
Opera 6: Solens Søn 
 
Deadline: kl. 12, 2. december 
Stikord: søndag 
Opera: flotte kulisser, måske? 
Ord:  2.929 
 
Fire mænd fra den Gamle Verden er rejst over havet for at finde guld og hæder i den Nye. I stedet 
finder de koldblodige rædsler og en port til stjernerne. NB: Scenariet har ingen mekaniske 
spidsfindigheder, så det vil være vanskeligt at formidle på få ord.  
 
Eventyrerne har hørt legender om utrolige rigdomme om Nyzqtiql-templet, og om Solens Søn 
der hviler i dets indre, og kan opfylde ønsker for den der tør bryde hans gravfred. De præcise 
omstændigheder hvorunder de er kommet Templet for øre er ikke så vigtige – det kan være et 
simpelt skattekort, en hellig vision, grov udnyttelse af de lokales gæstfrihed eller noget fjerde. 
Der er ikke det store show med at finde motivation og skabe scener. De skal bare dræbe monstret 
og tage skatten. Dog har hver karakter nogle enkle greb der kan være med til at lave lidt intern 
spænding og forhåbentlig gøre det hele vedkommende. 
 
Scenariet starter på Templets top. Efter en lille lun menneskeofring kommer de ned i det øverste 
lag, der har med altret og menneskeofringerne at gøre; de vil kunne få råd ved at hjælpe fanger, 
men også mange advarsler. Herunder ligger hovedparten af Templet: en straight dungeon med 
monstre, fælder osv. Alt sammen gennemsyrnet af Kaos. Under Jorden ligger Krypten, den 
ældgamle Slann’s hvilested. En sort spejling af pyramiden der peger nedad. Kun ved en 
konfrontation med rummanden og hans Kaosdrømme kan de vende hjem. 



Dungeon 
 
En god dungeon er visuel, den har en historie og så er den udfordrende:  
 
Stil: Nyzqtiql-templet har den velkendte sydamerikanske arkitektur, overgjort og fantasy-fuldt. 
Junglens grønne og fugtige liv har greb i stenene, og dyrenes farver og lyde myldrer og genlyder 
deri. Og det hele har så fået yderligere et twist af Slann-galskab og Kaos-forvanskning. 
Historie: Templets baggrund er bundet op på Slann’en, og de tilsyneladende vanvittige ting der 
foregår der, er skabt af hans fantasi, drømme fra det ydre rum og subtile Kaos-kræfter. Der er en 
naturlig progression i historien, fordi Templet ændrer sig i takt med at de stiger ned.  
Udfordring: Der skal være scener der er horrible og andre der er fortryllende. En dungeon’s 
force er at man så koncentreret kan iscenesætte utrolige ting. Så spillerne hele tiden bliver 
overraskede og får lyst til lige at åbne den næste dør også. 
 
 
Der er ingen særregler i scenariet. Men i fht. den praktiske spilstil, så kan det være værd at 
overveje et par ting: 
 
