
DET GULE KORSTOG

EN FORTELLING OM BARON VON UNGERN STERNBERGS FELTTOG.



KAPITEL 1:
DØDEN ER BEDRE ENN BARONEN.

De mongolske steppene er dekket av snø. Et karrig land som grenser til mytologien. 
Om et sted er verdens ende er det Mongolia, en gang verdens hersker. Den mektige 
Djengis Khan erobret fra landets endeløse stepper den kjente verden og kontrollerte et 
rike som strakk seg fra sør-kinahavet til middelhavets kyst. Nå er hun under kinesisk 
åk. Deres leder, den levende Bodhisattva Khagan Bogd Gegen er i  husarrest i sitt 
gyldne bur og hennes folks tradisjoner blir presset vekk av Han-Kinas verdier. Men en 
eldgammel profeti forteller om en frelser fra vest. En mann skal komme for å befri 
riket. En mann som skal vise seg å være reinkarnasjonen av krigsguden Makhala og 
døden skal følge etter ham. I denne stund skal han åpenbare seg…

Panserlokomotivet ”Hevneren” presser seg gjennom naturkreftene. Den transsibirske 
jernbanen er det siste tilholdsstedet for hvitegardistene som har flyktet østover fra den 
kommunistiske  revolusjonen  som  herjer  Russland.  Toget  er  under  kommando  av 
desertører fra Tsarens hær. De siste ukene har de plyndret byer på jakt etter mat, utstyr 
og ammunisjon. De russiske pansertogene er byer på skinner. Du finner sykestuer, 
barer,  bordell  og  til  og  med  bibilotek.  Mennene  på  ” Hevneren”  er  slitne  og 
desillusjonerte. Etter en treffing med Sovjetenes styrker har de mistet mange menn. 
Det er lite mat og de presser seg lengre og lengre østover på jakt etter byer å plyndre 
på sin flukt fra Trotskjis arme.

De nærmer seg byen Petrovsk. Høsten har vært god med rikholdige avlinger så det 
bør være mer enn nok mat selv midtvinters. Offiserene kommanderer dem til å innta 
sine stillinger. Sultne og skjelvende fingre tar ladegrep på de nedfrosne nagantriflene. 
”Hevneren”pløyer seg inn gjennom en folketom by og stopper på stasjonen. Ingen er 
å se. Før lyden av en kule hviner gjennom luften og effektiv dreper en av offiserene. 
Utav intet blir toget stormet av mongolske krigere og bak dem reiser gule faner seg 
opp med en svart ”U” og et flagg med en ”M” og det latinske to-tall dekorert med en 
laubærkrans. Spillerne som er offiserene må nå ta stilling til hvordan de vil forholde 
seg.   



Løytnant Kolya Bodarenko

Krigen er det beste som har skjedd deg! Du vokste opp i en middelklassefamilie i St. 
Petersburg med lillebror, Mamma og med en ambisiøs men akk så kjedelig Far og 
som  jobbet  som  revisor.  Dere  led  ingen  nød  i  den  store,  romslige  og  koselige 
leiligheten. Om natten leste du om eventyrene til Bogatyrene og drømte deg bort som 
kosakk. Alle forsøk på å ha det litt gøy ble først møtt med skjennepreken fra din mor 
og om ikke det hjalp din fars belte. Du fikk ikke lov å klatre på taket, ikke fikk du lov 
å gå på epleslang i hagen til ekteparet Krilov. Du fikk ikke lov å barbere hunden. Du 
fikk ikke lov å henge bak på trikken når du syklet. osv, osv. Tilslutt fant du deg i det  
og tilbrakte lange, kjedlige år med nesa trykket ned i en haug med tørre bøker. Far 
mente at det beste for deg var å studere vil fysiker. Heldigvis ble første året avbrutt av  
Den Store Krigen. Der fikk du se fysikk i praksis. Den kjedlige tingen med krig er at 
man kan bli drept og du forsøkte tilslutt å desertere. Det var under dette du kom over 
en død offiser med papirer om en forfremmelse og distinksjoner for Løytnantgraden. 
Heldigvis hadde du lært deg dokumentforfalskningens gleder på universitet og med 
ett var du en ung, lovende offiser som kunne reise hvor han selv ville. Du dro tilbake 
til St. Petersburg og tok inn på forlegningen. Der levde du herrens glade dager med 
vodka,  billige  damer  og  offiserslønn.  Dessverre  sluttet  krigen  og  landet  gikk  i 
fullstendig opprør. Bolsjevikene kom til makten og du flyktet på et pansertog østover.
Du lever nå livet du alltid ville leve. Det du vil ha, tar du og noe nytt skjer hver dag.  
Mange rundt deg klager men du ser positivt fremover til ditt nye eventyr i øst…
Aspekter: Den enes død, mitt brød. Man kommer lengre med et smil og en pistol enn 
bare et smil. Livets bør leves hinsides det fulle.
Ferdigheter:
Glimrende: Smiske
Særs godt: Forfalske, Drikke



Kaptein Elya Podrovjev

Du er sønn av Fader Lev Podrovjev. Du hadde en streng men rettferdig oppvekst. Din 
far lærte deg at pliktoppfyllelse og gudfryktighet er fundamentet for en god mann. Din 
far var yngstemann i en søskenflokk av kvinner og som hans sønn var det forventet at  
du skulle føre familiens militære tradisjoner videre. Som ung gutt ble du sendt på 
akademiet  og  der  ledet  kadettenes  bønnegruppe.  Du  lærte  av  din  mentor  Major 
Kazagin at krig ikke er en heltemodig affære men trekker frem det verste i mennesket. 
Han lærte  deg at  det  viktigste  som offiser  og kristen er å  vise nåde.  De siste  års 
hendelser har satt både tro og nåde på prøve, om natten hjemsøkes du av likene av 
dine døde menn og de anklagende blikkene fra døde tyske soldater. Selv om de er 
fiender er de også Guds barn og når du forlater denne verdenen, vet du at du vil stå til  
ansvar ovenfor Herren for de gjerninger du har gjort. Ironien i det hele er at du nå har 
kommando over et tog der dere livnærer dere av å plyndre uskyldige. Dette gjør deg 
vondt inn i sjelen men dere må fortsette kampen mot bolsjevikene og sette mannen 
som er  utpekt  av Gud til  å  styre Russland,  Michael  II  tilbake på tronen.  I  denne 
galskapen som må være et tegn på de siste tider går ryktene om en hvitegardist som 
herjer i området. En de kaller for ”Den Blodige Baron” Denne mannen slåss ikke bare 
mot bolsjevikene men piner og massakrerer dem. Dette er rykter som byr deg i mot, 
selv om de er fiender er de også brødre. Hva enn dere gjør nå vil dere måtte svare til 
Gud for. 
Aspekter: Nåde er det som skiller oss fra dyr. Vi må fortsette kampen mot de gudløse 
bolsjevikene selv om vi skulle begå synd. Mitt eneste håp er at gud kan tilgi, for jeg 
kan ikke tilgi meg selv.
Ferdigheter: 
Glimrende: Standhaftighet
Særs godt: Lederskap, Sabel



Sersjant Mikhaili Sergevich

Du  er  kjent  for  å  være  en  hardfør  veteran  fra  skyttergravene  på  den  russiske 
vestfronten. Oppholdet tok venstrearmen men du beholdt din høyre noe du ser på som 
et  tegn fra  forsynet.  Dette  styrket  deg  i  din  tro  på  Matj  Rodina  og  kampen  mot 
bolsjevikene  du  nå  fører.  Den  strategiske  tilbaketrekningen  har  ført  dere  lenger 
østover. Der kan samle dere med de hvite styrkene som befinner  seg i  Harbin og 
Vladivostok.  Tilbaketrekningen  har  vært  resursskrevende  og  dere  har  blitt  nødt  å 
rekvirere proviant og utstyr. Problemet er de utakknemmelige bøndene som syter og 
klager  over  at  de  trenger  til  ”vinterforrådet”.  Heldigvis  har  Gud sørget  for  at  din 
høyrearm  fungerer  utmerket  og  dine  ferdigheter  med  revolveren  har  ikke  blitt 
skadelidende.  Når bøndene går over til kommunismens uhellige ateisme trenger ikke 
Mor Russland å mette de munnene. Etter som dere med ”Hevneren” har presset dere 
østover, forteller ryktene om en offiser som hakker ned bolsjeviker og kommunister 
for fote. En mann de gir tilnavnet ”Den Blodige Baron”. Mest sannsynligvis er dette 
soldatskrøner, men du vil gi din høyrearm for å tjenestegjøre under denne mannen om 
han da eksisterer…
Aspekter: Med  Gud  på  vår  side  skal  Rodina  nok  en  gang  bli  fritt.  Jeg  ga  min 
venstrearm mot hunerne, jeg villig til å gi min høyrearm mot de gudløse. Bedre død 
enn rød.
Ferdigheter: 
Glimrende: Pistol
Særs godt: Styrke, Inngi Frykt.



Korporal Andrej Goldenblum

Selv om du er jøde er du en patriot og Tsarist. Du skammer deg at flere at ditt folk har 
blitt  infisert  av kommunismens røde pest.  Du forstår  hvorfor  den hellige Tsar har 
publisert ”Sion vises protokoller” og du mest av alle innser viktigheten av kampen 
mot sionismen. Dessverre har ditt opphav hindret deg i det som ville ellers ville være 
en  lysende  militærkarriere.  Derimot  lyste  du  av  stolthet  da  du  ble  forfremmet  til 
korporal etter du ledet et angrep mot en tysk stilling i slaget utenfor Lvov. Dette var et 
selvmordsoppdrag  som  skulle  lede  vekk  ildgivningen  fra  hovedstyrkene  og  fikk 
kommando over en gruppe straffelegionærer og andre jødiske soldater. Dere ble gitt 
noen utslitte øk og send i vei mot den tetteste klyngen av maskingeværreir og artilleri. 
De fleste under din kommando deserterte umiddelbart men ble heldigvis skutt under 
flukt. Mot alle tenkelige odds inntok dere bare ikke maskingeværstillingene men du 
klarte også å presse innover. Der tok du kontroll over kommandoteltet og egenhendig 
arresterte  obersten  som hadde ansvaret.  Du fant  også  planene for  den  kommende 
offensiven. Takket være dette klarte de russiske styrkene å presse ut Østerrike-Ungarn 
fra  russisk territorium. Selv  fikk du forfremmelsen og distinksjonene tilsendt  i  en 
diskret konvolutt. Etter dette forsto du at du må jobbe dobbelt så hardt for å bevise at  
du er en ekte russisk offiser uansett pris…
Aspekter: Må jobbe dobbelt så hardt på grunn av mitt folks onde konspirasjon. Naiv. 
Initiativrik.
Ferdigheter: 
Glimrende: Lederskap
Særs Godt: Ri, Pistol



