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INTRODUKTION
Familien Gothermann lever idyllisk i det smukke hus
Gemmely, der ligger i den mere velhavende del af byen
Nathult. Familien er lille, består af faderen Sigmund,
stedmoren Elsebeth og datteren Grete. Dertil er der
husholderske Katrine Wulff, der har arbejdet hos familien
før Sigmund blev født. Men en dag forsvinder datteren
Grete Gothermann er forsvundet og hendes stedmor
opsøger karaktererne for at få hjælp.

FØR DU LÆSER VIDERE
Dette scenarie er skrevet til den mester, som vil afvikle
historien. Hvis du som spiller læser videre, vil du hurtigt
få informationer, der kan ødelægge oplevelsen for dig.

Fugleburet
Fugleburet
Rollespil scenarie

af Hannibal Bilgrav
Redigeret af Jacob Octavius Jarlskov

FUGLEBURET
Familien Gothermann synes at have det hele, men bag facaden lever de som indespærret i et fuglebur,
lænket til hinandens skæbner. Dette er historien om en udadtil perfekt familie, der under overfladen
lever adskilt fra hinanden og styret af familiens lille psykotiske datter, der syg af jalousi manipulerer med
sin far, stedmor og husholderske. Alt skal være som hun vil have det og skyr ingen midler for at opnå
det. Faren er opslugt af sin ornitologi og kompenserer for sin manglende tilstedeværelse ved at give
sin datter lov til alt. Stedmoren forsøger at sætte grænser, men faren udvisker dem ved at slå alting hen
som betydningsløst.

MESTERTYVEN SPAR KNÆGT
Fugleburet er også den afsluttende historie om, hvad der skete med ædelstenen; Den Blå Karfunkel,
efter den blev stjålet fra Algundurs dronning i 1117, for 102 år siden. Tyven var den berømte Spar
Knægt, der i sin tid også stjal mange andre ædelstene til sin egen samling. I 1119 byggede Spar Knægt
huset Gemmely i byen Nathult og boede der, til han blev afsløret og dømt i 1139. Efter ransagning
fandt politiet alle de stjålne ædselsten, undtaget Den Blå Karfunkel. Spar Knægt indrømmede han havde
stjålet den, men fortalte aldrig hvor den var. Den ligger dog stadig gemt i Gemmely og kan findes, under de rette omstændigheder. Mange år senere, i 1170, køber forretningsmanden Albert Gothermann,
Gemmely og flytter ind med sin familie. Hans søn, Sigmund Gothermann, der er faren i denne historie,
arver huset efter faderens død i 1203.
Kampagne: Tyv i natten (1997)

HENSIGT OG VINKEL
Familien Gothermann bor i huset Gemmely, der ligger i byen Nathult. Nathult ligger omrking tyve
kilometer fra den store industriby Giving, hvor den moderne samlebåndsproduktion blev udviklet.
Historien er velegnet som sidehistorie i en kampagne og selvom den er skrevet til at foregå i Algundur 1219, kan historien flyttes i tid og sted som det passer i mesteren bedst. Mesteren skal selv finde
en passende forbindelse mellem Elsebeth og karaktererne, der kan forklare hvorfor hun går til dem.
Hensigten med historien er at give spillerne stemningen af den underlige indelukkede familie med alle
deres hemmeligheder. Rollerne i historien skal fremstå mystiske, hemmelighedsfulde og mistænkelige.
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Baggrundshistorien
1119

1214

Mestertyven Spar Knægt bygger Gemmely.

Første gang Grete skal være alene hjemme med
Katrine Wulff, bliver hun hysterisk vred. Om aftenen, da Katrine er gået i seng, lister Grete sig ind
på hendes fars kontor og kommer gift i maden til
farens sjældne yndlingsfugl; Molakfuglen fra Kithera. Det knuser faren, da han den næste morgen
opdager fuglen er død. Han mistænker ikke Grete, men moren finder rester af giften i Gretes
lommer og taler med Katrine om det. De kalder
Grete i køkkenet og spørger hende, men Grete
nægter alt og råber op om uretfærdige. Hun løber ned i kælderen for at gemme sig. Hun går ind
i kokskælderen, hvor hun snubler over de løse
koks og falde ind i væggen. Ved et tilfælde rammer hun trykpladen til døren, der åbner op til
Spar Knægts hemmelige rum. Hun stjæler noget
mad og beslutter at gemmer sig her, for at straffe
moren. Ingeborg finder hende efter tre dage.

1139
Mestertyven bliver arresteret og politiet finder
otte stjålne ædelsten i huset Gemmely. Men før
politiet ankom, nåede Spar Knægt at gemme
sit største tyveri, Den blå Karfunkel, i set meste
hemmelige rum i huset. Spar Knægt blev dømt
for alle julvetyverierierne, undtaget tyveriet af
Den blå Karfunkel, da man ikke fandt den under
ransagningen.