Never split up the party: sagde Gygax, men det er jo løgn. Det fedeste er da i gyserfilm, når 
personerne er kommet væk fra hinanden. Han mente vel spillerne: alle er med hele tiden. Og jeg 
insisterer på at de udnytter spillerviden: hvis én er kommet væk fra de andre og hører at de går 
ned ad Slangetrappen, så finder han naturligvis derhen netop da.  
Hold dig i live: Det er en svær balance. Det skal være spændende, så døden er med, men hvis 
nogen rent faktisk dør, så er det bare kedeligt for spilleren. Derfor: magic potions! Eller whatever 
– sålænge du sørger for at eventyrerne kommer sig igen efter træfninger. Betragt evt. Wounds 
som en slags kamptræthed: man bliver banket i knæ i takt med at man mister dem, men med lidt 
hvile og en slurk snaps kommer de tilbage på fuld. Medens de er på nul, kan man dog stadig tage 
Criticals – man skal bare sørge for at de ikke ødelægger eventyret. Jeg foreslår en konkret straf 
per Crit: du kan ikke bruge skjold; du kan ikke klatre; din WS er halveret, etc. Det gør det 
overskueligt og nemt at holde i spil. 
Hemmeligheder: Det er kedeligt at rulle for at tjekke fælder i hvert eneste rum. Derfor er 
fælderne i Templet beskrevet i effekt, f.eks.: den livsfarlige spydvæg dræber en bærer og giver 
derved eventyrerne en chance for at handle (sætte noget i spænd, klemme sig ind i niche osv.); 
eller de opdager den mekaniske abe i sidste øjeblik … men hvordan vil de komme forbi den? Det 
er altså ikke tilfældigheder men oplæg til rollespil. Det samme gælder skjulte døre osv. 
Immer forwertz: Det er kedeligt at skulle gå tilbage for at hele og hente fakler. Sørg for at de 
ikke kan komme samme vej ud – Templet er måske omringet af et naborige der vil ofre 
eventyrerene for at ende en forbandelse. Det løser sig dog lidt, hvis de ikke bliver smadret af 
fælder og kampe. 
Fate & Fortune: Kreativ brug af disse to stats kan være afgørende for at gruppen når frem til 
klimaks. Bind det sammen med introduktion af personlige mål gennem karakterspil eller rollespil 
der overrasker og/eller driver handlingen frem. 
Guld = XP: Ja. Sådan er det. I beskrivelserne af Templet er der sat XP på alt der er vigtigt. Beløn 
spillerne løbende (dog ikke så tit at det forstyrrer), og lad dem købe relevante Skills op med det 
samme. Det hænger sammen med Fate & Fortune. Bonus for alt der har med karakterernes mål 
at gøre.  
Spillere vs spil-leder: En dungeon lægger op til at spil-lederen er ham der prøver at slå 
spilpersonerne ihjel. Og det er til en vis grad nødvendigt for at holde det uforudsigeligt og farligt. 



Men Templet har også sit indre liv, sin egen lille verden med præster, slaver, tjenere og vogtere 
osv. – spillerne kan godt få medindflydelse på den historie der udfolder sig, uden at det giver dem 
magt til at punktere det spændende ved udforskningen. Hvis de starter et slaveoprør vil tingene 
se anderledes ud; eller hvis de omvender ypperstepræsten til Sigmar; eller binder en af 
dæmonerne og beordrer den til at hjælpe dem; eller noget andet. Der skal SL være deres ven.  
 
 



Kulisser 
 
Scenariet er baseret på en dungon og kræver egentlig et kort. En del af spændingen vil ligge i at 
åbne døre til nye mystiske steder, overliste vagter, befri fanger, gennemskue fælder og finde vej 
gennem labyrinter. Man kunne godt bruge templet i en større sammenhæng, hvor man også 
spillede eventyrernes ankomst til den Nye Verden, en tur gennem jungle og ankomst til 
ziguratten og det lille samfund udenfor. Men her har jeg koncentreret mig om det bløde indeni, 
så man må lade sig nøje med stemning, retningslinjer og eksempler. 
 
Templet er en klassisk trindelt ziggurat med en trappe op på en af siderne (hvilken, kan man lade 
tilpasse så gruppen når toppen og netop får solen i øjnene). Templet er inviet til Nyzqtiql, en 
obskur gud fra den nye verden – men egentlig en inkarnation af den ældgamle Slann. Det er i 
spættet granit, men nu tilgroet af grønne, våde junglevækster og tykke lag af mos. Mangefarvede 
papegøjer i alle størrelser har murene, og de flakser skrigende rundt om strukturen. 
 
Indenfor er Templet beboet af indianske præster, krigere og slaver. Derudover er der et hierarki 
af øglemænd i forskellige farver og funktioner. Plus et udvalg af dæmoner, ånder, vilde dyr mm. 
Alt er korrumperet af Kaos, tydligere i de nedre lag. 
 
 
Det Ydre og Øvre Tempel 
Toppen af pyramiden er flad, 8x8m, og med et hævet alter. Der er en utrolig udsigt ud over hele 
den grønne, Nye verden. Trapper fører ned i selve pyramiden. De øverste niveauer er helliget til 
templets religiøse funktioner: renselse af ofre, forberedelse af præster, altre til manisk bøn osv. 
Beskyttelse her er i form af magi, fælder og æteriske vogtere. 
 
