Det var en tidlig sensommer aften. Blæsten stod med regndråber omkring den øde kro. Indenfor var luften tyk af røg og latter. Pludselig gik en bølge af tavshed gennem forsamlingen. I døren stod en høj mager man, med sort kappe og en spidshat, af den slags kun troldmænd gik med.

”Er der lejesoldater til stede?”, spurgte han, og fortsatte ”Jeg har et job som betaler vel. En ekspedition til de Grå Bjerge!”

Enkelte hostede undskyldende og kiggede væk, mens andre virkede mere interesserede. Troldmanden slog sig ned ved et bord foran den store pejs, skubbede brødstumper og ølkrus til side, og bredte et stort kort ud foran sig. Efter et kort øjeblik havde han samlet en mindre flok af slagsbrødre, veteraner og lykkejægere omkring bordet.

”Det drejer sig om de gamle dværgehuler…”, sagde troldmanden og kiggede indforstået på dem.

”Jamen, det er jo orke-land!”, udbrød en lille mand med et tyndt overskæg nervøst, til resten af bordets morskab.

”Ja netop!”, svarede troldmanden.

...

Hvert år dør tusinde af orker for blodtørstige heltes hænder. Dette er historien om 5 af dem.

Intro
Velkommen kære spilleder. Velkommen til et scenarie som både er en stor joke og et meget seriøst forsøg på at gøre det som kun rollespil kan. Få deltagerne ind under huden på en fremmed og anderledes tænkende person.

De Fremmede opstod som direkte reaktion på en debat på rpgforum.dk. Jeg var træt af fantasy og brokkede mig højlydt og provokerende over genren og stort set alt hvad der hørte til den. Jeg var først parat til at forbyde den for altid sammen med MC Hammer-bukser og hønseringe. Senere da jeg var blevet debatteret lidt på plads mente jeg at der godt kunne skrives gode og anderledes fantasy-scenarier hvis bare forfatterne formåede at gå efter den gode fortælling i stedet for genren. En af de andre debattører tog mig på ordet og opfordrede mig til at skrive et fantasy-scenarie til Fastaval. Et scenarie som både viste at den gode fortælling godt kunne eksistere i en fantasy-setting, og at fantasy-settingen kunne gives nyt liv ved at gå utraditionelt til værks.

Fra at være fantasy-modstander blev jeg altså pludselig fantasy-nekromancer. De Fremmede er mit forsøg på at vække genren til live efter mange års dvale…
Grundide
Ideen er ligeså simpel som den er svær at gennemføre. De Fremmede tager spillerne ved næsen og lader dem opleve bagsiden af en traditionel fantasy-verden. De spiller orker der oplever en gruppe af tungt bevæbnede fantasy-helte invadere deres tunnelsystemer.

Scenariet er på overfladen et klassisk (teenage) gyser-scenarie med fokus på det fremmede og ukendte og overgangen fra ung til voksen. Det foregår i en stamme-setting, hvor teknologien er på et lavere stadie end i traditionel fantasy, men hvor magi og overtro lever i bedste velgående. Det er det jeg kalder tribal fantasy. For spillerne og ud fra foromtalen virker det sikkert lidt som Elfquest eller lignende. En gruppe unge stammemedlemmer er udvalgt af de ældre til at rejse til nabostammen og hente en ung shaman som har været i lære der i 2 år. Hun skal tilbage og tage den gamle shamans plads da hun ligger for døden. Den unge shaman er selvfølgelig de ene af de unge krigeres gamle kærlighed. Med sig  har gruppen en enkelt træl til at varte sig op. Da de har hentet den unge shaman og vender tilbage til deres hjemlige tunneler opdager de at noget fremmedartet og farligt har invaderet deres hjem og dræbt alle. De bliver afskåret fra udgangen og skal nu både overleve, forsøge at slippe væk og redde en vigtig magisk genstand fra at falde i de forkertes hænder. Undervejs vil flere af dem blive dræbt af de ukendte fremmede. Måske ender det med at hovedpersonen slipper væk og får tilkaldt hjælp. Måske ender det med at alle dør.

Spillerne får ikke at vide, at de er orker, før meget sent i scenariet. På det tidspunkt har de levet sig ind i rollerne og den tilhørende stammeverden. Fortæller man dem fra starten at de skal spille orker, vil det hele falde til jorden i platheder og fordomme overfor orker.

På den måde kan De Fremmede ses som et politisk scenarie der forsøger at vise spillerne at der altid er et offer, selv i en fantasy-kampagne. Orker er også mennesker, eller noget…

Hvordan er denne tekst bygget op?
Teksten som du sidder og læser er delt op i fire dele: 
Den første er introduktionen som du er ved at være færdig med. 

Den anden del fokuserer på hvordan du opretholder det bedrag scenariet bygger på. Hvordan du, som spilleder, formår at holde det skjult for spillerne at de er orker uden at ødelægge oplevelsen. 

Den tredje del er selve scenariet, der på klassisk vis gennemgås skridt for skridt. Her er også tips og tricks til at skabe den gode gyserstemning, samt hjælp til hvis handlingen kører fast. 

Til sidst har vi spil-personerne.


Snyd og bedrag 
Rollespil er et unikt medie fordi man her kan komme ind i en anden person og opleve en handling set fra dennes øjne. Man kan for en tid være et andet og fremmedartet væsen. Men det er min påstand at dette skal hjælpes på vej for at virke ordentligt. Hvis man beder en gennemsnitlig rollespiller om at spille en ork vil denne have så mange ideer om hvad en ork er at han ikke vil kunne sætte sig i orkens sted og opleve verden som en ork ville opleve den.

Alt hvad en almindelig rollespiller ved om orker har han fra fantasy-litteratur og –spil, hvor orkerne stort set altid er fjenderne. Ondskabsfulde endimensionale væsner der kun tjener til at hæve ens beholdning af erfaringspoint. Det ville uundgåeligt være en sådan ork der ville blive rollespillet. Selvom man gjorde et stort nummer ud af at beskrive orken som et positivt tænkende væsen i personbeskrivelsen ville den klassiske kanon-fodder-ork stadig ligge og lure i spillerens bevidsthed. Dermed ville man ikke have opnået det man ønskede. Man ville ikke få oplevelsen af at være en ung bange ork der konfronteres med sit største mareridt.

Det er også nødvendigt for at scenariet skal fungere som gyser at modstanderne er ukendte. Havde vi fra starten fortalt at de var orker skulle der nok ikke den store fantasi til at forestille sig hvem de fremmede så er. Det hele er jo, som i alle gysere, ret banalt. For at give dem den rigtige fornemmelse af at være udsat for en ukendt fare må altså skjule hvem de selv er.

Først hvis en spiller hele scenariet igennem har spillet et stammemedlem, en ung kriger, en usikker teenager på tærsklen til at være voksen, vil vi virkelig have formidlet hvordan det er at være en ork der bliver angrebet af en flok fantasy-helte. Først da vil missionen en succes…

Ideen er ikke ny. I Alex Uths scenarie Arken snyder man også spillerne efter samme model. For at forstå hvordan en skizofrem patient oplever verden bliver man nødt til at narre spillerne til at tro at de ikke er en skizofren patient. Hendes scenarie ville ikke have virket ligeså stærkt, hvis man fra starten havde fortalt spillerne, at de spillede hver deres del af en patient med flere personligheder. Man kender også problematikken fra Hollywood. Fight Club er et eksempel på en film der benytter sig af samme kneb.
At være eller ikke være…
Spørgsmålet er, hvordan man formidler et helt scenarie til en gruppe spillere uden nogensinde egentlig at fortælle dem hvem de selv er. Det er ikke nemt, men det kan lade sig gøre.

Svaret ligger i tre regler eller værktøjer: 

For det første skal alle beskrivelser være relative og set fra en orks synspunkt. Dette gøres nemmest hvis du som spilleder hele tiden ser dig selv som værende en ork også. Når du så beskriver personer de møder vil det være som en ork ser dem, ikke som du gør. En ork ser relativt på tingene i forhold til sin egen orke-eksistens. Det at være ork inddrages ikke.

Det lyder mere kryptisk end det er. Ideen er blot, som jeg går mere i dybden med i de to næste afsnit, at vælge relative beskrivelser frem for absolutte. En person de møder beskrives som værende stor og stærk (i forhold til dem selv) ikke som værende to en halv meter høj, med grøn hud og røde øjne. Husk på at spillerne (og du) selv er orker med grøn hud og røde øjne, derfor er den information unødvendig.

Det betyde ikke at du ikke hele tiden kan more dig, i stilhed, over deres rollespil. Der er nu noget sjovt ved at se to rollespillere spille orker som er forelsket i hinanden.

Den anden regel er at du som spilleder skal vælge dine ord med omhu. Sørg for at vælge ord som på overfladen betyder det samme, men som egentlig ikke indeholder det du gerne vil undgå. Du skal fx undgå at kalde andre orker for mennesker (hvilket de ikke er), eller orker (hvilket vi gerne vil skjule at de er). Du bruger derfor ord som stammemedlemmer, folk, personer, krigere, unge, gamle, etc. Alle sammen ord der beskriver de andre orker uden at afsløre at de er orker.

Den sidste regel er den sværeste. Den går simpelthen ud på at være en god spilleder. Jo bedre du formår at formidle orkernes omverden levende for spillerne jo færre spørgsmål vil de stille. Jo bedre du formår at holde gyser-stemningen jo mindre tid bliver der til at tænke over detaljer som hudfarve og lignende. Du skal holde tempoet og hele tiden fylde ud med gode beskrivelser, så skal de nok forblive i illusionen.

Læg mærke til at jeg i selve scenariet stort set aldrig bruger ordet ork. Jeg har skrevet scenariet ud fra de tre samme regler som jeg lige har nævnt. Det hjælper dig til selv at overholde dem. Kun på det punkt i scenariet hvor det vil passe bedst at afsløre hemmeligheden lader jeg maskerne falde. 
Scenariets setting
Det er vigtigt at du fra starten får beskrevet den verden scenariet foregår i. Jo bedre du har gjort dette, jo mindre er chancen for at en af spillerne stiller et træls spørgsmål.

De Fremmede foregår i en bjergrig region af en almindelig fantasy-verden. Her bor en lang række orke-stammer i dalene og i gamle hulesystemer, efterladt af dværgene, i de store bjerge. Det er generationer siden at orkene har været i rigtig kontakt med menneskene i landene mod nord. Kampene huskes kun svagt i orkernes myter, som den gang alle stammerne kæmpede mod en fælles fjende.

Det teknologiske niveau blandt orkerne er lidt lavere end standarden i en fantasy-verden. De har grove metal våben, men deres rustninger er lavet af læder. De går klædt i grove klæder og dyrehuder.