1141
Spar Knægt dør i fangenskab. Huset sælges til private ejere. Den blå Karfunkel ligger stadig i det
hemmeligste rum.

1203
Den rige enkemand Albert Gothermann dør og
hans søn, Sigmund, arver Gemmely og flytter ind.

1206
Sigmund møder Ingeborg og de bliver gift.

1207
Grete bliver født.

1215
Grete er usædvanlig strid og uregerlig. Derfor
foreslår Ingeborg, at de sender Grete på kostskole. Det gør Grete helt hysterisk, igen råber hun
og skriger, for at få sin vilje, men Ingeborg står
fast. To dage efter, d. 17. midregn 1215, ser Grete
sin mor stå foran det åben vindue i soveværelset. Hun beslutter hurtigt at benytte situationen
og skubber sin egen mor ud ad vinduet, ned på
stenfliserne foran hoveddøren. Ingeborg dør af
faldet og faren vil ikke sende Grete på kostskole
efter den grumme oplevelse, det er, at miste sin
mor. Politiet afgør sagen som et uheld.

1217
Sigmund møder Elsebeth og de bliver gift. Der
er mange konfrontationer mellem Elsebeth og
Grete, der ikke ønsker en ny mor, eller en kvinde
i det hele taget, i huset.
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Dagen Grete forsvandt
29. MIDSNE 1219 Kl. 10:00

29. MIDSNE 1219 Kl. 12:10

Forholdet mellem Grete og Elsebeth kan ikke
blive meget værre og denne morgen foreslår Elsebeth at Grete kommer på kostskole.
Tilstede: Elsebeth, Katrine og Grete

Grete stjæler et helt brød, seks flasker brus, en
kagedåse og en kvart ost fra fadeburet og lægger
det i det hemmelige rum.
Tilstede: Grete

29. MIDSNE 1219 Kl. 10:15

29. MIDSNE 1219 Kl. 13:00

Grete løber op til sin far og beklager sin nød.
Faren er optaget af sine studier og vinker hende
af. Det skal vi nok finde ud af, senere, siger han og
sender hende ud.
Tilstede: Sigmund og Grete

Elsebeth tager hjem en time før Katrine, der lægger blomster på Albert Gothermann grav. Da
Grete hører hoveddøren åbnes, skriger hun højt
på hjælp fra kælderen og gemmer sig med det
samme i det hemmelige rum. Elsebeth smider alt
hun har i hænderne og styrter ned i kælderen,
for at se hvad der er skat. Men hun kan ikke finde
Grete og begynder at lede.
Tilstede: Elsebeth

29. MIDSNE 1219 Kl. 10:40
Grete låser sig ind på sit værelse og lægger en
plan, der skal få det til at se ud som om Elsebeth
har slået hende ihjel.
Tilstede: Grete

29. MIDSNE 1219 Kl. 11:30
Elsebeth og Katrine går hver dag i byen og handler sammen. De forlader huset kl 11:30 og Grete venter på hun er alene. Grete lister sig ind
på Elsebeths atelier, hvor hun stjæler Elsebeths
brevkniv.
Tilstede: Grete

29. MIDSNE 1219 Kl. 11:45
Grete lister ind på soveværelset, finder Elsebeths
skjorte, skærer i sig selv med brevkniven og lader
blodet løbe ud på skjorten. Derpå lægger hun
skjorten nederst i vasketøjskurven og brevkniven
i køkkenets skraldespand.
Tilstede: Grete

29. MIDSNE 1219 Kl. 12:00
Grete åbner brønden i fyrkælderen, tager sin gule
kjole af, flår den istykker og smører hendes eget
blod på den. Hun efterlader kjolen i brønden.
Derpå forbinder hun sit åbne sår med bandage
for førsthjælpskassen i køkkenet.
Tilstede: Grete

29 MIDSNE 1219 Kl. 14:00
Katrine kommer hjem fra kirkegården og hjælper
Elsebeth med at lede efter Grete.
Tilstede: Elsebeth og Katrine

29. MIDSNE 1219 Kl. 15:00
Da de ikke kan finde Grete, går Elsebeth går til
sin mand, der fortæller, at Grete har gemt sig før
og at hun nok snart vil komme tilbage.
Tilstede: Elsebeth, Katrine og Sigmund

