
Den anden opera om Drengen, der levede: Vitrum Evanescens

Skrevet af Rawl Johs og med musik af Piotr Vlamir.

1) Vælg scene (rul 1d10)

2) Antal personer (rul 1d6; 1 = en person, 2-3 = to personer, 4-5 = tre personer, 6 = fire personer)

3) Vælg personer (vælg eller rul terning)
4) Vælg sted (vælg eller rul terning)

5) Vælg tema (vælg eller rul terning, vælg et eller to temaer)

6) Scenens varighed (1d3+1 pr. person minutter)

Scener

1) Skurkens rænkespil

2) Den mørkeste stund
3) Kærligheden blomstrer

4) Kærlighed på trods

5)Fristelsen
6) Svigtet

7) En hjælper i nødens stund

8) Fornærmelsen

9) Duellen
10) Jeg dør, åh, jeg dør

(Hvis samme scene rulles to gange i træk, kan man enten vælge om, eller tage den scene, der er lige

ovenover eller nedenunder på listen)

Persongalleri

1) Den fæle, alphatiske baron  spillet af Marten Boudewin (flaem)

2) Den onde broder spillet af Gregor Montanus (klantyre)
3) Den stakkels pige spillet af diva Amalielle Rosá (averoigneser)

4) Drengen, der levede spillet af Paulo Montigiori (caurenzer)

5) Fristerinden spillet af Vael Alphla (alphater)
6) Kammerpigen spillet af Jorissa Wouter (flaem)

7) Budbringeren spillet af Karl Wick (aalbanese)

8) Den onde clerig krøbling spillet af Ong Patak (krondahar)

9) Koret

Steder

1) Alexanderplatz
2) Kirkegård uden for byen

3) Marsken uden for byen (kun for skurke)

4) Det averoignesiske palæ - maskebal
5) Et kammer på troldmandsskolen

6) Den skumle gyde i det boldaviske kvarter

Tema

1) Blå blomster 

(frossen, is, kulde, blå; visner, tør, smelter, forsvinder; alphater)

2) Flammende ild 
(varme, oplyser, rød, gylden; Ildnatten (fordriver det onde), sejr ved solopgang, sandhed; flaem)

3) Drager og Griffer 

(rider til undsætning, hjælper, sammenhold; militær alliance ved Huset Ritterburg (aalbanesere) og 

Kongeriget Wendar)
4) Kærlighed på trods 

([på trods af] status, misundelse, fattigdom, alphatere; Bejleren, Broderen, Fristerinden)


