
Opera 7: Blitz & Donner 
 
Deadline: 10. december, kl. 12.00 
Stikord: torsdag 
Opera: den fede dame 
Ord:  2.999 
 
Det er en mørk og stormfuld nat. En tvehalet komet stryger henover himlen. Et barn skal fødes. 
Men Onde Kræfter hærger i natten og vil forhindre fødslen. Det er op til fire vrede, gamle mænd 
at holde Fjenden stangen. Deres mod og egenskaber vil præge barnet. Den ufødte Sigmar. 
 
Dette scenarie foregår i Gamle Dage. Dengang var rigtige mænd endnu mere rigtige. Det betyder 
at de med nutidens øjne (år 2522) var nogle fandens karle, der nærmest var usårlige og at de 
uden at blinke kunne kløve 17 mand på tværs. Det er selvfølgelig til dels legenderne der taler, 
men det er til dels også sandhed. Så de her drenge kan nogle ting der ikke er dækket af 
Warhammer 2-bogen.  
 
Dette scenarie er meget løst præsenteret – der er flere dele der skal spille sammen, og det er 
denne lim der er svær at få på plads med begrænset plads og tid. Men elementerne er tænkt 
sådan: Der er en rammefortælling: Sigmars fødsel og de tegn der gives på hans storhed. Så er der 
fire gamle krigere der skal holde fjenden stangen, og genrejse deres ære. Der er valpladsen – en 
snæver dal med sit terræn, bondgårde og komplikationer. Der er fjenden – her i form af fire 
angrebsbølger. Og endelig er der et system der tjener til at reducere terningerul og give plads til 
rollespil.  
 
Og dermed er det tydeligt at jeg har gabt over for meget! Men se om der ikke alligevel tegner sig 
et mønster … 
 



I kometens spor 
 
Den tvehalede komet er forbundet med Sigmars komme, og bruges i hans skjold. Men den kaldte 
ikke kun på ham: med sig bragte den også en hord af uvæsner. Måske for at hindre hans fødsel 
(som en monstrøs Herodes på jagt efter drengebørn), eller måske fordi han i fjendens hænder 
kunne blive deres uovervindelige “Führer”. 
 
Den præcise sammensætning af hæren er uinteressant. Det interessante er dem spilpersonerne 
kommer i clinch med. Men alt det onde er her.  
 
Kampene foregår i en lille dal vest for Sigmars fødeby. Kometen skyder østpå. Fjenden skal 
igennem her. Spillerne får kortet og kan sammen beslutte deres forsvarslinje, og efter en endt 
kamp, må de flytte position (de kan selvfølgelig godt blive angrebet mens de er i bevægelse). Brug 
terrænet og landemærker til at skabe features der kan indgå i kampen. 
 
Jeg har opdelt angrebene i fire bølger. Oddsene er under alle omstædigheder urimelige overfor 
spilpersonerne. Under kampene giver et Banesår mulighed for at udsige en Dom; ligeledes efter 
en kamp, hvis man stadig er i live. 
  
 
1. bølge 
Vejrlig: Torden ryster jorden 
Farver: Sort/brun/rød/bronze 
Fjende: Bissende bæster; beastmen og lign. 
Fokus: Intet fokus. Nogle er større end andre (minotaurer, f.eks.), men de er at betragte som en 
enhed. Tjener mest til at bringe krigerne sammen. Giv dem nogle uskyldige at forsvare, så de 
klart får en fornemmelse af at skulle gøre en forskel. Kampen bør ikke unødigt koste banesår. 
 
2. bølge 
Vejrlig: Lyn slår ned 
Farver: Grøn/stål/knogle/lynglimt (stærke kontraster) 
Fjende: Orker, ogres osv. – mekaniseret og tungt infanteri. 
Fokus: Fokus ikke på monstrene, men på deres krigsmaskiner: Store, tunge rullende ballistaer og 
andre belejringsvåben regner død over Sigmars hjemlandsby – krigerne skal tænke taktisk og 
handle aggressivt. Farligt, men med gode muligheder for heltedåd. 
 