30. MIDSNE 1219 Kl. 9:00
Elsebeth er meget bekymret og da Grete ikke
er kommet tilbage, dagen efter, går hun igen til
sin mand. Sigmund vil ikke gå til politiet, da det
hurtigt kan vække for meget opsigt. De aftaler
derfor at Elsebeth skal hente hjælp et andet sted,
der ikke skaber så meget postyr. Elsebeth opsøger karaktererne.
Tilstede: Elsebeth og Sigmund
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Grete Gothermann
Født d. 2 nysol 1207 (12 år). Datter af Sigmund og Ingeborg Gothermann. En spinkel lyshåret pige med
store grønne øjne. Hun er selvisk, egenrådig og psykopat, uden følelse eller forståelse for andre end
hende selv. Hun viste tidligt stor intelligens og kunne både læse og skrive, da hun var 5 år gammel. Efter
kun én dag i skolen, fik hun sin far til at give hende hjemmeundervisning i stedet. Efter få dage var hun
heller ikke tilfreds med det, og det endte med at hun fik lov til at slippe. Men hun kunne lide at læse,
særligt aviser, krimier og krigshistorier, så det brugte en en stor del af sin tid på. Hun skubbede sin egen
mor i døden, ud af vinduet i soveværelset, da hun var 8 år gammel, fordi moren havde bestemt hun
skulle på kostskole. Mordet blev opfattet som en ulykke og ingen opdagede Gretes meddelagtighed.
Hun foregiver at elske sin far og hade både sin mor, stedmor og husholdersken Katrine. Men i virkeligheden anser hun alle som fjender, hvis de ikke gør som hun ønsker. Hendes hang til altid at kalde på
far, skyldes ren beregning, da hun ved at faderen aldig vil sige hende imod. Med skiftesvis psykopaisk
sødme og indespændt vrede, styrer hun familien efter hendes luner. Men selvom hun er udspekuleret
og psykopatisk, er hun stadig et barn og tænker ikke så langt i sine planer. Hun har ingen ide om de
konsekvenser hendes handlinger kan have, ud over det hun selv lige mener at få ud af det. Da hun
planlægger at få sin stedmor mistænkt for mordet på hende selv, overvejer hun ikke hvad der vil ske,
når hun så pludselig vender tilbage til huset. For hende er problemet løst, når Elsebeth er væk.
Under hele historien gemmer Grete sig i det hemmelige rum i kælderen og optræder kun i slutningen
af historien, hvis karaktererne finder hende. Hun vil, til det sidste, spille rollen som lille uskyldig pige. Hvis
karaktererne finder hende, vil hun kaste sig glædestrålende om halsen på en af dem, og lade som om
de er som hendes redningsmænd. Hun vil forsøge at bilde dem ind, at hun ved et tilfælde fandt rummet
og kom til at sidde fast, så hun ikke kunne komme ud. Der er dog flere ting som peger imod hende.
Hvis karaktererne undersøger hende, kan de finde stedet på armen, hvor hun har skåret sig selv, men
også morens dagbog og den mad hun har samlet i skabet, beviser det modsatte. Hvis det ikke lykkedes
Grete at overbevise karaktererne, vil hun prøve at overbevise dem om, at det hele skyldes, at hendes
far har misbrugt hende. Hvis det heller ikke virker, går hun amok, sparker, slå og bidee alle der kommer
i nærheden af hende, og så vil hun forsøge at flygte ud af huset. Hun vil opføre sig på en måde, der gør
det klart for enhver, at hun er seriøs psykisk syg og bør indlægges. Hvis karaktererne ikke finder Grete
eller på anden måde ikke afslører hende, vil Grete selv komme tilbage og skubbe Elsebeth ud af vinduet
fra soveværelest, for at undgå at komme på kostskole. Dette kan karaktererne læse i avisen nogle dage
senere, som det sidste i historien (Håndud #4).
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Sigmund Gothermann
Født d. 13 senstorm 1165 (54 år). Søn af den rige købmand, Albert Gothermann. Høj og spinkel mand
med tyndt mørkt hår over ørerne og bakkenbarter med ørnenæse. Han er dybt introvert, autist og
en excentrisk ornitolog. Er uddannet på Kalamar Universitet og har hengivet sig liv til onotologien.
Blev professor i ornitologi og boede i Kalamar indtil faderens død i 1213. Da flyttede han tilbage til sit
barndomhjem Gemmely i Nathult og lever overmåde godt af sin professorløn og farens aktier. Han
er i dag emeritus, hvilket vil sige han ikke længere underviser, men stadig modtager løn for sine studier
hjemme. Har været gift to gange, først med Ingeborg, der døde i 1214 og dernæst med Elsebeth i 1216,
en elev fra universitetet. Sigmund er i bund og grund en venlig og god mand, men hans introverte og
