
Opera 4: Drengen der faldt ned fra Månen 
 
Deadline: 6. juni, kl. 15.30 
Stikord: mandag 
Opera: kor (forstået som Hefers ulvekobbel og spillernes medindflydelse) 
Ord: 2.753 
 
Karaktererne jager en farlig og frygtet varulv, det har de gjort længe. De har nu sporet den til et 
øde område i det nordlige Imperium, dybt inde mellem Drakwalds sorte nåletræer. Her ligger en 
stor familiegård. Ulven er et sted i nærheden, og den dræber beboerne en ad gangen. Spillerne 
opdager gennem spillet, at det blodige spor de har fulgt, måske til dels er deres eget – de har selv 
ulveblod i årene; måske er de blevet bidt undervejs, måske jager de en konkurrent, hvem ved – 
det er noget der kommer frem gennem spillet. Men der er andre hemmeligheder: For det viser 
sig at gårdboerne dækker over varulven – den er af deres slægt, og de har dårlig samvittighed 
over at have skubbet den bort. Og den sidste rædselsfulde hemmelighed afsløres da de til sidst 
står overfor bæstet: De er ikke blot af slægt, men af samme ulvekobbel. Familien skubbede ikke 
bæstet bort fordi han var en varulv, men fordi han var en anden slags varulv, skabt på 
Geimnisnacht, og i begge måners vold. Hvis karaktererne vil kæmpe må de lade deres eget bæst 
komme frem, og måske finder de aldrig tilbage til menneskeligheden. Og for at komplicere sagen 
yderligere er der et enkelt uskyldigt menneske på gården, men i nat skal hans ulveblod vækkes i et 
smertefuldt og blodigt ritual. Med mindre nogen stopper det … 
 
NB: Jeg har set bort fra WFRPs Bestiary. 
 
Handling  
 
En stor del af spillet er ret forudsigeligt og opstår ud fra spillernes input og valg omkring hvem 
der er varulve. Men der er nogle oplysninger der skal komme frem på bestemte tidspunkter, og 
en vis forudsigelighed i begivenhederne: 
 
Afsløringer 
- Schwartzhund er vendt hjem til sin familie, som udstødte ham, fordi han er ulv 
- Hele Hefer-slægten er ulve, Schwartzhund var bare den forkerte slags 
- Arnemoderen afslører at spilpersonerne sandsynligvis selv er ulve (”spådommen”) 
- Drengen Arn er det eneste menneske i huset og hans skal snart ”Kaldes” 
- Schwartzhunds lykantropi hænger sammen med Kaosmånen, og han er et supermonster 
- Arnemoderen er den sande magt i familien  
 
Hændelser 
- Jægerne ankommer til gården. De modtages af Arnolf. 
- Schwartzhund (?) slår et par stykker ihjel 
- Spillerne rodes ind i drabene, og begynder at smide Måner efter hinanden for at overleve 
- Vild konfrontation med gamle Vater Arnolf/Hefer-slægten 
- Blodigt ritual der skal Kalde Arn til ulvelivet 
- Konfrontation med Schwartzhund 
- Opgør med Arnemoderen og afklaring af spilpersonernes egen ulveskæbne 
 



Iscenesatte rædsler  
 
Jeg vil anbefale at køre scenariet i skarpe scener. Det giver mulighed for at manipulere med tid og 
sted, og du kan lettere isolere enkelte spillere. Tag spillerne med på råd, og sørg for at alle får 
lejlighed til at foreslå og opleve scener. Når du frame’r scenerne skal du ikke forklare det 
mellemliggende – det er hele fidusen. Hvordan en spilperson er kommet fra A til B er irrelevant, 
og op til spilleren at få frem.  
 
Ved at køre med hårde sceneskift får du også mulighed for at bruge et par horror-kneb, uden at 
de kommer til at fylde for meget: 
 
Cat and mouse: oplagt at bruge i scener med komplikationer der bringer en spilperson i kontakt 
med varulven. Klip mellem monster og spilperson på  en sådan måde at de bringes stadig tættere 
på hinanden. 
 