3. bølge 
Vejrlig: Det regner blod 
Farver: Rød/kødfarvet/råddenskab 
Fjende: En håndfuld klamme tentakkelmonstre i et hav af mutantkanonføde. 
Fokus: En mere horror-agtig kamp – fjender der ikke vil dø, væsner der bliver ved med at 
mutere osv. En god lejlighed til at knytte an til kometen, så det hele får en skæbnesvanger 
fornemmelse. Overvej at adskille krigerne i et hav af fjender: det giver en følelse af desperation 
når man kan se ens venner være på skideren uden at kunne hjælpe. 
 
4. bølge 
Vejrlig: Brændende sten fra himlen 
Farver: Flammefarver/koksgrå/dæmoniske, psykadeliske, usynlige spektre 



Fjende: En eller to fæle, store dæmoner, plus nogle smådæmoner og kultiser/præster. 
Fokus: Fokus er på de udødelige dæmoner. Krigernes sværd kan ikke overvinde dem – kun deres 
opsparede karma, og banesår er garanterede. Måske dannes der porte hvorigennem man ser 
glimt af fremtiden – katedraler til Sigmar, den magiske hammer der smeder riget sammen, 
menneskeheden der finder håb mod netop disse dæmoner. 
 
Dalen 
Der hører et simpelt kort med til scenariet (tegnet som streger i sandet, måske med en kvist som 
flod og en sten som landsby etc.). Spillerne vælger (på karakterernes vegne) hvor de vil have 
deres last stand. Det kan give yderligere komplikationer og evt. fordele til kampen: Der kan være 
landsbyboere som kommer i klemme, en budbringer der er fanget i ingenmandsland, en præst 
der insisterer på at forhindre krigerne i at kæmpe osv. Disse elementer er meget vigtige i fht. at 
skabe historie i kampscenerne. 
 
 



Den fede dame 
 
Det er ikke pænt sagt, men overskriften henviser til Sigmars moder. Scenariet slutter når hun 
med et klangfuldt skrig føder Sigmar. 
 
Ingen ved på dette tidspunkt at lille Sigmar bliver den Sigmar, men kometens klarhed lader ingen 
i tvivl om at det er en særlig nat. Krigerne er mærkede, og deres position som “gale vismænd” 
giver dem et lille indblik ind i den gudommelige plan. De er lidt ligesom “de viise mænd fra 
Østerland”, der ikke ved præcist hvad eller hvem, men hvor og hvornår. For krigerne gælder det, 
at de ved en konge er på vej – den mægtigste der endnu har vandret på jord. 
 
Hvis spil-leder/gruppe kan lide ideen kan man vælge at krydsklippe mellem kamp og fødsel. Jeg vil 
ikke gå i detaljer med forløbet i barselssengen, men det kunne være en lejlighed til at give hele 
kampen en symbolsk overtone. 
 
Dom 
Krigerne ofrer sig for Sigmar. Det giver dem Dommens gave: de kan på deres dødsleje eller under 
særligt episke kraftudfoldelser begave Sigmar med en slags profeti. Disse udsagn noteres ned, og 
når den fede dame har “sunget” læses de over den nyfødte. Hvis det passer ind i historien kan en 
overlevende kriger levere dem personligt – ellers skrives de blot som mytiske nedleveringer. 
 
Det kan måske virke lidt abstrakt lige når spilleren skal finde på noget, men jeg tror at det vil 
virke ret stærkt, når man til sidst hører dem i sammenhæng. Spillerne kan tage udganspunkt i 
krigernes egen indre kamp, “Som jeg overvandt min egen frygt, skal du overvinde 
menneskehedens!” eller ønsker afledt af deres egne fejl, “Vend aldrig din broder ryggen!”



Kamp 
 
B&D forholder sig meget løst til de grundlæggende kampregler i Warhammer 2. Det er en episk 
kamp, med fortælleelementer oveni, så der er brug for lidt mere punch. Noget af det er lagt ind i 
et sæt tillægsregler, og noget handler mere om hvordan I spiller kampene. 
 
 
Generelle betragtninger 
 
Statiske runder er med til at skabe en kunstig fornemmelse af tid, og der er noget monotont over 
at sidde og vente. Dertil er det heller ikke “filmisk” – andre medier er fyldt med hårde klip, 
slowmotion, zoom, blackouts etc. der er med til at skabe intensitet. Første mål er at gøre kampen 
til en fortælling. Det næste er at benytte sig af teknikker der er med til at få den historie frem. 
Når man betragter kampen som en historie, så bliver det også straks klart at det ikke dur at have 
SL kontra spillere – man er måske nok på hver sin side, men man er fælles om historien.  
 