Nedenfor kan du læse hvordan du skal beskrive omverden for spillerne ved spilstarten. Beskrivelsen er lavet til at komme nogle af deres spørgsmål i forkøbet, så forsøg at holde dig nogenlunde til den. Selvfølgelig ikke ordret, men indholdsmæssigt.
Omverden
I lever i en bjergrig verden. Rundt omkring jer laver andre stammer som jeres egen. Nogle af dem lever i dalene andre, ligesom jer, i huler i bjergene. Ellers kender I ikke til andre folkeslag i verden.

Klimaet er barskt og jorden egner sig ikke til landbrug. I lever derfor af jagt og af at samle føde.
Stammen
Jeres stamme hedder Blåhætterne. I tilfælde af krig eller fest maler i jeres ansigter med blå mønstre, og tager blå hætter på.

I bor i et tunnelsystem i det bjerg som kaldes Moderbjerget. I de forreste huler bor ingen, derfor kaldes de ingenmandstunneler. Så kommer de huler hvor I bor, samler mad, plukker og presser svampe og hvor jeres værksteder ligger. Bag ved dem ligger et netværk af tomme huler. I midten ligger den største hule, storrummet. Bag Storrummet ligger de forbudte huler.

Jeres stamme er kendt for sine smukke klæder. Vævet af planter og farvet i saft fra svampe der vokser i hulerne. Disse klæder bytter I til våben, perler og fredspagter, hos de andre stammer.

Syd for Moderbjerget i den nærmeste dal, bor Rødryggene, dem har I en fredspagt med. Deres stærke krigere har svoret at beskytte jeres stamme mod de andre stammer.

I går klædt i klæde, med støvler af læder og tykke vamse som beskyttelse. Jeres smed kan lave gryder og potter, samt pilespidser, knive og sværd. De andre stammer har bedre våben end jer.

Ikke kan ikke se i mørke, men der skal næsten ingen lys til før I ser ret klart. Fakler bruger i kun for at give ekstra lys, eller for hyggens og varmens skyld.

Jeres stamme har, ligesom andre stammer, en mængde trælle. De taler deres eget sprog, er upålidelige, tyvagtige og dovne. Selvom de er små kan de udholde meget arbejde. De er et eller to hoveder mindre end jer, men en del tyndere.
Modergudinden
Jeres stamme står under den store Modergudindes beskyttelse. Modergudinden er symbol på alt hvad der er godt og trykt. Hun er netspinderen der har lært stammen at væve klæde. Hun er helbrederen, hvis børn spinder net der kan hele sår. Hun er vogteren, hvis ånd lever i hulerne i bjerget. Hun er moderen, der har tusinde børn, og I er alle et af dem. Modergudindens børn, spinderne, er hellige.

Moderguindens statue er det helligste stammen ejer. Den står bagerst i Storrummet. I maven af statuen er en stor krystal, ved navn Åndestenen. I den bor Modergudinden og forfædrenes ånder. 

Modergudinden kontakter stammens shaman i drømme. Shamanen hedder Vogtersken og bor ved statuens fod. Med Modergudindens hjælp kan Vogtersken både spå om fremtiden og helbrede sår. Hun kan også forbande folk og ridse mægtige runer.
Myter
Når stammens medlemmer sidder omkring bålet om aftenen fortælles der myter til de små. Der fortælles om dengang alle stammerne sloges mod en fælles fjende, i stedet for at kæmpe indbyrdes. Der fortælles om de skrækkelige væsner der bor dybt under jorden i de gamle gange. Der fortælles om det vigtige i at holde sig på god fod med de andre stammer. 

Der fortælles om Modergudinden og hendes eventyr. Hvordan hun skabte bjerget og dets huler som bolig til Stammen. Hvordan hendes børn viste hvordan man spinder klæde. Hvordan hun i drømme fortalte den første Vogterske hvordan man heler sår med spind.

Der fortælles også spøgelseshistorier om gengangere og frygtelige væsner i dybet.

Nogle af de andre stammers shamaner kan lave ild ud af ingenting og skabe drømmesyner om dagen. Der findes også skrækkelige væsner i dybet som kan mere end dette.

De fremmede
De Fremmede er en stor gruppe fantasy-helte, anført af en troldmand. Alle heltene er krigere i tunge metal-rustninger. Dette har spillerne aldrig set. Husk på at de er unge orker, vokset op i en tid, hvor orkerne har levet i fred i bjergene.

Når de fremmede beskrives er det altid hurtigt og uden detaljer. Deres hud er af metal. De har ingen ansigter. De har sære våben som skærer igennem læderbrynjer som var de af smør. De taler til hinanden med underlige skrigende lyde. Orker taler jo med et mørkt gutteralt sprog, ergo må de opfatte menneskesprog som skingert.

Hvis de får et glimt af de fremmedes leder, skal han beskrives som højere end de andre, med sorte klæder og et underligt spidst hoved med hår over det hele (hans skæg). Pas på med at præsentere dem for troldmanden før du er klar til at lade dem finde ud af at de er orker. Hans beskrivelse kan godt afsløre hemmeligheden for skarpsindige spillere. Sørg for at skildre ham nærmest som en stort sort dæmon. Jo mere underlig, skræmmende og fremmedartete du beskriver ham, jo mindre er chancen for at de gennemskuer at han bare er en almindelig troldmand.
…ud af skabet!
Når du er klar til at afsløre de fremmedes sande identitet, kan du for eksempel lade spillerne nedkæmpe en enlig helt. Da han dør, falder hans hjelm af, og du kan malende beskrive hans ulækre indre der er sært dejfarvet Ansigtet har små tænder og skræmmende hvide øjne med en grumset plet i midten. Lidt samme farve og form som en gris!

Der skal ikke meget til af den slags før der går et lys op for spillerne. Generelt er det nok bedre selv at sprænge bomben, end at lade en af spillerne afsløre det for de andre. Så hvis du mærker at en af dem er ved at lugte lunten, er det måske en ide at tage føringen og afsløre det på en fed måde.

Når det først går op for dem at de spiller orker, skal du nok regne med at den tunge gyser-stemning letter noget. Derfor kan det være en fordel slet ikke at afsløre hemmeligheden før efter scenariet. Det kan meget vel være en lidt flad fornemmelse at gå fra gyser til humor på et øjeblik.

Jeg har med held holdt den kørende hele vejen igennem, og først afsløret sandheden til sidst. Jeg fortalte først da epilogen. Jeg skal ikke lægge skjul på at jeg synes det er det mest elegante, men det er dog helt op til dig. 

Hvis du gerne vil give en humoristisk vinkel på tingene, eller den er der allerede kan du med held dele erfaringspoint ud til de fremmede. Ikke til orkerne, for den slags får kun heltene.
Trælse spørgsmål og svar
Det kan ske at en af spillerne stiller et spørgsmål som det er umuligt at svare elegant på uden at afsløre hemmeligheden. Men forsøg! Her er eksempler på typiske spørgsmål og deres (nogenlunde) elegante svar:

Q: Er der andre racer end os?
A: For det første kender du ikke ordet race, for det andet har du aldrig hørt om andre folk end jer og de andre stammer.

Q: Er vi elvere?
A: Nej!

Q: Hvad er vi så?
A: I er medlemmer af stammen Blåhætterne

Q: Er vi orker?
A: Hvad er orker?

Q: Orker er store grønne ondskabsfulde væsner!
A: Nej, I er ikke orker…

Q: Hvilken fantasy-verden er vi i?
A: I er i jeres egen verden, skabt af Modergudinden!



Scenariet i grove træk
Scenariet starter om morgenen hvor de tre unge krigere og trællen begiver sig af sted på deres rejse til nabostammen, Rødryggene. Med sig har de en enkelt træl til at bære den tunge oppakning. De tager dem det meste af dagen at nå frem til Rødryggenes landsby, der ligger nede i en af dalene. Her møder de den unge kvindelige shaman, som de skal have med tilbage. De rejser med det samme og skal derfor tilbringe natten i det fri. Her drømmer den unge shaman om de fremmedes indtog i hulerne. Drømmen er uklar og tåget men hun fornemmer at der er fare på færde. 

De unge vender nu tilbage til hulerne om formiddagen, men finder de yderste vagtposter forladte. Med stigende uro begiver de sig mod landsbyen. Denne er ligeledes forladt. De finder de første lig og opdager til deres rædsel at vejen tilbage mod det fri er spærret af de fremmede. De er nu klemt inde mellem de fremmedes forpost, og deres hovedkvarter i det gamle storrum. De tilbringer natten i skjul. Den unge shaman har endnu en drøm, hvor den gamle shaman advarer hende om de fremmede. Hvis de fremmede ikke bliver stoppet vil de vende tilbage igen og igen indtil alle stammerne er borte. De må hente hjælp hos naboerne. 

Omtrent på dette tidspunkt dør den ene af de unge krigere (Skulker). Han tror de fremmede er en af de andre bjergstammer, som han ved et stortræf sidst år kom til at give et kort over de hemmelige flugttunneler. Han føler sig sikker på at han kan opsøge dem og inkassere sin fortjente belønning. Han bliver dog hurtigt dræbt af de fremmede. De andre finder hans lig. Spilleren overtager nu rollen som en gal eneboer, som de støder på i de øde gange. 

Den enste måde at komme i kontakt med nabostammerne på er at bruge den blodrøde krystal i den store modergudinde-statue. Med den kan shamanen i drømme kontakte de andre stammer. Problemet er blot, at statuen er i hulerne på den anden side af det gamle storrum. På den anden side af de fremmedes lejrplads. Heldigvis er der en blandt dem som kan finde vej forbi de fremmede. Trællen har kendskab til et hemmeligt netværk af småtunneler kun han kan kravle i.

Enten ved at bruge disse, eller ved at lave en form for afledning får de unge fat i krystallen, men de fremmede er nu klar over at der er overlevende og jager dem derfor. Kan de nå at tilkalde nabostammerne før de bliver fundet af de fremmede, eller vil de selv dø en frygtelig død, for hænderne af de fremmede?
Stemning og tricks
De Fremmede er en klassisk gyser. Den låner en stor del af sin historie fra Aliens-filmene og traditionelle amerikanske teenage-gysere. Det samme skal du gøre i dine virkemidler.

Hovedpersonerne er usikre teenagere. De står på tærsklen mellem de problemfri børneliv og det skræmmende voksenliv, og pludselig bliver de kastet ind i et eventyr de aldrig havde regnet med. Rollerne mellem de 5 spilpersoner er klassisk. Vi har den ærlige og velmenende Råber der ikke kan konkurrere med den smarte og hurtige Hvidtand om den unge kvinde. Hun er en klassisk klog pige der har svært ved at placere sig mellem sin rolle som sexobjekt og sin status som stammens nye shaman. Så er der den moralsk forkastelige Skulker der straffes for sine ugerninger med en hurtig død. Den femte person i gruppen er den svage og oversete træl, der dog viser sig at have nøglen til gruppens overlevelse.