Ataman Tzcenav Sienczenko

Kampen mot de Røde skal komme til sin endelige konklusjon her i Østen. De urbane 
bolsjevikene forstår de ikke de åpne slettene som kosakkene lever på og behersker. 
Her skal dere knuse opprøret og drive dem tilbake til de råtne byene der de vil sulte 
hjel neste vinter mens kosakkene kontrollerer gårdene og mattilførselen. Den moderne 
teknologien byr deg i mot men du har innsett at dere har et mektig våpen i jernbanen. 
Takket være den kan du føre dine menn i sikkerhet østover for omgruppering samtidig 
som den lar deg hente det dere trenger av mat, utstyr og ammunisjon fra de byene som 
du  forakter.  Du  er  stolt  over  det  dere  har  utrettet  på  tilbaketrekkingen.  Dere  har 
ødelagt deler av strekningen og plyndret fra bolsjevikvennlige byer. Der det har vært 
nødvendig har dere også statuert nødvendige eksempler for at befolkningen skal vite 
forræderiets pris. Nå er dere på siste stopp før Harbin der dere vil slå dere til resten av 
hvite gardistene. I det siste har du fanget opp rykter fra lokalbefolkningen, bolsjeviker 
dere har fanget og hvite gardister dere har møtt på veien. De forteller om en mann – 
en offiser av adelig byrd som har samler sammen soldater og mongolene i området. 
Han daglig angriper bolsjevikene for å sende dem rett til den delen av helvete som 
Satan har satt til side for hedninger og kommunister. En mann som de kaller for ”Den 
Blodige Baron” Du har hørt at han jobber under din kollega Simjonov og det kan jo 
føre til et innbringende samarbeid…
Aspekter: Født på hesteryggen. Nådeløs. Steppenes konge.
Ferdigheter: 
Glimrende: Ri
Særs god: Hardfør, Årvåken



KAPITEL 2:
I SKYGGEN AV DET ÅTTETAGGEDE HJUL

Baronens  forlegning  er  en  kaotisk  klynge  av  vestlige  militære  telt,  vogner  og 
mongolske yurt. Røyk fra bål brukt til varme, smiverk og matlagning blander seg med 
prat  på  russisk,  mongolsk,  fransk  og  noe  engelsk  for  å  koble  sammen 
kommunikasjonen mellom denne aparte hæren. Gule bannere vaier med vinden fra 
den  enorme  Gobiørkenen.  Faner  med  insigniet  til  Michael  den  andre  henger 
avventende på utfallet av rådslaget som blir holdt inne i Baronens telt. 

Baron von Ungern-Sternberg sitter i lotusstilling på et teppe. De russiske offiserene 
finner det noe ubehagelig å sitte på bakken mens de mongolske steppekrigerne ser på 
Baronen i ærefrykt som han er en Buddha. Den japanske offiseren ser ikke ut til å 
ense de spartanske forholdene, mens amerikaneren har brakt med seg en egen pute. 
Foran ligger et stort kart over Urga og omegn.  



Roman Maximillian von Ungern-Sternberg.
Vinteren er ikke i følge defaistene den ideelle tid for en offensiv men som Goethe sa:  
Øyeblikket tilhører geniet. Elven ved Urga er nedfrosset og kineserne i sin uvitenhet 
har ikke befestet bredden tilstekkelig nok til å forsvare den og dermed blottlagt Urgas 
buk for ditt hellige korstog. Til vanlig ville elven være umulig å krysse men isen er 
hard og fast etter en streng vinter og dermed et springbrett for offensiven. Nå gjenstår 
det en irriterende, liten detalj: De andres meninger. 

Du nå så nær å befri Bogd Khan at feige tanker som de andre kaller for strategi 
er  meningløse.  Du  vet  at  de  kinesiske  hundene  ikke  kan  stå  i  mot  et  skikkelig 
kavaleriangrep.  Var  det  noe  den  store  krigen  lærte  deg  var  ikke  engang 
maskingeværstillinger kan stå i mot ryttere drevet av den hellige vrede. 

Dine forrige angrep som feilet har lært deg at du kan ikke være ettergivende 
eller  lenger  vise nåde  til  de som velger  å  trekke seg tilbake.  Årsaken for at  dine 
forrige offensiver mislyktes var utelukkende disiplinære. Denne gangen er det seier 
eller død…
Aspekter: Kun ved et guddommelig monarki kan verden ledes og Mikhail II vil bli 
den nye Tsar. Kavallerist, Virkelighetsfjern
Ferdigheter:
Glimrende: Kadaverdisiplin
Særs Godt: Ri, Mystisisme



Militærattaché Løytnant Takeshi Noguchi
Denne  russiske  emigré  Von-Sternberg,  viser  seg  mer  og  mer  å  være  mannen 
Lotustronen trenger. Hans nådeløse ånd er det nærmeste en gaijin kommer til å nærme 
seg forståelsen av zen. Han handler uten en tanke og uten frykt. Dine overordnede 
kommer til å være fornøyd med din rapport. 

På  grunn  av  hans  eksentriske  holding  hviler  det  like  fullt  et 
usikkerhetsmoment på denne offensiven. Kineserne, tiltross for at de fra naturens side 
ikke eier en grunnleggende forståelse av krigføring, er bedre utrustet og har hatt tid 
etter de siste mislykkede angrepene på Urga å befeste sine posisjoner.

Baronens øyne viser at han vil innta byen eller lide en ærefull død. Uansett vil 
dette tjene keiserriket da hans offer vil gjøre mongolene mer vennlig innstilt til hjelp 
fra den himmelske Keiser og meget snart vil Manchuko* være en realitet… 
*Det japanske lydriket i Mansjuria.

Aspekter: Å støtte  baronen vil  være  med på  å  sikre  Nippon den  Storøstasiatiske 
velstandssfære. Bushido er det høyeste prinsipp. Vi sees på Yasukuni.
Ferdigheter: 
Glimrende: Diplomati
Særs godt: Pistol, Kalligrafi



Militærattache Kaptein Edward O`Reilly USAF.
Baronen er mer sprø enn en peyoteknaskende meksikaner på fesjå som rir rodeo på en 
vårkåt longhorn. Innen du kom hit trodde du at du hadde sett all galskap verden kan 
by på hjemme i Texas. Men ordre er ordre og må følges selv om dette kommer til å 
bære lukt til hælvete. Om ikke annet kan han skape problemer for bolsjevikene og det 
er mer enn nok. 

Du føler deg som gamle Jorge, som var gårdsarbeider på din fars farm utenfor 
Waco i Texas. Apehøy på Peyote skulle han absolutt ri Mad Al, avlsoksen og den mest 
rabiate longhorn en kan tenke seg. Nå føler du deg som om det er du som skal ri 
denne  gale  oksen  av  en  russisk  offiser  og  lavadelsmann  og  det  han  som tygger 
peyoten. Du har jo lest en bok eller to på West Point og denne Don Quijote av en 
hvitegardist har ikke skjønt at her har vindmøllene artilleri og Maxim maskingevær. 
Her er ei heller noen Sancho Panza som kan roe ned sin mester, men heller fanatiske 
tilhengere som er rede til kaste seg inn i kampen mot kjempene med fire armer. Du 
bare håper at du ikke blir sperret inne på Danvers asyl for sinnslidende etter at du har 
levert rapporten…
Aspekter: Home on the Range, Stranger in a Strange Land, Veteran of the Great War
Ferdigheter:
Glimrende: Strategi
Særs Godt: Diplomati, Skytevåpen



Kamil Giżycki
De siste årene har mildt sagt vært hektiske. Du har blitt tjue år likevel har du opplevd 
mer enn de fleste har gjort selv om de skulle leve flere liv. Da du var seksten ble du  
skrevet ut til den store krigen, der du ble såret og fanget av russerne på østfronten. Du 
ble sendt i fengsel og sluppet fri under revolusjonen for deretter å bli innrullert mot 
din vilje i bolsjevikenes røde arme. Du klarte å flykte men ble fanget igjen – denne 
gangen av hvite gardister for å kjempe mot kommunistene du flyktet  fra. I kaoset 
flyktet du nok en gang nå mot Mongolia. Ikke overraskende ble du fanget og igjen 
tvangsrullert. Dessverre ble du forfremmet da du er en ung mann med et raskt hode og 
nå er du sjef for Baronens ingeniørvåpen. 

Din kommando er ikke stor og omfatter blant annet en forfyllet mongol som 
knapt nok har sett et lommeur og en russisk hvitegardist med smak for opium. Denne 
mangler et ben og en del fingre etter diverse ulykker som involverer landminer og 
andre sprenglegemer.

Din oppgave har vært å sette ut landminer, hvilket Baronen anser som leketøy. 
Sabotere kanoner og annet utstyr, noe Baronen mener er meningsløst og lite ærefullt. 

Du lurer på om du noensinne vil se ditt elskede Polen igjen. Baronen har mer 
enn et par skruer løs men du tør ikke gjøre annet enn å avlyde ordre uansett hvor 
tåpelige og ikke minst suicidale de er…
Aspekter: Motvillig soldat, Dynamitt-Kamil, Fatalistisk
Ferdigheter:
Glimrende: Sprengning
Særs Godt: Mekaniker, Lederskap



Oberst Rezuhin
Du er stolt over å kjempe sammen med denne moderne Napoleon. Denne steppens 
Wellington. Forsynet og Herren har sendt denne mannen for å gjenopprette Tsarens 
herredømme og Rodinas ære. Her i Østen skal det endelige slag mot de gudløse skje. 
Dere skal vende tilbake til  Russland for å knuse bolsjevikene og sionismen under 
deres  støvelhæler.  Du befinner  deg på  intet  mindre  enn på et  avgjørende punkt  i 
verdenshistorien. 

I morgen skal dere ri inn i Urga og befri Bogd Khan. Dere vil da være fedrene 
til  et  nytt  land,  et  land  der  troen  skal  herske  og  i  fremtiden  en  viktig  alliert  til  
Russland.  Fra dette  land skal  det  nye  Russland gjenfødes  og  et  spirituelt  rike  vil 
strekke seg fra Stillehavet til Atlanterhavet. 

Men først skal blodet flyte. Intet nytt liv kan skapes uten død! All motstand må 
knuses uten nåde. Det skal ikke bli tatt fanger, kun da vil bolsjevikene forstå hvilke 
menn  de  kjemper  mot.  Når  historiene  om deres  befrielse  av  Urga  når  de  troløse 
kommunistene vil de krype sammen i frykt for hæren som snart vil vende tilbake med 
Gud på sin side. For som det er skrevet: Hevnen er min sier Herren…
Aspekter: Drep dem alle og la Gud finne sine egne, Sadist, Kavallerist
Ferdigheter:
Glimrende: Kadaverdisiplin
Særs Godt: Ri, Teologi



KAPITEL 3:
DEN SISTE KA-KHAN

Innsikten har sin pris:

Dette kapitel starter i residensen til Bogd Gegen. Mongolias mektige Lama sitter i 
husarrest. Likevel tillater kineserne pilgrimer inngang for å holde befolkingen i ro. 
Urga er befestet med maskingeværstillinger på alle innfartsårer til sentrum av byen. 
Den  ytre  teltlandsbyen  er  har  kinesiske  vaktposter,  bare  bevæpnet  med  gamle 
Nagantrifler.  Anført  av  en  aldrende  og værbitt  munk,  kommer  unge og uskyldige 
noviser til audiens hos alle lamaers Khan. Lite vet de at deres uskyld blir brukt til den 
mest noble av hensikter. Gjenlære den hellige Boddhisathva kjødets synd slik at han 
er skikket til  å bringe flere av hans undersåtter til Nirvana. Den gamle og de unge 
novisene kommer frem til Bogd Gegens palass. Et imponerende byggverk av tre på to 
etasjer. I noen bur plassert på gårdsplassen hutrer en løve, ved siden av har en flokk 
apatiske sjimpanser klynget seg sammen for å holde varmen i den isende, mongolske 
vinden. Noen yngre noviser og munker har klatret opp en gardintrapp ved siden av en 
elefant.  De har  en bærekjede  der de gir  hverandre tepper  som de legger  over  det 
forsofne  dyret.  Når  de  nærmer  seg  inngangen  for  de  også  syne  på  en  Daimler 
Mercedes automobil, model 1912. Før de kinesiske barbarene satte Mongolias høyeste 
autoritet i husarrest var det et vanlig syn å se Bogd Gegen kjøre lykkelig rundt i Urgas 
gater. Bilen var full av unge noviser som fikk en kjøretur før Bogd Gegen delte sin 
innsikt med dem.
Inne kan den gamle og novisene se pilgrimer vente i kø før de kan gå opp og ned 
trappen til annen etasje. Derimot må de gå til side for den gamle og de to munkene da 
de  fått  innvilget  audiens  hos  Khagan  Bogd  Gegen  den  levende  bodhisattva  og 
Mongolias rettmessige og åndelige leder.

