
Som følge af sanity tab begynder følgende tanker og 
følelser at slå rod i dit hoved, gælder kun om dagen nat 
ten. Brug dem så længe det er sjovt og relevant, lad dem 
ikke ødelægge dit spil. 
De andre er i ledtog med det onde her. De vil dræbe dig, 
efterlade dig, snyde dig, forråde dig. Stol ikke på noget, 
alt er løgn, eller siger de sandheden for at synde dig. 

Nat  Målløs vrede 

Som  følge  af  sanity  tab  begynder  følgende  tanker  og 
følelser at slå rod i dit hoved, gælder kun om dagen nat 
ten. Brug dem så længe det er sjovt og relevant, lad dem 
ikke ødelægge dit spil. 
Hvorfor  er  dette  sket  mod mig? Det  er  uretfærdigt,  og 
nogen noget skal betale for det. nogen skal dø, noget må 
ødelægges. Hvad sker der med mig, jeg kan næsten ikke 
styre mit temperament. 

Nat  Paranoia 

Som  følge  af  sanity  tab  begynder  følgende  tanker  og 
følelser at slå rod i dit hoved, gælder kun om dagen nat 
ten. Brug dem så længe det er sjovt og relevant, lad dem 
ikke ødelægge dit spil. 
Det  er håbløst,  løbet  er kørt, vi  er  færdige,  vi  skal  alle 
dø, vi kan lige så give op. 

Nat  Håbløst 

Som  følge  af  sanity  tab  begynder  følgende  tanker  og 
følelser at slå rod i dit hoved, gælder kun om dagen nat 
ten. Brug dem så længe det er sjovt og relevant, lad dem 
ikke ødelægge dit spil. 
jeg  er bedst,  jeg bør bestemme her, de andres  tanker er 
håbløst bag ud, jeg ved bedst. 

Nat  Magt 

Som følge af sanity tab begynder følgende tanker og 
følelser at slå rod i dit hoved, gælder kun om dagen nat 
ten. Brug dem så længe det er sjovt og relevant, lad dem 
ikke ødelægge dit spil. 
De kommer, de er overalt, de er bag mig, de gemmer sig 
lige der, kan du ikke se dem? 

Nat  Frygt 

Som følge af sanity tab begynder følgende tanker og 
følelser at slå rod i dit hoved, gælder kun om dagen. 
Brug dem så længe det er sjovt og relevant, lad dem 
ikke ødelægge dit spil. 
Dette liv, dette lys, disse mennesker. Jeg vil være en del 
af det, jeg vil stræbe efter perfektion. Går jeg nu ordent 
ligt, sidde mit tøj rigtigt, ligger mit hår ned, siger jeg det 
korrekte. 

Dag  Perfektion 

Som  følge  af  sanity  tab  begynder  følgende  tanker  og 
følelser  at  slå  rod  i  dit  hoved,  gælder  kun  om  dagen. 
Brug  dem  så  længe  det  er  sjovt  og  relevant,  lad  dem 
ikke ødelægge dit spil. 
Jeg er glad, det er en dejlig dag. Fuglene synger, og alt 
er godt. Hvorfor ikke bare smile og være glad. Nej vel, 
smil til verden og den smiler til dig. 

Dag  Glæde 

Som  følge  af  sanity  tab  begynder  følgende  tanker  og 
følelser  at  slå  rod  i  dit  hoved,  gælder  kun  om  dagen. 
Brug  dem  så  længe  det  er  sjovt  og  relevant,  lad  dem 
ikke ødelægge dit spil. 
Her  er  dog  smukt. Den  blomst,  det  træ,  det  menneske. 
Det  må  nydes,  hvor  er  her  dog  dejligt.  Intet  ondt  kan 
eksistere i sådan en fuldendt skønhed. 

Dag  Skønhed 

Som  følge  af  sanity  tab  begynder  følgende  tanker  og 
følelser  at  slå  rod  i  dit  hoved,  gælder  kun  om  dagen. 
Brug  dem  så  længe  det  er  sjovt  og  relevant,  lad  dem 
ikke ødelægge dit spil. 
Hvor er  jeg dog  lykkelig, alt er godt og dejligt,  livet er 
pragtfulgt, jeg har ingen bekymringer. 

