
Synopsis: 

Thorvald Stauning: Varulvejæger  
- Et actionmættet filmisk tongue-in-cheek grind night novellescenarie. 
 
I kølevandet på bøger som ”Pride and Prejudice with Zombies” og ikke 
mindst filmen ”Abraham Lincoln: Vampirehunter” kommer Danmarks første 
historierevisionistiske scenarie med overnaturligt twist. 
 
Inden Thorvald Stauning blev statsminister, landsfader og skaldet, bekæmpede han okkulte trusler imod 
Danmark. Det gjorde han som medlem af det uofficielle, men af kongen sanktionerede, Kontrolministerium. 
Andre medlemmer tæller den fremtidige justitsminister og tugthuskandidat Alberti, Edvard af den 
mondæne og progressive Brandes-familie og en meget ung, kommende Nobelprisvinder. 
 
I dette scenarie komme de fire tæmmere af mørkets kræfter op imod en gruppe tyske varulve, der er 
udsendt af selveste Kejser Vilhelm for at omstyrte det danske folkestyre.  
 

ACTION! 
Målet er at lave koblingen mellem novellescenariet og actionfilms varighed på 1½-2 timer. 
Tiden skal ikke spildes med småsnak og sløve sekvenser. Der skal smæk på lige fra starten, og 
samtidig vil der være forskellige film-moves og tricks, der kan understøtte dette og være med 
til at gøre scenariet mere filmisk og binde de dramatiske scener sammen. 
 

Blandt andet vil investigation blive underlagt montage format, så spillerne i stedet for at skulle lede efter 
spor, selv iscenesætter, hvordan de finder sporene, og der vil være mulighed for tricks som voice-overs, 
bullet-time og korte flashbacks. 
 
Action på flere niveauer 
Scenariet bliver lavet, så det kan fungere godt i flere typer mål- og spillergrupper. I sin nedbarberede form 
er det et actionscenarie uden de store dikkedarer og kan spilles som et sådant. Samtidig vil der være 
spillere der sætter pris på den faux-historiske kontekst. De vil have fornøjelse af de ”virkelige” personer, de 
politiske paroler, og at det hele udspiller sig i København omkring forrige århundredeskift. Sidst men ikke 
mindst er der den overnaturlige vinkel – så fans af varulve, monsterjagt og sølvkugler også vil få deres 
behov dækket.  
 
Derfor vil karaktererne også have både stats, grundige beskrivelser af deres gear, attitude, meninger om de 
andre og noter omkring politiske holdninger. Alt sammen holdt kort og præcist, så det kan sættes i spil, hvis 
det passer til spilleren og/eller gruppen og ellers glide i baggrunden. 
 
Der vil være en art regler, formodentlig en nedbarberet version af D&D eller Lamentations of the Flame 
Princess, så der vil være terningerul til at facilitere action.  
 
Scenariet er godt undervejs og snart klar til spiltest. 
 
Type: Grind Night 
Antal spillere: 4 
Spilleder: 1 styk 
Forventet spilletid: 1½-2 timer 
Af Kristian Bach Petersen (6168 2902 / Kristian@frekvens.dk) 

mailto:Kristian@frekvens.dk