Hans kone derimot -selv om hun vet nødvendigheten av dette- føler at hun har den 
dårlige delen av avtalen selv om vet at  hun er gift  med planetens mest spirituelle 
vesen og er Ekh Dagina- Nasjonens Mor! 
Sharav Dondogdulam mottar de unge munker med misbilligende blikk, da hun vet de 
får oppmerksomheten hun sårt trenger, men hun søker trøst hos sin tyrkiske massøse. 
Dette er hennes sorg, da hun vet at hun ikke kan bære frem bodhisattvaens barn siden 
hans søken etter Nirvana har hatt sin pris, i form av at han lider med store deler av 
folket. Kvikksølvinjeksjonene til den vestlige legen har hjulpet noe på symptomene, 
men han bærer sin blindhet med verdighet som et tegn på at han nesten har fullendt 
sin  karmiske  skjebne.   Dette  hjelper  ikke  Mongolias  folk  som  lider  under  det 
kinesiske  åk,  der  tradisjoner  undertrykkes  og kinesiske inntrengere  blir  tilgodesett 
med privilegier.  Men det åttetaggede hjul er i ferd med å bevege seg i Mongolias 
favør med Baronen som nav. Rundt bålene fortelles om den hvite frelser fra vest.  
Mannen som er utpekt av profetiene. 



Bogd Gegen: Delegasjonen av unge noviser sammenfaler med at stjernene er i en 
gunstig posisjon. Du vet at skjebnen er i ferd med å snu i din og Mongolias favør. 
Disse yndige ynglinger av noviser er et klart tegn på at gudene igjen har tilgodesett 
deg og riket. Tilogmed en halvblind mann kan se dette med klarhet. Ved å hjelpe disse 
unge sjeler å se sin karmiske skjebne som dine hjelpere til opplysning kan du endelig 
frigjøre  ditt  folk  fra  lidelsen.  I  tillegg  er  du  glad  for  at  den  rette  sti  for  tiden 
sammenfaller med vellystens brede vei. Ved penetrasjon av ungdommens indre vil du 
i likhet med vestens vise menn dele leie i visdom. 
På grunn av ødemarken mellom din kones lår vil du ikke kunne få arvinger, men dette 
er mindre viktig enn å sørge for at din neste gjenfødelse vil skje i et fritt land. For 
tross alt, denne verden er et forgjengelig sted men det mongolske riket er evig. Dette 
nå bevist i oppfyllelsen en profeti. For det er sagt at at en frelser fra vest skal komme 
Mongolia til unnsetning når hun er i den ytterste nød. Denne reinkarnerte Djengis 
Khan er Baron von Ungern-Sterberg. Mannen som krigerne på steppene hvisker om i 
ærefrykt rundt leirbålene. Du har mottatt et telegram fra denne mannen der han tilber 
din hellighet og sverger å sette deg og Mongolia fri. Et bevis på at karma og gudene  
har endelig sett nåde på deg og ditt rike.
Aspekter: Bodhisattva, Halv-blind syfilitt, Det rene land finnes mellom undommens 
lår.
Ferdigheter:
Glimrende: Buddhisme
Særs Godt: Forføre, Bilkunnskap



Sharav Dondogdulam: Du er Ekh Dagina, Nasjonens Mor, til tross for at du selv 
ikke har vært istand til å bringe frem barn. Dette bebreider din mann deg for, selvom 
dere ikke har forsøkt siden ekteskapets tidlige dager og da var din mann mest fokusert 
på sodomiens vellystigheter. Ettersom du ble eldre og fikk en mer kvinnelig bakside 
mistet han interessen og byttet din plass i ektesengen med unge menn. Han sa han 
trengte  å  gjenlære  syndens  pris  da  han  var  for  perfekt  til  å  kunne  forstå  sine 
undersåtters kår og begjær. Alt dette for at han skal kunne hjelpe sine medmennesker 
å nå Nirvana.
Aspekter: Forsmådd kone, Kynisk, Lojal
Ferdigheter:
Glimrende: Smigre
Særs Godt: Politikk, Kunst



Djesev Korgulam: I ung alder ble du satt ut til templet da du er yngste mann i en  
søskenflokk på åtte. Du har mistet tre brødre i krig og du ønsker å være som dem. En 
kriger som menn frykter og kvinner begjærer. Du har siden du kom fra barndom til 
ungdom ville du være en ekte kriger, en som lever etter den store Djengis Khans ord 
om at meningen med livet er: "Å knuse sine fiender. Se dem løpe fra deg og høre 
jamringen fra deres kvinner." Det var ikke en overraskelse at du ikke passer inn i 
tempellivet der monotonien hersker og du må spise gress til middag istedet for ferskt, 
blodig yakkjøtt. Du forakter de kinesiske undertrykkerne som behandler mongolerne 
som bikkjer, mer enn det kjedelige tempellivet. Men kanskje ved å møte Bogd Gegen 
- din hersker, vil karma se nåde i deg og gi deg en rask hest, våpen og en jord fuktet 
av kineseres blod og kvinners lyst ...
Aspekter:
Ferdigheter:
Glimrende: Ri
Særs Godt: Yakgjeting, Airaggjæring



Dugün  Ögdei: Du  kommer  fra  en  lang  linje  av  yakgjetere  som  har  levd  på 
eksistensminimum i generasjoner. Da du ble tatt opp i tempelet smilte gudene til deg 
og din klan på første gang på hundre år. Du får et godt måltid ris hver dag og blir 
behandlet strengt, men fortsatt mildere enn hos din ætt. Det å møte en hellig person 
som Khagan Bogd Gegen, den ypperste leder for mogolene er en ære du ikke trodde 
du ville oppleve, verken i dette livet eller neste. Det å gjøre et godt inntrykk på denne 
Lamaer  av  lamaer  vil  bringe  ære  på  din  klan  og  innsikt  for  deg  slik  at  du  kan 
gjenfødes som noe bedre eller tilogmed unnslippe denne jammerdal.

Aspekter:
Ferdigheter:
Glimrende: Yakgjeting
Særs Godt: Ri, Hoppemelking



General Xu Shuzheng 
Du er Mongolias sterke militære leder. Mannen som har erobret Mongolia  for det 
kinesiske riket. Du er idet du kommer inn til Bogd Gegen er du rasende. Grunnen til  
dette er et telegram etterretningen har fanget opp. Dette telegram er fra en latterlig 
russisk underoffiser som har flyktet fra revolusjonen og innbiller seg han kan ta seg til 
rette  i  kinesisk  område.  Normalt  ville  ikke  dette  by  på  problemer  men  når  den 
overtroiske og stupide mongolske befolkningen får for seg at dette er den reinkarnerte 
Djengis  Khan blir  saken noe helt  annet.  I  verste  fall  kan  dette  egge  til  revolt  og 
destabilisere området slik at Sovjetene ser sitt snitt å invadere i alt kaoset. 
I  telegrammet har  denne Sternberg (etter  navnet å  dømme,  en litt  forvirret  jøde?) 
utpekt seg selv til “Baron” av Mongolia og viser respekt for Bogd Gegens “hellighet” 
og støtter Gegens krav som leder av Mongolia! 
Det er tydelig at mannen er gal og prøver å få med seg Bogd Gegen på et motkupp. 
Dette blir bare forsterket av etterretningens rapporter som forteller at denne forrykte 
russeren  har  massakrert  sine  landsmenn  for  fote  og  samarbeider  med en  Ataman 
Simjonov. En degenerert kosakk, horebukk og togpirat som opererer ut i fra Harbin. 
Når du raser inn etter å ha dyttet vekk noen inntørkede munker ser du Bogd Gegen 
“underholde“ noen drittunger som hans Hellighet har planer om å “opplyse” bakfra. 
Fra før er du hinsides lei dette sirkuset men nå er begeret fullt! I verste fall skyter du 
ned de to, små svina for å markere ditt poeng.
Aspekter: Kun  Hanfolket  har  himmelens  mandat,  Krigsherre,  Mongolia  skal 
underkastes Han-Kina.
Ferdigheter:
Glimrende: Kadaverdisiplin
Særs Godt: Revolver, Strategi



KAPITEL 4:
BEFRIELSEN ER EN HELLIG HANDLING.

Vinteren har frosset ned Mansjurias elver og resten av landet. Heldigvis for Urgas 
befolkning har den varme og fuktige sommeren sørget for at det har vært en rikholdig 
høst og forrådene bugner over.  I denne vinteren skal ingen lide nød. Dette gjør at 
kineserne sitter mette og sløve foran sine varme peiser. Urga er tungt befestet men 
dette hjelper lite når soldatene er urutinerte og deres største bekymring er at beltene 
ikke lenger passer. 

På  den  andre  siden  av  bredden  på  elven  som  skiller  Urga  fra  slettene,  merker 
Baronens speidere at elvebredden ved Urga er tilnærmet ubeskyttet. Kun en enslig 
vaktpost er satt opp. Inne i den varme bua sitter en ung soldat og sover på sin stol da 
han er sprekkferdig etter en festmiddag for innsettelse av den nye Generalen som har 
nylig tiltrett sin stilling etter general Xu har blitt beordret sørover da Baronen ikke 
ansees for å være en trussel. Hadde det kinesiske byråkratiet visst bedre hadde ikke 
Baronens styrker kommet seg over elven…





Baron Roman Maximillian von Ungern-Sternberg.
Dette er intet mindre enn en skam! Her viser kineserne en ringeakt for de militære 
prinsipper.  Det  at  fiendens  general  kan  vandre  inn  i  en  vaktbu  lik  en  fyllik  som 
kommer inn i en sjenkestue er uhørt! Vel, hvis ikke kineserne vil disiplinere sine egne 
så  må  en  friherre  av  russisk-tysk  ætt,  vise  denne  kanaljen  at  dette  straffer  seg  å 
forsømme sine plikter!

Etter reprimanden er overstått er tiden inne å vise kineserne hvem som har himmelens 
mandat på sin side!

Etter denne plikt er gjordt står De fritt til å invadere Urga slik De selv vil.

De kan nå ta frem deres kart og beordre deres styrker. 