Kampen som fortælling: Kampen i B&D er ikke afgrænset i tid og rum – udover at den foregår 
natten for Sigmars fødsel, et sted i nærheden af hans fødested. Men den kan bølge henover 
markerne, og veksle i tempo. Man må udvælge sig nogle kampsituationer der bliver emblematiske 
for hele nattens strid. Der gives i scenariet nogle eksempler, andre kan opstå ud af spillet. Men 
hver gang I vælger en ny kamp, skal der defineres nogle kriterier: Hvad kæmper vi for? Hvad er 
min personlige indsats? og lignende. Kampen skal besvare disse overordnede spørgsmål. 
 
Fortælleteknikker: Der er mange kneb til at stramme kampbeskrivelserne op, men det svære er 
at bringe dem ind i fortællingen uden at det bliver kunstigt. Derfor er “zoom-level” væsentligt: 
Detaljerede beskrivelser i slag-for-slag sløver kampen ned, så det må man spare til situationer der 
kan tåle slowmotion; i fugleperspektiv kan detaljer derimod skabe en episk og gribende stemning.  
 
Ansvarsfordeling: I B&D hjælper alle til med at positionere scenen, så ingen kan sige, “Jeg 
troede jeg var i dækning bag dyssen!” eller lignende. Skift mellem teknikker er et fælles ansvar for 
spiller og SL, og det bestemmer meget af kampens kriterier: Spiller A har en personlig stake, 
mens Spiller B har erklæret, at han bare forsøger at holde sig i live og hjælpe sine venner. I 
runde-styret kamp ville B kede sig – men her kan han i stedet skifte fokus og beskrive kampen i 
bredere termer, fordi han har overblik. A skal derimod følges tæt i forfølgelsen af hans mål. Og 
generelt: Spillerne beskriver selv deres successer, Banesår og Domme. 
 
 
Regler 
 
Det sidste I ønsker er at komme til at rulle som efter WFRP2 reglerne. Hver kriger har 3 angreb, 
og overfor en simpel orkfjende der angriber 2 til 1, bliver det en runde med 20 angreb + Dodge, 
skade, Crit etc. – et sandt helvede af monotoni. Jeg har ikke fået dette system på plads, men 
intentionen er at få en kamp bragt ned på en håndfuld rul per spiller i alt. Hvor man sædvanligvis 
udveksler terningerul mellem spilpersoner og SL-fjender, så er tanken her kun at se på kampen 
udfra spilpersonernes synspunkt – fjenden er en (næsten) ustoppelig kraft, så terningerullene 
reflekterer hvad krigeren gør ved den situation. 
 



Angreb/forsvar: Det basale rul. Læs mørk terning først: dette er angrebet. Læs dernæst lys 
terning først: dette er forsvaret. Eks.: Blå terning: 5, Hvid: 3 – angreb er 53, forsvar 35.  
Skade: Når slagudvekslingen er udregnet, tager krigeren skade. Det rulles som et antal d10. Hvis 
resultatet er lig/over krigerens W mister han 1. ’0’ tæller altid som skade. Dvs. han i starten er 
næsten usårlig, men så går det stærkt ned ad bakke til sidst. [NB: i dette system vil de ikke have 
meget over W10, hvilket ellers ville være naturligt.] Eks.: kampen mod orkerne giver 5 skade, og 
krigeren har W9 - terningerne giver 9, 8, 5, 4, 1 = 1 succes og W falder til 8. 
Risiko: Fjenderne giver en vis portion skade afhængig af om de rammer eller ej, deres antal 
(ratio) og hvor villig krigeren er til at sætte sig selv i fare: Visse Mandige gerninger (Mag) koster 
automatisk et W-tjek, og spillernes beskrivelser kan giver dem masser af bonusser på angreb og 
evne til at bestemme kampens gang, men risikerer samtidig mere skade. 
Styrkeforhold: Et udtryk for krigernes styrke kontra fjendens, herunder antal, udstyr, moral, 
kampevne mm. Alt andet lige så vinder den stærkeste af parterne når alt dette er regnet ud og 
hvis terningerne ikke spiller ind. Så hvis krigerne er i undertal må de tage større Risici eller bruge 
Mag for at forbedre deres odds. [Jeg ser også dette som et parameter at fortælle ud fra: at vende 
krigslykken er dramatiske oplæg – at give sig selv mulighed for at rulle flere Angreb.] 
 
