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Titlen på eventyret, de seks cirkler, refererer til de seks barrierer som skal overvindes før end én dødelig får 

foretræde for selveste Slaanesh i hans del af kaosriget.  

 

Hvis spilleder er interesseret, er det muligt at læse eventyret, der går forud for dette, der ligeledes følger 

samme opbygning. Eventyret findes på Alexandria.dk og hedder ’I og omkring Stromdorf’. 

 

Sidst i eventyret er en række uddelingskopier af både bykort, karakterark og de billeder, der er anvendt 

gennem eventyret.  
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Foromtale til eventyret: 
Det seneste år har dine vågne timer og drømme 
været plaget af det du og dine frænder oplevede i 
Stromdorf. 

Pengene fra opgaven og lidt forefaldende arbejde 
har betydet, at du har overlevet, men kun lige 
med nød og næppe. 

Men nu skal det være slut. Ikke mere fra hånden 
til munden og selvmedlidenhed. Nu er det på tide 
at tage kontrollen tilbage. 

Heldigvis har I modtaget et brev fra Matchwicke 
Greenthistle, leder af et handelshus i Bögenhafen, 
som har hørt om jeres bedrifter i Stromdorf. Han 
har brug for folk af jeres støbning, da byvagten i 
Bögenhafen har løbet panden mod muren i 
opklaringen af en række forsvindinger og 
bestialske mord. 

Men hvad han har hørt om jer, nævner brevet 
ikke noget om. Måske er det den håndsrækning 
du har brug for til at komme ovenpå. 

Stikord: Warhammer Light, Sandboxy, Dark and 
gritty 

Antal spillere: 6 spilpersoner 

Forventet spilletid: 6 timer 
  
 

Indledning 
Dette eventyr foregår i Warhammer Fantasy-
verdenen. Men lad ikke det slå dig ud. Eventyret 
er skrevet sådan, at både settingen og regler kort 
beskrives, så man uden forudgående kendskab til 
Warhammer kan føre spillerne sikkert igennem 
eventyret.  
 
I foromtalen til dette eventyr benævnes det som 
Warhammer Light, men hvad betyder det 
egentligt og hvordan kommer det til udtryk i 
eventyret? 
De nødvendige regler for at køre eventyret er 
beskrevet på 2 sider, og de baserer sig på 
elementer fra Warhammer 2nd Edition krydret 
med elementer fra Forbidden Lands.  
Warhammer-verdenen er kogt ned til halvanden 
side, så ja, der er klippet en tå og skåret en hæl. 
Byen Bögenhafen, der er spillernes 
udgangspunkt, er ligeledes beskrevet på en side. 
Tilsammen danner de to beskrivelser rammerne 
for eventyret.  
 

Eventyret i sig selv består af en introduktion samt 
seks ’OnePage’ eventyrlokationer – ca. 1-1,5 side, 
hvorpå alle nødvendige data om den enkelte 
lokation er samlet, fx beskrivelse, udfordringer/ 
forhindringer, npc'er samt monstre.  
Det står spillerne frit for, i hvilken af de seks 
lokationer de starter og hvilken rækkefølge de 
efterfølgende vælger for lokationerne. 
De seks lokationer er bundet sammen af et 
overordnet plot, der sætter scenen for hele 
eventyret.  
En bestemt lokation fungerer som klimaks, og det 
er her eventyret slutter. Denne sidste lokation 
kan indsættes i forlængelse af et hvilket som 
helst af de andre fem. Eventyret er skemalagt til 6 
timer, og det er ikke sikkert, at spillerne når rundt 
til alle lokationer, så det er op til spilleder at time 
det sådan, at spillerne når at fuldføre eventyret 
inden for den angivne tid.  
 
Bagerst i eventyret er de fem karakterer, som 
spillerne kan vælge imellem. Er der færre end 
fem spillere er anbefalingen, at man som 
spilleder holder fast i, at der er en karakter med i 
eventyret med færdigheden Helbrede. 
 
 

Hvad er det for en overordnet verden 

spillerne befinder sig i? 
Følgende tekst formidles indledningsvist til 
spillerne, og I snakker om setting, europæisk 
middelalder og karakterers plads i samfundet. 
 
Menneskenes kæmperige, 
Imperiet, ledes af den agtede, men 
unge Kejser 'Karl Franz' fra staden 
Altdorf og otte magtfulde 
grevskaber er edsvorne til 
kejserens virke. Imperiet er et feudalsamfund 
med en sprudlende og tiltagende magtfuld 
borgerstand. Folk søger mod storbyerne i håbet 
om at bedre deres stand og usle levevilkår. 
Samfundet minder meget om den sene 
europæiske middelalder. Eventyret foregår i 
Imperiets sydligste grevskab ’Reikland’, 
beliggende tæt på The Grey Mist-bjergkæden. 
 
Udvalgte vigtige temaer fra Warhammer: 
Settingen er ikke high fantasy, som Dungeons & 
Dragons, men meget mere mørkt og dystert. 
Stemningen er fyldt med en masse gråtoner og 
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udpræget fattigdom, korruption, frygt og overtro 
er til stede overalt. Spillernes karakterer er 
medlemmer af samfundet og ikke helte. 
 
Møntfoden i Imperiet er Guld Kroner, Sølv 
Schillings og Kobber Pfennig. Befolkningen og 
karaktererne er udpræget fattige og har ikke guld 
mellem hænderne og kun sjældent sølv, hvilket 
også ses af karakterarkene. 
Overnatning i en kros fællesrum koster 5 pfennig, 
mens et værelse inkl. mad koster 10 schillings. Et 
krus øl koster 1 pfennig, et glas alm. vin koster 1 
schilling og et måltid mad beløber sig til ca. 4. 
pfennig. 
 
Religion er en vigtig del af hverdagen, og det er 
normalt at sværge ved en gud eller at bede om en 
guds velsignelse, når man sår marken, indgår en 
handel eller rafler terninger om aftenen med sine 
venner. 
Den primære guddom i Imperiet er Sigmar, den 
mand der i fordums tid forenede og skabte 
Imperiet gennem kamp og blev ophøjet til 
guddom.  
Morr er guden for de døde og drømme og 
ansvarlig for at beskytte og tage hånd om de 
dødes sjæle. Ranald er guden for tyve, svindlere 
og gamblere.  
Derudover tilbedes en række ”klassiske” guder 
for natur, fertilitet, helbredelse og viden.   
 