autistiske sind gør ham konfliktsky og han føjer sig let, for at få fred. Kun når det handler om hans fugle
og studier, er han beslutsom og fast i viljen.Han elsker sin kone Elsebeth og sin datter Grete, men hans
psyiske tilstand gør det svært for ham at vise dem det, ud over at give dem ret og de ting, de gerne vil
have. Han opholder sig altid på sit kontor, mellem sine udstoppede fugle, undtaget når han skal spise
morgenmad og aftensmad. Frokost indtager han på kontoret og han går altid i seng kl 23:00, for at stå
op kl. 07:00. Hjemme er han altid klædt i sin dybgrønne slåbrok og røde fez.
Uanset hvad karaktererne siger eller spørger om, vil Sigmund slå det hen og på en eller anden måde
formulere, at det hele nok skal ordne sig. Indvendigt er han bekymret og ked af det, men kan slet ikke
tåle at tænke på det og fordyber sig i sit arbejde for at tænke på noget andet. Han bliver let nervøs i
selskab med fremmede mennsker, hvilket karaktererne kan mærke på ham. På den måde vil han fremstå som ufølsom, apatisk og nervøs, hvilket også gerne skal gøre ham mistænkelig.
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Elsebeth Gothermann
Født d. 20 midregn 1181 (38 år). Slank kvinde med store blå øjne og langt sort hår. Altid pænt klædt,
men kedeligt. Datter af Grossist Helle og skolelærer Ulrik Giese. En empatisk, venlig og imødekommende kvinde. Hun er opvokset i Kalamar og læste bæstologi, læren om arternes udvikling, på Kalamar universitet. Det var på universitet hun første gang hørte om bøgernes dæmon, Baraskef, og til sidst valgte
at blive heks af hende. Men det var også på universitetet hun mødte professor Sigmund Gothermann,
der forelskede sig i hende. Han var uden tvivl charmerende og venlig, men til at begynde med syntes
Elsebeth, at han nok var lidt for gammel. Senere indså hun de fordele, der ville være ved et ægteskab
med ham. Han havde penge nok og kunne forsørge hende. Han havde allerede en datter, så hun behøvede ikke at føde ham et barn, hvilket hun ikke havde lyst til. Han var tilmed så autistisk, at han sad
dagen lang på sit kontor, så hun ville få det meste tid til sig selv og sine aktiviteter i heksekulten. Huset
havde endda en kælder, hvor hun kunne etablere et kultsted. Derfor valgte hun at sige ja til Sigmunds
frieri og flyttede med ham til Nathult. Hun fortæller aldrig Sigmund, at hun er heks, og hun fortæller
heller ikke, at hun etablerer et kultsted i kælderen, hvor han aldrig kommer. Elsebeth bekymrer sig om
Grete, selvom hun også har mange kampe med hende, fordi hun mener, Grete er et stakkels barn, der
aldrig har oplevet nærvær og kærlighed. Hun har ingen ide om, hvor slemt det står til med Grete, og
tror hun bare mangler disciplin og faste rammer, som hendes far ikke kan give hende. Derfor er hun
fast besluttet på at sende Grete på kostskole. Hun holder hjemmet pænt og ordentligt og passer på sin
familie, herunder husholdersken Katrine, som hun holder meget af. Hun holder bestemt også meget af
sin mand, men hendes store lidenskab er bøgerne og kulten. Hun har et værelse, hvor hun opbevarer
sine bøger og det er her hun mest opholder sig. Det er altid hende, som tager mod gæster og eventuelle håndværkere, fordi hendes mand har det svært med fremmede mennesker. Derfor ved hun også
at karaktererne vil virke meget intimiderende på ham, hvilket hun fortæller dem.
Elsebeth er meget venlig og vil gøre hvad hun kan for at hjælpe karaktererne. Hun kender ikke til hvordan forholdene var før hun kom til huset, men hun vil være ærlig om alt de spørger hende om. Hun
har ikke oplevet noget usædvanligt, ud over at hun her til morgen opdagede, at der manglede en rulle
bandage i førstehjælpekassen på toilettet. Hun er overbevist om, at Grete selv er flygtet, for at straffe
hende og Sigmund, fordi de vil sende hende på kostskole. Hun vil ikke afsløre at hun er heks af Baraskef,
men hvis karaktererne finder kultstedet, vil hun være ærlig og tilbyde hver karakter først 5, og op til
10 rigdaler, for at holde deres mund om det. Hvis de ikke vil indgå den aftale, vil hun ikke gøre mere.
Fortæller karakterene det til Sigmund, vil han slå det hen og sige, det ikke betyder noget. Han elsker
sin kone. Elsebeth vil på et tidspunkt forslå karaktererne at gemme sig i huset natten over, for at se om
Grete måske kommer ind for at sove eller hente mad.