Aspekter: Kun ved et guddommelig monarki kan verden ledes og Mikhail II vil bli 
den nye Tsar. Jeg er Djenghis Khan gjenoppstått, Virkelighetsfjern
Ferdigheter:
Glimrende: Kadaverdisiplin
Særs Godt: Ri, Mystisisme



Evgenji Burdokovskji
Baronen er en god leder. Du må være en god soldat og utføre ordre. Kommunister 
utfører  ikke  ordre,  de  er  derfor  desertører  og  skyldige  i  insubordinasjon.  De  må 
henrettes. Alle kan bli kommunister derfor må de henrettes når Baronen gir ordre om 
det. Baronen har rett. Ergo er det viktig å utføre ordre. Mongolia er fullt av gulinger. 
De kan bli kommunister. Når Baronen ber om det må du statuere eksempler. Det er  
bra å statuere eksempler. Gulinger vil ikke bli kommunister når du knuser skolten på 
dem. Soldater kan bli defaister. Baronen vet dette. Heldigvis lever sjelden defaister 
etter det femte slaget.  Grunnen til dette er at du er sterk. Sterk gjør at du også kan 
disiplinere offiserer. Offiserer er gjerne idioter. Du kan ikke være dum. Det kan ikke 
de være heller. Du slår vett  i skallen på dem når Baronen ber om det. Nå skal du 
erobre en by. Du kan ikke vise nåde. Baronen har rett. Alltid!
Aspekter: Fanatisk Lojal, Råsterk, Fåmælt
Ferdigheter:
Glimrende: Slå
Særs Godt: Skule, Ri



Kaptein Veselovskji
Du er Oberst Rezuhins adjutant. Nå er du langt unna Russland. Ditt hjemland som du 
akter å befri fra kommunistenes jerngrep. For å gjøre dette må dere ha en base for å 
organisere og omgruppere. Her kommer Mongolia inn i bildet. For å få kontroll over 
dette hølet av primitive og overtroiske stammefolk må du være nådeløs. Du kan ikke 
tillate deg medynk eller nåde når du inntar Urga. Planen er klar og dere vet det er 
jøder.  Det  første  etter  dere  har  slått  de  kinesiske  styrkene,  er  å  ta  hånd  med  de 
semittiske rottene så de ikke kan spre videre åndspest. Der det er jøder er det også 
kommunisme. Jødene er en kreft som må skjæres vekk før de sprer seg til resten av 
Mongolia. 

Du er en vakker mann med lange, gyldne lokker. Du har en mild stemme og et 
uskyld ansikt. Din mor sa at du ser ut som en engel. Men englene drepte egypterne og 
på  den  ytterste  dag  skal  englene  bringe  frem  dommen  over  synderne.  Du  er 
dødsengelen som skal la det regne ild og drukne jødene i blod. Du knuger på deg et  
ikon av  erkeengelen  Michael.  Engelen  som skal  blåse  den siste  trompet.  Dere  er 
apokalypsens  ryttere.  Dommen  skal  nå  falle  over  de  som  har  forbrutt  seg.  På 
innerlommen  bærer  du  Nilus  bok  ”Det  store  innenfor  det  lille  og  Antikrist,  en  
kommende  politisk  mulighet.  –Notater  fra  en  ortodoks  troende.  Denne  samlingen 
inneholder  også  de  mye  omtalte  Sion  Vises  Protokoller  som  avslører  jødenes 
tankegang og grusomme planer for verden. Det er din plikt å være nådeløs da det å 
utrydde jødene fra skaperverket er en plikt fremsatt av Gud selv.

Aspekter: Antisemitt, Dypt Religiøs, Yndig
Ferdigheter:
Glimrende: Ri
Særs Godt: Raljere, Kadaverdisiplin



Oberst Sipailov
Den forbannede kulda har vist seg å være for en gangs skyld til nytte. Gulingene har 
ikke tenkt over at når den jævla elva er bunnfryst kan til og med Hannibal med sine 
ørtifønrti satans så svære elefanter vandre over uten problemer og da langt mindre 
hæren til Baronen som er en klin gal jævel men som vet hva han gjør. 

Du  er  så  langt  unna  Russland  men  heldigvis  så  langt  unna  de  jævla 
vevemaskinene hjemme i Jekaterinburg som du hadde ansvaret for å holde i gang. Det 
eneste bra med revolusjonen var kommunistsvina jagde deg fra det hølet. Når ikke 
arbeiderne hørte på deg slo du dem. Du husker hun ene fitta som du pleie å knulle på 
bakrommet, forsøkte å drepe deg. Hun mente du voldtok henne. Faens kjerringer er 
uansett horer som sier nei når de mener ja. Du kom inn i hæren og de gav deg som 
jobb å drepe bolsjeviker. Du husker den ene gangen på Baikalsjøen dere sa de bli 
sluppet fri og fikk dem på en båt. Der knuste dere skallene med ishakker og hammere. 
Forpulte idioter.
Du har sammenvokste, tykke øyenbryn og derfor sier horene at de ikke liker deg. Vel, 
du får dem til å gråte av glede tilslutt. Om ikke er det bare å skjære over strupen på 
hølet. 
Du rister også uten å ville det selv. Innimellom gjør du ikke noe annet enn å skjære 
grimase. Siklet renner utav kjeften på deg. Dette er ikke din feil og du hater folk som 
ler av deg, du tenker alltid da på barndommen og Mamma som kalte deg for idiot.
Nok om det. Urga er rett foran dere. Du kjenner du blir kåt alt. En by full av fitte og 
bortkastede mennesker. Du hater dem alle og de skal snart merke dette når de henger 
fra galger og hoster opp blod etter å ha blitt spiddet av bajonetter.
Aspekter: Kvinner er horer, Sadist, Epileptiker
Ferdigheter:
Glimrende: Stump vold
Særs Godt: Kadaverdisiplin, Ri



Oberst Rezuhin
Navnet ditt betyr ”Skjæreren” på russisk. Du er stolt at du kan leve opp til dette og 
tjenestegjøre under Baronen. Du er jovial mann som er lett å komme overens med. 
Du er stolt over at dere nå står foran den asiatiske kavaleridivisjons største seier. Snart 
vil  Mongolia  være  under  Baronens kontroll  og  kampen  for  å  erobre  tilbake  Mor 
Russland vil snart begynne. Dette er hovedgrunnen til at du bærer din paradeuniform. 
Kulden tiltross. Det sømmer seg ikke å innta en by kledd som en tigger spesielt ikke 
da dere skal befri landets religiøse overhode.

Du er  opptatt  av korrekt  fremtreden.  I  møte med overhoder  spesielt  Deres 
eksellense Baronen er  det  nøye med plettfri  fremtoning. Dette  vet  du da Baronen 
korrigerte deg for to måneder siden og du ble pisket som følge av dette. Men Baronen 
har som alltid rett. Korrekt fremtreden er også nøye i møtet med Jøden. Dere vet av 
rapporter at  slike er i byen. Kutyme er da samme den som i forhold til  skadedyr. 
Utslettelse!

Etterpå  blir  det  festivitas  og du har  selv  tatt  ansvaret  for  dette.  Når  Bogd 
Gegen skal vende hjem i triumf er det viktig at jødeblodet vaskes grundig vekk. Er det 
best å bruke de brune støvlene til den hvite paradeuniformen? Blir det for mye å bruke  
de svarte?
Aspekter: Drep dem alle og la Gud finne sine egne, Sadist, Kavallerist
Ferdigheter:
Glimrende: Kadaverdisiplin
Særs Godt: Ri, Teologi



KAPITEL 5
”Stjernene ser ingen nåde og Himmelen viser sin vrede”

Baronen er en mann som setter sin lit til skjebnen derfor har han til en hvert tid med 
seg  sannsigere,  profeter,  sjamaner  og  spåmenn.  Men  skjebnen  har  ikke  unnlatt  å 
merke  Baronens  gjerninger  og  handlinger.  Ved  trappene  møter  Baronen  Madame 
Carla  Krylova. Hun jevnlig leser Baronens tarot,  en ferdighet hun levde godt av i 
Moskvas salonger. Det sies at en ung Lenin fant sitt kall etter en aften ved hennes 
bord men også prominente adelsmenn med planer for fremtiden dro hjem og skrev 
sine testamenter da de forberedet seg på sin snarlige undergang som Madame Krylova 
så blant kortene. Baronen ser på henne med sine kalde, skarpe øyne. Noen forteller at 
de er mørke, andre sier de er blå og hans ofre kan sverge på at de er grønne.



MADAME CARLA KRYLOVA.

Du er den uekte datteren av en russisk offiser og en fransk kurtisane der evnen til se 
fremtiden  gikk  i  arv  gjennom generasjonene.  Din  far,  selv  om han aldri  offentlig 
erkjente farsskapet etterlot deg en betydelig arv. Dette gjorde at du kunne flytte til 
Moskva  og  leve  et  liv  blant  overklassen.  Du fikk  et  levebrød  som tarotleser  for 
sosieteten  og  adelskapet.  Du  hadde  nært  vennskap  med  den  russiske  mystikeren 
Sergei Nilus, som hjalp deg med din spirituelle utvikling og skaffet deg kunder. Du 
fortalt den da kommende statsminister Witte at han ville bli viktig for Russland men 
du advarte ham og mot de kaotiske tidene han skulle oppleve.  Kortene advarte også 
deg selv om omveltningene som var på vei og den  Nilus fortalte deg at han så at din 
skjebne lå mot øst. Like etter du kom til Vladivostok brøt første verdenskrig ut og 
etterpå borgerkrigen. Du har tjent godt på å rådgi rike flyktinger om deres fremtid. 
Men  kortene  advarte  deg  ikke  mot  den  blodstenkede  Baronen  du  nå  jobber  for. 
Baronens vanvittige korstog har latt deg se ondskap du ikke har sett før. Derfor er 
svært  bekymret  for  å  fortelle  Hans  Eksellense  om  det  kortene  forteller  om hans 
skjebne.

Du starter scenen ved å lese opp følgende tekst:

”Deres  Eksellense….  Kortene  er…  ikke  gunstige.  Stavene  er  fremtredene  i  
deres tarot og forteller at åndene av Deres fender begynner nå at kringsette  
dem. Dronning av Beger er i en introvert posisjon som tilsier at De må vente  
Dem  et  stort  forræderi  og  Døden  kom  like  etter,  noe  som  sier  at  
konsekvensene av dette vil bli store. Kongen av Sverd ligger over ti av Staver  
og forteller mange dager De har igjen… Tretten ganger ti dager er det de må  
forbedrede dem på Herr Baron… Dette er deres siste dager i frihet.”

Ungern kan nå bestemme hvordan han vil reagere på dette. Etter møtet med Madame 
Krylova. Fører veien til en av hans andre spåmenn. Hans uguirske astrolog er ferdig 
med å lese stjernene. Baronen møter ham på Bogd Gegens loft der han er losjert siden 
dette er den største bygningen i Urga. Dyzin Borev bukker noe nervøst for Ungern når 
han kommer i kvistværelset flyt med pergamenter.



DYZIN BOREV.
Du ble lært opp av din far å lese Allahs vilje i stjernene. Du har de siste 25årene bodd 
i Urga der du har lest stjernene for kinesiske vantro foretningsmenn og gamblere. Du 
er glad for at Baronen har kommet å fjernet kineserne. De ikke respekterer en annen 
manns hjem. Men Baronen har også utslettet alle fra et av Bokens tre folk i Urga. 
Allah (lovet være hans navn) vet å holde dom over de som tyr til slike gjerninger. Du 
likevel svært nervøs for selv om Allah har åpenbart sin vilje om Baronens skjebne er 
du svært usikker på din.