Cut-scener: bruges til at vise hvad monstret eller vigtige bipersoner laves lige nu. Bruges kun 
forsigtigt, fordi de ikke inkluderer spillerne. Men du kan lade spillerne fortælle dem. 
 
Montage: nok mest relevant hen mod slutningen hvor trådene skal rundes af – bruges til at lave 
korte klip med mange informationer.  
 
First person: scenen fortælles udelukkende i førsteperson (af spilleren). Dette kan også gøres 
med monstret på en måde så spillerne ikke ved hvis øjne der ser (fortælles af dig). 



Månens magt  
 
Omdrejningspunktet i dette scenarie er månen og varulve. I Wahammer-verdenen er der to 
måner: Mannslieb, der minder om vores og har en cyklus på 25 dage. Og Morrslieb, der er Kaos-
månen og har et uforudsigeligt forløb, men to gange om året rammer den fuld samtidig med 
Mannslieb, Hexentag og Geheimnistag. I dette scenarie står Mannslieb som du finder bedst, dog 
ikke fuld. Og dog: i hulen under højen er Mannslieb altid fuld. Morrslieb flukturerer i løbet af 
scenariet, og rammer fuld i klimaks. 
 
Det ligger i kortene at spilpersonerne måske selv er varulve. Det der er væsentligt at holde fast i, 
hvis scenariet skal virke som horror, er at de ikke ønsker dette for sig selv – de forbinder det helt 
klokkeklart med noget ondt.  
 
Måner 
Hver spiller har en stak “måner” – brug f.eks. poker chips. Disse kan bruges til at indikere hvor 
ulven er. De kan også bruges mod andre spillere. På den måde kan man selv slippe ud af 
problemer eller spille aben et andet sted hen, men månerne giver også magt, så bæstet vokser af 
at blive påkaldt.  
 
Der er tre gode grunde til at have dette måne-system: 
- det simulerer frygten for det ukendte; det onde bliver større uden at man ved hvad det egentlig 
er 
- det giver spillerindflydelse og meddeltagelse 
- det skaber en økonomi, der belønner spillerne for at deltage og styrer hvor varulve-agtige de er 
 
Hver spiller starter med 3 Måner. Der sker ikke noget ved at opbruge sine Måner.  
 
I en scene hvor en anden spiller er involveret, kan man spille en Måne for at komplicere scenen 
for vedkommende. Hver Måne kan bruges til at tilføje én komplikation for den spiller. Nogle 
eksempler: 
- det koster blod 
- uskyldigt blod spildes 
- ingen flugt mulig 
- forvandling 
- et rædselsvækkende fund 
- en utrættelig forfølger 
- jæger bliver den jagede 
- et baghold 
- et forræderi 
Osv. Det er en gruppebeslutning at godkende nye stikord. 
 
Alle spillere kan give én komplikation til samme scene. Ved at give en Måne melder man sig ud af 
den scene inden den for alvor går igang. Men hvis andre spillere så giver én en Måne, er amn 
med alligevel. Der kan således godt være flere spillere i samme scene med forskellige grader af 
komplikation. A og C giver til B, D giver til A. B er med og har to komplikationer, A er med og 
har en (selvom han startede med at give til B). 
 



Den spiller der giver Månen, kan tvinges at tage den tilbage, hvis den pressede spiller er særligt 
kreativ med udfordringen – dette er en gruppebeslutning. Dog skal der i fbm. tilbagegivningen 
køres en opfølgningskonflikt, der implicerer giveren i komplikationen. Det giver mulighed for at 
spille komplikationer flere gange, men det kommer til at gå ud over en selv og man bliver også 
mere sandsynligt selv til en varulv (og morder). Prisen for ikke at tage Måner tilbage, at den 
fjendtlige varulv vokser (spillernes skaber altså monstret af deres egen frygt).  
 