De Fremmede er en ukendt fare der kun manifesterer sig gennem den skade den udøver. Brug de fremmede på samme måde som Aliensne bruges specielt i den første og tredje Aliens-film. Man ser kun skyggen af dem når de pludselig slår til. De Fremmede skal kun være tilstede som lyde i baggrunden og flakkende skikkelser i det fjerne. Jo mere uklare deres evner og hensigter er jo mere skræmmende vil de virke.

Det meste af scenariet foregår under jorden i stammens store netværk af tunneler. Der er med vilje ikke lavet et kort over disse, da det er meningen at det skal fremstå som et uoverskueligt komplekst system. Der er alt fra små tunneler kun trællene kan være i, over naturlige grotter og underjordiske vandløb, til store katakomber og dybe minegange.. Lad endelig spillerne være med til at bestemme hvordan tunnelerne forløber. Lad ikke spillet drukne i detaljer om hvilken tunnel som løber hvor hen og hvor mange døre der er til venstre. Det er kun det overordnede som står klart.

Yderst har vi de ydre gange eller ingenmandstunnelerne. Her er forholdsvist åbent, tomt og lyst. Dernæst kommer hjemmetunnelerne hvor landsbyen, svampemarkerne og de nærliggende værksteder og lignende ligger. På grænsen mellem de to områder finder man en række vagtposter. Det er en af disse som de fremmede besætter efter at spillerne er kommet forbi den. Vejen tilbage er nu spærret. 

Bag ved landsbyen, dybere ind i bjerget, er der et virvar af gamle huler og tunneler som ikke bruges længere. Centralt i disse er det store kammer som går under navnet Storrummet hvor den store statue af Modergudinden stod før de fremmede brændte den. Her har de fremmede nu deres lejrplads. I en skakt nærved holder de en gruppe trælle fanget. Bagved storrummet ligger de huler som tilhørte den gamle shaman. Disse har de fremmede endnu ikke fundet. Her er Åndestenen gemt.

Fra storrummet er der også adgang til de dybe mineskakte som leder ned i undergrunden. Disse dybere dele af tunnelsystemet har de unge spillere aldrig sat ben i. Det er forbudt område for alle andre end de voksne krigere. Der er huler her, hvor ingen fra stammen nogensinde har været. Disse lader til at være de fremmedes mål.
Personerne
Der er 5 spilpersoner i De Fremmede plus en ekstra spilperson til den første af de andre som dør. Det er formodentlig den lurvede Skulker, men det er muligt at andre kommer ham i forkøbet.

Hver person har en eksplicit skæbne, som spilleren skal spille hen imod. Skæbnen er ikke fastlagt ned til mindste detalje. Den skal ikke ses som en spændetrøje, men snarere som en rettesnor for den gode fortælling. I en rigtig gyser overlever alle hovedpersonerne ikke. De dør en af gangen. Bortset fra Skulker er det meningen at de andres skæbner skal udfoldes hen mod slutningen af scenariet. Der er kun den ene ekstra person til den som dør tidligt. Sørg for at udnytte dette dødsfald optimalt. Det giver altid noget ekstra når en af spilpersonerne dør.

Spillerne er typiske teenage-typer, som kunne være taget far en hvilken som helst gyserfilm. Vi har den unge kloge pige som er splittet mellem sin sexualitet og sit intellekt. Vi har den godhjertede men ikke så smarte dreng der er forelsket i pigen. Vi har den smarte og smukke sportsidiot, der egentlig er ligeglad med pigen, men som hun er forelsket. Vi har den slemme dreng med lurvet moral, som ødelægger de andre. Og så har vi den lille spinkle nørd som de andre ikke lægger mærke til, men som ender med at redde dagen.

Følgende er en kort gennemgang af de 5 personer og den ekstra. Se person-beskrivelserne bagerst for flere detaljer. Spillernes navne er deres børnenavne (på nær i Drømmers tilfælde). De ser alle frem til at få deres voksen-navn. Navnet er normalt langt, men det forkortes til et ord i daglig tale.

Drømmer (i Mørke)
Drømmer er en ung lovende shaman. Hun er vokset op som forældreløs hos ???-klanen, hvor man allerede tidligt lagde mærke til hendes evner. For to år siden blev hun sendt til nabostammen Rødryggene for at gå i lære hos deres shaman, Tordendanser.

Drømmers børnenavn var Månespejler (eller bare Spejler), og det er under det navn Råber husker hende. De voksede op i samme hule som små, og var dengang uadskillelige.

Drømmer føler et voldsomt ansvar på sine skuldre. Hun ved at den gamle vogterske, Bålspinder, er ved at dø, og at det kun drejer sig om kort tid før hun alene har ansvaret for hele stammens ve og vel. Hun er derfor meget fokuseret på at fralægge sig sin barndom og være voksen. På den anden side er hun meget modtagelig for Hvidtands charme.

Drømmer er intelligent og følsom. Hun har store talenter indenfor åndemaneri og runeridseri.
Råber (i Tunnel)
Råber er en pligtopfyldende og hårdarbejdende kriger med hjertet det rette sted. Han er dog lidt langsom i det, og anses af de andre for at være både klodset og uheldig. Råber drømmer om at blive accepteret af de voksne, vinde en plads sammen med dem ved bålet og få Månespejler som kone.

Han husker tilbage på sin barndom, hvor de to altid ar sammen. Han kan ikke forstå hvad hun ser i Hvidtand som han selv ser som en overfladisk slendrian.

Råber er stærk og udholdende, men ikke så hurtig hverken mentalt eller fysisk. Han er kriger.
Hvidtand
Hvidtand er en ung charmerende kriger, der både er smuk og hurtig. Han har talegaverne i orden og er normalt i stand til at charmere de fleste. Han er stammens unge håb og den officielle leder af gruppen. Hvidtand har dog det meste i munden. Han er nervøs over hele ideen om ansvar, og lader derfor gladelig Råber tage styringen. Han kan jo altid hoppe til når det er overstået og tage æren.

Hvidtand er søn af stammens bedste kriger og har derfor det bedste udstyr. Han er smuk og hurtig, men egentlig ikke særlig dygtig. Specielt fordi han ikke rigtig gider anstrenge sig.
Skulker (fra Arbejde)
Skulker er en ung og doven slyngel. Han er kun ude på at lave så lidt som muligt. Han har ikke en moralsk knogle i kroppen. Han har ikke kunnet finde sig tilrette i nogen lærerplads af de mange han har prøvet. Han er for langsom og doven til at blive kriger. Han er for dvask til at blive spejder. Hans sidste påfund er at komme i lære hos trællemesteren. Det lader til at være et dejligt arbejde, at overse trællene og sørge for at de arbejder. Trællemesteren har dog bedt om at Skulker kommer med på turen for at teste hans evner.

Så længe Skulker er i live bliver trællen holdt i kort snor. Skulker er optaget af at vise i hvor høj grad han kan styre en træl. Skulker holder sig på god fod med Hvidtand da han ser denne som en mulig ny stamme-leder. 

Skulker er hverken særlig kvik eller særlig dygtig til noget som helst, men han har en evne til at få andre til at arbejde for ham. 
Træl
Trællen bliver af de andre anset for at være et irriterende dumt undervæsen skabt til at tjene. Hans krop er spinkel og hans stemme skinger. Han er dog ikke så dum igen, og var det ikke for hans spinkle krop og Skulkers årvågenhed ville han sikkert stikke af. Trællens navn blandt sine egne er Hurtigløber.

Trællen har dog en viden og nogle evner som de andre får brug for, hvis de skal klare sig igennem scenariet. Han har kendskab til et hemmeligt net af småtunneler som kun han (og andre trælle kan være i). 

Trællen er ikke særlig stærk, men han er hurtig og udholdende. Han har en god hukommelse og taler flere sprog. Trællen er selvfølgelig en goblin, men det behøver vi ikke snakke mere om…
Blinde
Blinde er gal, ingen tvivl om det. Han bor til dagligt i en afsidesliggende hule langt fra lejrpladsen. Der går alle mulige rygter om ham. Nogle siger han engang var en stor helt i en krig alle har glemt, andre at han blot er en syg stakkel besat af onde ånder. Han er blind, men bevæger sig sikkert omkring i tunnelerne.

Blinde er i virkeligheden veteran fra fortidens krige. Han har faktisk kæmpet imod de fremmede tidligere. Det var dem som stak hans øjne ud, og gjorde ham sindssyg.

Han kan ikke selv huske dette til at starte med, men det dukker langsomt frem. Det samme gør hans viden om de fremmede. Han ved at de faktisk kan slås ihjel.

Blinde overtages af Skulkers spiller når Skulker er død. Hvis en anden spiller når at dør før Skulker får han Blinde i stedet. 
Scenariet
De Fremmede er ikke et avanceret scenarie. Det er forholdsvist lineært og der er ikke så mange detaljer at holde styr på. Det er slet og ret et klassisk gyserscenarie. Det handler om at holde tempoet kørende. Gå ikke i stå over ligegyldige detaljer. Indtil spillerne er blevet spæret inde i hulerne er scenariet forholdsvist stramt. Herefter er det løsere, med mere plads til dine og spillernes ideer og input. Der er flere mulige slutninger.
Indledende scene - En opgave
Den første scene skal ikke spilles. Du fortæller blot hvordan de tre unge krigere bliver kaldt til de voksnes råd om aftenen, og pålagt at tage rejsen til nabostammen for at hente den nye shaman. Fortæl hvordan Råber her første gang hører hende omtalt som Drømmer i Mørke.

De voksne understreger sagens alvor, men undlader heller ikke at lægge skjul på at det er en nem opgave. Ellers ville de ikke have overladt den til de unge. Det tager normalt omtrent 4-5 timer at nå frem til Rødryggenes lejr. Ideen er at de skal hente Drømmer, og være tilbage i tunellerne inden natten. Stammens ældste minder dem om hvor vigtigt det er at de kommer hurtigt tilbage. Ikke noget med at blive hos Rødryggene.


Beskriv overfor hver enkelt af de 4 mandlige spillere hvordan de opfatter opgaven:

Råber: Som hans chance for at vise de voksne at han er til at stole på, og en glædelig mulighed for at gense Drømmer.

Hvidtand: Som en kedelig opgave der skal overstås. 

Skulker: han er klar over at det er trællemesteren der har fået ham med på opgaven. Hvis han bare klarer sig igennem denne nemme opgave er lærepladsen sikret.