Du kan nå etter Baronen har kommet inn fra sitt besøk hos Madame Krylova lese 
denne teksten:

”Assalam Ailekum! Ærede Baron. Jeg ber Dem være snill å sette Dem. (Vent på 
reaksjon fra Ungern. Tilby f.eks te.)  Deres Eksellense: Jeg leser stjernene og de  
forteller at de må stålsette Dem for de kommende tidene De skal møte. Jeg  
har  gjordt  det  De  ba om. Baron… deres  tid  vil  snart  komme til  en  ende.  
Stjernene  går  en  syklus  der  det  trettende  tegn  som  babylonerne  kalte  
”Slangen” er dominerende. Det er det fyktige… Det bringer ulykke! I dens  
ascendant ligger tegnet som i vestens kalles ”Stenbukken” – Det tiende tegn  
og er kjent som det tiende hus om ikke De klar over dette. Det er et kvinnelig  
tegn som tilsier at før deres ende vil de være svak som nettopp en kvinne.  
Slangen og Stenbukken gir Dem 130 dager til å oppnå Deres mål før ulykken.  
Dette er Allahs vilje.” 

Etter dette, vandrer Ungern tilbake til sitt hus. 



Antoni Ferdynand Ossendowski
Du er langt unna Polen der du kommer fra. De siste tyve årene har Russland vært ditt 
hjem. Du er egentlig utdannet  fysiker og matematiker som studerte under Madam 
Curie.  Nå er du offiser og rådgiver  under Baron von Ungern-Sternberg.  Du møtte 
Baronen etter din flukt fra borgerkrigen i Russland. Som en sindig mann med liten 
tålmodighet  for overtro  ser  du ironien  i  at  du tjenestegjør  under  en mann som er 
utpekt til reinkarnasjonen av Djengis Khan og krigsguden Makahala. Dette holder du 
viselig for deg selv da Baronens vrede er legendarisk. Du føler deg noe utilpass i  
uniformen Baronen gav deg men nyter respekten den gir. I din ungdom reiste du mye i 
Asia og du har lett for å komme i kontakt med mennesker, derfor er du nå Baronens 
diplomatiske  rådgiver  selv  om  dine  ord  kommer  til  kort  for  sabler  og 
geværmunninger. Som en god vitenskapsmann loggfører du alle observasjoner og du 
har alltid med deg notatbok og blyant. 
Du er bekymret som alltid når Baronen konsulterer spåmenn. Han stoler blindt på det 
oraklene forteller og handler etter overoptimistske profetier i stedet for sunn fornuft. 
Profetene har alltid rede svar på hvorfor det ikke gikk så positivt i spådommene og 
Baronen virker til å akseptere disse men i det siste derimot,  har du lagt merke en 
stemming av frykt og redsel blant disse sjarlatanene. Du lurer på nå hvilke nyheter de 
har å fortelle Baronen…

Etter dere forlater den muslimske astrologen. Går dere en inn Yurt.  Der venter  en 
monogolsk sjaman dere. Du starter denne scenen med å lese opp følgende tekst:

”En liten middelaldrende kvinne huket seg på østlig maner fremfor arnekjelen  
og stirret på Baronen. Hennes ansikt var blekt, smalere og tynnere enn på en  
mongolsk kvinne. Hennes øyne var svarte med en skarphet. Hennes kjole var  
som hos en sigøynerske.  Efterpå fkk jeg  vite at hun var en meget berømt  
spåkone og profet  blant  buriatene,  datteren av en sigøynerprinsesse og en  
mektig buriatkriger…”  

(Fritt etter Ossendowski egen bok om sine opplevelser: ”Men, Beasts and Gods”.)



Knoklenes dronning.
Tidlig fra barnsben kunne du se det ingen andre ser. Hørte fortellingene fra ånder og 
de dødes tragedier. Din mor lærte deg å se fremtiden som andre leser en bok og din far 
lærte deg ditt stole folks storhet og historie. Han fortalte deg om de tidene da verden 
ble styrt fra Mongolia. Gjennom ditt femti år lange liv har store menn valfartet til ditt 
telt for å vite om sin skjebne. Din gave er kjent og fryktet gjennom hele Mongolia. 
Ingen hærfører har gått til strid uten dine spådommer om utfallet. Mannen som er her 
nå, de hvite Baronen med blodige hender så du for flere år siden i en drøm. En drøm 
du visste skulle bli sann. Du ser krigens gud komme inn ditt telt og hans skjebne står i 
knoklene du har i en liten pose.

Du bruker knoklene til å spå i fremtiden, spill ut hvordan du bruker dem og hvordan 
du reagerer, slik du selv vil. Når du kommer med spådommen, les da opp følgende 
tekst:

”Jeg ser… Jeg ser krigens Gud!... Hans liv ebber ut!... Skrekken! Etter ham ser  
jeg en skygge… En skygge svartere enn natten!... En skygge!. Ett hundre og  
tretti  steg  gjenstår!...  Hinsides  skyggen….Ingenting…  Ingenting!...  Krigens  
Gud har forsvunnet!”



Baron Roman von Ungern-Sternberg.

Ingen kan stole på hva folk sier. De fleste burde få tungene skåret ut! Skjebnen er den 
eneste som kjenner sannheten.
Du er så nær dine mål at du ikke kan unne deg å lytte til noen lenger. Selv ikke din 
trofaste rådgiver Ossendowski, tiltross for at han er en mann som lytter før han 
snakker. En kan bare henge så mange bakstreverske løgnere og det er etter man vet at 
et fåtall mennesker forstår begreper som ære og vilje. 
Nå går du fra sannsiger til sannsiger for å vite sannheten om fremtiden og deg selv…

Når du får vite dommen fra Knoklenes dronning ser du henne falle sammen og bli 
livløs båret ut av to buriatkrigere. 

Du reiser deg og går rundt arnekjelen mens du hvisker til deg selv. Du stopper opp og 
sier følgende mens du hytter med nevene og gestikulerer vilt:

”Jeg skal dø! Jeg skal dø!!... Men det betyr ingenting, ingenting! Saken jeg har 
fremmet vil ikke dø… Jeg vet hvilke veier denne saken vil ta. Stammene til 
Djengis Khans etterkommere har våknet. Ingen vil slukke denne famme i 
mongolenes hjerte. I Asia vil det oppstå en stor stat som strekke seg fra 
stillehavet og det indiske osean og til volgas bredder. Buddhas vise religion 
vil føres vil norden og hele vesten. Det vil bli åndens seier. En erobrer og leder  
som er sterkere enn Djengis Khan og Ugudei vil komme. Han vil være sluere 
og mer nåderik enn sultan Baber og han vil han vil holde makten i sine 
hender til den gledens dag når verdens hersker skal stige opp fra sin 
underjordiske hovedstad. Hvorfor? Hvorfor!? Skal ikke jeg være fremst i 
rekken av buddhismens hellige krigere. Hvorfor har karma villet det slik? 
Men slik må det være! Og Russland må først vaske seg ren fra revolusjonens 
fornærmelse. Rense seg selv med blod og død! Alle folk som aksepterer  
kommunismen må utslettes med sine familier. Slik at deres avkom rives opp 
med roten! 
Min tid har kommet! Om litt skal jeg forlate Urga…”

Håndhils på alle rundt bordet etter dette og si da dette:

”Adjø for alltid. Jeg skal dø en grusom død men verden har aldri slike 
grusomheter og slik en sjø av blod slik den nå skal se.”

Gå så ut døren og sleng den hardt etter deg. Kom tilbake etter et minutt.



KAPITEL 6:
BARONENS 120 DAGER.

Restene  av  de  kinesiske  forsvarsstyrkene  er  på  vill  flukt  fra  Urga,  kun  for  å  bli 
innhentet og massakrert av oppklaringsstyrkene til Den Asiatiske Kavaleri Divisjon. 
De er de heldige. Urga har i løpet av morgentimene blitt fylt av blod. Plyndringen, 
drapene og voldtektene av den kinesiske borgerstanden har vart de siste fire timene 
etter det kinesiske forsvaret av byen falt. Gjennom lyset fra soloppgangen kan man se 
byens mange løshunder spise av de mange likene som fyller opp gatene. Likevel er 
mange av disse heldige. Baronens russiske styrker tørker vekk kinesisk blod fra sine 
bajonetter, sabler og kniver. Jakten på nytt blod kan starte. Jødisk blod… 

Det  lille  jødiske  kvartalet  i  Urga  er  bebodd  av  russiske  jøder  som  flyktet  fra 
pogromene i Russland. I frykt rømte de så langt unna som de kunne komme. Et sted 
der de trodde de aldri ville bli utsatt for vold og overgrep med utgangspunkt i deres 
herkomst. Dette var før Baron von Ungern Sternberg inntok Urga.

Dører brytes opp. Allerede sjokkerte mennesker prøver å flykte. Skuddene gir gjenlyd 
mellom  husveggene.  Jenter  voldtas  til  døde.  Barn  spiddes  foran  ansiktet  til  sine 
mødre. Skaller knuses med syvarmede lysestaker. Menn henges i lyktestolper og trær. 
Armer og bein hugges i biter av feltspader og økser. Hoder kappes fra kropper med 
skarpe sabler. Dolker spjærer opp bukhinner og tarmene renner ned på gaten til glede 
for løshundene. I den lille synagogen som brenner ligger dens Torah oversprøytet av 
blod.



Gennadji Perlman.
Du flyktet Russland etter Kishinevpogromet der 47 jøder mistet livet. Alt startet med 
en gutt som ble drept av sin onkel men en lokal antisemittisk avis skrev at dette var 
gjort av jødene. Du og noen venner hadde organisert dere til en militsstyrke. Derimot 
var dette fånyttes da de lokale prestene lurte halve byen til å bli med på opptøyene. 
Det tok tre dager før politiet stoppet dem og det var etter internasjonalt press. Under  
opptøyene drepte du en mann som forsøkte å voldta din da gravide kone. Tiltross for 
at det var selvforsvar ble det sendt ut en arrestordre og du måtte flykte. Grensen til 
Østerrike-Ungarn var strengt bevoktet og du hadde hørt at jødehatet sto sterkt. Derfor 
dro du så langt øst som mulig og kom til Urga. Det var hardt men du klarte tilslutt å få 
børsemakeriet til å gå rundt og livet ble tilslutt overkommelig. Din kone Liva gav deg 
to vakre døtre i tillegg til Grigorji som ble født da dere ankom Urga.

Nå er helvete løs igjen. Den gale baronen som du trodde var fyllerør, fortalt 
rundt bordene på byens skjenkestuer  viser seg å være verre  enn sitt  rykte.  Eneste 
muligheten dere har, håper du, er å flykte til kirken. Den kristne presten er en god 
mann og fortalte nylig at om noe skulle skje ville han gi dere ly i kirken. Det vil på 
ingen måte bli lett å komme seg dit men dere har intet annet valg. Du har ladet riflen 
og vil forsvare din familie til siste blodsdråpe. Derimot du klar til å skyte familien din 
i verste fall. Det vil være det beste fremfor å se dem bli torturert og for din kone og 
døtres del bli voldtatt til de stryker med…
Aspekter: Veteran fra pogromene, Familiekjær, Innbitt
Ferdigheter:
Glimrende: Børsemaking
Særs Godt: Skyte, Standhaftighet



Liva Perlman.
Du bebreider din mann for at dere er i fare igjen. Hvorfor dro dere ikke til Palestina? 
Visste  han  ikke  at  russerne  ville  følge  etter  dere?  Gjennom vinduet  kunne  du  se 
venner  av  deg  og  familiene  deres  bli  dratt  ut  av  sine  hjem og  drept.  Herregud. 
Datteren til Sarah var bare tolv og de var fem menn som rev av henne klærne og da de 
var ferdige med å voldta henne, skjøt de henne i biter. Dette kommer til å skje med 
Rakel og Ludmilla. Hadde han bare hørt på deg ville dere ikke måtte dø på denne 
måten. 