Alle Måner brugt på denne måde går til Varulvens samlede sum. De giver ham følgende 
bonusser, kumulativt: 
1 - Alle stats i Main Profile +10; W+1 
2 - W+1, M+1 
3 - Alle stats i Main Profile +10; Int/WP/Fel -20; W+1 
4 - W+1, M+1, A+1 
5 - Alle stats i Main Profile +10; Int/WP/Fel -20; W+1 
6 - W+1, , A+1, AP+1 overalt 
Dvs. samlet: W+6, A+2, M+2, AP+1, Int/WP/Fel -10, øvrige stats +30 
 
Måner efter de første 6 giver hver en defineret fysisk og næsten overnaturlig evne, f.eks.: ’kan 
springe over et hus’, ’kan bevæge sig lydløst’, ’kan (udover sin varulveform) tage form af en ulv’, 
og lign. Jo flere spillere, desto større bliver han potentielt, men omvendt er de flere til at klare 
ham. 
 
Når Arnemoderen har afsagt spådommen, kan alle spillere når som helst rulle et antal terninger 
(D10) svarende til deres Måner. Sværhedsgraden er 13, og ruller man der over (samlet sum), er 
spilpersonen en varulv. En ny komplikation bliver også tilgængelig:  
- En ulv for meget (tvinger en spiller til at rulle for om han er varulv) 
Desuden skal alle automatisk tjekke når man kommer til Kaldet. Arnemoderen ruller en ekstra 
D10, og er man i hulen, lægges hendes resultat oveni ens eget.  
 
Hvis der herefter smides Måner ind i en konflikt hvor en ulve-spiller befinder sig, må han bruge 
disse på sig selv. Spiller-ulve får samme bonusser som beskrevet ovenfor. 
 



Kulisser  
 
Gården 
En storgård omgivet af uendelige skove. Den fungerer som hvilested for rejsende og er et lille 
minisamfund i sig selv. Her bor en storfamilie, Hefer, med en snes voksne. Det er en gammel 
lavloftet gård, med mange sidebygninger og labyrintiske gange. Vind og vejr har hærget husene, 
men der er detaljer der røber stolthed, historie og fortidig magt.  
 
Skoven 
Drakwald. Nåleskov. Sort, gammel, tavs. En feature der stikker op i landskabet er en gravhøj lige 
bag gården. Den krones af en ring af syv skæve og spidse bautasten.  
 
Hulen 
Under gravhøjen bag gården ligger en hule, Mondhöhle – her udføres de mørke ritualer der gør 
menneske til ulv. Det er en grotte støttet af store, naturlige granitblokke og udskårne træsøjler. 
Indretningen minder om en norskansk langhal, med et centralt ildsted og alkover langs siden. 
Her er en stor kobberkeddel markeret med mystiske symboler og diverse slagterimplementer. Der 
er også en forsænkning i gulvet, hvor Arnemoderen kan mane et billede af en fuld Mannslieb 
frem i det sorte vandspejl. 
 



Varulven  
 
Drengen der faldt ned fra månen 
Scwartzhund blev født Geheimnisnacht for en snes år siden. Begge måner var fulde, og stærk 
magi i luften. Kun hans fader var en Hefer, så det var ikke uventet at han ikke straks viste 
ulvetræk (de lodne ører er en dead give-away). Han var et almindeligt omend lidt mærkeligt og 
upppulært barn, der dog havde Arnemoderens beskyttelse. Men da han blev 13 og dagen kom for 
hans Kald, skete der noget uventet. Arnemoderen kaldte på Mannsliebs kraft og gav drengen 
blod. Og drengen forvandlede sig, men til noget uventet og forfædeligt. Heferne besluttede at 
sende ham bort inden han gjorde dem fortræd, vel vidende at det så ville gå ud over at andre, og 
at han egentlig ikke havde gjort sig fotjent til at blive udstødt – en tung skam lagde sig over alle 
der kendte til hemmeligheden. Drengen blev til Schwartzhund, og han spredte frygt og død i 
Imperiet. Nu er han blevet voksen og er vendt hjem. 
 