Fugleburet
Historiens personer

Katrine Wulff
Født d. 8 nyregn 1143 (76 år). Født og opvokset i Nathult. Ældre tyk dame med hvidt hår opsat i en
knold. Hun er ordentlig og punktlig, et repektabelt menneske, hvis hørelse og syn er blevet svagt. Hun
har været husholderske for familien Gothermann siden 1169 og kender til alt hvad der er sket i huset
gennem årene. Hun er loyal overfor Sigmund og vil forsvare ham mod alle mistankter og beskyldninger.
Hun taler ofte om den gamle Albert Gothermann, som hun forguder og fremstiller som det mest reelle
menneske i verden. Katrine kunne godt lide Ingeborg og er af den opfattelse, at hun begik selvmord
på grund af datteren Grete, der drev hende til fortvivlelse. Hun kan ikke lide Grete og er overbevist
om, at Grete er født ond. Det gør nogle mennesker, mener hun. Hun er skeptisk overfor Elsebeth, der
godt nok holder hus og fremstår som et godt menneske, men hendes natlige aktiviteter i kælderen og
hendes forsvar af Grete finder Katrine upassende.
Katrine vil beskytte familien, selvom hun ikke er udelt gejstret for Elsebeth og Grete. Men hun ser det
som sin opgave at hus og familie ser ordentlig ud, udadtil og vil forsøge at holde sine meninger til sig
selv. Når karaktererne taler med hende, vil hun straks gå i forsvarsposition og være skeptisk overfor
deres undersøgelse. Hun kommer tidligt til at sige at familien nok er bedre stillet uden Grete, men tager
det i sig og vil ikke uddybe. Hvis hun presses hårdt af karaktererne vil hun dig til sidst fortælle, at der er
forsvundet mad i fadeburet; et helt brød, seks flasker brus, en kagedåse og en kvart ost. Hun kan også
fortælle om hvordan Grete plagede sin biologiske mor samt hendes mistanker om Gertes ondskab.
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Natmanden & Beskidte Bo
Et tyvagtigt og farligt makkerpar fra Hammergård. De har været kriminelle det meste af deres liv og
fandt sammen som unge. Nu er Natmanden blevet 50 og Beskidte Bo er 44, men de røver og snyder
stadig uskyldige folk. For en måned siden fandt Natmanden en gammel artikel fra FT Hammergård,
der omhandlede pågribelsen af den gamle mestertyv Spar Knægt. Her læser han, at man aldrig fandt
juvelen, Den blå Karfunkel, og han blev derfor opsat på at finde den. Sådan en juvel ville give penge nok
til, at de kunne leve godt resten af deres liv. Efter nogle uger fandt de frem til Spar Knægts gamle hus,
Gemmely, hvor de er overbevist om, Den blå Karfunkel stadig ligger gemt. De har overvåget huset i
flere dage og vælger at bryde ind, netop den aften karaktererne overnatter i huset. Hvis karaktererne
ikke bliver i huset en nat, vil Elsebeth en morgen fortælle dem, at hun hørte underlige lyde om natten
og om morgenen fandt hun fremmede fodspor på gulvet i entréen. Så vil hun igen anmode dem om
at være i huset en nat, for at se hvad som er på færde. I så fald, vil Natmanden og Beskidte Bo komme
igen den følgende nat og undersøge huset en sidste gang. Natmanden og Beskidte Bo vil under ingen
omstændigheder få held til at finde Den blå Karfunkel, og vil drage slukøret hjem efter deres indbrud.
Hvis karaktererne møder Natmanden og Beskidte Bo, bliver det til kamp. Kamp bør udkæmpes med en
kampgrad, der ligger tættest på, ligmed eller over, karakterernes højeste talent. Uanset om karaktererne
vinder kampen eller ej, vil Natmanden og Beskidte Bo ikke vende tilbage. Efter kampen har Natmanden
tilmed tabt artiklen fra FT Hammergård, som karaktererne finder uden rul (håndud #3). Hvis karaktererne besejrer Natmanden og Beskidte Bo, kan de indleveres på politistationen og indkassere en dusør
på 40 rigsdaler og Beskidte Bo og 60 rigsdaler for Natmanden. Karaktererne må fordele gevinsten
mellem sig. Hvis karaktererne forhører røverne, vil de bare sige, at de kom for at stjæle almindelige ting.
Deres løgn kan afsløres med sindrul mod ikke mindre end grad vanskelig. Lykkedes det, kan de derefter
true dem til at fortælle alt med karismarul mod ikke mindre end grad vanskelig.

NATMANDEN

BESKIDTE BO

Styrke 4
Finte (OMRUL ÉN 1’ER | AUTO)
Kølleklop (LIVSKADE ALLE | EFFEKTRUL)

Snilde 4
Finte (OMRUL ÉN 1’ER | AUTO)
Knivstik (HELBREDSKADE ALLE | EFFEKTRUL)

At udpørge familien
Når karaktererne udspørger huset Gemmelys beboere, er Elsebeth den eneste, der vil svare åbent og
ærligt på alt og hjælpe karaktererne så meget som muligt. Katrine og Sigmund vil være afvisende og fortælle så lidt som muligt. Hvis karaktererne begynder at udspørge dem flere gang i løbet af samme dag,
vil de bliver meget irriteret og afvise dem. De vil dog være afkølede dagen efter, hvor karaktererne igen
kan udspørge dem. Mesteren skal ikke sige alt hvad karakterene ved og kan svare på med det samme.
Lad karaktererne tale med dem flere gange, før de afslører alt hvad de kan sige. Katrine skal intimideres
før hun taler og Sigmund skal charmeres. Der benyttes karismarul for at charmere eller intimidere og
sindrul, for at afgøre om rollerne virke nervøse ved deres svar. Graderne sættes efter vigtigheden af
svaret, jo væsentligere svaret er for løsningen, des højere sættes graden, dog ikke højere end svær.

Fugleburet
Undersøgelsen af huset Gemmely
Karaktererne kan undersøge husets rum ét ad gangen med et sanserul. Huset giver indtryk af at være
beboet af en velhavende familie, her er mange værdifulde og antikke genstande. Det bærer tydeligt
præg af Sigmunds interesse for fugle, og der findes tegniner, fotografier og broderier af fugle alle vegne. Huset holdes tydeligt pænt og rengjort, med undtagelse af loftet og kælderen, hvor Katrine er for
gammel til at gøre rent. Karaktererne får lov til at undersøge alle værelser, gården og haven, men ikke
Sigmunds kontor. De kan tale med ham på kontoret, men han vil på ingen måde have nogen roder
rundt i hans ting, hvilket Elsebeth godt ved og forklarer karaktererne.

Sporene
I gennemgang af huset kan der findes fem spor, hvoraf tre er falske spor og to er spor, der fører til
den rigtige opklaring. Et sjette spor dukker op senere i historien, men det spor peger på, at Den blå
Karfunkel, stadig er gemt i Gemmely. I stuen og på første sal er alle værelser ordentlige og ryddet og
kan undersøges med sanserul mod normal. I kælderen og på loftet er der en del rod og det kræver et
sanserul mod vanskelig. Vellykkede rul afslører, at der ikke er noget væsentligt at finde. Fejlrul betyder,
at karaktererne ikke kan udelukke, der måske er et spor at finde. Karakterene kan kun undersøge rummende én gang om dagen. Lykkedes det ikke første gang, må de først prøver igen i morgen, for at se
på det hele med friske øjne. Når karaktererne leder steder, hvor der er spor at finde, benyttes andre
grader til sanse.

