knudrede træer – tættere på viser det sig at være dødninge. De står 
frosset udover landskabet i makabre former, som om en isnende vind er strøget henover 
og har krystalliseret dem. De begynder at “leve” og indkredse karaktererne på et passende 
dramatisk tidspunkt.
De døde vil have en af jægerne til at blive en af dem –  til gengæld vil de sætte én fri og 
give ham/hende dragens ild.
Dragens ild er i hjertet på de døde, det eneste der holder dem varme. 

Geyserheksen
Et tågeland. En uendeligt gammel kælling af en heks sidder mellem geysere af damp og 
boblende kilder.
Heksen vil have blod fra tre af jægerne – til gengæld vil hun fortrylle en af jægerne (med 
hvad kan forhandles). Hun kan sende en tjenende ånd med gruppen, men den fordamper 
efter næste konflikt.
De varme kilder holdes i kog af dragens ild i jordens indre. 

Dragens tjener
En mægtig, ensom kriger rejser af sted på sin is-katameran med et sejl af skind. Han er 
klædt i en skælbrynje. 
Tjeneren vil dræbe en af jægerne i ærlig duel – til gengæld vil han tage hans plads (og 
senere forråde de andre).
Han er dragens tjener og har Ills kraft i sit sværd. 

Hvide ulve
Kæmpe hvide ulve kommer på sporet af jægerne. Deres leder er en varulv.
Varulven vil tvinge dyret i Holwin frem, så han aldrig bliver menneske igen – til gengæld 
vil han give ham et ulvekobbel med på rejsen.
Varulven hersker gennem sin kontrol over drageilden som ulvene frygter (=han kan trylle 
med ild).  



Dragen 

Drager man kan slå op i en Bestiary er ikke rigtige drager, blot deres skrællingeyngel. De 
rigtige, gamle drager er fra tidernes morgen, og de kender de ord der vækkede verden. Ill 
er én af dem. Det er usandsynligt at scenariets helte kan slå Ill ihjel, men ikke umuligt. Og 
de kan godt jage et spyd i hende, og sende hende tilbage i hi et århundrede eller to. 

Ill er en rød drage, i afslappet form fem meter fra snude til halespids, med en krop på cirka 
halvanden meter – ikke alverden. Men hendes kræfter er ikke begrænset til en krop – hun 
kan lange ud efter bjerge, og kaste klipper ned over sine fjender, eller skabe ildspydende 
sprækker i jorden. Og selv i drageform kan de varme vinde fra hendes vingeslag kaste et 
rustningklædt menneske mange meter bort.

På mystisk vis ved Ill alt om karaktererne og hvad de har oplevet på rejsen, og hun vil 
bruge det imod dem. Ill kan angribe en karakter med +10% per FP de har tilbage, hvis spil-
lederen kan bringe det ind i beskrivelsen. Omvendt har spillere med FP stadig mulighed 
for at vende rul – de kan således blive tragiske helte og dø ulykkelige (men på en sej 
måde), hvis de vil.

Skæbneslag
Hvor meget man vil gå i detaljer med kampen er et relevant spørgsmål, som den enkelte 
spil-leder må stille sig selv. Jeg lægger jo op til at de ikke kan slå dragen, og derfor er det 
lidt omsonst at bruge en masse tid på at rulle terninger – vejen er det vigtige. Men 
omvendt er det her deres skæbne kommer til forløsning. Det foregår lidt ligesom reglerne 
for magi: Hvert skæbnepoint giver en D10, som man ruller mod en sværhedsgrad. Som 
sådan kan I køre hele kampen alene som en serie skæbneslag mellem karakterer og drage, 
men ellers er ideen at man ruller et skæbneslag, som bestemmer hvor scope’t af de angreb 
spillerne derefter kører. 

Spillerne ruller tilbageværende ViP + FP som D10’ere. [Jeg forestiller mig en økonomi, 
hvor deres samlede 12 FP er reduceret til cirka det halve, altså ruller de 4-7D10. ViP er 
bedre i denne scene, fordi FP giver dragen plusser.]

<10: dragen kan ikke skades
10: dragen tager kun overfladisk skade; knuser sine fjender med alle midler
20: dragen tager rigtig skade; lidt presset, og begrænser sin angreb
30: dragen tager kritisk skade; presset, forsvarer sig primært
40: dragen kan slås på flugt; forløs 1 FP som ViP
50: dragen kan dø; +1 ViP
>50: en eller flere jægere bør overleve; +1 ViP og forløs 1 FP som ViP



Holwin - naturpræst 

Holwin Gotthursson er Norska-naturpræst. Han påkalder de vilde aspekter af de gamle 
guder. Kræfterne kan overvælde ham, så han bliver dyrisk og månegal, og de der ikke ved 
bedre, vil tro at han er en skifting eller et varvæsen. 

Ikke nogen fysisk overvældende statur, men hans blege krop er senet og hærdet af mange 
år i brydekamp med naturkræfterne. Han har langt hår, der filtrer i naturlige og 
hjemmelavede fletninger. Af våben har han en lille jagtbue, et bredbladet kortsværd, og en 
langskaftet tohåndsøkse, og han er klædt i læder og skind der beskytter mod kulde og 
slag.