Den Kaotiske varulv 
Han er en vakseægte varulv af den værste slags. Han kan tage form som menneske eller ulvebæst 
som han behager, og han har overnaturlige kræfter og en frygtindgydende fysik. Han går altid i 
sort – skind og olieret lærred. Han har et bredt og tungt kortsværd som eneste våben – har mere 
tillid til sine ulvekræfter.  
 
Som varulv er han pga. den Kaotiske indflydelse mere uforudsigelig end de fleste af sin æt. Han 
kan f.eks.: 
- Være flere steder på én gang ved at forvandle sig til flere ulve (en ulv per Attack) (de deler stats 
mellem sig – to ulve ville have halve stats)  
- Skifte ansigtsform så han til en vis grad kan efterligne andres udseende 
- Modstå sølv 
- Ikke tåle Ordenspræsters formaninger 
- Kaos/Forvandlingssten styrker og forvirrer hans forvandling, så der f.eks. kommer flere 
hoveder eller gift i hans bid 
- Med mere 
 
NB: De præcise stats vil reflektere hans styrke, men ikke til fulde: præcis hvor forfærdelig han er, 
afhænger af hvor meget spillerne frygter ham. 
 
Rolle i scenariet 
Schwartzhund forbliver uset i den første lange del af scenariet. Spillerne kender ham fra deres 
karakterark, hvor dele af deres lange jagt på ham til dels er beskrevet. Han er fra starten bygget 
op til noget stort og grumt. Gennem de voldshandlinger han begår i starten af scenariet 
forstærkes dette billede. Derefter vokser historien og ændrer forståelsen af ham – måske er han 
selv et offer, måske er vi ligesom ham, måske er der en større fjende osv. Men i den sidste ende 
er dette scenarie ikke en undskyldning for ondskaben – Schwartzhund er af det onde … men 
måske ikke den ondeste. 
 



Familien Hefer  
 
Familien Hefer er en hel slægt af varulve. De indvandrede fra det kolde Norska for mange 
generationer tilbage, måske startede de som handelsfolk, måske som kystpirater, det er fjern 
fortid nu. Men deres ulveblod er så stærkt, at de gennem mange slægtled har kunnet holde det i 
live. Hvis to Hefer-slægtninge gifter sig (og det sker, i fætter/kusine-ledet), vil deres afkom 
automatisk blive ulve. Hvis de gifter sig med lokale mennesker (det mest almindelige), er der 
cirka fifty-fifty chance for at deres børn bliver ulve i større eller mindre grad. Hvis de ikke gør, 
har man hidtil kunnet fremprovokere forvandlingen med blodsofre og mørke ritualer, Kaldet, 
når børnene begynder deres kønsmodning. Det er Arnemoderen der står for dette ritual. 
 
I ulveform er de alle som kæmpe grå ulve med overnaturlige proportioner. Kun få har den 
typiske varulveform og kan stå på to ben, Arnolf er en af dem. Som mennesker er de kendetegnet 
ved stridt, hvidligt gyldent hår, massive kroppe, læderagtig hud og nærmest blege blågrønne 
øjne. De er hårdføre og barske, men ogsså fuld af kærlighed overfor hinanden og loyalitet overfor 
slægten. 
 