Du husker når du var gravid med sønnen din Grigorji, den gangen Russland 
var ditt hjem. Byen du bodde i som lå i Kishinevområdet ble utsatt for et pogrom som 
kostet 47 jøder livet. De lokale avisene skrev at det var jøder som hadde drept en liten 
gutt. Da det viste seg at det var hans onkel som hadde gjordt ugjerningen var det for 
sent.  Prestene ledet  mobben som drepte din far.  Mannen som knivstakk faren din 
forsøkte å forgripe seg på deg men Gennadji- mannen din drepte ham før han kunne 
gjøre dette.

Etter syv måneder kom dere hit til Urga der Gennadji startet et børsemakeri og 
du fødte Grigorji. Tilslutt etter mange, magre år klarte dere å skape et anstendig liv for  
dere selv. Nå er alt ødelagt. Gennadji sier at dere må flykte til kirken. Men det var 
prestene som startet massakrene i hjembyen deres. Hvordan kan dere stole på presten 
da? Du er i ferd med å bryte fullstendig sammen men prøver å holde deg samlet for 
barnas skyld…
Aspekter: Familiekjær, Overbeskyttende, Veteran av Progromene.
Ferdigheter:
Glimrende: Trøste
Særs Godt: Spinne, Flykte



Grigorji Perlman.
Fy faen du er forbanna! Pappa fortalte deg om pogromene og hvordan han og Mamma 
flyktet fra Russland og hit til Mongolia. Han sa dere var trygge her. Vel, gubben tok 
feil. Hele morgenen gjennom har du hørt skrikene og sett venna dine bli drept. Du har 
sett hva de gjør med jentene og det skal ikke skje med søstrene dine. 

Rakel  vet  du  at  guttene  har  begynt  å  se  på.(Du  måtte  banke  opp  Isaac 
Spiegelmann forrige  uke da du hørte  han gav Rakel et  klaps på rompa etter  å ha 
plystret til henne.) Men de jævla russerne kommer ikke til å stoppe med bare henne. 
Det er din plikt som mann å beskytte familien og selv om fattern har med ei rifle vil  
ikke det hjelpe. Derfor har du smugla med en pistol fra børsemakeriet til Pappa. Den 
akter du å bruke ved første anledning. Du vil ikke dø som en feiging og søstrene dine 
og mamma skal ikke bli voldtatt!
Aspekter: Jeg skal ikke være et offer! Jeg må beskytte søstrene mine, Rasende
Ferdigheter:
Glimrende: Nevekamp
Særs Godt: Børsemaking, Skyting



Rakel Perlman.
Dette er helt forferdelig. Gud må le av deg da han lar dette skje like etter du fikk din 
første kjæreste. Du håper at Isaac fremdeles lever og dere må jo bort å hente ham, selv 
om den dustete  broren din  Grigoriji  banket  ham opp forrige  uke!  Mamma virker 
veldig nervøs og dette bekymrer deg. Pappa har med en rifle så du håper at russerne 
ikke vil angripe dere. I natt hadde du mareritt. Før du la deg så du noen russere gripe 
tak i bestevenninnen din. De rev av alle klærne hennes og voldtok henne før de skjøt 
hun i ansiktet. I hele natt har du drømt at dette skulle skje med deg. 

Du  håper  du  ikke  er  sanndrømt  og  du  passer  også  på  lillesøsteren  din 
Ludmilla. Om noe skjer må du sørge for at hun er trygg. Du vet at russerne ikke bryr 
seg om barn og vil drepe henne om dere blir fanget. Men nå gjelder det å overbevise 
Pappa at dere må hente Isaac…
Aspekter: Forelska i Isaac, Redd, Innbitt
Ferdigheter:
Glimrende: Veving
Særs Godt: Standhaftighet, Flykte



Ludmilla Perlman.

Det er så mye bråk over alt. De skyter og menneskene skriker. Mamma virker så redd 
så utrolig redd. Pappa ser så streng og bestemt ut. Grigorji er bare sint og Rakel vil 
hente kjæresten. Du har lyst til å gråte men Mamma virker så utrolig redd. Om du 
begynner å gråte tror du Mamma ikke kommer til gjøre noe annet. Du må ikke vise at 
du er redd og lei deg. Russerne er slemme i dag tidlig så du en katt bak huset deres. 
Du ville kose med den da den sikkert var veldig redd, du gikk ut for å hente den. Da 
så du en jente som også er åtte. Katten gikk og åt av kroppen hennes. Hun hadde et 
lite hull ved tinningen sin og bak på hodet hennes var det er stort og hjernen hennes 
hadde sprutet utover fortauet.

Du vil ikke dø sånn som henne. Pappa har et gevær men det er så mange av 
dem over hele byen nå. Pappa sier dere skal rømme men du vet ikke hvor dette er. Alt 
er helt grusomt men du kan ikke gråte…
Aspekter: Pappa vil redde oss (håper jeg), Redd, Barn
Ferdigheter:
Glimrende: Sniking
Særs Godt: Veving, Medfølelse



KAPTIEL 7:
DET SISTE RITT.

Våren har  kommet  på  ny  til  Mongolia.  Blomstrer  og  planter  spirer  på  ny  utover 
steppene.  Snøen  smelter  og  Den  Asiatiske  Kavaleridivisjon  marsjerer  nordover. 
Bolsjevikene vinner nytt område hver gang og de røde knuser de hvite styrkene og 
driver dem vestover. Det engang rike adelskapet tømmer sine lommer i håp om å få 
plass på et lasteskip til USA eller Kina. Den Røde Arme står bare noen få kilometer 
fra Vladivostok. Restene av de hvite styrkene er demotiverte etter de mange tapene. 
Mangelen  på  utstyr  og  ammunisjon  begynner  å  gjøre  seg  merket.  De  engang  så 
mektige pansertogene er mer eller mindre ubrukelige etter utallige sabotasjeaksjonene 
mot jernbanenettet.

Fra luften slipper  flyene sin dødbringende last  over de gjenværende tsaristene.  På 
slettene regjerer stridsvognene i møte med de hvite kavaleristyrkene. Fra sør leder 
Baronen sine styrker mot denne overmakt.  Fast bestemt i  troen på at  skjebnen vil 
skjenke ham den endelige seier før hans 130 dager har kommet til en ende.

Derimot har en gruppe offiserer samlet seg bak Baronens rygg og planlegger hans fall 
lenge før profetien er fullbyrdet. Den Asiatiske Kavaleridivisjon har allerede lidd de 
første nederlagene. I møtet med den industrielle verdens våpen er selv de tradisjonelle 
mongolske  geriljataktikkene  ubrukelige  satt  opp  mot  tanks,  bombefly  og 
automatgevær. 

I  en yurt  har  denne  gruppen  med  yngre  offiserer  samlet  seg.  Fronten  er  kun  et 
steinkast unna og de vet at de ikke vil overleve flere trefninger. Utenfor kan de høre 
skuddene fra de summariske henrettelsene Baronen har beordret ovenfor de han kaller 
feige og defaister. Om ikke det blir tatt affære med Baronen vil alle bli drept av hans 
galskap. Derimot. Skulle Baronen bli overlevert  fienden vil det skape grunnlag for 
forhandlinger og med Baronen som fange kan de kjøpslå sin egen frihet…



Oberst Ostrovskji.
Du har fått nok av denne komedien. For kort tid siden ble Baronen krakilsk etter dere 
så vidt unnslapp stridsvognene til Den Røde Arme. Du gjorde det du måtte gjøre for å 
redde deg selv og dine menn og beordret retrett. I alt kaoset forsvant åtte menn som 
mest sannsynligvis har desertert. Da Baronen fikk høre det ble du pisket og deretter 
bundet fast til et tre natten gjennom. Hadde ikke garnisonslegen sett nåde i deg ville 
du ikke overlevd natten. Baronen lar seg drive av sin overtro og ter seg ikke lenger 
som en kommandant for en hær. 

Den Røde Arme er for godt posisjonert og i tillegg har moderne våpen. Dette 
forstår ikke Baronen men våser om at skjebnen har utvalgt ham og at dere snart vil 
seire. Du vet at hans demente galskap vil lede dere alle sammen i graven.

Den eneste muligheten til å slippe unna dette med livet er å fange Baronen og 
overlevere ham til Den Røde Arme. Gjør dere dette vil dere kunne forhandle om en 
tilbaketrekning slik at dere kan omgruppere i Urga og føre kampen videre en annen 
dag…
Aspekter: Av den gamle garde, Sviker, Rasende
Ferdigheter:
Glimrende: Smigre
Særs Godt: Kadaverdisiplin, Ri



Løytnant Makejev.
Baronen har gått for langt. Det er på tide å stoppe ham nå! Du har fulgt Baronen helt 
fra de tidlige dagene i Russland. Du er selv fra Reval og dette har gjordt at du har 
holdt ut såpass lenge. Nå er det ingenting igjen av den mannen du kjente. Bare en gal 
kaptein  Ahab.  En  hedensk  stammehøvding  som  har  vendt  gud  ryggen.  Han  har 
omfavnet mongolenes primitive stammetradisjoner. Tilslutt  er  det ingenting russisk 
igjen av ham. Derfor har dere opplevd nederlag etter nederlag da Herren har vendt 
dere ryggen.

Nå det ikke snakk om å redde livet men også deres sjeler! Fortsetter dere å 
følge denne mannen videre i sin galskap fører veien til helvete. Dere er i en skyggedal 
der  Gud  har  sendt  bolsjevikene  mot  dere  grunnet  Baronens  kjetteri.  Mannen  har 
begått en dødssynd da han har latt seg bli utpekt til en gud!

Planen er enkel. Dere må drepe Baronens livvakter og føre ham ut innen de 
mongolske avgudsdyrkerne merker at Baronen har forsvunnet. De er fanatiske i sin 
tro på Baronen og vil drepe dere om planen blir oppdaget. Deretter setter dere ham ut 
til  de  bolsjevikiske  ateistene.  Under  alt  kaoset  flykter  dere  tilbake  til  Urga  og 
omorganiserer hæren slik at dere kan gjenerobre Russland for Kristus.

Heldigvis har Baronen deg for øyeblikket som sin adjutant. Nå gjelder det bare  
å finne det rette øyeblikket…
Aspekter: Sviker, Krigstrett, Religiøs
Ferdigheter:
Glimrende: Smigre
Særs Godt: Ri, Skytevåpen



Sersjant Golovko
Baronen må forsvinne før han får dere alle drept. Du savner familien og har nylig fått 
vite at de er trygge i Sverige. Din far greide å føre ut seg selv og din kone. Du vet du  
har en datter på snart åtte som du aldri har sett. Nå er styrkene deres blitt halvert og 
det er bare et tidsspørsmål før alt rakner uansett. Alle russere i divisjonen er klare til å  
flykte. Eneste er mongolene som tilber Baronen som en gud. Med tapene dere har hatt 
er de snart i flertall og dere har da ingenting å stille opp med om Baronen finner ut at 
alle russere skal henrettes. 

Daglig  er  det  strenge bestraffelser  av russiske  soldater  og Baronen skjeller 
dere ut og kaller dere for feiginger  mens han stadig trekker  frem mongolene som 
eksempler  til  etterfølgelse.  I  tillegg slipper de unna med reprimander  der russiske 
soldater piskes til det ikke er mer hud på ryggene. Baronen har med dette forrådd sine 
egne og han er nå mer barbar enn sivilisert.