Trællen: Det er en opgave som alle andre. Men i det mindste foregår den udendørs, og der er chance for at mødes med nogle af Rødryggenes trælle og udveksle sladder.

Beskriv også overfor Drømmer hvordan hun er spændt på at skulle vende tilbage til sin gamle stamme. Nu som shaman i stedet for den lille pige hun var da hun rejste af sted for 2 år siden.
Afsked med Stammen
Tidligt om morgenen tager de fire af sted mod nabostammen. De har alle sammen før foretaget samme rejse. Enten sammen med en karavane der skulle aflevere klæder til Rødryggene, eller om sommeren til det store Solhvervstræf, hvor alle de omkringliggende stammer mødes fore at løse fælles problemer og handle indbyrdes. Men det er første gang de er af sted alene, uden voksne krigere til at beskytte dem.

De fleste sover stadig da de forlader den store hule. Råbers mor er mødt op, med en madpakke og et farvelknus. Det er lidt pinligt for ham. Også nogle af Trællens familiemedlemmer er mødt op. 

Stammens ældste er der også. Han siger farvel og minder dem en sidste gang om hvor vigtig deres opgave er.

De forlader nu det kendte hulesystem og begiver sig mod ingenmandstunnellerne. Undervejs passerer de først den nære vagtpost, hvor den lidt fjollede men flinke Stammer holder vagt. Han sidder og småsover, men vågner med et sæt da de nærmer sig. Stammende hilser han på dem og ønsker dem god rejse. Måske vælter han ned af sin stol, til stor moro for Skulker.

Længere ude, på grænsen til ingenmandstunnelerne møder de den yderste vagtpost. Kun i tilfælde af krig er der vagtposter helt ud ved tunnelåbningerne. Den yderste vagtpost består af to unge krigere, der smiler opmuntrende, og kommer med tilråb i stil med ”Nå, der er nogen som får lov til at rejse i stedet for at bestille noget…” eller ”Nu står verden ikke længere. Snart skal I vel også sidde med ved bålet om aftenen?” det er dog ikke længe siden de selv sad ved børnebålet, så de mener det ikke slemt. Den ene af dem er Hvidtands fætter Stærkryg.

Efter denne vagtpost er huler tomme og fremmede. Ingen kommer helt her ude til dagligt. Herude kan man hverken lugte den velkendte lejrlugt, eller se spor efter stammens færden. Her er koldt støvet og tomt. Langsomt bliver her også mere lyst, efterhånden som de nærmer sig en af de utallige tunnelåbninger. Det tager et øjeblik for dem at vende sig til lyset, og endnu et øjeblik før de tager skridet ud i det åbne. Det er trods alt i tunnelerne at de føler sig hjemme.
Rejsen ud
Det er meget tidligt om morgene, og solen er endnu ikke stået op over de høje bjergtinder. Vinden blæser koldt, men der er ikke en sky på himlen. Det er sensommer og vi er højt oppe i bjergene. Der går et netværk af stier ned fra bjerget mod dalen. Både Hvidtand og Råber har fået ruten at vide, men Hvidtand har lykkeligt glemt den. Han overlader stifinderiet til Råber.

Råber kommer dog til at lave en fejl. De vandrer nedad i et par timer uden at se det vartegn de leder efter (en høj florkullet træstub, ramt af et lyn for generationer siden), og bliver til sidst, da de når en bæk de ikke kender nødt til at vende tilbage igen. Da de endelig finder træstubben, der markerer hvor man skal dreje fra stien, har de spildt flere timer, og det er allerede ved at være sen eftermiddag.

Ingen af dem bryder sig om at være udendørs. Der er fyldt med lyde og lugte de ikke kender, og ingen steder er der en mørk skygge man kan gemme sig i. Det hele virker så åbent og skræmmende.
Mødet med Rødryggene
De når frem til rødryggenes første vagtpost sidst på eftermiddagen. Ud af ingenting lander en pil pludselig for deres fødder. Efter et øjebliks stilhed dukker to Rødrygge frem af en nærliggende busk. De spørger hvem de 4 er, og sender dem videre.

Længere inde i det tætte kratværk, hvor Rødryggenes lejrplads ligger, støder de på en ny vagtpost, der eskorterer dem det sidste stykke vej ind til selve lejren. Her bliver de modtaget af Rødryggenes ældste.

Der grines lidt af, at Blåhætterne har valgt at sende en flok ”børn” til at hente den nye shaman. De hører endda nogle af de voksne sige ting som ”Det havde nok ikke gjort den store forskel om det så havde været deres bedste krigere..høhø…”. De bliver budt på varm vin og lidt ristet kød ved bålet, mens de venter på Drømmer.

Hun dukker efter kort tid op, fulgt af Rødryggenes shaman. En imponerende gammel vissen mand, med kroppen fyldt med tatoveringer, dyreknogle-amuletter, fjer og andet kogleri. Bag ham dukker Drømmer op. 

Hun er klar til at rejse. Den gamle shaman siger farvel til hende på et sprog de andre ikke forstår, og rækker hende endnu en talisman. Stammens ældste gør tegn til at de kan gå.
Overnatning
De kom så sent af sted fra Rødryggene at det når at blive mørkt inden de når tilbage til hulerne oppe i bjergene. De bliver nødt til at overnatte i det fri.

De har skind og tæpper med til samme formål, men alligevel er det koldt. Hvis de tænder bål, så gør dem opmærksomme på hvor langt væk et sådan bål kan ses om natten. Der sker dem ikke noget, men det skaber en god paranoid stemning.

Om natten har Drømmer et mareridt. Hun drømmer at hun løber rundt i hulerne omkring Blåhætternes lejr. Rundt omkring hende løber stammens andre medlemmer også forvirret rundt. Drømmen slutter med at hun ser den gamle vogterske, Bålspinder, kalde hende til sig. Bag hende står Modergudindens statue i flammer. Shamanen kravler om bag statuen, og forsvinder. Det sidste Drømmer ser, er den gamle oldings hånd der kalder hende med sig.

Det er Bålspinder der midt i de fremmedes indtog forsøger at vise Drømmer hvor Åndestenen er gemt. Drømmen skal holdes så utydelig at den ingen mening giver umiddelbart. Drømmer må ikke blive så nervøs at hun vender tilbage til Rødryggene, men i stedet tolke drømmen som et udslag af nervøsitet blandet med den gamle oldnings ånd der råber om en afløser.

Alternativt kan det være at Rødryggenes ældste beder dem overnatte hos dem, da natten er fyldt med farer. Beskriv da i stedet hvor fremmed og underligt det er at sove i telt blandt Rødryggene. Drømmer får stadig sit mareridt. Hvis hun forsøger at finde den gamle shaman for at snakke med ham, vil hun få at vide at han er gået i svedehytten, og ikke vil forstyrres.

Turen hjem om morgenen næste dag forløber uden hændelser, nu kender de jo vejen. Vejret har dog taget en vending mod det værre. Det blæser nu kraftigt, mens mørke skyer samler sig over bjergene. Da de når indgangen til hulerne er det også begyndt at regne voldsomt.
Øde tunneler
Det er først da de har passeret den yderste vagtpost at de opdager at tingene ikke er som de var dagen før. Vagtposten er nemlig forladt. Der skal dog ikke gøres et stort nummer ud af dette. Det hænder ofte at vagtposten ikke er bemandet, specielt i fredelige tider som disse.

Hvad der straks er værre er den stilhed de bemærker efterhånden som de nærmer sig hjemmehulerne. Manglen på lyde af folk der arbejder i værkstederne, børn der løber rundt og leger og trælle der småsnakker. Men det er ikke kun stilheden som nager dem. Der er også noget andet galt, noget de ikke rigtig kan sætte fingrene på.

Først da de er helt tæt på landsbyen går det op for dem at det er lugten der er gal. Der er en fremmed lugt i hulerne.

Dette er lige gået op for dem da de kommer til den sidste vagtpost, hvor de dagen før mødte den flinke men lidt fjollede Stammer. Han er der stadig, denne gang blot i en lidt anden tilstand. Beskriv hvorledes de ved først øjekast tror hans post også er forladt, men så får øje på en fod som stikker ud under det bord han sad ved. Når de går rundt om bordet får de øje på resten af Stammer, der ligger bag bordet. Han er tydeligvis død. Et hug af en slags har næsten skilt hans hoved fra kroppen. Hans underkæbe er også slået ind, så hans egne tænde findes indlejret i overkæben og spredt ud over gulvet. I hånden har han et knækket spyd. Han har tisset i bukserne…

Beskrivelsen skal være hård og ubarmhjertig, for at påvirke spillerne. Husk at de er unge og aldrig har set noget lignende. Det tætteste de har været på døden tidligere var under jagt og når der blev slagtet. Det skal være ubehageligt for at virke.

Hvis de vil flytte liget, så beskriv hvorledes hovedet næsten er ved at flade af, og det giver en sær raspende lyd, når benstumperne og tænderne trækkes hen over gulvet.
Landsbyen og det første møde med de Fremmede
Da de når frem til selve lejren og hulerne omkring den finder de alt i kaos. Ting er ødelagt, kastet omkring, brændt af og rodet igennem. Intet står som det skal. Bålene er enten slukkede, eller ligger blot og ulmer, og der er akse over det hele. Sovepladserne er gennemrodede. Sengene er vendt på hovedet og kister og kasser er tømt for indhold.

I værkstederne ser de alle de store lerkrukker med farvet saft væltet. Farven på gulvet blander sig med ødelagt stof og smadrede væve. Overalt findes fodspor i væltet mad, svampefarve, aske og skidt.

Men der er ingen stammemedlemmer at finde. Rotterne, der er kommet frem i mørket for at finde mad i roderiet, er det eneste liv i hulerne. Hver gang de træder ind i et nyt rum, hører de flygtende rotter foran sig. 

Der er heller intet blod at finde, eller i det mindste er det svært at se om der er blod. Den kunne være blandet op i asken og svampefarven.

Når de har haft tid til at se hele sceneriet møder det for første gang de fremmede. De er inde i et afsides rum, da de hører råben og skrigen og ser det flakkende skær af fakler. I det fjerne ser de en kriger komme løbende. De genkender ham som Stærkryg, Hvidtands fætter, en af stammens bedste krigere. Han har retning mod ingenmandstunnelerne, men han når ikke så langt før han pludselig falder om. Ud af mørket ser man en gruppe af de fremmede komme løbende. De deles ved liget af Stærkryg som de står bøjet over et stykke tid, mens de larmer og stikker til det med deres våben. Så løber en gruppe mod ingenmandstunnelerne, og den anden tilbage mod Storrummet. Spillerne bliver ikke opdaget, og optrinnet er færdigt før de rigtig når at reagere.