DEN BLODIGE BREVKNIV

INGEBORGS DAGBOGSSAMLING

Køkkenet
Sanse vanskelig
I skraldespanden i køkkenet, kan karaktererne
finde Elsebeths blodige brevkniv. Det var den
Grete stak sig selv med, så hun kunne efterlade
blodspor på metalribben i brønden og på skjorten. Brevkniven er også en del af Gretes plan, i
håb om, at Elsebeth bliver beskyldt for mordet
på hende.

Sigmunds kontor
Sanse normal (Håndud #1)
På Sigmunds kontor kan karaktererne opdage
en række af 9 dagbøger, der står øverst på en
af reolerne. Det er Ingeborgs dagbøger, en fra
hvert år, startende med det år hun blev gift med
Sigmund (1206), frem til det år hun døde (1215).
Ved nærmere eftersyn kan karaktererne se, at
der mangler en dagbog. Der er ikke plads til den
manglende dagbog, da bøgerne står tæt på reolen, men ved at læse årstallene i bøgerne, kan
karaktererne konstatere, at dagbogen fra 1214
mangler. Der står ikke noget på ryggen af dagbøgerne, så karaktererne kan kun finde dem, hvis de
undersøger kontoret grundigt. Det kan de imidlertid ikke få lov til, så længe Sigmund er der. Den
eneste mulighed er, at undersøge kontoret om
natten, mens Sigmund sover.

DEN BLODIGE SKJORTE
Soveværelset
Sanse normal
I vasketøjskurven på soveværelset, kan karaktererne finde en af Elsebeths hvide skjorter med
Gretes blod på. Det er et falsk spor, som Grete
selv har lavet, for at styrke mistanken mod Elsebeth.

Fugleburet
Sporene
INGEBORGS GLEMTE DAGBOG

DEN BLODIGE KJOLE

Pulterkammeret
(Håndud #2)
Nede i kælderens pulterkammer står de gamle møbler fra Ingeborgs atelier på loftet. Da Elsebeth flyttede ind, fik hun Katrine til at bestille
nogle flyttemænd, der kunne flytte alt fra atelieriet ned i pulterkammeret i kælderen. Her stod
i forvejen mange møbler, stablet i skrøbelige stabler og der et farligt sted at gå ind. Allerinderst
stå Ingeborgs gamle skrivechatol, og i den aflåste
skuffe ligger dagbogen fra 1214. Den havde en
særlig betydning for hende og hun frygtede den
ville blive fundet og læst. Derfor låste hun den
inde i chatolskuffen.

Vaskekælderen
I vaskekælderen kan karaktererne finde blodspor
på risten til den gamle brønd. Løftes risten kan
karaktererne se rustne jernribber, der fører ned
i brønden. Nederst i brønden løber en meget
kraftig vandstrøm, der føres gennem et smalt rør.
Her ligger Gretes gule kjole iturevet med hendes
blod smurt ud over den. Vandrøret er for lille til
et voksent menneske, men et barn som Grete
kunne godt rives med strømmen og forsvinde.
Blodsporene er falske og lavet af Grete, for at få
det til at se ud som om, nogen har myrdet hende
og skaffet sig af med liget i brønden.

For at lede i pulterkammeret skal karaktererne
bruge flere runder på at finde noget. Hver runde
kræver et snilderul mod normal. Ved fejlrul falder der møbler ned over karakteren og giver 1
livskade. Efter hver snilderul udløses et sanserul.
Her starter graden på svær og falder én grad
for hver runde, indtil mindst én karakter klarer
sansegraden. Det afspejler, at karaktererne langsomt søger gennem det møbelfyldte rum. Ved
vellykket sanserul finder karaktererne chatollet
med den aflåste skuffe. Skuffen kan åbnes med
teknologirul eller styrkerul mod vanskelig.

DET GAMLE AVISUDKLIP
Natmanden og Beskidte Bo
(Håndud#3)
Efter Natmanden og Beskidte Bo har brudt ind
i Gemmely, taber Natmanden det gamle avisudklip om mestertyven Spar Knægt. Det finder karaktererne, hvis de er tilstede under indbrudet.
Hvis de først kommer dagen efter, har Elsebeth
fundet det og viser det til karaktererne. Det er en
artikel, der fortæller at det var mestertyven, der
byggede Gemmely og at Den blå Karfunkel aldrig
blev fundet. Det er et svagt spor, der antyder at
Den blå Karfunkel stadig ligger gemt i Gemmely.
Grete gemmer sig i Spar Knægts mest hemme-

Fugleburet
At finde Grete
lige rum, der ligger bag væggen i koksrummet. Den hemmelige dør og tilhørende mekanisme er så
geinalt udtænkt, at karaktererne umuligt kan finde den, uden at have læst Ingeborgs glemte dagbog. Det
hemmelige værelse bærer tydelig præg af at være et gammel juvelsliberi. Der står en gammel slibebænk
og langs væggen er reoler med værktøjskasser.