 
Banesår  
 
Èn ting er hvordan krigerne spreder død og ødelæggelse, noget andet, og mere vigtigt, er 
hvordan de dør! [Tanken er at man kan tåle et antal Crit og alligevel kæmpe videre til et passende 
sted i fortællingen.] 



Manddig gerning - “Mag” 
 
En del af karaktereres særlige evner er beskevet som Manddige gerninger. De fungerer lidt 
ligesom magi, i og med at man ruller sin Mag stat (= Manddig gerning) og lægger resultaterne 
sammen: hvis man ruller lig med eller højere end Gerningens krav, kan spilleren bruge evnen. 
Har krigeren noget på spil kan det give en bonus d10; andre spillere (inkl. SL) kan i enighed give 
en d10 (typisk for godt rollespil); omvendt kan SL trække en d10 hvis betingelserne i Mag-
beskrivelsen ikke er opfyldt eller krigeren mangler begge arme. 
 
Flere af disse opløser rundestrukturen – det er bevidst, og for at skabe en ekstrasej situation. 
Andre er i virkeligheden noget en kreativ spiller kunne have fundet på selv – men ofte bliver 
specialmanøvrer meget omstændelige i systemer – derfor stillet dem op som noget der bare 
virker, og sværhedsgraden er lav. 
 
Hver spiller starter med 4 Mag-manøvrer og 4 i Mag. Der er også en fælles pulje, man kan 
trække fra – de 4 første er bare for at spilleren har nogen han har styr på fra starten, og som er 
unikke for ham. Jeg vil lave dem som kort, så spilleren har let overblik over sine valgmuligheder. 
Man kunne sagtens forestille sig flere manøvrer. 
 
Mag-Manøvrer 
 
Spidder: støder eller kaster et spyd så hårdt, at det gennemborer indtil flere fjender. Dif:12 
Nedstryger: svinger sit våben så hårdt at hvert hug fælder flere fjender på én gang. Dif:15 
Skarpretter: kan med et hug kappe lemmer af. Dif:12 
Ustoppelig: tordner gennem fjendens rækker og fejer alle af vejen. Dif:19 
Skalleknuser: hugger igennem skjold, sværd, hjelm og hjerne med ét mægtigt slag. Dif:15 
Tordenslag: et dræbende næveslag/skalle/spark. Dif:12 
Genbrug: kan flå et våben ud af sin egen krop og vende det mod fjenden igen. W=1. Dif:16 
Stålflækker: splintrer fjendens våben eller skjold. Dif:10 
Dødsstød: det afgørende stød der kan fælde selv det største monster (hvis det i forvejen er 
såret). W=1. Dif:22 
Lynkile: et præcisionsskud/-kast, f.eks. et spyd i øjet eller en pil i rustningens svage punkt. 
Dif:17 
Spæklag: et angreb der ville have givet Banesår rammer i stedet harmløst i fedtet. W=1. Dif:12 
Hjertesuk: effekten af et Banesår udsættes til krigerens sidste suk (afsluttet en kamp eller sagt 
sin Dom). Dif:9 
Rambuk: et gennembrydende angreb – f.eks. på en skjoldmur eller mod en palisade. W=1. Dif:22 
Dødsgreb: krigeren tager sin banemand med sig i døden – vrider f.eks. halsen om på en drage, 
mens den knuser ham under sin klo. Dif:20 
Bolværk: hertil og ikke længere – krigeren kan ikke presses tilbage. W=1. Dif:20 
Sejrssang: ved at rime sejrssikkert vender krigeren kampen til sin fordel. Dif:15 (+rim) 
Brølet: fældet af et Banesår udstøder krigeren så frygteligt et brøl, at fjenderne fryser, og 
frændernes mod løftes op. Dif:17 
Udfordring: påkalder en specifik fjende der må komme – derpå må de udkæmpe en duel til 
døden (ingen kan blande sig). Dif:12 
Kaldet: opsøger en specifik fjende, som ikke kan undslå sig for en duel til døden – ingen kan 
standse krigeren på vej til sit fjende. Dif:12 
Tvekamp: en ægte tvekamp foregår udenfor tiden og til sidste blodsdråbe. Dif:12 