Stærkryg ligger stadig tilbage i mørket og jamrer stille. Hvis de skynder sig hen til ham kan de nå at høre hans sidste ord, en advarsel. Han er nær døden fra flere stiksår og slag, og taler derfor ikke klart. 

”De er djævle…skygger… Stærkere end ti krigere…hud… Find hjælp… statuen…brændt…de er vrede ånder…Moder, hjælp mig…”

Stærkryg stå ikke til at redde. Selv ikke Drømmers helende kræfter kan hjælpe. De kan kun sidde med ham til han ånder ud.
Mellem asken og ilden
Deres vej ud af hulerne er nu spæret af den forreste gruppe fremmede, hvilket også lader til at være meningen med deres opdeling. Hvis de sniger sig nær ingenmandstunnellerne kan de se den forreste lejr, hvor der altid er to mand på vagt, mens de andre enten sover eller slapper af. Deres lejr er placeret der hvor stammens yderste vagtpost holdt til før. Det er det eneste sted man kan komme fra de indre tunneller, til de ydre ingenmandstunneller.

Resten af de fremmede holder til i Storrummet. Her har de bygget en lejr ved siden af den nedbrændte statue af Modergudinden. Nær ved, i en skakt, opbevarer de overlevende stammemedlemmer og trælle. Med jævne mellemrum tager de en op, for med tortur at få dem til at afsløre hvor deres skatte er gemt. De fremmede er sikre på at stammen gemmer en stor skat.

På et tidspunkt hvor spillerne overvåger Storrummet fra en af de utallige tunneller der leder munder ud der, ser de en gruppe af de fremmede tag afsked med de andre og bevæge sig ind i de forbudte huler bag Storrummet.

Der er 8 fremmede ved den yderste vagtpost og mindst 10 i Storrummet. Dertil kommer lederen, som de kun ser glimt af, og de fremmede som er taget ned i de forbudte huler.
Advarsler om natten
Da det bliver aften må de finde et sted og sove. De fremmede lader til at holde sig til Storrummet, den yderste forpost og tunnellerne imellem. De bevæger sig kun ud i de resterende tunneller på patruljer parvist. Sådanne er forholdsvist nemme at undgå, da de fremmede ikke lader til at bekymre sig om den larm de laver.

Om natten oplever Drømmer endnu en drøm hvori den gamle shaman, Bålspinder, forsøger at advare og råde hende. Den gamle shaman er nu død, men hendes ånd taler til Drømmer fra Åndestenen hun har gemt i de hemmelige rum bag statuen.

I drømmen optræder den gamle shaman som sig selv, komplet med de sår hun fik da hun døde. Hun fortæller Drømmer en fortælling fra de gamle dage:

”Forfædrene fortæller at de fremmede for mange generationer siden kom til Bjergene. Først i små grupper, men snart efter kom de i hobetal. Flere end der er stjerner under himlen myldrede de ind over dalene og dræbte alle stammefolk de kom i nærheden af. Først da de overlevende stammer samledes under et banner kunne de besejre de fremmede. Siden da har de fremmede ikke vist sig i Bjergene, og stammerne er igen blevet splittet…

…hvis de fremmede slipper væk fra Bjergene vil de vende tilbage flere end de kom, og stammerne vil igen blive tvunget ud i en storkrig! …måske vil vi ikke vinde denne…”

Når Drømmer vågner skulle hun gerne forstå at der er større ting på spil end blot deres egen overlevelse. De bliver nødt til at skaffe hjælp fra nabostammerne, så de fremmede kan blive nedkæmpet.
Det første dødsfald i gruppen
Omtrent på dette tidspunkt, altså om aftenen eller dagen efter, skulle det første dødsfald internt i gruppen gerne finde sted. Det er sandsynligvis Skulker det går ud over. For det første er det hans skæbne at dø tidligt på grund af kujonagtig opførsel, for det andet lægger hans personlighed op til at han for eksempel kunne finde på at stikke af eller forråde de andre overfor de fremmede.

Når det sker skal det spilles hurtigt, nådesløst og voldsomt. Offeret forlader de andre, hvilket man jo aldrig skal gøre i en gyser, og bliver kort tid efter myrdet. Tænk igen på hvordan det foregår i Aliens-filmene. En skygge, et skrig og en blodig slutning på et liv.

De andre når formodentlig kun at høre hans sidste råb om hjælp, eller se ham blive hevet til side i en mørk gyde. Selv om de løber hen til gerningsstedet med det samme er den fremmede væk. På dette tidspunkt optræder de fremmede stadig kun som fjerne uklare skikkelser.

Det skulle gerne gøre et stort indtryk på gruppen at en af dem pludselig dør. Skulkers spiller er derimod forberedt, da det står i hans personbeskrivelse at han skal dø tidligt, og spille en ny person derefter.

Skulkers spiller får straks efter personbeskrivelsen til Blinde, men vent lidt med at introducere den nye person. Skulle det være en anden end Skulker der dør først, så giv ham den nye person, og hiv Skulker til side og forklar ham at han ikke skal stile mod en tidlig død alligevel. Han skal stadig dø, men lige vente lidt…
Blinde
Blinde er, som navnet antyder, blind. Begge hans øjne mangler. Blinde er en gal gammel kriger, der har levet som en eneboer udenfor stammens fællesskab lige så længe som de andre kan huske. Ingen af dem ved hvorfor han er som han er, men rygterne fortæller både at han er besat af onde ånder og at han engang var en helt. Du kan fortælle forskellige rygter til hver af spilerne.

Da de fremmede ankom gemte Blinde sig i de fjerne huler. Her har han holdt sig ude af syne, indtil han fornemmede spillernes tilstedeværelse. Han opsøger dem kort efter dødsfaldet. Det skal gerne komme som et chok for dem, at de i en mørk gang bliver antastet af en ukendt skikkelse. Måske når de endda at fare på ham, før de ser hvem det er.

Blinde er ikke dårlig at have med i gruppen. Han kender gangene bedre end nogen anden, trods sit manglende syn, og kender de fremmede. Han er nemlig veteran fra en tidligere krig mellem stammefolket og de fremmede. Det var dem som stak hans øjne ud lang tid før de andre spillere blev født. Blinde er dog for sindssyg til at kunne huske dette. Han ved kun at de fremmedes lugt minder ham om noget frygteligt. Langsomt kan du dog lade hans hukommelse vende tilbage, i takt med at han bliver klar over situationen. 

Den gamle kriger er et godt redskab til at fremtvinge handling hvis spillerne er for apatiske. Han vil da kunne huske hvordan han deltog i slag hvor de fremmede faktisk blev nedkæmpet. Han vil også kunne fortælle at det ikke er deres hud der er af metal, men en rustning de har på. 

Vær opmærksom på at Blinde kan ende med at afsløre hemmeligheden, hvis han får for meget at vide, så vær omhyggelig med hvad du fortæller ham.
Planlægning og handling
På dette punkt er handlingen op til spillerne. Situationen er klar (eller bør være det): De skal kontakte nabostammen og hente hjælp. Både til at befri fangerne i skakten og for at stoppe de fremmede så de ikke vender tilbage. Dette kan gøres på flere måder.

De kan udnytte Trællens viden om hemmelige gange og sende ham ned til det hemmelige rum bag den udbrændte statue for at hente Åndestenen. Hvis de tør stole på ham, han er jo bare en træl… 

De kan lave en form for afledningsmanøvre der lokker de fremmede væk fra Storrummet, og derved lader dem få Åndestenen. Der er mange ting som kan gå galt i en sådan plan.

De kan lave en afledningsmanøvre og flygte forbi den yderste forpost, og forsøge at nå frem til Rødryggene over åbent land. Dette ville give anledning til spille en voldsom spændende jagt gennem skov og krat, med de fremmede lige i hælene.

Måske kan de forbudte gange anvendes? Det kan være at Blinde i sin tid som aktiv kriger ar været derned og kæmpe, og pludselig kan huske en alternativ vej ud i det fri. Men igen skal de forbi Storrummet og hvem ved hvad der lurer i dybet. Der er mindst et par af de fremmede…

Generelt handler det om at lade dem selv komme op med en plan, og belønne dem for en god og gennemtænkt af slagsen. Hjælp kun hvis de ikke selv kan finde på noget.

De skal dog ikke have tid og fred til at finde på hvad som helst. Med jævne mellemrum skal de forstyrres af patruljer som kommer tæt på dem. Fremmede som er lige ved at få fat på dem, og så videre.
Mulige slutninger
De Fremmede kan ende på mange måder. 

Åndestenen er en mulig løsning på problemet. Kan Drømmer komme i nærheden af den, kan hun kontakte både den afdøde shaman, og nabostammen. Men de skal stadig overleve indtil hjælpen kommer. Måske dør de, men når at hente hjælp så de fremmede bliver nedkæmpet af Rødryggene. En flot epilog til den slutning vil være deres heltedåd, der genfortælles ved Rødryggenes bål.

Måske slipper kun én af spillerne væk for at hente hjælp. Igen skal de andre overleve indtil hjælpen kommer. Lykkes det, eller vil de også blive til en bålhistorie?

Måske lykkes det dem ikke at hente hjælp, og de bliver alle dræbt af de fremmede. En passende epilog vil da være hvordan de fremmede nogle dage efter tager hjem for at fortælle om deres succesrige tur i bjergene, og hvordan der straks organiseres en ny tur, med endnu flere deltagere. Moralen i en sådan fortælling er, at orkerne er de evige tabere. At det bare er et spørgsmål om tid før heltene vil komme og dræbe dem.

Hvis historien skal være en klassisk gyser, bør mindst Drømmer og måske Råber overleve, hente hjælp og måske finde sammen i processen. Alle andre bør dø på mere eller mindre helteagtige måder. Dette ændrer dog ikke på at historien på et større plan kan ende ulykkeligt. Epilogen kan da fortælle hvordan menneskene sommeren efter organiserer et hævntogt mod de onde orker.

Muligvis er sandheden allerede sluppet ud, og spillerne ved at de er orker. Hvis ikke, så anbefaler jeg at den fortælles efter slutningen, men før epilogen.
Kamp og konfrontation
Spillerne er, med undtagelse af Blinde hvis han kommer til sig selv, ikke i stand til at klare de fremmede i direkte kamp. Som almindelige orker skal der flere af dem for at klare en enkelt fantasy-helt. Det er således ikke meningen, at de skal i direkte konfrontation med de fremmede. Et sådan tiltag vil ende i en sikker død for dem alle. Deres eneste håb ligger i at skaffe hjælp og/eller lokke de fremmede i en fælde af en slags. De fremmede skal helst opleves i det fjerne. 