Kaos er ultimativt største trussel mod 
menneskeheden, beskrevet som en energistrøm 
der eksisterer i en immateriel parallel verden, 
kaldet Kaosriget. Herfra stammer kaosguderne og 
deres tjenere, dæmoner, som tiltagende 
underlægger sig den kendte verden og skaber et 
helvede på jorden. Men det er de mennesker, der 
skjult tjener kaos, som er Imperiets største 
fjende. Kaosguderne giver mennesker magt over 
andre og mulighed for at tjene sit eget bedste på 
bekostning af andre og ens sjæl. Overalt og i alle 
samfundslag eksisterer kaoskulter, som i det stille 
arbejder på at vælte Imperiet og tjene 
kaosguderne.  
 
På grund af kaosgudernes tilstedeværelse er 
mutationer blandt mennesker ikke ukendte. 
Mutationer kan være alt fra øglelignende 
hænder, et ekstra øje i panden, en tentakel i 
stedet for en arm til at munden sidder på halsen. 
Normalt slås sådanne baby ihjel af jordemoderen, 

men nogle gange for de lov til at leve og forvises 
til afsidesliggende steder. 
 
Den almindelige borger i Imperiet har ingen 
dyberegående viden om Kaos og dets virke. De 
har hørt om frygtelige krigere, der tjener mørke 
guder. Rygter om Beastmen i skovene er noget 
som bruges i historier i krostuen og til at 
skræmme børn. Mutationer er noget der er 
kendt, men det tilskrives i lige så stor stil 
gudernes misbehag som mørke magter. 
 
Spillerne har allerede mødt Kaos, da det i 
Stromdorf lykkedes dem at stoppe en dæmon, fra 
sygdommens og fordærvets kaosgud, Nurgle, før 
denne kunne hjælpe sin herre i at få et ståsted i 
Imperiet. Spillerne ved ikke, at det var en Nurgle- 
dæmon de besejrede, men de ved at de stoppede 
mørke magter i Stromdorf. 
 
Inkvisitionen bekæmper kaos og kætteri i alle 
dets former. Inkvisitionen er en gren af Sigmar-
kirken og dens agenter, heksejægerne, 
bekæmper med hård hånd og den hellige ild alle 
former for kaos og kætteri, virkelige såvel som 
indbildte.  
 
Kaossten stammer fra Kaosriget og er 
gennemsyret af ’ond’ energi, der over tid vil 
mutere bæreren og korrumpere dennes sind. De 
pulserer med ét sygeligt grønt lys. 
 

Hvordan er lokalområdet og rammen for 

eventyret? 
I dette scenarie er det kaosguden Slaanesh, der 
trækker i trådene bag kulissen. Slaanesh, den 
Mørke Prins, er den yngste 
blandt kaosguderne. Hans 
domæne af præget af 
dekadence og overflod. 
Han skubber dem der 
tjener ham langt ud over de 
normale grænser for 
menneskelig lidenskab, begær og besættelse. 
Slaanesh er endnu den laveste blandt 
kaosguderne, men hans potentiale er 
ubegrænset, for det er kun defineret af den 
ondskab, som mænd kan drømme om at påføre 
hinanden. De andre kaosguder frygter i al 
hemmelighed Slaanesh, selvom ingen af dem 
åbenlyst ville erkende det. Slaanesh får sin magt 
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ved at fodre menneskehedens mørkeste drifter, 
og da kætteri afføder kætteri, er en sådan magt i 
sidste ende i stand til at holde liv i sig selv.  
 
 

Bögenhafen 
Bögenhafen er en velstående handelsby i 
Reikland med en befolkning på omkring 5.000. 
Floden Bögen skærer gennem byen og muliggør, 
at store sejlskibe kan anlægge og aflaste deres 
varer. Varerne kommer fra hele Imperiet til 
Bögenhafen og handles for lokal uld og vin. Bly og 
sølv bringes ned fra bjergene og distribueres 
herefter til alle dele af Imperiet. 
 
Bögenhafens interesser har alle dage været 
kommercielle, hvorfor den merkantile elite altid 
har drevet byen. Selvom byen teknisk set ligger 
inden for baroniet Saponatheim, er Bögenhafen 
stort set overladt til at styre sig selv. Baron 
Wilhelm lader sine skatteopkrævere varetage 
hans interesser og bruger sin tid med adelige 
sysler som høgejagt, ridning og fester.  
Købmandslauget og de fire rigeste 
købmandsfamilier har tilsammen de fleste 
stemmer i byrådet og sørger for, at politik og 
handel i Bögenhafen er gunstig for 
købmandslauget i almindelighed og deres familier 
i særdeleshed. 
I mange generationer har købmandslauget været 
domineret af fire købmandsfamilier: Haagen, 
Ruggbroder, Steinhäger og Teugen. Men efter en 
grim misere med anklager om dæmontilbedelse, 
forsvandt Teugen-familien fra byen. For tre år 
siden blev den sidste fjerde plads blandt 
købmandseliten besat af halvingen Matchwick 
Greenthistle, der gennem afpresning, købslagning 
og bestikkelse vandt pladsen. Ukendt for alle i 
rådet og reelt det bedre borgerskab i 
Bögenhafen, så er Matchwick også leder af det 
lokale tyvelaug. 
 
Bögenhafen består af syv forskellige kvarterer, 
hver med deres sociale klasse og generelle 
funktion. Hvert område er tildelt et bogstav, som 
refererer til kortet over byen. 
A - Lav social klasse bolig/erhverv: De fleste 
boliger i dette område er faldefærdige rønner, 
det er slummen i Bögenhafen. Gaderne er ikke 
brolagte og tilsølet med al slags affald. Kroer og 

skænkestuer er af den billige og grimme slags, 
med lavt til loftet og en røgfyldt atmosfære. 
B - Dokken: Bygningerne i dette område er 
næsten alle mindre varehuse konstrueret af træ. 
Her opbevares kun den mest uhåndterbare og 
billigste last nogensinde, normalt beskyttet af en 
lejet vagt og en ondskabsfuld hund eller to. Der 
er ingen kroer i dette område, men et par 
beskidte skænkestuer beværter søfolkene. 
C - Dreieckeplatz og rådhus: Dreieckeplatz er 

byens administrative centrum. Mange af 
bygningerne har kunstfærdige facader med 
dekorative søjler og buer. Der er flere eksklusive 
kroer og barer, hvoraf nogle kun er for 
medlemmer. 
D - Håndværkerkvarteret: Bygningerne i dette 
område spænder fra små, ydmyge værksteder til 
kunsthåndværkernes kunstfærdige, prangende 
boliger. Kroerne er af gennemsnitlig kvalitet og 
de fleste besøges af et bestemt håndværkerfag. 
E – Gudernes plads: Pladsen huser de fleste af 
templerne i byen. Sigmartemplet er det mest 
imponerende bygningsværk og det dominerer 
hele kvarteret. De andre templer står rundt langs 
pladsens kanter og er i deres egen ret også 
imponerende af beskue. 
F - Det merkantile/kommercielle distrikt: De 
fleste merkantile virksomheder har deres 
kontorer her. Bygningerne er større, mere 
prangende og bedre vedligeholdt end dem, der 
findes andre steder i byen. Kroerne ligger over 
gennemsnittet med højere priser. 
G - Den adelige ring: Dette kvarter huser de 
rigeste borgere, inklusive alle de store 
købmandsfamilier. Hvert enkelt palæ byder på en 
velplejet have og er alle omkranset af høje eller 
lave murer.   
 