At finde Den blå Karfunkel
Hvis karaktererne undersøger det hemmelige rum, har de mulighed for at finde Den blå Karfunkel. Det
kræver et sanserul mod hård, men lykkedes det, findes Den blå Karfunkel mellem værktøjet i en af de
mange værktøjskasser. Den blå karfunkel er uvurderlig og det vil sige, der ikke kan sættes en egentlig
pris på den. Den blev stjålet fra Dronningen af Algundur og er derfor en efterlyst genstand. Det er ikke
muligt for karaktererne at sælge juvelen på det sorte marked, da den er alt for eftersøgt. Enten kan de
tage den med sig og beholde den, eller de kan indlevere den på politigården, og modtage dusøren på
200 rigsdaler. Hvis karaktererne tager juvelen med sig, er det oplagt at lade Natmanden og Beskidte Bo
følge efter dem. De kan sagten have overvåget huset og fulgt efter dem, med den mistanke at karaktererne har fundet juvelen. Hvis Karaktererne tager til hovedstaden Kalamar og går til kongehuset for
at indlevere juvelen, vil de snart efter blive kontaktet af Dronning Ingrid og inviteret til audiens. Hun vil
give dem Dronningens æresmedalje, der giver +10 penge i privaten. Medaljen skal ikke noteres som
grej.

Udlevering af kort
Til historien findes en række kort over huset, som mesteren udleverer til spillerne, første gang Elsebeth
giver dem en hurtig rundtur i huset og haven. Kortene er lavet, som de var tegnet i karakterernes lommebog, men notater og de forskellige rum. Vær opmærksom på, der er tre udgaver af kælderen. Det
første kort udleveres ved rundtur i kælderen. De øvrig kort udleveres efterhånden karaktererne finder
frem til kultstedet og det hemmelige værelse.

Fugleburet
Overblik over sporene i Gemmely
Køkkenet
Den blodige brevkniv
Sanse vanskelig (Håndud #?)

Soveværelset
Den blodige skjorte
Sanse normal (Håndud #?)

Køkken
Spisestue
Fadebur
Entré
Katrines værelse
Garderobe
Hal
Toilet og badeværelse
Soveværelse
Sigmunds kontor
Entré
Gretes værelse

Sigmunds kontor
Ingeborgs dagbogssamling
Sanse normal (Håndud #?)

Skorsten
Loftrum
Tørreloft
Elsebets bibliotek

Pulterkammeret
Ingeborgs glemte dagbog
Se beskrivelse (Håndud #?)

Vaskekælderen
Den blodige kjole
Sanse svær (Håndud #?)

Pulterkammer
Vaskekælder
Kultsted
Nedre fadebur
Fyrkælder
Værksted
Koksrum
Hemmeligt rum

Byen Nathult
Gemmely

Oversigt over huset Gemmely
samt have
Buske
Drivhus

Græsplæne

Urtehave

Gemmely

Gemmely - stuen
Øvre fadebur
og nedgang til
kælder

Køkken

Spisestue

Katrines rum
Trappe
Toilet

Garderobe
Entre

Gemmely - Første sal
Soveværelse

Sigmunds
kontor

Entre

Gretes værelse
Trappe

Gemmely - Loftet
Loftrum

Skorsten

Tørrerum
Trappe
Elsebeths bibliotek

Gemmely - Kælder
Pulterkammer

Vaskekælder

Trappe
Fyrkælder

Nedre fadebur

Koksrum
Værksted

Gemmely - Kælder og kultsted
Pulterkammer

Vaskekælder

Trappe

Kultsted
Fyrkælder

Nedre fadebur

Koksrum
Værksted

Gemmely - Kælder og
hemmeligt værelse
Pulterkammer

Vaskekælder

Trappe
Fyrkælder
Hemmeligt rum

Nedre fadebur

Koksrum
Værksted

Gemmely - Kælder og kultsted
og hemmeligt værelse
Pulterkammer

Vaskekælder

Trappe

Kultsted
Fyrkælder
Hemmeligt rum

Nedre fadebur

Koksrum
Værksted

23. nystorm 1210
e og bedre. Jeg kan ikke
dr
be
e
bar
r
ve
bli
ter
dat
min
d
Mine dage me
al i skole og lære alle de
sk
n
hu
or
hv
,
er
ald
den
i
e
mm
vente på hun ko
ole til
n. Jeg vil finde den bedste sk
ene
rd
ve
og
et
liv
om
g
tin
e
lig
dej
res.
mand har sagt der ikke skal spa
min
og
det
til
d
rå
r
ha
vi
,
hende
get
n allerede nu virker Grete me
me
nu,
end
år
le
nog
nok
t
god
Der er
har lært at læse. Hun må
og
gå
og
e
tal
n
ka
n
Hu
.
er
n
ældre end hu
være noget helt specielt.

28. sensne 1209
er også i mig, så jeg har
bid
n
Hu
.
ing
alt
i
e
bid
at
ndt
Grete er begy
, at det gør ondt på mig,
nde
he
re
læ
at
r
øve
pr
g
Je
e.
blødt et par gang
hun er jo bare en lille pige.

7. midregn 1208
d barnevognen gennem byens
me
gå
At
r.
mo
re
væ
at
en
kk
Det er ly
. Bageren giver mig altid
er
sk
nne
me
e
nk
fli
de
e
all
på
gade og hilse
lt ind i
n er bedårende, så det går he
en sukkerkugle til Grete. Hu
hjertet på mig.