Hvis de roder sig ud i en kamp, så sørg for at det kun er imod én enkelt fremmed. Du kan være flink og lade dem slippe væk. Du kan dræbe en af spillerne, hvis det er langt nok henne i forløbet, eller lade fjenden blive såret og stikke af. Når han senere vender tilbage med forstærkninger er spillerne forhåbentlig forsvundet.
Spilsystem
Jeg kom til at love i foromtalen, at De Fremmede brugte Basic Roleplay som system. Derfor har alle spillerne både grundevner og færdigheder, samt våben-egenskaber. Hvis du vil spille med system, kan du klippe spillernes stats ud fra det ark de alle står på, og dele dem ud. Jeg har ikke skrevet stats på personbeskrivelserne, da jeg ville lade det være op til dig. Til de fremmede kan du bruge følgende stats, men lad være med at hænge dig for meget i dem:

Almindelig Fremmed:
STR: 17, HEL: 16, STØ: 15, INT: 11, ÅND: 11, BEH: 15, UDS: 10
Finde vej under jorden: 45%, Snige og gemme: 35%, Klatre og kravle: 47%, Undvige: 15%, Håndværk: 15%, Behandle sår: 15%, Årvågenhed: 27%
LP: 15, Metalbrynje: 7 Rustningepoint  
Sværd: 65%, 1d8+2 +1d4 i Skade, Kniv: 72%, 1d4+4 + 1d4 i Skade

De Fremmedes Leder:
STR: 11, HEL: 14, STØ: 13, INT: 18, ÅND: 18, BEH: 15, UDS: 14
LP: 13, Magisk kappe med 10 rustningepoint, Magisk Kniv: 65% 1d6+6 i skade, 
Ildkugle, 65%, 3d6 i skade til alle i en gruppe
Vindpust, 70%, Kan vælte folk omkuld
Helbrede: 80%, Giver 1d6 LP tilbage til en såret person
Illusion: 75%, Kan skabe en simpel overbevisende illusion
Basic Roleplay for Dummies
STR er Styrke, STØ er størrelse, HEL er helbred, INT er intelligens, BEH er behændighed, ÅND er åndskraft og UDS er udseende. Disse grundegenskaber, der går fra 3 til 18, testes ved at rulle en d100-terning under 5 gange værdien.

Relevante færdigheder står nævnt, med deres tilhørende procent-værdi. Rul under denne med en d100 for at teste evnen. Hvis andre egenskaber skal testes, så brug enten en grundegenskab eller find på en passende evne-værdi.

Livspoint (LP) er gennemsnittet af STØ og HEL. Når LP ned på 0 er man død.

Våben giver normalt mellem 1d4 og 1d8 i skade plus evt. bonus. Disse trækkes fra offerets livspoints. Har man rustning på trækkes rustningeværdien først fra skadesværdien. Orkenes lædervamse har en rustningeværdi på 1-3 point. De Fremmedes metalrustninger svinger fra 5 til 10.




Drømmer (i Mørke)
”I teltet lugter der af lampefedt og røgen af brændte urter. Det eneste lys kommer fra gløderne på ildstedet. Overfor dig sidder Tordendanser, men du kan kun fornemme ham gennem dampen som en uklar skikkelse. Du drikke af svampevinen, mens du lytter til hans stemme, der tager dig væk fra denne verden og ind i åndernes…”

Drømmer er en ung lovende shaman. Hun er intelligent og følsom, med store talenter indenfor åndemaneri og runeridseri. Hun er vokset op som forældreløs hos Blåhætterne, hvor man allerede tidligt lagde mærke til hendes evner. For to år siden blev hun sendt til nabostammen Rødryggene for at gå i lære hos deres shaman, Tordendanser. Nu har hun fået at vide at hun skal tilbage til Blåhætterne for at overtage rollen som stammens shaman. Den gamle Modergudindens Vogterske, shamanen Bålspinder ligger på sit dødsleje. Det drejer sig kun om kort tid før Drømmer alene har ansvaret for hele stammens ve og vel. Hun er derfor meget fokuseret på at fralægge sig sin barndom og være voksen. 
Navnet
Drømmers børnenavn var Månespejler, men hun har fået sit voksennavn, Drømmer i Mørke. Månespejler blev hun kaldt fordi hun som spæd var ved at drukne, da hun forsøgte at kravle ud i en sø for at fange månen. Bålspinder, den gamle shaman, så det som et lovende tegn og navngav hende på stedet.

Hendes voksennavn har hun fået af Tordendanser, fordi hun er den elev han har haft der får de smukkeste og reneste drømmesyner. Navnet bærer dog også et kritikpunkt. Hun får kun sine syner i mørke, aldrig i dagslys. Han har fortalt hende at den dag hun opnår et dagsyn, skifter hendes navn til Drømmer i Lys.

Overgangen fra barnenavn til voksennavn er vigtig for stammefolket. Det markerer en accept af ens evner, samt en plads ved de voksnes bål. Børnenavnene er ofte lidt latterlige, mens voksennavne oftest er alvorlige.
Skæbne
Drømmer er scenariets hovedperson. Det er hende som handlingen drejer sig omkring. De andre er på sin vis blot statister der skal fremhæve aspekter af hendes personlighed. Vær bevidst om det i dit spil. Du behøver ikke anstrenge dig for at komme til orde.

Drømmer skal gerne træde i karakter undervejs i scenariet. Hun skal gå fra at være usikker på sin plads i verden, til at tage et ansvar.

Hun skal gå fra at være barn til at være voksen.
Specielle Evner og Udstyr
Drømmer er shaman, og kan derfor helbrede små sår, hjælpe ved fødsler, påkalde de afdødes ånder, kaste forbandelse, brygge kærlighedsdrikke, og så videre. Mest er hendes job dog at være stammens sjælesørger.

Drømmer bærer en sort klædedragt. Hun har en lille bøjet kniv der er perfekt til at skære urter og ofre smådyr. Hun har utallige underlige talismaner og læderposer med urter og lignende.

”Tordendanser ser alvorligt på dig, mens han tager en skindbylt frem fra mørket. Med rolige hænder vinder han lædersnore og perlekæder af bylten, for til sidst at vikle selve skindet af også. Inden i ligger en stor blodrød krystal. Du genkender den med det samme som en Åndesten. Magen til den der sidder i Modergudindens statue derhjemme. Du aner et svagt stik af hjemve i hjertet, men fokuserer på Tordendansers ord mens han forklarer dig om forfædrenes ånder der svæver lever i dødsverden men samtidigt er fanget i stenen. Hvordan disse ånder kan hjælpe dig med deres store erfaring. Hvordan du kan kontakte andre stammers shamaner over lange afstande med hjælp fra ånderne. Hvordan ånderne ikke kun hjælper, men også kræver noget af dig. De kræver din tilstedeværelse og dine tanker. De kan kun opleve verden udenfor stenen gennem dig…du er deres sanser...”

De andre
Du ved ikke hvem de andre er endnu, men når du møder dem så kender du dem godt:

Råber: Din gamle barndomsven. I voksede op i samme hule, du boede endda en tid hos ham og hans forældre efter at dine egne døde. Du kan godt lide ham, men han er for klodset og hænger for meget på dig. Han er en del af din barndom som du forsøger at distancere dig fra.

Hvidtand: Søn af Stammens bedste jæger og kriger. Hvidtand har altid været hævet over alle andre. Som barn kunne du ikke lide ham, men nu… Han er jo flot og ser både stærk og bestemt ud. En rigtig leder!

Skulker: Skulker var altid at finde blandt dem der mobbede. Bagerst i flokken, som ham der styrede de andre. Rygterne om hans dovenskab har også nået Rødryggene.

Trællen: Ja hvad kan man sige om en træl? De er små, dovne og upålidelige, men også ganske uundværlige til det hårde arbejde. Du har aldrig brudt dig om dem som mishandler deres trælle. De er trods alt levende væsner.


Råber (i Tunnel)
”Alle børnene er samlet omkring søen bagerst i Storrummet. De står og råber i kor, mens den ene efter den anden hopper ud fra klippeafsatsen højt oppe over vandoverfladen. Det er din tur. Du ser de forventningsfulde ansigter under dig. Du ved de bare venter på at du skal dumme dig. Du tager et skridt frem mod afsatsen, hvor der er glat af våde fødder. Du når lige at tænke ved dig selv at det kunne være farligt, da din ene fod glider og du tumler mod hovedet først ned mod vandet. Du rammer med et ordentligt smæld på maveskindet, der gør så ondt at du er ved at tude. Du bider dog smerten i dig og vader ud af søen med et stolt stenansigt. Du forsøger ikke at høre latteren…”

Råber er en pligtopfyldende og hårdarbejdende kriger med hjertet det rette sted. Han er dog lidt langsom i det, og anses af de andre for at være både klodset og uheldig. Råber drømmer om at blive accepteret af de voksne, vinde en plads sammen med dem ved bålet og få Månespejler som kone.
Navnet
Råber fik sit navn da han som ganske ung havde for vane at gå i søvne. Han gik altid ud i gangen, foran sine forældres bolig og råbte i vilden sky. Dette vækkede naturligvis naboerne.  Til sidst måtte hans fader gribe til drastiske midler, og binde ham med et reb om maven hver nat når han skulle sove.

Overgangen fra barnenavn til voksennavn er vigtig for stammefolket. Det markerer en accept af ens evner, samt en plads ved de voksnes bål. Børnenavnene er ofte lidt latterlige, mens voksennavne oftest er alvorlige.
Skæbne
Råber er ikke scenariets hovedperson. Det er derimod Drømmer. Råber er scenariets misforståede helt. Han er god som dagen er lang, men ofte lidt uheldig. Han kæmper så hårdt for at blive accepteret at det kun kan gå galt. 

Råber skal udvikle sig gennem scenariet fra at kæmpe og fejle til at blot være den han er. Han skal med andre ord vokse sig moden. Måske ender det endda med at han ofrer sig for Månespejler?
Specielle Evner og Udstyr
Råber er stærk og udholdende, men ikke så hurtig hverken mentalt eller fysisk. Han er kriger og jæger, men ikke særlig erfaren.

Råber har en langkniv, et spyd og en bue (som han ikke er særlig god til at bruge). Han bærer en tung lædervams.
Dine tanker om opgaven
Det er en vigtig opgave I har fået. Den kan endeligt bevise overfor de voksne at du er et værdigt medlem af stammen. Du og Hvidtand har begge fået ruten at vide, men den er så svær at huske. Du skal dog ikke regne med hjælp fra ham. Det er tydeligt at stammen tester hvem af jer der er den bedste leder!