Bagerst, efter karaktererne, er ét kort over byen 
samt ét over dets kloaknetværk.   
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Hvorfor befinder spillerne sig i Bögenhafen? 
Matchwick Greenthistle har gennem sine 
handelsforbindelser og sin egenskab som led af 
tyvelauget i byen fået nys om, at spillerne var 
ansvarlige for at stoppe mørke magter i at få 
fodfæste i Stromdorf – de havde efter eget 
udsagn besejret en ’dæmon’.  
Det er lige den type lykkeriddere, der er brug for i 
Bögenhafen, da der har været to meget 
bestialske mord på det sidste. Mordenes karakter 
vil kunne tiltrække opmærksomheden fra 
inkvisitionen og dennes heksejægere. Noget der 
bestemt ville være dårligt for begge Matchwicks 
forretninger. 
Så hvis miseren hurtigt og effektivt kan blive 
ryddet af vejen, vil det bestemt være at 
foretrække. 
 
Overordnet plot 
Manfred Jäger, den heksejæger der for fem år 
siden optrevlede Teugen-familiens indblanding i 
kaoskult-dyrkelse og bragte anklager mod hele 
familien, der resulterede i at de alle blev brændt 
som kættere på bålet, slap ikke selv uplettet ud af 
hele affæren.  
Teugen-familien havde været hovedmændene 
bag en Slaanesh-kaoskult i Bögenhafen kaldet 
’Det udsøgte kadaver’, der appellerede til og 
hvervede de personer der søger fysisk perfektion. 
Kulten forsvandt ikke, men holdt lav profil i en 
række år, før den igen begyndte sit virke. 
Manfred havde altid 
jagtet perfektion, både i 
sin dedikation til Sigmar 
og inkvisitionen og i sin 
fysiske formåen i kamp. 
Uden at Manfred var 
bevidst om det, havde 
han påbegyndt sin vej 
mod Slaanesh. Overgangen var langsom, men til 
sidst stod det klart, han var Slaaneshs tro og 
villige tjener.  
Slaanesh havde i lang tid haft en interesse i 
Bögenhafen uden at vide hvorfra denne kom, 
men det lykkedes Manfred, efter lang tids søgen, 
at finde frem til årsagen. Under Sigmar-templet i 
byen er begravet et artefakt, der for mange 
århundrede siden var stjålet fra Slaanesh – 
Begærets spejl. En magtfuld magisk genstand, der 
kan bistå Slaaneshs fremmarch mod Imperiet og 
de øvrige kaosguder.  

For at bemægtige sig spejlet til sin gud udtænkte 
Manfred en dristig plan, hvortil han hvervede 
rottemænd (Skaven) fra klanen Skyre – berygtet 
for at forene hekseri, videnskab og ingeniørkunst 
til ødelæggende effekt. Rottemændenes opgave 
er at grave spejlet fri fra kloakken under Sigmar-
templet. Imens sørger Manfred for at forvirre og 
,sætte en kæp i hjulet på dem der skulle få nys 
om hans forehavende. 
Under Manfreds lange søgen blev ’Det udsøgte 
kadavers’ kult meget aktiv og begyndte at hverve 
flere blandt det bedre borgerskab. Ved én af 
deres forsamlinger blev det for meget og en ung 
smuk kvinde blev ofret til Slaanesh. Hun blev 
forsøgt sunket i floden, dog uden held.  
Da Manfred fandt ud af det blev han rasende, et 
sådant mord ville helt sikkert tiltrække sig unødig 
opmærksomhed, opmærksomhed han ikke havde 
brug for. I hans raseri besluttede Manfred sig for 
at sende en besked til kulten ved at slå én af dens 
ledende medlemmer ihjel – Guldsmeden Herbert 
Hohmann. 
 
Eventyret åbner med, at spillerne sidder bænket 
om en pejs i et privat opholdsrum på kroen 
’Rejsens ende’ (nr. 30 på kortet over 
Bögenhafen), hvor de hører, hvad de skal hjælpe 
Matchwick med at løse. 
Matchwick er en velnæret halving med 
kortklippet krøllet mørkebrunt hår, der 
indrammer et rundt glatbarberet ansigt. Han er 
ulasteligt klædt i den nyeste mode. 
 
Til at fortælle nærmere om hvad der er hændt de 
to lig har Matchwick allieret sig med byens 
bedemand, der i stor detalje fortæller om de to 
personer. 
Den unge kvinde, Louise Keiner, der var forsøgt 
tynget ned i floden, havde fået alle fingernegle 
revet af, hendes højre bryst var skåret af. I 
panden havde hun fået skåret et tegn. Hun var 
Akolyt I Shallya, 
moderens tempel.  
Guldsmeden Herbert 
Hohmann blev fundet 
hængt ud over bolværket 
tæt på, hvor liget af 
Louise blev fundet. Han 
havde fået skåret sin 
tunge ud. Mere bemærkelsesværdigt var, at der 
på hans højre bryst var et brændemærke, der 



Seks cirkler om Bögenhafen  Viking Con 41, 2022 

Et Warhammer light eventyr af Thomas Elfing  7 
  

meget lignede det tegn som Louise havde fået 
skåret ind i panden. 
 
Matchwick har gennem sine 
forskellige kontakter i den 
kriminelle underverden og 
blandt den øvre klasse i byen 
fundet frem til fem mulige spor, 
som spillerne kan kaste sig over. 
For overhovedet at påtage sig 
opgaven modtager spillerne 50 Guldkroner, når 
det har løst og opklaret sagen modtager de 
yderligere hver især 75 Guldkroner.  En overdådig 
sum, men Matchwick er presset. Spillerne 
bestemmer selv rækkefølgen på hvilket spor de 
først vil kaste sig over: 
 

 Varehuset ved kanalen 
Sjakbajsen på havnen undrer sig over 
hyppige leverancer af mindre forseglede 
trækasser, der vejer mere end de bør. 