Dag  Lykke 

Som  følge  af  sanity  tab  begynder  følgende  tanker  og 
følelser  at  slå  rod  i  dit  hoved,  gælder  kun  om  dagen. 
Brug  dem  så  længe  det  er  sjovt  og  relevant,  lad  dem 
ikke ødelægge dit spil. 
Drøm: I nat var kun en drøm. Det kan ikke passe, alt det 
der er sket. Jeg nægter at tro på det. Dette, denne mor 
gen, denne dag, det er virkeligheden. 

Dag  Drøm



Mick Petersen har tabt 10 sanity points 
Som følge af sanity tab begynder følgende tanker og følelser at slå rod i dit hoved, de gælder både dag og 
nat. Brug dem så længe det er sjovt og relevant, lad dem ikke ødelægge dit spil. 
Din far elsker dig endelig. Han er et godt, kærligt og venligt menneske. Hvad natten har gjort ved ham, ved 
du ikke. Men han kan besejre det, og med din hjælp kan han komme ud af sin lig lignende tilstand. 

Som følge af sanity tab begynder følgende tanker og følelser at slå rod i dit hoved, de gælder både dag og 
nat. Brug dem så længe det er sjovt og relevant, lad dem ikke ødelægge dit spil. 
Fisk, Du hader fisk. Du synes hele tiden du kan mærke den klamme lugt. Du hader det, du skal væk fra det. 
Fisk er klamme, ulækre og burde aldrig have været skabt. De andre lugter i øvrigt lidt af fisk, gør de ikke? 

John Herber har tabt 10 sanity points 

Edward Morrison har tabt 10 sanity points 
Som følge af sanity tab begynder følgende tanker og følelser at slå rod i dit hoved, de gælder både dag og 
nat. Brug dem så længe det er sjovt og relevant, lad dem ikke ødelægge dit spil. 
Det er så svinsk det her, om natten er smuds over alt, du hader det. Ad, ad snavs, få det væk, væk. Du af 
skyer støv, snavs, grus alt hvad der er uordentligt og urent. 

Som følge af sanity tab begynder følgende tanker og følelser at slå rod i dit hoved, de gælder både dag og 
nat. Brug dem så længe det er sjovt og relevant, lad dem ikke ødelægge dit spil. 
Jeg må redde min mor, hun skal ud af dette helvede. Det væsen hun er om natten er ikke hende. Natten er et 
uvirkeligt helvede, og det skal stoppes, så min mor kan leve videre i dagens vidunder. 

Bill Willis har tabt 10 sanity points 

Bill Willis har tabt 20 sanity points 
Dette kort gælder samtidig med det første, også selvom følelser og tanker er modstridende. 
Jeg må redde min mor, hun skal ud af dette helvede. Denne karikatur på et menneske hun er om dagen, er 
ikke hende. Dagen er et helvede badet i lys, den må stoppes, så min mor kan blive fri af denne illusion. 

Edward Morrison har tabt 20 sanity points 
Dette kort gælder samtidig med det første, også selvom følelser og tanker er modstridende. 
Dagen er ren. Det er her, du vil leve dit liv. Natten er et uhumsk helvede, og det skal stoppes. Det er frygte 
ligt, når det er nat. Du føler frygt og panik presse på, stop det stop det. Men dagen åh dagen, den er dejlig, 
du elsker den. Eller er det blot noget, folk bilder dig ind? Kan det virkelig være onde drømme det hele. 

John Herber har tabt 20 sanity points 
Dette kort gælder samtidig med det første, også selvom følelser og tanker er modstridende. 
Dagen og dens blindende lys er går dig på. Det er så rent, det er så perfekt. Måske det bæst i skoven og de 
udøde,  foretrække frem for dagens tomme  lykke. Lys begynder at  irritere dig. Du søger automatisk skyg 
gerne. Længe leve nattens mørke og kulde. Eller er denne kærlighed til mørket noget du bilder dig selv ind? 

Mick Petersen har tabt 20 sanity points 
Dette kort gælder samtidig med det første, også selvom følelser og tanker er modstridende. 
Han hader dig, han vil slå dig ihjel. Din far er kun ude på en ting, at få den skamfulde plet du er, væk fra 
hans familie, og du ved det. Om natten vil den dæmon, som er din far dræbe dig, om dagen prøver han, at 
få dig til at føle dig sikker. Men slap ikke af, vender du ryggen til, står han klar med kniv og økse.