”Det er tre måneder siden du fik til opgave at fjerne et vredt hulesvin fra trællenes kamre. Den havde allerede dræbt tre af dem. Du sammensatte en gruppe af de andre børn, og lagde sammen en plan: I ville angribe svinet fra tre sider samtidigt, og tvinge det ind i en smal tunnel. Der skulle du stå med en sæk til at fange svinet i. Det gik som planlagt, svinet blev trængt op i en krog, hvorefter det satte kursen mod den lille tunnel. Her lykkedes det dig at fange det i sækken, selvom du undervejs måtte en tur i mudderet. I var stolte som haner, da I bragte jeres trofæ til de voksne. Det virkede dog ikke som om de syntes det var noget særligt. Enkelte kunne endda ikke holde latteren tilbage over jeres mudderindsmurte kroppe og et svin i en pose.  Senere hørte du et rygte om at det var Skulker der havde lukket hulesvinet ind til trællene…”
De andre
Du har kendt de andre hele dit liv. Dette er i korte træk hvad du tænker om dem.

Månespejler: Din barndomsven. I var altid sammen. Hun boede endda en tid sammen med dig og dine forældre. Hun var der altid til at hjælpe eller trøste dig når du var kommet galt af sted. Men nu er hun blevet shaman…

Hvidtand: Stammens yndling. Søn af en stor og rig kriger. Hvidtand er en overfladisk slendrian der kun er populær fordi han er god til at tale og ser flot ud. Du er helt sikker på at han vil forsøge at fedte sig ind hos Månespejler. Det kunne lige ligne ham…

Skulker: Ondskabsfuld lille djævel. Han er så doven og uduelig at det er et under at han er kommet med på denne opgave. Rygtet siger at det er Trællemesteren der har fået ham med, for at teste om han er egnet til en lærerplads. Stakkels trælle!

Trællen: Ja hvad kan man sige om en træl? De er små, dovne og upålidelige, men også ganske uundværlige til det hårde arbejde. Du har aldrig brudt dig om dem som mishandler deres trælle. De er trods alt levende væsner. Du fornemmer at trællene er glade for dig, siden du redede dem fra hulesvinet.

Skulker (fra Arbejde)
” I fandt hulesvinet i en af grotterne bag Storrummet. Du fik Højpande til at fange den i en sæk. Bagefter bar I den over til trællenes huler, hvor I slap den løs i deres indhegning. På afstand kunne du se den trampe flere trælle til døde. Senere var der nogle af de andre børn som fangede svinet og slap det løst. Råber var vist med til det…fjols…De kunne have fået meget mere sjov ud af svinet hvis de ikke havde fjernet det!”

Skulker er en ung og doven slyngel. Han er kun ude på at lave så lidt som muligt. Han har ikke en moralsk knogle i kroppen. Han har ikke kunnet finde sig tilrette i nogen lærerplads af de mange han har prøvet. Han er for langsom og doven til at blive kriger. Han er for uopmærksom til at blive spejder. Hans sidste påfund er at komme i lære hos Trællemesteren. Det lader til at være et dejligt arbejde, at overse trællene og sørge for at de arbejder. 
Navnet
Skulker fik sit navn da det allerede tidligt blev tydeligt at han var doven og ugidelig. Det er et slemt navn som han meget gerne vil af med. Det er svært at blive til noget når man hedder Skulker. Måske føler han at det er navnet som har holdt ham nede.

Overgangen fra barnenavn til voksennavn er vigtig for stammefolket. Det markerer en accept af ens evner, samt en plads ved de voksnes bål. Børnenavnene er ofte lidt latterlige, mens voksennavne oftest er alvorlige.
Skæbne
Skulker er ikke scenariets hovedperson. Det er derimod Drømmer. Skulker er scenariets sorte får. Han er gennemført usympatisk og en stor kujon. Derfor vil han, som den første, dø.

Du skal lade ham dø forholdsvist tidligt i scenariet, men først når handlingen er kommet godt i gang. Du får derefter en ny spilperson. Snak med spillederen om hvordan præcist det skal fungere.
Specielle Evner og Udstyr
Skulker er hverken særlig kvik eller særlig dygtig til noget som helst, men han har en evne til at få andre til at arbejde for ham. Han er også god til at forsvinde på det rette øjeblik og først dukke op igen når der ikke længere er noget at lave.

Skulker har en trællepisk og en langkniv. Han bærer en tynd lædervams.
Dine tanker om opgaven
Det er Trællemesteren der har bedt om at du kommer med på opgaven. Sikkert for at teste om du er egnet. Det gælder altså om at klare sig igennem uden problemer. Måske skulle du for første gang anstrenge dig lidt? Næ, du gør som du plejer. Lader de andre klare det hårde arbejde, men sørge for at tage din del af æren for det gjorte.

” Det er sommersolhverv. Alle de nærmeste stammer er samlet til træf hos Rødryggene. Det har stået på i tre dage, og i aften er den store fest. Hele den store lejr er fyldt med glade stammefolk, overalt hører man trommer og fløjter. Man ser fulde voksne krigere tumle rundt. Man ser dansende børn. Du mødte en pige ved klædemarkedet i eftermiddags. Da hun spurgte om dit navn løj du og sagde Tramper. I aftalte at mødes ved det store bål efter maden. Nu venter du spændt på hende! I det fjerne ser  du hende komme gående midt i en flok en grinende piger fra din egen stamme. Hun vinker glad til dig, men en af de andre tager fat i hende, og hvisker noget. Hun ser skuffet ud, vender sig og går, med hele gruppen bag sig. Du står et øjeblik stille midt i larmen, vender dig så om og går din vej. I mudderet bag dig efterlader du det halssmykke du havde købt til hende…”
De andre
Du har kendt de andre hele dit liv. Dette er i korte træk hvad du tænker om dem.

Drømmer: Du kan kun svagt huske hende. Dengang hed hun vist Måne-et-eller-andet. Hun var en af de piger der altid var kedelige og artige. Det ville være et godt træk at charmere sig ind på hende. Hun er en magtfuld person nu.

Hvidtand: Stammens yndling. Søn af en stor og rig kriger. Hvidtand er nem at fedte sig ind på. Han syne salt du laver er sjovt. Han er nem at manipulere med. Han bliver måske engang stamme-leder.

Råber: Kedelig og klodset fjols. Han tror han er så voksen og klog, men i virkeligheden griner alle af ham. Du har ofte lavet sjov med ham bag hans ryg.

Trællen: Ja hvad kan man sige om en træl? De er små, dovne og upålidelige, men også ganske uundværlige til det hårde arbejde. De skal holdes i kort snor. Det gælder om at vise de andre, og Trællemesteren, at du har fuldstændig kontrol med de små bæster.


Hvidtand
” Det er sommersolhverv. Alle de nærmeste stammer er samlet til træf hos Rødryggene. Det har stået på i tre dage, og i aften er den store fest. Hele den store lejr er fyldt med glade stammefolk, overalt hører man trommer og fløjter. Hver stamme skal stille med 5 unge krigere til den årlige konkurrence om trofæet. Du er blevet valgt som gruppens leder. Det er før starten, de 5 står omkring dig i en halvcirkel mens de venter på dine ordre. Rundt omkring er de andre allerede i gang med den første opgave. Du begynder at svede mens du forsøger at finde ud af hvordan den skal gribes an. Pludselig bryder Tolker ind og begynder at give kommandoer. De andre springer i gang, men det erfor sent. Efter kort tid er det tydeligt at I er håbløst bagud. Da rejser du dig pludseligt op og forlader gruppen. Du går hen til din far og fortæller ham hvordan du ikke kan arbejde med en gruppe der ikke vil lytte til dig. Hvordan en af de andre forsøgte at skabe splid i gruppen ved at overtage styringen. Din far giver dig ret og lover at skælde Tolkers far ud over hans uduelige søn …”

Hvidtand er søn af stammens bedste og rigeste kriger. Han er en flot og veltalende ung kriger der har en lyd fremtid foran sig. Han har talegaverne i orden og er normalt i stand til at charmere de fleste. Han er stammens unge håb og den officielle leder af gruppen. Hvidtand har dog det meste i munden. Han er nervøs over hele ideen om ansvar, og lader derfor gladelig Råber tage styringen. Han kan jo altid hoppe til når det er overstået og tage æren.
Navnet
Hvidtands navn skyldes simpelthen at han har de kønneste hvide tænder. Men i en bredere betydning fortæller navnet at han er særdeles køn. Han er glad for sit navn, fordi det, i modsætning til mange andre børnenavne, ikke er direkte latterligt.

Overgangen fra barnenavn til voksennavn er vigtig for stammefolket. Det markerer en accept af ens evner, samt en plads ved de voksnes bål. Børnenavnene er ofte lidt latterlige, mens voksennavne oftest er alvorlige.
Skæbne
Hvidtand er ikke scenariets hovedperson. Det er derimod Drømmer. Hvidtand er en overfladisk person uden noget reelt at byde på. Det er hans skæbne at dø som en sådan. I gyserscenarier overlever den slags sjældent. Arbejd hen imod at Hvidtand skal dør i scenariets slutning.
Specielle Evner og Udstyr
Hvidtand er smuk og hurtig, men egentlig ikke særlig dygtig til noget som helst praktisk. Specielt fordi han ikke rigtig gider anstrenge sig.

Hvidtand er søn af stammens bedste kriger og har derfor det bedste udstyr. En dyr og flot langkniv, smedet af en af de andre bjergstammer, et flot spyd og en dekoreret lædervams.
Dine tanker om opgaven
Du er gruppens leder, det er tydeligt. Hvis I klarer jer vel er der en god chance for at du bliver optaget blandt de voksne, får dit nye navn og en plads ved bålet. Måske får du endda ansvaret for din egen jagtgruppe. Råber lader til at tage opgaven ganske alvorligt. Lad bare ham tage styringen. Hvis det lykkes jer kan du altid tage æren, ellers kan han få skylden for fiaskoen.

” Det er svampeplukning. Omkring dig ser man kun ryggene af de arbejdende unger. Selv sidder du oven på en stor svampe bunke og slapper af. Du har fået jobbet som opsigtsmand, og skal kun holde øje med de andre og trællene. Med jævne mellemrum komme pigerne forbi, når de har fundet en specielt saftig spisesvamp. Du har efterhånden helt ondt i maven, men du lader dem stadig komme. Der er nu noget helt specielt over at blive opvartet af kønne piger mens andre knokler…hehe…Den fødte leder!”
De andre
Du har kendt de andre hele dit liv. Dette er i korte træk hvad du tænker om dem.

Drømmer: Du kan kun svagt huske hende. Dengang hed hun vist Måneskind. Hun var en af de piger der altid var kedelige og artige. Hun var dog ganske køn, og det vil være helt ideelt at få en shaman som kone. Måske du skulle give hende en omgang af den gode gamle Hvidtand-charme.

Skulker: Skulker er en rigtig spøgefugl. Han finder simpelthen på de sjoveste ting. Men han er også klog. Han giver tit ret gode råd. I dit hoved ser du dig selv som ny stammeleder og Skulker som din højre hånd. Men han skal altså lige have et bedre voksennavn først. Man kan ikke blive til noget med det navn.