 Kloakken 
Blandt byens nattemænd florerer 
ubekræftede rygter om, at der er set 
skygger af menneskelignende rottemænd 
i kloakkerne. 

 Parken 
Efter mørkets frembrud er der set flere 
skikkelser, der sniger sig ind i parken. 
Byvagten står på bar bund over, hvorfor 
så mange flokkes til parken efter mørkets 
frembrud. 

 Teatret 
To gange om ugen byder kroen ’Den 
Gyldne Ørred’ på teater. Én oplevelse der 
beskrives som værende noget ud over 
det usædvanlige, gribende og pirrende - 
dog kan ingen præcist genfortælle 
handlingen. 

 Kirkegården 
Graveren og præsten har set spor efter 
natlige aktiviteter af en okkult karakter 
på byen kirkegård, Morrs have. 

 
Eventyrlokationerne følger alle den samme 
opbygning. Først gives der en introduktion til 
lokationen og hvorfor der er tale om et spor. I 
baggrund bliver plottet udfoldet. For hver 
lokation er der ca. fire hændelser, der er 
fortløbende. Hændelserne er opdelt efter emne 
(Kamp, Social, Udfordring og Undersøgelse) for at 
angive et fokus for historien. NPC’er beskrives 

under Biroller. Hvis der er noget eller nogen, der 
leder spillerne videre, er det beskrevet under 
konsekvenser. Tests peger på mulige 
færdigheder, som spillerne kan få i brug ved 
lokationen. Slutteligt er der angivet kampværdier 
for de fjender, som spillerne møder. 
 
Alt det øvrige 
De enkelte lokationer ligger op til en vis grad af 

improvisation fra spilleders side for at de 

kommer til at fungere. Så det er vigtigt at 

spilleder har forberedt sig på det. Det handler 

om, i samarbejde med spillerne, at fortælle den 

mest spændende og medrivende historie. 

 
Ud over lokationerne følger herunder yderligere 
information, der er nødvendig for at kunne køre 
eventyret. Først introduceres vigtige personer og 
grupperinger, herefter følger sladder og rygter 
som spillerne løbende kan modtage. Slutteligt er 
ofrenes to familier beskrevet kort. 
 
Manfred er blevet korrumperet af Slaanesh og er 
dennes tro og dedikerede tjener, der også er 
blevet rigelig belønnet.  
Han er en høj, bredskuldret og rank mand. Hans 
venstre arm er bundet op bag ryggen, med den 
undskyldning at armen er blevet lam i hans kamp 
mod kætteri og kultister. Hans venstre arm ender 
i noget, der minder om en krabbeklo – en 
velsignet mutation fra Slaanesh. 
Hans overkrop er indkapslet i et tætsiddende 
korset, der både sidder så tæt til, at det næsten 
føles klaustrofobisk, mens det på samme tid er 
pirrende og gør Manfred opstemt. Det er en 
magisk rustning der gør ham sværere at ramme i 
kamp – endnu en belønning fra Slaanesh. 
For at hindre spillerne i deres opgave, vil Manfred 
opsøge dem, når dette giver mening i eventyret 
(hvilket er op til den enkelte spilleder). Han vil 
forsøge at så tvivl og falske spor om hvad der 
foregår, og hvis det ikke hjælper vil han love 
spillerne, at han i sit hverv som heksejæger nok 
skal bringe sagerne videre til rette myndighed. 
 
Vagtkaptajnen, Roland Brahm, er én som 
spillerne helt sikkert vil støde på mens de 
udforsker de forskellige eventyrlokationer. 
Roland er en brysk og meget ligefrem mand, med 
en meget kort lunte. Han er en hæderlig mand, 



Seks cirkler om Bögenhafen  Viking Con 41, 2022 

Et Warhammer light eventyr af Thomas Elfing  8 
  

men ved at de bedre borgerskab er dem der 
betaler hans løn og sikrer hans embede. 
 
Morrs broderskab er Ungor Beastmen i 
forklædning. Beastmen er forskruede 
kaosvæsner, én hæslig sammensmeltning af 
karaktertræk fra mennesker og dyr. Ungors er de 
lavest rangerende blandt disse væsner, og dem 
der lettest kan gå for at være mennesker, da de 
har meget små horn. Ungors’ne er også dedikeret 
til Slaanesh og har sluttet sig til Manfred, da de 
mener han legemliggør Slaaneshs dyder.  
Lad evt. spillerne møde broderskabet på deres vej 
ind i byen eller i bybilledet mens de er ude på ét 
af de spor som de får at Matchwick. 
 
Kaoskulten tæller mange blandt byens bedste 
borgerskab, både blandt handelshusene og hos 
mange mesterhåndværkere. Kulten har vokset sig 
stor de sidste år. Men de er ikke interesseret i at 
blive opdaget, de har ikke glemt hvad der skete 
med hele Teugen-familien. De har det godt med 
at holde sig i det skjulte og afholde deres riter og 
ritualer.  
Kulten er ikke den primære modstander i dette 
eventyr og vil heller ikke agere som sådan. 
Herbert Hohmanns mord har sendt den besked, 
som Manfred havde til hensigt, og kulten er 
blevet meget mere varsom. Grundet deres 
sociale stand har de fået nys om Matchwicks 
planer, og vil så vidt muligt forsøge at holde sig 
ude af spillernes søgelys. 
 
Fælles for alle personer og grupperinger er, at de 
kan inddrages i eventyret hvor, hvornår og hvis 
det overhovedet giver mening. 
 
Sladder, skrøner og rygter optager alle i Imperiet, 
høj som lav og er et yndet tidsfordriv for de 
fleste. Spillerne har også mulighed for at høre 
rygter rundt omkring i byen, enten ved at de selv 
spørger ind til det eller ved at spillederen lader 
spillerne slå et slag. 
Der er tre forskellige sladder-tråde som spillerne 
kan komme i kontakt med. Den første 
succesfulde Sladder-test resulterer i den øverste 
omgang sladder i den pågældende tråd. 
 

 Heksejæger rygtetråden 
1. Der er en heksejæger i byen. 
2. I sin jagt på kættere og kultister er han 

blevet skadet og hans venstre arm er lam. 

3. Det var den samme heksejæger, der 
afslørede Teugen-familien som kættere 
og kultister. 

4. Heksejægeren har været i byen flere 
gange det sidste halve år. 
 

 Morrs broderskab rygtetråden 
1. For fjorten dage siden ankom 

broderskabet til byen for at fejre 
helligdagen ’De dødes nat’. 