Holwins skæbne

• Dragens tilstedeværelse er som en gift i landet. Den korrumperer mennesket, så de forråder 
deres tro og hinanden. Holwin har set hvad frygten gør ved folk. 
• Dragen er mægtigere end guderne – en ældre kraft. Han har selv mærket frygten og tvivlen, 
når han har set dragens ødelæggelser eller mærket dens nærvær som en ond dunst på 
vinden. Guderne er mægtige, men de er fjernt fra verden, som den sitren man kan føle, når 
en mægtig orkan ruller ind; dragens kraft måske kun en storm i sammenligning, men til 
gengæld står man midt i den!
• Dværgene er ild & stål, modstandsdygtige overfor dragen, men også unaturlige. De hærdebrede 
bjergfolk har ikke noget hjerte, og derfor frygter de ikke dragen – men er et hjerte af sten 
bedre, end et der banker af frygt? 



Einor - krigerskjald 

Einor Njordur er en prins blandt mænd. Men han har ældre brødre, og i stedet for at yppe 
kiv omkring retten til at lede hirden har han valgt at vandre. Han lever som krigerskjald, 
og beretter lige vel om Njordur-slægtens mod gennem sang som gennem sit eget 
eksempel.

Skjalden har sin families flotte træk, højde, og lange lyse hår. Han er ung, men har et tæt 
skæg, og – indtil dragen kom – en søn, der var gammel nok til at tæve de andre børn i 
landsbyen. Einor kæmper i klassisk ringbrynje, med skjold og et langt tveægget sværd.

Einors skæbne

• Alle sange er løgne; myterne og sagnsangene er romantik. Dragen er virkelig, og dermed har 
ondskabenen vist sig stærkere end det gode. Einor har levet af fortællingen om slægten og 
sammenholdet som modstår alt ondt – men nu har fortællingen vist sig at være en løgn. 
• Min værdighed som leder har dragen overtrumfet. Einors kraft som prins blandt mænd har 
lidt et knæk: Den er ikke en tom titel baseret på blod, men en tilkæmpet rang der giver en 
værdig leder kraft – dragen har slået den kraft ud af Einor.
• Min søn er død. Dværgene kan ikke få deres ild varm nok, og dragens ånde slugte 
drengens liv.



Bragge - skattejæger 

En omrejsende dværg, på evig jagt efter lykken – i form af ædelmetal og smykker. Nogle 
ville vel kalde ham en lykkejæger, men i dværgeøjne er Bragges omflakkende liv et udtryk 
for manglende tålmodighed, og en dværg der ikke kan skabe sit eget er ildeset. For Bragge 
overstiger udbyttet dog kritikken det medfører.

Han fremstår som en fin herre, og han har et velplejet hvidt skæg og dyrt udstyr. Men 
pyntegenstandene er samtidig hans rustning og våben – skælbrynje, et stort rundskjold og 
et bredbladet spyd, foruden et minisæt af økse, hammer og daggert, der er gode i slagsmål 
eller til at kaste med. 

Bragges skæbne 

• Dragens guld er dens sjæl – den er udødelig så længe den har sin horde. Drager deler dette 
træk med dværge: Magten over det materialle er et bevis på åndelig styrke. Og denne 
drages skat beviser at den er et åndsvæsen, større end noget Bragge kender til. Et mytisk 
væsen.
• Jeg ejer intet – så jeg er intet. En dværg er i bogstavelig forstand sin vægt værd i guld – og 
dragen tog Bragges. Som hvis man havde kastreret en avlstyr.
• Mennesker ærer ikke metallet behørigt. Deres guder er af svaghed, kød & blod, dværgenes 
af stål og sten. Templer af træ – hvad er det for en ussel gestus? Gaver af blod og korn? De 
kunne lige så godt selv sætte ild på, som vente på dragen.



Isil - smedelærling 

Isil er i lære som runesmed, en uddannelse der har sendt ham ud i verden for at lære 
jordens sprog. Han er stadig ung og ivrig, og i menneskenes bløde verden virker han hård 
og farlig. 

Isils vildskab skinner også igennem i hans fremtoning: Hans skæg er flosset og busket, og 
der er en ulmende glød i hans øjne, som en mand der har drukket i dagevis uden at 
komme af energien i et befriende slagsmål. Han er klædt i sort smedelæder, og enkelte 
dele af pladebrynje. Hans våben er en hammer og et sværd.

Isils skæbne 

• Dragen er en mægtig rune af ild og panser. Den burde ikke kunne flyve eller spy ild eller 
tale – men det gør den. Den er et skaberord, en levende rune. Den mægtigste magi.
• Dragens ild er salamandere – levende væsner i sig selv. Mestersmedene ved det: Drageild er 
en af de Tre Kilder – den ild der kan omskabe alt, ikke blot metal, men også sten og sjæl. Et 
væsen der ånder liv kan ikke for alvor dø.
• Menneskene hvisker til verden, og deres ord flyver for vinden. Dværge præger deres 
mestermærke i verden. Forskellen er klar: Dværges ord er en del af selve Grundfjeldets 
Lov, men man kan ikke stole på mennesker. For dem er ære blot et ord, måske et par 
dråber blod.