Råber: Kedelig og klodset fjols. Han tror han er voksen og klog, men i virkeligheden griner alle af ham. Han er dog så flittig og hårdtarbejdende at han kan være til god nytte. Han er vist ret glad for hende Drømmer, men det skal du nok få sat en stopper for.

Trællen: Ja hvad kan man sige om en træl? De er små, dovne og upålidelige, men også ganske uundværlige til det hårde arbejde. De skal holdes i kort snor. 


Trællen
” Livet er hårdt! Det er en konstant sliden og slæben for de store dovne drog der holder jer fanget. Men det er dit folks skæbne. Ligeså længe de ældste kan huske og sikkert endnu før, har I været trælle og de mestre. Måske er det fordi de er så store og stærke, måske er det fordi guderne har bestemt at de ikke ville kunne klare sig alene. Sikkert er det i hvert tilfælde, at uden jer ville de hverken få mad eller tøj på kroppen. Når livet bliver for hårdt spiser I af de sjældne Bulmesvampe. I få tal bedøver de sanserne, mens de, hvis man spiser nok, hiver syner og drømmerejser…”

Trællen er en ud af mange trælle. Blandt dem er han kendt som Hurtigløber, men blandt mestrene hedder han bare Træl. Han bliver af de andre anset for at være et irriterende dumt undervæsen skabt til at tjene. Hans krop er spinkel og hans stemme skinger. Han er dog ikke så dum igen, og måske får de andre brug for hans viden.
Skæbne
Trællen er ikke scenariets hovedperson. Det er derimod Drømmer. Trællen er scenariets komiske indslag, med sin lille krop og svampespiseri, men han har også en viden de andre kan få brug for. Ideelt vil han træde i karakter hen mod scenariets slutning og vise sit værd. Det kan dog også være at han bliver ofret for de andres overlevelse.
Specielle Evner og Udstyr
Trællen er ikke særlig stærk, men han er hurtig og udholdende. Han har en god hukommelse og taler flere sprog. 

Han har en god portion Bulmesvampe med på turen. Nok til både at dulme anstrengelserne ved det hårde slæb og tage en ordentlig drømmerejse.
Dine tanker om opgaven
Det er bare en opgave som alle de andre. Men alt andet lige er det da sjovere at komme på en rejse til nabostammen end at arbejde i saftpressen derhjemme. Det bliver også skægt at møde Rødryggenes trælle og udveksle sladder med dem.

” Det er svampeplukning, men du har valgt at tage en fridag. Du gemmer dig i de små hemmelige trælletunneler. Mestrene kender ikke til dem, men ville heller ikke kunne være herinde om de så fandt dem. Herfra kan du komme rundt i hele lejren. Du kan sidde og se ud over svampemarken på de arbejdende mestre og andre trælle. Du kan løbe ned til en revne i muren indtil svampepressen eller du kan besøge forrådskammeret og stjæle mad. Mestrene tror de har jer i kort snor men i virkeligheden kunne i alle forsvinde gennem de små tunneller. Men hvorfor gøre det? Selvom det er hårdt så er det her i hører til. Det er ligeså meget jeres hjem som de stores.”
De andre
Du har kendt de andre hele dit liv. Dette er i korte træk hvad du tænker om dem.

Drømmer: Du kan kun svagt huske hende. Dengang hed hun vist Måne-et-eller-andet, men det er svært at huske. De ligner alle sammen hinanden.

Skulker: Skulker er hadet og foragtet af hele dit folk. De glemmer ikke hvordan han i sin tid stod bag det store Hulesvin-angreb. Han lukkede et hulesvin i brunst ind i jeres huler, hvor det nåede at dræbe 3 og lemlæste flere indtil Råber og et par andre store fik det fjernet.

Råber: Han er lidt langsom i det, men han er hårdt arbejdende og flittig. Blandt trællene har han et godt navn fordi han var med til at redde dem for hulesvinet. Han behandler også normalt trællene pænt.

Hvidtand: Han skal nok blive til noget stort. Alle tror han er så dygtig, men du har ofte set ham sidde og dovne mens andre laver arbejdet. Det er skægt som de store er så glade for ham og hans udseende. For dig ser han hverken kønnere eller grimmere ud end de andre. Men han har nu nogle pæne hvide tænder…


Blinde
” Mørke huler, fakkellys, lugten af død og rådent kød…disse huler har I aldrig været i før! Du er med i en ekspedition der er dybt inde i nabobjergets huler. I skal leder efter nye mulige lejrpladser. Pludselig sker der noget, faklerne går ud, råb og skrig. Lyden af kraftige skridt og knirkende metal. …det er de fremmede! Krigere fra en anden verden. Sagn fortæller om dem og deres hærgen. Nu er de kommet her…Rundt omkring dig dør folk som fluer, men også de fremmede mister folk. Det trækker dog den forkerte vej. Der er simpelthen for mange af dem…

Blinde hed oprindeligt Stenløfter, men det har han også selv glemt. De sidste 20 år har han levet i de yderste tunneller langt væk fra stammens lejr. Gemt med sig selv og sin sindssyge. Blinde er gal, ingen tvivl om det. Han husker ikke længere hvad det var han oplevede, men noget skete der. Noget som efterlod ham både blind og uden fast tag på sine tanker.

Måske er han besat af onde ånder måske er han forgiftet? Måske… 

Blinde er i virkeligheden veteran fra fortidens krige. Han har faktisk kæmpet imod de fremmede tidligere. Det var dem som stak hans øjne ud, og gjorde ham sindssyg. Han kan ikke selv huske dette til at starte med, men det dukker langsomt frem. Det samme gør hans viden om de fremmede. 
Navnet
Hans gamle navn Stenløftet fik han da han som ung kriger vandt en løfte-konkurrence til et solhvervs-træf. Han er stadig stærkere end de fleste.
Skæbne
Blinde starter med at være totalt uforståelig. Fuldstændig afsindig. Men langsomt skal han genvinde sin hukommelse. Til at starte med kan han ikke huske noget som helst andet end det som dukker frem i pludselige udbrud om smerte, mørke, metalhud og lignende. Langsomt vil han dog begynde at huske de begivenheder fra hans fortid der står nævnt her. Måske får han endda chancen for at hævne sig på de fremmede!
Specielle Evner og Udstyr
Blinde er blind, men kender næsten alle gangene udenad. Han er desuden stærk som en okse. Han er en gammel kriger der, når hukommelsen vender tilbage, måske kan bidrage mod sin viden om krigsførelse, taktik og de fremmede.

Gemt i en hule ligger hans gamle krigsudstyr. Selvom det er i en sørgelig forfatning, så virker det dog endnu. Sværd og spyd samt en hjelm af kogt læder.

”De har fanget dig. Du er spændt fast til en træpæl, med dem stående rundt om dig. Uden deres hjelme ligner de ond eånder og mareridt endnu mere end med dem på. En af dem holder en glødende kniv foran dit ansigt. Mens han råber spørgsmål til dig, som du ikke forstår, bringer han kniven nærmere til dine øjne. Til sidst er smerten så stor at dine øjne giver op. Det er det sidste syn du nogensinde ser…”
De andre
Du kender ingen af de andre. Nogle af stemmerne har du hørt før, men du ved intet om dem. Kun pigen kan du regne ud er shaman. Du kan lugte hendes urter. Den ene af drengene. Ham de kalder Råber virker som et godt menneske. Han minder dig om dig selv som ung. De andre to giver du ikke en kande pis for. Dovne og skidne er de…


Basic Roleplay egenskaber til personerne
Drømmer
STR: 10, HEL: 11, STØ: 10, INT: 14, ÅND: 16, BEH: 14, UDS: 10
Finde vej under jorden: 65%, Snige og gemme: 55%, Klatre og kravle: 47%, Undvige: 15%, Håndværk: 15%, Behandle sår: 55%, Årvågenhed: 47%, Åndemaneri: 30%, Urteviden: 50%
LP: 11
Kniv: 32%, 1d4+2 i Skade

Råber
STR: 15, HEL: 13, STØ: 12, INT: 8, ÅND: 10, BEH: 10, UDS: 9
Finde vej under jorden: 35%, Snige og gemme: 35%, Klatre og kravle: 37%, Undvige: 15%, Håndværk: 25%, Behandle sår: 15%, Årvågenhed: 27%, 
LP: 13, Lædervams: 3 Rustningepoint
Langkniv: 32%, 1d6+2 i Skade, Spyd: 27%, 1d6+1 i Skade (kan kastes), Kortbue: 15%, 1d6+1

Hvidtand
STR: 12, HEL: 11, STØ: 10, INT: 12, ÅND: 8, BEH: 15, UDS: 10
Finde vej under jorden: 45%, Snige og gemme: 35%, Klatre og kravle: 37%, Undvige: 15%, Håndværk: 12%, Behandle sår: 10%, Årvågenhed: 32%, 
LP: 11, Lædervams: 3 Rustningepoint
Langkniv: 27%, 1d6+2 i Skade, Spyd: 22%, 1d6+1 i Skade (kan kastes)

Skulker
STR: 10, HEL: 10, STØ: 10, INT: 14, ÅND: 8, BEH: 14, UDS: 10
Finde vej under jorden: 45%, Snige og gemme: 45%, Klatre og kravle: 47%, Undvige: 25%, Håndværk: 05%, Behandle sår: 05%, Årvågenhed: 47%, Trællesprog: 10%
LP: 10, Lædervams: 2 Rustningepoint
Kniv: 32%, 1d4+2 i Skade, Pisk: 32%. Giver ingen skade, men kan forvirre folk

Træl
STR: 8, HEL: 11, STØ: 8, INT: 14, ÅND: 12, BEH: 16, UDS: 10
Finde vej under jorden: 65%, Snige og gemme: 85%, Klatre og kravle: 67%, Undvige: 45%, Håndværk: 25%, Behandle sår: 15%, Årvågenhed: 57%, Genkende og forstå sprog: 20%
LP: 9
Bette kniv: 32%, 1d4-1 i Skade

Blinde
STR: 16, HEL: 14, STØ: 12, INT: 11, ÅND: 10, BEH: 14, UDS: 10
Finde vej under jorden: 65%, Snige og gemme: 45%, Klatre og kravle: 37%, Undvige: 25%, Håndværk: 45%, Behandle sår: 15%, Årvågenhed: 0% (syn) 67% (hørelse og lugt), Krigsviden: 50%
LP: 13, Tung lædervams med hjelm: 5 Rustningepoint
Sværd: 27%, 1d6+2 i Skade, Spyd: 22%, 1d6+1 i Skade (kan kastes)