2. Efter sigende har Victor Hark, Morr-
præsten, bedt broderskabet blive lidt 
længere i byen. 

3. Der hænger en mærkelig lugt ved 
brødrene, ligesom man finder hos heste 
og kreaturer, det må skyldes det sted de 
sover. 

4. Det er ikke alle brødrene, der taler 
Reikspiel, det talte sprog i Imperiet, men 
et grovere sprog. Måske disse brødre 
tilhører rytterfolket fra Kislevs sletter. 
 

 Matchwick rygtetråden 
1. Det er hans penge, der har sikret ham 

den sidste fjerde plads blandt 
handelseliten i byrådet. 

2. Gennem afpresning, købslagning og 
bestikkelse vandt han pladsen i byrådet. 

3. Det er i al hemmelighed ham der 
bestemmer i byen, da han har smuds på 
de fleste, har bestukket andre samt et 
fåtal som skylder ham penge eller 
tjenester. 

4. Han er dybt involveret med den 
kriminelle underverden i byen. 

 

 
 
Der vil være spillere, der er interesseret i at tale 
med familierne til de to ofre, og det vil være 
muligt at finde ud af følgende ved at tale med 
familierne: 
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 Familien Keiner 
Louises var enebarn og hendes forældre, 
William og Alwina, er dybt berørte over 
at have mistet deres datter. De var så 
stolte og glade, da Louise blev Akolyt i 
Shallya, moderens tempel. Familien 
tilhører arbejderklassen, og tanken om at 
deres pige ville blive til noget mere, var 
alt hvad de kunne håbe på. De kan ikke 
forestille sig, hvorfor deres pige skulle 
ende sine dage på den måde, og ved ikke 
hvem der kunne have gjort det. Hun kom 
godt ud af det med alle og der var ingen 
der havde noget ondt at sige om hende.  
De kender intet til det tegn, der er ridset 
ind i panden på hende. 

 Hohmann familien 
Herberts enke, den midaldrende Gudrun, 
er bestemt ikke overrasket over at han er 
endt sine dage, på en sådan bestialsk 
måde. Han var dygtig til sit arbejde, ingen 
tvivl om det, men han havde et svaghed 
for gambling, og skyldte ubehagelige 
typer penge. 
Hun kender intet til brændemærket på 
hans bryst, og det har gjort hende lidt 
oprevet. Det sidste halve års tid, hvor 
Herberts gambling problem var taget til, 
havde han ikke sovet sammen med sin 
kone. 

 
Spillerne bliver indlogeret på kroen ’Rejsens 
ende’ (nr. 30) med alt betalt, og det er her de kan 
samles og diskutere de enkelte lokationer 
sammen. I krostuen er der selvfølgelig mulighed 
for at høre sladder. 
 
De seks spillerkarakterer, som spillerne kan 
vælge mellem, følger alle den samme opbygning. 
Først er deres rolle i Imperiet beskrevet og 
herefter er den enkelte karakters fysiske 
fremtoning og karakter beskrevet. Efter det rent 
spiltekniske afsluttes hver karakter med en 
overordnet beskrivelse af, hvad der skete i 
Stromdorf. Karaktererne kender hinanden på 
forhånd, da de som tidligere nævnt, var med til at 
stoppe mørkets magter i Stromdorf, men lad dem 
gerne kort beskrive, hvordan de mødte hinanden 
inden Stromdorf.  
 

 

Eventyrlokation: Ét grotesk varehus 
 
Introduktion: Thilo Heidler, 
sjakbajsen på havnen, 
undrer sig over hyppige 
leverancer af mindre 
forseglede trækasser, der 
vejer mere end de bør. 
Kasser der alle leveres til 
det samme varehus, et 
varehus hvor selv rotterne holder sig væk. 
 
Baggrund: Manfred får leveret kaossten i 
blyforede forseglede trækasser fra én kult i den 
store havneby Marienburg. Ved den første 
forsendelse var de tre havnearbejdere, der 
lossede lasten, for nysgerrige og de brækkede 
kassen op og tog kaosstenene op og holdt dem i 
deres bare næver, noget de aldrig skulle have 
gjort! De tre ulykkelige sjæles kroppe smeltede 
sammen til ét grotesk væsen.  
Med mad, drikke og et løfte om ikke at afsløre 
dem samt en trussel om inkvisitionen, har 
Manfred sikret sin forsendelse og distributionen 
af kaosstenene, eller det tror han i hvert fald. 
 
Hændelser: 

 (Social) Thilo står og råber af nogle 

havnearbejdere der er ved at losse et 

skib, da spillerne møder ham. Han er 

meget kort for hovedet, og det er tydeligt 

at han har travlt. Han peger dem i den 

rigtige retning, og råber som 

afgangsreplik: ”Hvis I støder på de tre 

dagdrivere, Fritz, Rembert og Markolf, så 

send dem i retning af mig. ” 

 (Undersøgelse) Når spillerne ankommer 

til varehuset, møder de ikke meget mere 

end et skur, med nummeret 15 malet 

med sort på døren. Skuret ligger lidt væk 

fra de andre, i skygge fra gadelamperne. 

Rotter, edderkopper og andre levende 

væsner holder sig fra varehuset. 

Gennem en stråmand betaler Manfred 

nok penge til, at det ikke er til at få oplyst 

hvem der har lejet varehuset. 

Vælg selv et varehus, gerne ét der ligger 

afsides. 

 (Social) Ved at stå og lytte bliver det 

tydeligt, at der er nogen inde i skuret. 
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Med døren på klem, er det bestemt 

muligt, at tale med Grotesken, den skal 

nok smigres eller trues, men så er det 

også muligt, at finde ud af at de forede 

trækasser bliver hentet af to 

foroverbøjede skikkelser i kapper, der 

maskerer deres ansigter. Der ankommer 

en forsendelse ca. én gang om ugen, og 

det er fem dage siden sidste leverance. 

Grotesken forsøger at holde sig skjult i 

varehuset. 

 (Kamp) Grotesken er ikke interesseret i 

kamp, men hvis de bliver presset, vil de 

se det som den eneste udvej for at slippe 

for myndighederne og inkvisitionen. De 

vil ikke overgive sig, da de ved at hvad 

der venter dem, men vil forsøge at hoppe 

i floden da de forsat kan svømme. 