Historien, hvis man kan tale om en sådan, er overskridelsen af grænsen: blodsofre, ånder og 
slaver vil alle advare spilpersonerne mod at gå videre. De vil modsætte sig at blive sat fri, men 
heltenes naturlige instinkt vil være at hjælpe. Denne hjælpeløshed opbygger had mod 
undertrykkerne i spillerne; plus horror, fordi de ikke kan bekæmpe den virkelige fjende. 
 
Blandede encounters: 
- menneskeofring på toppen, netop som eventyrerne ankommer; 
- sårede spilpersoner drypper blod på gulvet og vækker et monster til live; 
- slyngplanter har brudt stenene ned, og er nået ind i templet, hvor Kaos har vækket dem til live 
– de er nu de ondeste kødædende gribeplanter; 
- et rørsystem af farvet krystal til at filtrere blod og kropsvækster ned gennem templet kan følges 
nedefter; 
- testrum: alle der tjener i templets midte skal gennemgå en livsfarlig gifttest. De udvalgte er 
blevet vaccineret/har udviklet modstandskraft – andre risikerer døden eller vanvid; 
- gudernes vogn: en reliefserie beskriver menneskets opstigning til gudernes verden. Her får 
hver spilperson følgeskab af en dæmon der skal have en gave for at følge dem til krypten; 
- bad med piratfisk – gotta have one of those; 
- zombieslaver. Deres hjerter er taget ud og erstatttet af urter, forvandlingsstøv og et 
insekttotem, som kan forstå præsternes hellige sprog; de rigtige hjerter banker stadig i templets 
hellige haller længere nede. 
 
 



 
Det Indre Tempel og Helligste 
Den største del af Templet er præsteskabets gemakker. De omkranser et indre tempel. Her er 
vogterne dødelige væsner, øglemænd og præster med sort trolddomskunst (der har sin kilde i 
Kaos fra de nedre niveauer).  
 
Denne del byder på mere rollespil og udgør den primære dungeon crawl: Der vil være præster og 
andre udvalgte man reelt kan interagere med; mulighed fro at skabe alliancer og dødsfjender. 
Hvor første del mest krævede mod for at komme videre, så vil spilpersonerne her også skulle slå 
på tæven, gå på kompromis og bruge hovedet for at nå frem til Krypten. 
 
Flere encounters: 
- hjertekammer – blodigt, klistret og organisk; her ligger zombietjenernes bankende hjerter i 
farverige amforaer; 
- elevatersystem – et komplekst, forbundet system af hejseværk. Der er en puzzle i at komme den 
rigtige ved ned, uden at andre kører op osv. Derudover er det setting for en kamp á la Indiana 
Jones and the Temple of Doom eller Dragonlance DL1: Dragons of Despair; 
- kroppens helligdom: en serie uhellige rum dedikeret til de fire Kaosmagter: 
Underlivet/Slaneesh; Tarmsystemet/Nurgle; Hjertekulen/Khorne; Sindet/Tzeentch. Det er 
selvsagt en ubehageligt korporlig rejse, og hver region har sine dæmoner; 
- en sortelver (eller flere); 
- slangen i flere verdener: en fjerklædt og psykadelisk ormedrage, der kryber rundt i gangene og 
kan gøre sig usynlig – yderlig en komplikation til elevatorskaktsekvensen; 
- labyrinten – en række kæmpesten der forskyder sig og glider rundt; flere steder er der 
blodplamager hvor dumme eventyrere er blevet mast; 
- junglens dyr – krigere der har taget dyretotem på sig; 
- renselse – endnu et renselsesritual; denne gang er det smerte, tortur, selvfornægtelse; spillerne 
vælger smertegrad for de andres spilpersoner. 
 