Mest av alt er du lei krig. Du er lei av alt blodet og drapene. Klarer dere å 
kidnappe Baronen vil det bli kaos blant mongolene og dere kan unytte kaoset til å 
flykte  sørover.  Videre  skal  dere  dumpe ham ved frontlinjene.  Bolsjevikene  vil  da 
konsentrere seg om ham og slutte angrepene. Men det du aller mest vil er å vende 
tilbake til din kone og leve som ett menneske…
Aspekter: Krigstrett, Sviker, Patriot
Ferdigheter:
Glimrende: Sabel
Særs Godt: Ri, Skytevåpen



Major Limonov
Dette  er  en  skandale!  Baronen  har  gitt  opp  alt  russisk  og  er  tydelig  gal!  Denne 
oppkomlingen har ført skam over Tsarens lojale hær og omformet dere til en fillete 
samling banditter som kjemper for friheten til det stupide, mongolske folk når han da 
skal kjempe for Matj Rodina! Baronen har gjort seg til en forræder.

Nå må dere som siviliserte menn lære Baronen sin plass. Deretter må dere få 
sikk på soldatene og avvæpne mongolene. De passer bra til å gjete fe men kan ingen 
måte ansees til å være verdige til å kjempe under banneret til Michael II. Når Tsaren 
kommer tilbake til makten vil de le av deg for å ha fulgt denne galskap så lenge som 
du har gjort. Dette vil bli en enorm skamplett på din ære. Du må ta affære og avslutte  
Baronens kommando. 

Heldigvis  er  Baronens adjutant;  Makejev på din side.  Planen er  klar.  Dere 
dreper Baronens kadre med livvakter og fører ham til fronten. Der overleverer dere 
ham  til  Bolsjevikene  for  forhandler  retrettvilkårene.  Deretter  er  din  plikt  å  ta 
kommandoen over Den Asiatiske Kavaleridivisjon og føre kampen videre for Michael 
den II…
Aspekter: Patriot, Sviker, Av den gamle garde
Ferdigheter:
Glimrende: Kadaverdisiplin
Særs Godt: Ri, Sabel.



Baron Roman von Ungern Sternberg.

Snart er profetien fullbyrdet. Du har ikke lenge igjen men Himmelen vil snart skjenke 
deg seieren og oppfylle din skjebne. Så nært dette mål kan du ikke vise nåde. Dine 
russiske  soldater  begynner  i  større  grad  å  tvile  på  deg.  Daglig  er  det  forsøk  på 
desertering og de flykter som harer fra Bolsjevikene. Dette er et klart tegn på vestens 
forfall og de eneste du kan stole på er dine lojale og trofaste mongoler.

Om hundreår og videre til den ytterste dag vil det bli tent røkelse til din ære.  
Historier vil bli fortalt med skjelvende stemme om din hellige vrede og ditt navn vil 
for alltid kobles til Mongolias frihet. Så nært denne storhet kan det ikke eksistere rom 
for nåde. Kun viljen til seier. For selv om du skal dø vil din bortgang være en triumf  
dine fiender ikke kan måle seg opp mot.

Du er grunnleggeren av en nye hellige riker er kongene skal være lik guder. 
Det vil  ikke være rom for demokratiets  kjekling.  Bolsjevismens likhetstanker skal 
være myter. 

Du er den siste av ditt slag. Men din død vil tenne flammen i store menns 
hjerter og en ny verden skal oppstå.  Renset for svakhet og ideenes tyranni…
Aspekter: Kun ved et guddommelig monarki kan verden ledes og Østen er nøkkelen. 
Jeg er Djenghis Khan gjenoppstått, Fatalistisk
Ferdigheter:
Glimrende: Kadaverdisiplin
Særs Godt: Ri, Mystisisme



…  Etter  spillerne  har  fanget  og  levert  Baronen  til  fienden  føres  de  frem  til  et 
kommandotelt. Revolusjonens røde flagg vaier utenfor i morgensolen. Spillerne føres 
frem  for  den  mongolske  kommunistiske  krigsherren  Sükhbaatar.  Han  tar  i  mot 
spillerne og tilbyr te.

Gi derfor den spilleren som har spilt  Baronen karakterbeskrivelsen for Sükhbaatar 
som har følgende tale:

”Velkommen. Vennligst sitt ned. Te? (Vent på spillernes reaksjoner.) Vi takker 
dere  for  Baronen.  Vi  har  lenge  forsøkt  å  fange  denne  imperialistiske  
krigshisseren.  Nu får  vi  endelig  stilt  ham til  rette  for  sine  umenneskelige  
forbrytelser. Dere har gjort en ærbar handling og revolusjonen en tjeneste! 
Hvilken minner meg på en liten ting jeg vil ta opp… Vi mongoler setter æren  
høyest  fremfor  alt.  Man  kan  anklage  Baronen  for  meget  men  han  
undertrykket aldri dette enkle prinsipp ved vår livsførsel. Hva så ville dere  
ha gjort om det var meg som ble ført i lenker til dere? Ville dere ha respektert  
meg  som  mongol?  Ville  dere  ha  bevart  våre  templer?  Ville  dere  tillatt  
mongoler å skrive og lese på vårt eget språk?

Mine  herrer…  vi  vet  alle  sammen  at  dette  så  ikke  er  tilfellet.  Som  alle  
imperialister ville dere kynisk utnyttet det mongolske folk og utbyttet dem  
til siste blodsdråpe. Våre templer ville bli lagt i grus. Våre skriftlærde hadde  
blitt fengslet, torturert og henrettet.
Dere er parasitter i tillegg til uærlige menn som kun tenker på å redde sitt  
eget skinn! Dere fanget ikke Baronen for å lindre lidelsene til den mongolske  
arbeiderklasse.  Dere  forråde deres kommandant utelukkende med tanke på  
egen gevinst!

Dette er stikk i strid mot den mongolske æresfølelse som Baronen i all sin  
galskap  respekterte.  Mine  herrer!  Det  er  derfor  min  plikt  som mongol  og  
kommandant å beordre deres umiddelbare henrettelse for det forræderi dere er  
skyldige i! Menige! Før disse feigingene ut fra mitt telt og sett dem opp mot  
muren!”

Spillerne blir så slept ut og plasser mot en mur som er restene av et gammelt, forfalt  
tempel. De som blitt med uten å gjøre motstand får tilbud om bind foran øyene. De 
som stritter i mot blir skutt på stedet.



KAPITEL 8
DOMMEN

Pressen har samlet seg utenfor teateret i en Vladivostok, i motsetning til rettssakene 
som normalt har vært ført mot revolusjonens fiender er ikke dette en langtrekkelig 
affære  men en kort  prosess  mot  kontrarevolusjonære  elementer.  For  fem minutter 
siden ble Von Ungern-Sternberg ført inn og satt på scenen bak en enkel benk. Over 
ham henger hans gule mongolfrakk. På parketten og galleriet er folk samlet for å se 
dommen over monsteret som forsøkte å styrte folkets vilje. Mannen som ville opprette  
et  føydalrike ved Sovjetunionens yttergrense.  Mannen som ville  la  middelalderens 
mørke senke seg over sørøst Asia. Ungern ser bistert mot aktoratet. Ved siden av ham 
er hans utnevnte forsvarer.

Vladivostok



AKTOR EMELIAN JAROSLAVSKJI.
Du er en ung mann fra en jødisk familie som forkastet din religiøse arv for drømmen 
om en samlet menneskehet under sosialismens røde fane. For lenge har overtroen som 
mennesket kaller ”Gud” splittet jordens folk. Da du entret revolusjonens rekker møtte 
du kjærligheten. Hun ble drept av det svarte hundretall, en ondsinnet reaksjonær og 
kontrarevolusjonær gruppe som prediket hatets evangelium. De var grusomme rasister 
og drepte henne da hun var forelsket i en ”jøde”.

Men i revolusjonens Sovjet er det ingen rom for borgelige konstruksjoner som 
etnisk opphav og det latterlige konseptet rase. Bare en samlet arbeiderklasse som har 
en verden å vinne. En verden uten mordere og tyranner. En verden der sosialismens 
rasjonelle lys tvinger vekk religionen og overtroens mørke.

Denne mannen som er tiltalt er et tsaristisk fossil som må begraves sammen 
med perversjonen som het Russland…

Du  starter  scenen  med  å  fremføre  følgende  utfall  mot  borger  Sternberg. 
Kamerat er en tittel han for lengst ikke fortjener:

Borger  Sternberg!  Du  er  tiltalt  for  kontrarevolusjonær  virksomhet  mot  
sovjetsamveldets stater.  Du har ført  krig mot en uskyldig nasjon! Du har  
villedet mennesker til å støtte din galskap! Du har desertert fra den russiske  
hær og dens nåværende arvtager: Den Røde Arme! Du har sammen med din  
medsammensvorende  Gregorij  Simjonov  opprettet  et  røverbaroni  på  
Sovjetisk  mark  styrt  fra  Tsjita.  Du  har  forrådt  ditt  moderland  ved  å  
samarbeide med vår fende: Keiserriket Japan!
Videre  har  du  massakrert  uskyldige  på  intet  annet  grunnlag  enn  deres  
etnisitet.  Du  har  forledet  dine  kamerater  til  å  tro  på  ingenting  mer  enn  
religiøse  vrangforestillinger  der  du  har  utpekt  deg  selv  til  en  gud!  Borger  
Sternberg hvordan forholder du deg til tiltalen?

Etter  forsvarer  Advokat  Bogoliubovs  vitne  er  ferdig  fremlegger  du  aktoratets 
staffeutmåling.

”Borger  Sternberg  har  begått  forrederi  mot  De  Sovjetiske  Sosialistiske  
Samveldestater.  I  tillegg  har han begått  grove  overgrep  og drap på sivile.  
Hvis  retten  fnner  Borger  Sternberg  skyldig  er  den  eneste  straff  for  disse  
handlinger døden.”



Baron Roman von Ungern-Sternberg.
Du vet  nå  at  du  er  kommet  til  veis  ende.  Dette  er  intet  mer  enn  en  farse  som 
plebeierne har satt opp, ikke for å le av deg men fordi de er forrykte til den grad at de 
tror de er rettferdige. Karma vil før eller siden knuse illusjonene, så du er til en viss 
grad  tilfreds  da  du  vet  at  vesten  vil  snart  være  et  guddommelig  monarki  under 
himmelens  mandat.  Du  vet  du  kommer  til  å  forlate  denne  salen  for  en 
eksekusjonspelotong eller en galge. Derimot har du ikke tenkt å sitte her stilletiende 
som en annet enfoldig bonde. 

Disse demente kreaturene vet ikke sin plass og det er din hellige plikt å minne 
dem på det.

Kroknesen som våger å anklage deg lider av vrangforestillinger og lever i en 
fantasiverden. Du angrer ikke på noe du har gjort. Alle du har drept sto i veien for deg 
men enda mer viktig sto de i veien for noe større: Skjebnen. 

Etter parodien på en aktor er ferdig besvarer du følgende:

For  det  første  er  jeg  ingen  simpel  borger.  Jeg  er  Baron  Roman  Nikolai  
Maximillian von Ungern-Sternberg. Kommandant av den asiatiske kavaleri  
divisjon. Jeg er ingen desertør men en av de siste lojale offserer som kjemper  
under Russlands rettmessige hersker Michael den II. 

Når det gjelder tiltalen er jeg på ingen måte skyldig.  Mine handlinger er ikke  
kriminelle  men under  omstedighetene  nødvendige.  Jeg  kjempet  for  Gud og  
gudene. De er eneste som kan stille meg til ansvar.