Kæden: krigeren kommer ind i en god stime af hug der alle er dødelige; kæden hopper først af på 
et dårligt rul. W=1. Dif:20 
Rullesten: med overmenneskelig styrke samler krigeren noget stort og tungt op (kærre, hest, 
etc.) og kyler det ind i den fjendtlige hord med dødelige konsekvenser. Dif:18 
Blodtørst: stiller sin tørst på fjendens blod og genvinder sin styrke. Negerer 1 W. Dif:15 
Banemand: krigeren er bragt til verden for at fælde netop denne fjende – han husker pludselig 
et kvad … Dif:15 (+rim) 
Ryg-mod-ryg: to krigere bliver som én i kampen. Dif:24 (rul sammen) 
Ulven: krigeren kaster sig ud i ubevæbnet berserkerkamp – dræber med næver og tænder. W=1. 
Dif:17 
Kastebold: griber en fjender og kaster ham i døden – f.eks. mod en klippe, i dybet eller ind i 
fjendens spyd. Dif:13 
 
 



Karakterer 
 
En generisk beskrivelse af dem er: halvgamle, skæggede, muskuløse, frygtløse/halvgale, 
skræmmende … 
 
Spillerne bør selv udstyre deres krigere – det er en vigtig del af forberedelsen og taktikken at 
geare op. Desuden er tidsfornemmelsen i scenariet sådan, at de kan nå at knække mange våben 
undervejs – det skal med andre ord mere være et grafisk element, end et regelteknisk valg.  
 
I fbm. beskrivelsen i det følgende er der et par rygter; jeg forestiller mig dem brugt som 
inspiration til snak mellem kampene og oplæg til at mane dem i jorden eller leve op til dem under 
selve kampene. De laves fysisk som lapper som man kan trække som en god åbning på en 
mandfolkesnak. “Jeg hører at du …”, “De siger om dig at …” etc. 
 
 
Rainer “Méned” 
Rainers jarls hoved endte på en stage. Til trods for at Rainer havde lovet ham sin beskyttelse. 
- beskytter: vil rette op på sit fejlsagne løfte og beskytte fødslen 
 
Snak: 
- Rainer holdt sværdet i skeden fordi han selv stod til at vinde ved jarlens død. 
- Rainer kan ikke respekterer en konge der ikke er konge over alt. 
- Jarlen døde, men Rainer holdt jarlens trone fri fra fjenden; til sidst sank han selv om i den, og 
hans blod løb som en kåbe bag ham. 
 
 
Boldt “Blodsbod” 
Boldt drak sig fuld og hånede guderne. Siden har han været forbandet. 
- anger: at bekæmpe Blodsporet (kometens lysspor) kan genrejse hans menneskelighed 
 
Snak: 
- Guderne har kun pis til overs for Boldt – det er derfor de ikke har straffet ham; ikke for de 
frygter ham. 
- Boldt er en hellig, men dødelig mand; han kender gudernes vilje bedre end dem selv, og derfor 
hader de ham. 
- Boldt selv har gudeblod i årene; det er okay at spotte sin egen familie. 
 
 
Kessel “Ormehjerte” 
Ransmænd tog Kessels datter. Han erklærede hende død samme dag og har aldrig søgt hende. 
- samvittighed: hævn over fjenden og sammenhold overfor venner 
 
Snak: 
- Kessel slog selv datteren ihjel. 
- Kessel har fundet datteren, men hun lå i med mændene, og hellere end at slå hende ihjel, stødte 
han hende fra sig. 
- Ransmændene viste sig at være en sammensværgelse, så Kessel holder datteren skjult og venter 
på dagen hvor han knuser sin fjende én gang for alle. 



Folkvar “Tveæg” 
Folkvar var altid parat til at hjælpe andre. Først sent fandt man ud af, at der altid var en pris. 
- uselvisk: vil gøre alt for andre 
 
Snak: 
- Folkvar misbruger sin magt i inderkredsen til at skabe sin egen magtbase. 
- Folkvar tager kun fra de grådige – en dag bruger han midlerne til at vende magten mod dem der 
uretmæssigt søgte at vinde sig fordele. 
- “Tveæg” henviser faktisk til den tohalede komet: dette er Folkvars stund. 
  