 

Biroller: 

 Thilo Heidler, Sjakbajsen. Er en stor 
hærdebred mand med en ølvom. Har har 
kortklippet sort hår og konstante 
skægstubbe. Han har en irritabel og 
konfrontatorisk facon og én konstant 
skulen. 

 Grotesken er ikke et sanseløst monster, 
der hovedløst kaster sig i kamp, men 
derimod tre fortabte sjæle (Fritz, 
Rembert og Markolf) der, trods det der er 
sket med dem forsat, har deres 
menneskelighed intakt. De er således til 
at tale med, men er bange, da de ved 
hvad der venter dem hvis inkvisitionen 
får fat i dem. 

 

Konsekvenser:  

 Skulle myndighederne få fat i den 
groteske skabning vil han helt sikkert 
hurtigt ende sine dage ved Sigmars 
rensende ild. Spillerne holder derfor 
skabningens liv i hænderne. Hvad de 
vælger at gøre er helt op til dem selv. 
Myndighederne vil være meget 
bekymrede, hvis de erfarer, at der har 
været en muteret skabning inden for 
væggene. 

 Hvis Manfred endnu ikke har 
introduceret sig for spillerne, vil der være 
mulighed for at det sker ved denne 
eventyrlokation, hvis spillerne vælger at 
angribe eller angive grotesken. 

 Skulle grotesken få lov at leve og blive i 
varehuset, så vil de se deres snit til at 
forlade byen, når Manfred generobrer 
spejlet (den sidste eventyrlokation, 
klimakset). De er ikke interesseret i at 
blande sig i det endelige opgør. 

 
Tests:  
Charmere/Karisma | Intimidere/Styrke | 
Købslå/Karisma | Undersøge/Intelligens | 
Årvågen/Intelligens 
 
Fjender: 
Grotesken (1)| Angreb: Næver (2 angreb pr. 

runde | Våbenfærdighed: 33 | Skade: D10+6) | 

Forsvar: Livspoint: 20 | Trækker fra skade: 6 

(Udholdenhed) | Speciel: Grotesken kan bruge to 

handlinger på at angribe med begge dens næver. 

 
 

Eventyrlokation: Problemer med rotter i 

kloakken 
 
Introduktion: Der er flere blandt natmændene 
(det laug der står for byens kloaker), der påstår, 
at de har set skygger af menneskelignende 
rottemænd i kloakken. Derudover er der flere der 
har mærket små rystelser på deres arbejde i 
kloakken. 
 
Baggrund: Rottemændene fra klan Skyre har 
sendt én af deres mesteringeniører, Khrelk til at 
bistå Manfred med udgravningen af artefaktet, 
Begærets spejl. Khrelk er assisteret af Crik, der er 
ekspert i at kombinere kaossten med 



Seks cirkler om Bögenhafen  Viking Con 41, 2022 

Et Warhammer light eventyr af Thomas Elfing  11 
  

konventionel dynamit for at lave større og mere 
kontrollerede eksplosioner.  
Manfred har sørget for, at de to rottemænd har 
haft en konstant tilgang af kaossten, som er det 
de bruger til at drive det store bor som Khrelk 
anvender til sit arbejde samt Criks bomber. 
De to rottemænd ønsker ikke kamp, da de har til 
hensigt at færdiggøre deres opgave fra Manfred. 
 
Kloakken som kulisse: Kloakken er fugtig, og der 
går ikke længe før end man uvilkårligt hoster. Der 
er konstant en ram lugt, der udfordrer spillernes 
brækreflekser. Man kan enten gå tørskoet med 
nakken bukket eller gå oprejst og vade gennem 
kloakvandet. 
Kloakken er et trængt sted og hvis det kommer til 
kamp er der kun dén forreste eller bagerste der 
kan kæmpe. Skydevåben kan godt anvendes bag 
frontmanden, dog med -10 jf. reglerne. 
 

Hændelser: 

 (Social) Spillerne møder nattemændene 

ved deres tilholdssted (A på kortet), et 

faldefærdigt skur med ’lorte’-kærer 

holdende på siden. Lavstammede hunde 

ligger enten og sover eller går rundt og 

snuser. Ralf Hassell, formand for lauget, 

fortæller spillerne om hvad hans folk har 

oplevet i kloakkerne. Ralf viser spillerne 

et kort over kloakken i byen, de må dog 

ikke tage det med.  

 (Udfordring) Spillerne benytter det kloak-

mandehul der ligger i område A 

(markeret på kortet).  

Udlever herefter kortet til spillerne, og 

spørg dem om hvor de vil gå hen? Ralfs 

folk har ikke kunne sætte en eksakt 

placering på, hvor det er de har set 

skygger eller følt vibrationer. Så det står 

spillerne frit for at bestemme sig for 

hvilken rute de vil vælge.   

 (Undersøgelse) Rottemændene er ikke 

interesseret i at blive fundet, og de vil 

forsøge at lede spillerne på en ’katten 

efter musen’ jagt rundt i kloakken. Hvis 

spillerne klarer tre ud af fem tjeks (én 

eller to Følge Spor sammen med én eller 

to Årvågen). 

 (Kamp) Hvis det ikke kan lykkes Khrelk og 

Crisk at løber om hjørner med spillerne 

ender det i kamp. De vil angribe spillerne 

forfra og bagfra samtidigt. Hvis det 

begynder at gå dårligt for dem, vil de 

forsøge at trække sig. 

 
Biroller: 

 Ralf er bekymret over, hvad det er der 
driver gæk med hans medarbejdere, og 
hvad det er der forårsager de store 
rystelser. Han er en bleg fedladen mand i 
midt 30’erne med vigende tindinger og 
en skaldet isse og tygger skrå. 

 Khrelk anvender et stort kaossten-drevet 
bor til at komme ind til begærets spejl, og 
det er også det han anvender i kamp. 
Boret er en del af en armeret dragt som 
han bærer. Khrelk er snu og vil ikke blive i 
kamp, hvis det ikke er til hans fordel, og 
han har ikke bekymringer med at ofre 
Crisk hvis det skal til. 

 Crisk bærer en 
snudemaske der 
er koblet til ét 
åndedrætsværn. 
Hans flittige 
omgang med 
Kaossten har 
gjort ham skør, 
så kan griner hysterisk når han ophidses. 

 
Konsekvenser:  

 Alt efter, hvornår spillerne kaster sig over 
dette spor, vil det have betydning for 
hvordan Manfred reagerer. Hvis spillerne 
afslører rottemændene som noget af det 
første, så griber Manfred selv til handling 
og anvender en alt for stor 
sprængladning til at frigøre spejlet, 
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hvilket har én indvirkning på den sidste 
eventyrlokation, klimakset (mere herom 
der). Hvis lokationen er noget at det 
sidste spillerne besøger, eller de slet ikke 
når forbi dén, så er det lykkedes 
rottemændene at grave artefaktet fri til 
Manfred. 