Fundament: 
Det nederste niveau er en labyrint af mørke gange, hvor gulvet er af sort obsidian. Gulvet er 
metertykt, men til gengæld er dets kerne ikke helt fast: udover at det er en lille smule blødt, er der 
luftbobler i – de fleste på størrelse med en bold – der indeholder selvlysende gasser i forskellige 
svage nuancer; lysene driver ganske langsomt rundt i den sorte kerne (kan ikke umiddelbart 
observeres men skaber en urovækkende effekt). Labyrintens kerne har den største bobbel (det er 
derfor også det lyseste rum), og når man banker på gulvet her, kan man høre en glasagtig klang. 
Dette rum er beskrevet i et handout som Stjerneporten, og det er vejen til Krypten (en af dem): 
Glasset der er ekstratyndt her, kan smadres. Spilpersonerne falder da igennem gulvet der hurtigt 
krakelerer …  
 
 
 
Tempelkrypt og Allerhelligste 
Under jordhøjde ligger den ældgamle Slann og sover. For den der hviler evigt er ikke død. Med 
sig har han en magisk kåbe (en “rumdragt”) der holder ham i stasis på denne side. Men han har 
efterladt en del af sig selv på den anden side af Kaos-porten … og over årtusinderne er 
forvandlingsdampe sevet ind i den Kendte Verden gennem ham. 
 



Krypten 
Krypten er ét stort rum i form af en omvendt pyramide; de skrå sider er glatte, våde, fedtede og 
umulige at klatre op ad. Loftet sort obsidian og lysboblerne udgyr en komplet stjernehimmel hvis 
legemer bevæger sig i samme spor som himmelen over nordpolen. Eventyrererne falder gennem 
en stjerne – der hvoir de har knust et hul skinner nu et unaturligt hvirvlende lys, og det synes 
som om universet er gået itu. De falder langsomt – som er de en anelse vægtløse (det havde de 
været, hvis de ikke havde ødelagt rummets perfekte stasis). I bunden (spidsen) spejler et sort 
vand stjernerne, og der anes sære klippeformationer og andre former. De kan lande tørt eller 
vådt som det nu passer SL. 
 
Det allerhelligste 
Klippestrukturerne er meteorsten, forvredne af det ydre rums Kaos og friktionen på vej ind i 
denne verden. De andre former er sværere at tyde (forvredent, forbrændt, dækket af slim, 
stjernestøv og sære alger), men det er den ældgamle Slanns himmelskib der ligger i det mørke 
vand. Døren ind ligger under vand: en jerndør med et hjulhåndtag; når man kommer ind i 
seglkammeret er trykket bevaret, og vandet holder sig ude. 
 
Himmelskibet 
Et rumskib. Kald det alt muligt andet, men det er det, det er. Af den helt corny slags: metalskrog, 
store bolte, finner og koøjer. I dets indre ligger den ældgamle Slann og sover: en frøagtig 
mandsling der svæver i en klistret masse inde i en glaskuppel – han har en glaskuppel om sit eget 
hoved. Piloten (“Nyzqtiql”) klarede ikke turen gennem portene – han er blevet gal, og en del af 
hans fornuft er fanget i Warpspace udenfor verden. Men hans krop er fanget her. Skibet var fra 
starten klistret til i forvandlingsstøv, og siden har piloten drømt en jævn strøm af Kaos ind i 
verden. Han er nu meget magtfuld – legenderne taler sandt: han kan gøre drømme virkelige, 
men alting er farvet af hans mareridt, ligesom Templet.  
 
Klimaks 
Eventyrerne kan sagtens finde en måde at kommunikere med piloten. Han vil gerne opfylde 
ønsker, til gengæld for fred eller at komme hjem (hvor det så end er). Han hersker her, og kan 
animere omgivelserne til at angribe eller simpelthen påkalde Kaosdæmoner – de er lige ved 
hånden. Under alle omstændigheder er skibet og særligt piloten en Kaospestbyld, som bør 
presses ud. Jeg forestiller mig, at de knuser glasset og dræber den ældgamle Slann eller får sendt 
glaskuglen ud i rummet. En malstrøm omgiver skibet, det sorte vand koger, og som et 
kæmpemæssigt afløb skylles himmelskibet ad underjordiske strømme ud i havet.  
 
(Hvor det måske bliver starten på en Verdensomsejling Under Havet, eller det blot knuses på 
smult vand, i mirakuløs nærhed af deres eget skib, Ad Astra.) 
 