Vater Arnolf, koblets leder 
En ondsindet gammel varulv, der ikke længere har særlig godt greb om menneskenes verden. 
Han har dårlig samvittighed overfor den bortsendte dreng og vil ikke gøre ham ondt, men 
samtidig må han forsvare sin flok. Måske kan spilpersonerne være løsningen? Arnolf vil selv om 
nødvendigt gå i ulveform, men han har svært ved at skifte tilbage, og det vil formentlig betyde 
døden for ham – hvis Schwartzhund eller spilpersonerne ikke gør det, vil en yngre han benytte 
lejligheden til at støde ham ud – man kan ikke lede klanen, hvis man mister sit menneskelige 
aspekt. 
 
Sibylla, Arnemoderen  
Familiens egentlige overhoved. Sibylla har magt over Kaldet, og alle frygter hende næsten lige så 
højt som de respekterer hende. Hun anser Schwartzhund for et misfoster, og i Arn ser hun en 
chance for at gøre Kaldet rigtigt – hendes varsler har fortalt hende at i nat vil Morrslieb 
kortvarigt være fuld, og da Mannslieb altid er fuld i månehulen vil betingelserne gentage sig. 
Hverken spilpersoner eller Schwartzhund må komme i vejen for hende, og hun er villig til at 
trodse Arnolf for at få sin vilje.  
 
Arn, drengen der faldt ned fra månen 
Arn er halvt Hefer og halvt menneskebarn, og endnu ikke Kaldet. Hvem ved hvad der sker, når 
Sibylla tager ham ned i hulen? Skabes endnu et monster, bliver han en af familien, eller noget 
helt tredje? Bemærk: Som udgangspunkt er Arn et symbol på uskylden, så ethvert udfald skal 
have en potentielt tragisk dimension. 
 
Øvrige 
Derudover bor der omkring 20 voksne. Medregner man gamle og børn bliver til ca. 100 sjæle. 
Rollespil og drama vil afgøre om de vil følge Arnolf eller Sibylla. De kan undervejs supplere med 
overraskende gæstfrihed og derved blive sympatiske ofre for ulvenes hærgen. De kan også i 
begrænset omfang give informationer. 
 



Karakterer  
 
Som sagt, så er karaktererne potentielt alle varulve, men det vil vise sig i løbet af spillet. De skal 
hver i sær have en forfærdelig, blodig og spændende historie om deres tid i sporet på 
Schwartzhund. Men når det kommer frem at de måske selv er ulve (Sibyllas spådom), så vil alle 
de blodige hændelser få et nyt perspektiv: for ja, Schwartzhund var der da det skete – men det var 
de også selv – hver eneste gang. Erkendelse = horror. Husk, at varulveforbandelsen for dem (og 
aalle der betyder noget for dem) ubetinget er noget ondt. Detet kan kun kompromitteres i 
finalen, når deres skæbne skal afgøres.  
 
 
Janosz Budolfi – Tivolimand 
Vil have ulven til sit freakshow. 
Ulveblod: går på bagben, dårligt 
Omrejsende – kan have slået folk ihjel på turné, og holdt uskyldige i bur 
Link: måske har han tidligere haft en varulveven i cirkuset, som var en Hefer 
 
Mikael Pfeildorf – Heksejæger 
Vil have ulven til at jage geder (beastmen). 
Ulveblod: stadig på alle fire, men halvt ulv/halvt bæst 
Fanatiker – har haft rig lejlighed til at myrde i gudernes navn 
Link: har været på sporet af Hefer i forbindelse med andre rygter om kogleri 
 
Annabella Messer – Røvertøs/druide 
Vil have ulven til at nedlægge bytte. 
Ulveblod: en langlemmet grå ulv på alle fire, med en ret menneskelig krop 
Tyvepak – liv er billigt for den der lever udenfor loven 
Link: kan være blevet oplært af en tidligere Arnemoder i hekseri/druidekunst 
 
Hannuk Strung – Troldmandslærling/gravrøver/lejesvend 
Vil sælge ulvens pels til en troldmand for en læreplads. 
Ulveblod: mest menneske, ulvehoved, hale 
Troldmand – alle troldmænd er gale og magien er vigtigere end menneskeliv 
Link: something-something 


