
Vita gudinnans tempel

Shirahime

Tempelfolk

Shinto

Kami,
andar/gudar

Mörka kami

Stora kami, gudar. Amaterasu,
gudinnan över första imperiet, är
en av dem. Sawa-o, gudinnan
över andra imperiet och templet är
en annan.

Förfäderskami

Naturkami

Sawa-o, den vita gudinnan

Rollpersoner

Vapen som förlängning
av personen, inre
utveckling.

Jämför med den
amerikanska synen, där
vapen ger makt - ”God
created man, Samuel
Colt made them equal”

Kan besätta
folk

Står utanför samhället
numera, har inte samma
inflytande som förr.
Samhället ser dem som en
anakronism som man vill
ha kvar av nostalgiska och
religiösa skäl, men inte
som den tidigare
sammanhållande kraften
bakom samhället.

Vapenstunts som kan
låsas upp med XP?

Kind of en o-kami, stor
kami. Är också den äldsta
levande människan.

Fäktkonst Bågskytte

Shintoritualer, exorcism,
välsignande

Är det kul med
standardklädsel? Yurei, spöken

De som dör utan att man
visar uppskattning för
deras offer kan bli sura
(urami) och bli
hämdlystna andar
(aragami)

Yomi-no-kuni, dödsriket

Tsuchigumo, jordspindlar

Saker Templet inte har
längre:
* Roll i ordningsmakten
* Roll i försvaret
* Bakdörr in i politiken
* Ansvar som “garant” för
konstitutionen

Utanförskap

Religion, i en SF-värld där det
finns rymdskepp och konstant
datauppkoppling och massiv
övervakning. 

Isolering, delvis självvald.
Mindsettet är helt skilt från
vanligt folk. Också, templet har
en massa hemligheter inklusive
Gudinnan. En del av
hemligheterna hålls borta från
templets egna medlemmar.

Anakronism, knäppgökar
som går klädda i kimono
och hakama och klappar
händerna tänder rökelse
och mediterar.

Skjutvapen finns, men de
är inte nödvändigtvis
coolare än svärd

Princess Blade - parera
kulor

Izanami drog sig tillbaka
till Yomi när hon dog

Renhet
Vissa handlingar gör en
oren som gör att man
måste renas. Orenhet =
kegare, renhet = kiyome.

Reningsritual, harae,
utförs regelbundet. 

Orena saker: döda kroppar,
slagfält, ruiner

När man föds blir man
familjens barn, ujiko. När man
dör blir man familjens ande,
ujigami, som lever vidare och
ger kraft, råd och vishet till
efterkommande generationer,
tills man återföds igen.

Teman i Shirahime

Religion

Shinto, animistisk religion
manifesterad i gudinnan

Rymden är kall och otäck.
Tempelgårdar är mycket
mysigare och varmare.
Och har heta bad.

Mörker. 
Sorg och vemod, skräck och
fasa

(Den sekulära) världen förfaller
pga korruption, egoism,
materialism, avsaknad av respekt

Mörka kami, underjordens andar. 
Mörka gudar som vinner styrka
genom orenhet.

Motsättning: civilisation och
materialism är hejjans bekvämt, men
också ett problem. i.e. damned either
way.

Mörka kami kan inte förgöras. 
De kan fördrivas, eller så kan
deras värd förgöras, men anden i
sig består.

Vanliga religiösa tjänster
åt folk (feelgood-
välsignelser, typ - motsv
julotta, bröllop, dop etc)

Nostalgi
Dä va bättre
förr

Inre kraft, ki

Vit kimono, marinblå eller röd
hakama, överrock, ”kinahattar”
med hakrem, samurajsvärd

Tvivlar i tron

Saker man fortfarande
har:
* Hyfsat gott anseende
* Religiösa förpliktelser
* Nostalgi och tradition

Varför förlorade templet
inflytande? Politisk
omvälvning/strukturering? Krig?
Gudinnan tröttnade?

”Vita prinsessan”
Syftar på Sawa-o

Uppföljare till Skymningshem:
Andra Imperiet.

Utspelar sig en (i nuläget)
ospecificerad tid senare. Också
delvis en reboot. Kanske till och
med helt och hållet reboot.

Hyperrymdsfart perforerar
verkligheten och skapar läckor till
dödsriket, från vilken orenhet
läcker in. Det i sin tur inbjuder till
mörka kami att tränga in i världen

Respekt
Eftersom allting har en kami
(själ/ande) så bör man visa
respekt för det.

Överljusrymdfart
Portaler som skapar ett maskhål
som knyter ihop punkt A med
punkt B. 

Tanke: 
Psykiska navigatörer kan finna en
väg i geometrin som inte kommer
så nära yomi-no-kuni, så att läckor
inte skapas. Templet har sådana,
andra kan också ha.

Vad gör man?

Spökjakt

Bevara
kunskap

Mysterielösande

Stoppa
kollapsen

Försvara religionen

Typ X Files i rymden

Skytte

Parera avståndsvapen
Ki-klyvande

Skruva kulor
Gun fu

Korka igen vapenmynningar

Den andliga världen ligger
på samma plats som den
verkliga, fast osynlig. De
flesta är vana vid den.

Allt har sin plats, inklusive
det i andevärlden. Folk är
inte menade att ha med
andarna att göra, utan
försöker mest dra sig
undan och visa respekt.

Det finns oföränderliga lagar i
andevärlden, precis som här.
Det är mest gamla gummor
och landsortsfolk som minns
dem, samt templet, och mest i
form av folklore och myter.
Stadsfolk glömmer dem lätt. 

Det är lätt att bryta mot
reglerna, eftersom myter
förvanskas och inte ens de
mest kunniga minns dem alls.

Den vanliga världen
skyddar inte alls mot
andefenomen, utan är
mest en illusion av makt.
Man måste förstå de
andliga lagarna för att
klara sig, eller anlita någon
som gör det.

Döden i sig är orent. Det
finns inget riktigt löfte om
ett himmelrike eller efterliv.
Nuet är det som spelar
roll. 

Utmana tron, både
personligt och utifrån

Religionen är sann!