 
Tests: 
Skjule Sig/Smidighed | Følge Spor/Intelligens 

|Årvågen/Intelligens | Undersøge/Intelligens. 

 
Fjender: 
Khrelk (1) | Angreb: Pisk (Våbenfærdighed: 37 | 

Skade: D10+5) | Forsvar: Livspoint: 16 | Trækker 

fra skade: 6 (Armeret dragt + Udholdenhed) | 

Speciel: Spillere der bliver ramt af boret skal klare 

én Viljestyrke test eller tage -10 til alle tests i 10 

runder. 

 

Crisk (1) | Angreb: Kaosbombe (Afstandsvåben: 

45 | Skade: D10+5 | 1/1 Runder | Rækkevidde: 

Tæt) | Forsvar: Daggert (Parere: 30) | Livspoint: 

14 | Trækker fra skade: 5 (Hærdet læderrustning 

+ Udholdenhed) | Speciel: Crisk bomber rammer 

1-3 spillere i samme zone, spillere der bliver ramt 

skal klare én Viljestyrke test eller tage -10 til alle 

tests i 10 runder.  

 

 

Eventyrlokation: Parkens kødelige lyster 
 
Introduktion: Efter mørkets frembrud er der set 
flere skikkelser, der sniger sig ind i parken i par. 
Det er ikke lykkedes vagten at finde ud af, hvad 
det er der sker og hvorfor så mange flokkes til 
pakken efter mørkets frembrud. 
 
Baggrund: Parken er blevet et populært 
mødested for unge par af byens bedre 
borgerskab, hvor de kan udfolde sig mere frit 
sammen, end hvad der er muligt når de er under 
opsyn fra deres forældre eller anstandsdamer.  
Årsagen til, at det er blevet ét så populært 
mødested skyldes kaoskulten, der har kultiveret 
stedet som skjult og afsides sted for hemmelige 
møder blandt elskende. Ved midnatstid, når de 
unge er gået hver til sit, mødes kulten og laver 
dets ceremonier og riter. 

Byvagten er bestukket til at lade stedet være, for 
hvem gider have byens kommende spidser på 
nakken, hvis man kan se den anden vej for en god 
sjat Guldkroner. Vagten er uvidende om kultens 
brug af parken efter de unge vender hjem. 
Kulten ved, at spillerne er i byen, og vil sørge for 
at holde sig væk, dog kan der vente spillerne en 
fæl overraskelse, mere herom under hændelser. 
 
Hændelser: 

 (Social) I parkens ellers kun måneoplyste 

landskab, kan det svage lys fra en 

tildækket lanterne skimtes. Når spillerne 

nærmer sig kan de se to skikkelser 

siddende på en parkbænk. Når de 

kommer endnu tættere på kan de høre 

dårligt skrevet og fremsagt poesi.  

Både Friedwart og Belinda er forarget og 

forfærdet over spillernes forstyrrelse – 

hvordan kan nogle gemene lykkeriddere 

finde på at forstyrre dem, ved de slet ikke  

hvem de har med at gøre? 

 (Social) Inde bag noget buskads er det 

lykkedes Henrietta og Reyner at skabe en 

lille privat sfære, hvor de to kan nyde 

hinanden. De har meget lidt tøj på, når 

spillerne konfronterer dem og vil være 

meget pinligt berørte.  

 (Kamp) Parken og kirkegården er de to 

steder hvor kulten mødes, for at udføre 

deres riter til tilbedelse af Slaanesh. Der 

er 50% chance for, at kulten har 

udkommanderet deres krigere til parken 

for at overfalde spillerne og om muligt 

stoppe deres forehavende. Er de ikke i 

parken, venter de på at overfalde 

spillerne ved Morrs have. Har spillerne 

før besøgt kirkegården uden af møde 

dem, vil de møde dem her. 

 
Biroller: 

 Belinda Steyer er datter af én af de store 
tekstilforhandlere i byen, og som enebarn 
står hun til at arve hele forretningen, når 
den tid kommer. Hun er en smuk pige, 
men et lettere hovent bekendtskab. 
Friedwart har opvartet og kurtiseret 
hende i små tre måneder. 
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 Friedwart Grebel er den yngste af tre 
sønner til en velstående vinimportør, og 
står som sådan ikke til at arve nogen 
forretning. Friedwart er en charmerende 
og snarrådig ung mand, der ser en mulig 
og bedre fremtid sammen med Belinda 
og alle de penge hun står til at arve. 

  
 Henrietta Lehrer er en ung kvinde, der er 

ansat hos Wiedermann-familien. Hun er 
påklæderske for moderen i familien og er 
godt ansat, selv om hun dog regnes for 
tyende. Gennem et lille år er hun blevet 
kurtiseret af Rayner Wiedermann, den 
ældste søn i familien. 

 Rayner Wiedermann faldet pladask for 
Henrietta og er ligeglad med at hun ikke 
kommer af nogen betydningsfuld familie. 
Han går med tanker om at løbe væk 
sammen med hende og leve som en 
almindelig mand med et job. Men det 
sker nok ikke, da han er glad for sine 
penge og de muligheder de giver ham. 

 
 Kultist krigerne er flotte og muskuløse 

unge mænd, som kulten har udvalgt, 
trænet og indoktrineret fra byens 
arbejderklasse. De angriber spillerne 
næsten helt nøgne med sværd og et lille 
skjold. 

 
Konsekvenser:  

 Hvis det bliver for højrøstet ved den 
første af de sociale hændelser, er der 
mulighed for, at de to elskende bag den 
anden bliver opmærksomme på de 
indtrængende og derfor ikke er nær så 
kompromitterede, når spillerne afslører 
dem.  

 Bliver det virkelig højlydt, er der risiko for 
at byvagten tiltrækkes. Selv om de er 
bestukket, har de alligevel et vågent øje 
på parken, de skal jo ikke risikere, at der 
er nogen af byens bedste borgerskab der 
krænkes unødigt eller kommer slemt til 
skade. 