Der det var nødvendig måtte tilsynelatende sivile liv gå tapt. Min kamp var  
ikke  for  politiske  luftslott  med  vage  begreper  om  ”arbeiderklassen”,  
”proletariatet”  og  andre  løgner.  Min  kamp  var  for  det  evige.  Et  sant  
tusenårsrike! 



Dommer Opharin.
Du har siden din ungdom vært en aktiv og troende kommunist. Du har vært med fra 
den gangen dere samlet dere sammen skjul for Okhrana. Etter mange år ble kampen 
endelig kronet med seier og du fikk grunnet dine kunnskaper om juss en fremtredene 
posisjon som dommer for sovjetsamveldet. I løpet av årene siden oktoberrevolusjonen 
har du felt dom for folket mot de hvite kriminelle. Borger Sternberg er en farlig og 
dement kontrarevolusjonær som må møte en hard og konsis dom som vil stå som et 
eksempel for alle imperialister som kjemper mot folkets vilje.  

Du er likevel fascinert over denne mannens galskap og hans paradokser. Her 
en en mann som sier han har kjempet for fedrelandet men som har stått i ledetog med 
Sojvetsamveldets  fiende  Japan.  I  sin  sinnssykdom har  han da  begått  en  kriminell 
handling selv etter sin egen logikk: Landsforræderi.

Etter  Borger  Ungern  er  ferdig  med  å  innlede  sitt  forsvar,  svarer  du  med 
følgende utfall:

Borger Ungern, denne rett er ikke interessert i å høre ”Dem” forsvare deres  
stand.  Den  slags  borgerlige  konstruksjoner  eksisterer  ikke  i  samveldet  av  
uavhengige sovjetiske stater. Den russiske adel er ikke mer og kommer aldri  
til å gjenoppstå. Dette er et ubestridelig faktum!
 
La meg også rette på dem. Deres handlinger ER kriminelle. Slakt av uskyldige  
kvinner og barn er ALDRI nødvendig. I tillegg sier de til det kjedsommelige at  
de kjempet for vårt moderland. Hvorfor har de da samarbeidet og mottatt  
støtte fra vår felles fende Japan? Hvorfor har de invitert japanske ”militære  
rådgivere”  bedre  kjent  som  spioner?  Når  de  da  kaller  oss  for  forrædere,  
hvordan kan du da forsvare landsforræderi?

Borger Ungern, hva de enn sier vil dine ord aldri dekke over deres synder og  
ugjerninger. Innrøm deres forbrytelse mot menneskehet og fedreland og denne  
rett vil vise dem den nåde de aldri gav deres undersåtter og ofre.  

Etter forsvareren er ferdig med sin prosedyre, kaller du inn et av vitnene. Journalist 
Vladimir Zazubrin.

Etter at alle vitnemål er fremlagt og advokatene har sagt sitt skal du gi den endelige 
dom.

”Borger Sternberg de er funnet skyldig på alle punkter i tiltalen og dømmes til  
døden ved eksekusjonspelotong. De har en halvtime til å fnne ro med deres  
falske Gud før dommen endelig fullbyrdes.”



Advokat Bogoliubov.
Forleden med å være advokat er at sannheten er formelig. Et godt eksempel på dette  
er deg selv. For bare ti år siden levde du et bedagelig liv i Moskva. Du var advokat for 
en rekke adelige og led derfor ingen nød. Du var aktiv i det sosiale liv blant det øvre 
sjikt.  Da  revolusjonen  kom vurderte  du  å  flykte  men da  kommunistene  tok  over 
makten og alle fluktruter ble effektivt sperret fant du ut at det var bedre å tilpasse seg. 
Dette  gikk  overraskende  enkelt  spesielt  du  som  en  bekymret  borger  leverte  ut 
dokumenter  til  bolsjevikenes  tribunaler.  Over  kvelden  gikk  du  fra  å  være  en 
velsoignert borger til en ekte revolusjonær. Riktignok måtte de fleste av de tidligere 
klienter bøte med livet men du tok deg rikelig betalt for deres forsvar.

Mannen du forsvarer i kveld har du ingen tro på at du redder fra en dødsdom. Men du 
får betalt. Din forsvarsprosedyre går ut på å få ham erklært sinnssyk. I teorien burde 
dette være en smal sak da din klient er klin gal.

Ærede dommere, Aktor og kamerater. Jeg skal ikke legge skjul på min klients  
ugjerninger.  Bevisene  for  dette  er  entydige!  Jeg  ber  dere  likevel  om  å  se  
mennesket bak forbrytelsene. For Borger Ungern er også et offer. Et offer for  
imperialismens  udaterte  dogmer,  et  offer  av  borgerskapets  demente  
menneskesyn. 
Barnet  han  en  gang  var  vokste  opp  utenfor  Reval.  Et  høysete  for  den  
krigshissende germanske adel som etter århundrer med inngifte eksesser har  
fremavlet dette syke sinn.
Som ung var han intet mindre enn en prügelknabe for sin stefar. Han ble sendt  
til den tsaristiske adels krigsskoler der de gjorde ham om til en slakter og  
imperialistisk tyrann. 
Dette  har  forårsaket  uopprettelige  skader  på  hans  sinn.  Ærede  rett.  Den  
tiltalte er ingen forbryter men et menneske som trenger hjelp. Det å dømme  
denne  mann  til  døden  vil  være  som  dømme  en  hvilken  som  helst  
sinnsforvirret.  Han  er  ikke  ansvarlig  for  sine  gjerninger  men  må  under  
behandling slik at han muligens en gang i fremtiden kan rehabiliteres som et  
produktivt medlem av samfunnet og revolusjonen. 

Etter  Zazubrin  har  avgitt  sin  vitneforklaring,  kaller  du  ditt  vitne  Ferdinand 
Ossendowskij.

Etter  at  Aktoratet  har  lagt  frem  sin  straffeutmåling  skal  du  fremlegge  din 
sluttdeliberasjon.
”Borger  Sternberg  er  uten  tvil  skyldig  i  grove  handlinger,  men  dette  er  
dessverre handlinger fremført av et sykt sinn. Jeg ber retten være nådig og  
dømme han til behandling og forvaring. Dette vil være den humane metode, å  
gi  han  en  sjanse  til  å  rehabilitere  seg  og  bli  et  fungerende  individ  for  
Samveldet.



Vladimir Zazubrin
Du er ikke overrasket at du ble kalt ut som vitne da du kun for et par dager siden 
hadde et intervju med den tiltalte. Dette er en spennende tid for deg. Du har akkurat 
dimitert  i  nåde  fra  Den Røde Arme og din  bok ”To Verdener”  om nederlaget  til 
Admiral Kolchak har nylig blitt publisert til gode kritikker. Du har levd et hektisk liv 
de siste årene. Først som lovende journalist, deretter som revolusjonær og nå sist som 
dekorert  krigshelt  i  Den  Røde  Arme.  Du  er  likevel  bekymret  for  retningen 
revolusjonen har tatt. Du har visst hele tiden at forandringer kan ikke komme uten 
offer  men  blodbadene  av  hvit  så  vel  som rød  side  har  vært  unødvendig  brutale. 
Revolusjonen må ikke gi plass for et nytt tyranni. 

Borger Ungern er selv for sin bakgrunn konservativ og rasistisk. Du har aldri 
møtt et menneske mer bastant, brutal og med høyere selvrespekt. Han er den siste av 
sitt slag. Mennesker som nekter å innse at verden forandrer seg. En forrykt blanding 
av barbarisk krigsherre og Nietzsches overmenneske. En som handler uten å ofre en 
tanke på moral. Samtidig er han intelligent og du er overrasket om hvor lett det var å 
prate med ham. Han er like belest som han er grusom. Et paradoks du aldri håper å 
komme over igjen i din levetid.

Etter dommer Opharin kaller deg frem leser du opp følgende:

Mitt  navn  er  Vladimir  Zazubrin.   Jeg  er  journalist  og  hadde  det  siste  
intervjuet med den tiltalte Borger Ungern. I  motsetning til det forsvareren  
sier er ikke dette et offer. Dette er en mann som vet hva han gjør og enda verre  
er helt overbevist om at han har gjort det rette.  Under intervjuet la han ikke  
skjul på sine ugjerninger. Tvert i mot. 
Jeg spurte ham om det forekom at han slo mennesker under sin kommando og  
han svarte med en angerfull tone: ”Ikke nok” Angerfull, ikke fordi han hadde  
gjort det men angrende da han følte at han var for mild. 

Det som er verre er at han er et kultivert menneske. Godt oppdatert på hva  
som skjer rundt ham og en litterat. Vi hadde ingen problemer med å diskutere  
våre store forfattere som Tolstoj. Da jeg like etter på spurte ham om drapene  
på uskyldige sivile svarte han i samme rolige tone: ”De måtte henges, skytes,  
fenses og piskes” 
Da jeg så spurte ham om barna han hadde drept svarte ham meg igjen helt  
rolig, uten å trekke en mine: ”Barna - Hva så med barna? Man kan ikke vise  
nåde til sine fremtidige fender!”…

  



FERDYNAND OSSENDOWSKI.

Du har  unngått  fengsel  og  dom for  en  deporteringsordre.  Eneste  haken er  du  er 
beordret til å avgi vitneforklaring under rettsaken mot Baronen. Dette er en delikat 
situasjon.  Du  kan  ikke  forsvare  ham  fullt  ut.  Gjør  du  det  er  du  sikker  på  at 
deporteringen vil raskt bli byttet ut med en arrestordre. Du vet forsvareren har ingen 
tro på at Baronen vil bli frikjent for anklagene eller få Roman erklært sinnssyk noe 
som ellers ikke ville være vanskelig i en vestlig rettssak. Tiltross for at Baronen er 
brutal og voldelig har du en flau smak i munnen og det føles som du dolker ham i  
ryggen.  

Jeg er Ferdynand Ossendowski. Jeg var militær og politisk rådgiver for den  
tiltalte  Baron..  beklager,  borger  Ungern.  Det  stemmer  at  hans  eksellens…  
borger Ungern har utført mindre heldige handlinger og at sivile liv som følge  
av dette dessverre har gått tapt.  Videre stemmer det at ble tatt kontakt med  
en militærattache fra den japanske hær. 

Dette  ble  derimot  gjort  for  å  kartlegge  hvilke  interesser  Japan  hadde  i  
Mansjuria  og  på  intet  tidspunkt  spurte  borger  Ungern  om  militær  eller  
økonomisk støtte.   Der  det  var  mulig  gav jeg  den tiltalte  råd om å søke  
diplomatiske løsninger fremfor å ty til vold. Dessverre ligger det ikke i hans  
karakter og krig ble da valgt fremfor en dialogbasert tilnærming. Jeg jobbet  
for den tiltalte da jeg ikke hadde andre valg om jeg ville overleve.  Jeg har  
inntrykket at borger Ungern mener han kjempet for sitt fedreland og ber om  
at hans handlinger sees i lys av dette.

Selv om hans forbrytelser er uten tvil grove, var hans ønske dette: Han ville  
befri Mongolia fra undertrykkelse av det kinesiske imperiet og gi dets folk  
tilbake friheten. Dessverre valgte ham feil måte å oppnå det mål.  Jeg forlater  
Sovjetsamveldet med ønsket om at retten tenker over dette før de feller dom  
over denne mann. Tiltross for at han gjorde seg selv til kriminell var hans  
motiver kun edle hvor i ligger også hans tragedie.

Jeg takker retten for dens tid.
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