 



Bipersoner 
 
Slann 
Slaver 
Øglemænd 
Kaos 
Dæmoner 
Præster 
Krigere 
Vilde dyr 
 
 



Karakterer 
 
Fire eventyrer-typer: tvetydige, griske, modige etc.  De er alle en form for kættere indenfor hver 
deres område (der igen er en slags variation over det klassiske party). De har hver i sær et  eller 
flere mål de vil opnå – det skal ikke stå skrevet direkte at “Du er forræderen”, men det ligger i 
målet at det er så vigtigt for karakteren, at det kunne bryde gruppetilhøret. 
 
De er vesterlandske af udseende: malplacerede i settingen, svedige, beskidte, seje og verjbidte, 
lastet til med udstyr og attitude. Tanken er at de udgør et samlet billede af vilje, kompetence og 
magt, og at de samtidig er meget på udebane. 
 
Spilpersonerne er først og fremmest et redskab til at udforske Templet, og i den henseende er de 
et “party” (de er muterede versioner af Fighter, Wizard, Cleric og Thief). Men de må gerne have 
lidt kant, og hvis de finder redemption er det jo bare ekstra fint. Det belønnes med XP, Fate & 
Fortune og medindflydelse. De er seje – betragt dem som Warhamer-universets svar på 
medium/high level karakterer. 
 
 
Kaptjan Otto 
Kaptajnen (skibsreder) er ude efter rigdom. Han er risikovillig, men krævende overfor sine 
omgivelser og en blodtørstig mand. Hans skib er Ad Astra, en sej, knirkende galeon. 
 
Udseende: Tatoveret, skægget, ramsaltet; forfængelig  
Klæder: Fine og dyre, i sort og mørke broderier 
Våben: Økse, rapir, læderbrynje, knojern 
Gear: Krudt, krog, reb, værktøj, kul og kridt,  
 
Kroge: 
- har selv været i fængsel 
- har altid været fattig 
- sejler uden patent; dvs. han er pirat, trods sit fornemme resume 
 
Baron Axelbrand 
Baronen har sin adel, men han er mere optaget af kunst, opfindelser og store visioner – om at nå 
stjernerne, også bogstaveligt. Han står på det klassiske tveæg mellem gal og genial.  
 
Udseende: Høj og tynd, briller; vildt hår 
Klæder: Beskidt fløjl, famlede farver og flossede broderier. 
Våben: Rapir og parérkniv, blunderbuss, brystplade 
Gear: Astronomiske måleredskaber, opslagsværk, guldmønter, drugs, tegnegrej 
 
Kroge: 
- begyndende mutation 
- grænseløs nysgerrighed 
 



Mester Fabin 
Sigmarpræsten er her ikke i første omgang for at omvende nogen, selvom det kommer naturligt. 
Han er på jagt efter virkelige mirakler, og det kan finde i den sære kultur omkring det gamle 
tempel. 
 
Udseende: Senet; læderhud; sorte skægstubbe og trimmet hår 
Klæder: Sort robe kantet med guld udover rejsetøj og en løs bomuldsskjorte 
Våben: Stridshammer, brynje, kortsværd, præstestav 
Gear: Divineringssæt, salver, urter, ceremoniel kniv, klokke, bønne-/salmebog, talismaner 
 
Kroge: 
- ulmende fanatiker 
- hans broder forsvandt på en missionsrejse 
- af en kætterisk gren af kirken der leder efter et sted at skabe en ny menighed 
 
Doktor Reiss 
En aktiv politiker: ambitiøs, skånselsløs overfor sine fjender og han er mere en machiavelliansk 
prins end en selvopofrende samfundstjener. Erobring, slaver og udbytning er naturlige aktiver 
for en moderne nation. 
 
Udseende: Stor brutal mand, busket overskæg; intenst blik 
Klæder: Høje støvler og bukser af vandskyende skind, jakke; jæger-look 
Våben: Huggert, armbrøst, tre små bomber 
Gear: Lirkesæt, spejle, forstørrelsesglas, glasperler, snaps i lommelærke 
 
Kroge: 
- gældsramt og i politisk exil 
- forbryder 
 
 
 
Resourcer 
 
Jeg har en løs tanke om nogle ressourcer der er fordelt mellem de fire eventyrere, og som de kan 
sætte i spil under nogle bestemte omstændigheder. Men det er mindre relevant nu hvor scenariet 
er gået fra verdenserobring til ren dungeon.  
 
Soldater 
Mandskab 
Teknologi 
Magi 
 