12. nysol 1207
Jeg
t en datter. Jeg er så glad.
fød
r
ha
jeg
og
t
gif
g
eli
kk
ly
Jeg er
rden for hende og give hende
ve
er
åbn
vil
jeg
,
nde
he
for
vil gøre alt
. Vi er blevet enig om at
fik
v
sel
e
ikk
jeg
et
liv
i
der
alle de mulighe
mormor.
navngive hende Grete efter min

17. midregn 1215
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Der er noget galt med min datter og jeg
hader alt andet end sin far.
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blevet enige om at sende hende
Jeg hat talt med Sigmund om det og vi er
væk hjemmefra og lære andre
på kostskole. Hun har brug for at komme
kostskolen i Hammergård og i
børn at kende. Vi har allerede talt med
. Hun skal begynde allerede i
eftermiddag vil jeg fortælle hende om det
n hun vil tage det.
næste uge og jeg er ikke sikker på hvorda

18. midsol 1213
år nu, og psykologen siger hun
Grete har gået til psykolog i næsten et
en og intelligent. Han siger
er et pragteksemplar af et barn, velopdrag
mener hendes opførsel overfor
det ikke lige ud, men jeg fornemmer han
måske har han ret, men jeg
mig er min egen skyld. Jeg er forvirret,
begyndt at gå til psykolog,
synes jeg gør alt jeg kan. Jeg er selv
selv og mit forhold til min
måske kan det hjælpe mig til at forstp mig
datter.

22. nysne 1211
hade mig så inderligt, at jeg
Jeg er bekymret for min datter. Hun kan
De ting hun siger til mig, når
bliver i tvivl om, hvorvidt hun er normal.
da truet mig på livet. Normalt
vi er uvenner chokerer mig. Hun har end
an et sammenstød, men det ende
løber hun til sin far, efter vi har haft såd
elsker vi hinanden igen, indtil
altid med hun græder og undskylder. Så
at få hende undersøgt af en
næste gang. Jeg har talt med Sigmund om,
psykolog.

HÅNDUD #1
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5. Senstrom 1214
og jeg er både foruroliget og
...Det har været en begivenhedsrig dag
min mand var nogle timer på
lettet. I eftermiddags var Katrine i byen,
fra vaskekælderen, da jeg
Universitetet og jeg var ved at hente tøj
Katrine, der går i koksrumhørte lyde fra Koksrummet. Det er kun
nåede jeg lige at se Grete
met så jeg undrede mig og gik derind. Der
jeg ikke anede eksisterede.
forsvinde ind bag en hemmelig dør i væggen
Gretes gule kjole havde sat sig
Den var helt umulig at se, og hvis ikke
at trykke under den lille
i klemme, havde jeg aldrig opdaget den. Ved
lykkedes det mig at åbne døren
revne ved panelet, helt nede ved gulvet,
Grete. Hun så bange ud og
og fandt et gammelt juvelsliberi. Her stod
så mig. Hun sagde at hun havde
kastede sig grædende om min hals da hun
hemmelige rum ved et tilfælde.
leget i kokskælderen og havde fundet det
kkede lemmen i og hun kunne
Da hun ville undersøge det nærmere, smæ
lig, men hun har været væk i
ikke komme ud. Hun var virkelig ulykke
hemmelige dør. Jeg kan ikke
tre dage og jeg hende jo selv gå ind ad den
hun er syg i sindet, ude af
finde ud af om hun skjuler noget, eller om
fantasi. Jeg kunne ikke sige
stand til at skelne mellem virkelighed og
men i morgen vil jeg gå til
noget til hende, hun virkede så ulykkelig,
lægen med hende.

e med at tænke på alle de
en efterlysning, men jeg kan ikke lade vær
der er helt alene. Jeg er syg
onde ting, der kan ske for en lille pige,
af bekymring.

HÅNDUD #2

HÅNDUD #3

FT Hammergård

28 Sensne 1139

Mestertyven Spar Knægt er afsløret og arresteret

I mere end tredive år har myndighederne jaget Spar
Knægt, en af historiens største juveltyve. Han efterlod altid et spillekort med spar knægt som visitkort, når han
havde stjålet en juvel. Vi kender ham fra tidens største tyverier; Klodediamanten fra Geologisk Institut, Den Lyserøde Safir fra udstillingen i Kolloseum i Kalamar og Den
Blå Karfunkel, der blev stjålet fra dronningens natbord
i 1117. Men natten til d. 27 Sensne 1139 havde politiet
samlet beviser nok til at anholde den nu 82 år gamle Silas
Stak i hans selvbyggede hus Gemmely i den lille by Nathult. Huset blev endevendt og man fandt samtlige ædelsten han havde stjålet gennem hele sit liv. Det viste sig, at
Spar Knægt slet ikke solgte de ædelstene han stjal men
gemte dem i sin egen samling. Det eneste politiet ikke
kunne finde var dronningens Blå Karfunkel, der var hans
sidste kendte operation. Spar Knægt har erkendt alle sine
tyverier, men vil ikke afsløre hvor Den Blå Karfunkel er.
Vi følger retssagen tæt de følgende dage.

HÅNDUD #4
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