 
Tests: 
Charmere/Karisma | Følge Spor/Intelligens | 
Intimidere/Styrke | Skjule Sig/Smidighed | 
Undersøge/Intelligens | Årvågen/Intelligens 
 
Fjender: 
Kultist kriger (6) | Angreb: 
Sværd (Våbenfærdighed: 40 | 
Skade: D10+3 | Forsvar: 
Buckler (Parere: 40) | 
Livspoint: 12 | Trækker fra 
skade: 3 (Udholdenhed) | 
Speciel: Krigerne ligger i 
baghol og vil vinde initiativet mod spillerne, hvis 
de ikke opdager dem (Årvågen test -10%).  
 
 

Eventyrlokation: Én dæmonisk forestilling 
 
Introduktion: ’Den Gyldne Ørred’, én af de bedre 
kroer i det merkantile distrikt (nr. 22), byder to 
gange om ugen på teater. Én oplevelse som ifølge 
alle, der overværer det, er noget ud over det 
usædvanlige, gribende og pirrende, dog kan 
ingen præcist genfortælle handlingen. 
 
Baggrund: Efter rottemændene er begyndt at 
grave begærets spejl fri, er den barriere der holdt 
dets magi indespærret langsomt eroderet, og 
kaosmagien er langsomt begyndt at sive ud. I de 
passionerede og kunstneriske skuespillere, tæt på 
hvor spejlet ligger begravet, fandt magien et 
holdepunkt. Og ved hver forestilling blev 
skuespillerne og teaterstykke mere og mere 
indhyllet i Slaaneshs kaosmagi. Snart var 
barriererne så tynde, at én mindre dæmon kunne 
træde ind i denne verden.  
Alle der overværer forestillingen samt 
skuespillerne bliver tryllebundet af de hvirvlende 
og halvnøgne kroppen, der danser en forførende 
og hypnotiserende dans. Med alle under sin 
besværgelse, suger dæmonen begær, håb og 
drømme ud af publikum. 
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Hændelser: 

 (Social) Indtil forestillingen begynder har 

spillerne mulighed for at tale med 

krofatteren og skuespillere(n), der ikke 

afslører mere, end hvad der står 

beskrevet under de enkelte biroller. 

Spillerne kan godt komme bag scenen, og 

her er det eneste de kan finde frem til 

nogle meget vovede kostumer. 

 (Udfordring) Dagene passer selvfølgelig, 

så spillerne kan overvære en forestilling. 

Åbningsscenen er et maskeradebal, hvor 

skuespillerne danser en klassisk dans. 

Men én skuespillerinde (Frau Irma Storl) 

står på midten af scenen og synger et 

klassisk kvad til. Pludselig flænger en 

forvrænget langvarig skinger tone 

forestillingen og skuespillerne begynder 

at vride sig og danse forførende på 

scenen,og de blotter deres kroppe. 

Chairac manifesterer sig på scenen, og 

alle spillere skal klare en Viljestyrke test 

for at kunne agere. Det er muligt at 

vække spillere fra deres døs ved at ruske 

og smække dem lidt rundt.

 
 (Social) Når Chirac opdager, at nogle af 

spillerne (forhåbentligt) er vågne, vil hun 

forsøge at tale med dem og overtale dem 

til at lade hende fortsætte sit 

forehavende. Hun gør jo ikke nogen ondt 

og ernærer sig blot af de følelser som hun 

dræner fra gæsterne, skuespillere og 

personalet. 

 (Kamp) Hvis det ikke lykkedes Chirac at 

overtale spillerne om at lade hende 

fortsætte på teatret vil det resultere i 

kamp. Hun er en frygtelig modstander og 

vil forsøge at bruge omgivelserne til 

hendes fordel. 

 
 
 

Biroller: 

 Krofatteren Bertil Krauts er den stolte 
indehaver af ’Den Gyldne Ørred’. Det var 
hans idé at tilbyde kroens gæster 
glæderne ved teater. Og det har vist sig 
at være en god idé. Bertil er en smilende 
og velnæret mand med et svunget 
fipskæg. Han er uvidende om, hvad der 
sker under hans forestillinger, men det 
har skæppet godt i kassen, så det 
bekymrer han sig ikke så meget om.  

 Skuespillerinden Frau Irma Storl har 
været en del af teatertruppen i hen ved 
to år. Hun er lidt småbitter over, at én 
yngre skuespiller er blevet tildelt nogle af 
de større rolle på det sidste. Roller, som 
burde have været hendes. Hun ved heller 
ikke, hvad der sker under forestillingerne, 
men hun er altid meget døsig og dvask 
bagefter og føler sig drænet i et par dage 
efterfølgende. Hun er bange for, hvad der 
sker, men har ikke lyst til at forlade 
forestillingen. 

 Chairac er en deamonette, Slaaneshs 
mest potente manifestation af forførelse 
og passion. Hun ligner en smuk kvinde 
med krogede horn i panden og to arme 
der ender i aflange krabbekløer mens 
hendes ben ender i hove. Hun vil forsøge 
at købslå med spillerne – hun generer jo 
ikke nogen og vil blot fortsætte med at 
fortære begær, håb og drømme ud af 
publikum. 

 
 
Konsekvenser:  

 Skulle det lykkes Chairac at overtale 
spillerne til at lade sig fortsætte, vil der 
ikke gå lang tid før end hun har samlet 
nok energi til at hidkalde flere af sine 
søskende, og så vil det gå hurtigt med at 
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fortære begær, drømme og håb ud af 
publikum, og de vil ende med at dø.  

 Når Chairac dør, så forsvinder hun fra 
denne verden, og det vil se ud som om, 
hun ikke fandtes. Det vil derfor være 
svært for spillerne at overtale folk om, 
hvad det er de har bedrevet på kroen, og 
den store tjeneste de har gjort byen.  

 
Tests: 
Charmere/Karisma | Intimidere/Styrke | 
Undersøge/Intelligens | Årvågen/Intelligens 
 
Fjender: 
Chairac, Slaanesh Deamonette (1) | Angreb: 

Krabbekloe (2 angreb pr. runde | 

Våbenfærdighed: 44 | Skade: D10+4) | Forsvar: 

Livspoint: 18 | Trækker fra skade: 5 (Dæmon aura 

+ Udholdenhed) | Speciel: Frygt - for at kunne 

angribe skal spilleren klare en Viljestyrke test | 

Slaaneshs aura – alle i nærkamp med Chairac har 

-10 til deres Våbenfærdighed og viljestyrke 

grundet den forførende og forvirrende aura der 

omkredser dæmonen | Chairac kan bruge to 

handlinger på at angribe med begge hendes 

krabbekløer. 

 
 

Eventyrlokation: Morrs have 
 
Introduktion: Uden for Bögenhafen ligger byens 
kirkegård, også kaldet Morrs Have (nr. 15 på 
kortet over byen). På kirkegården ligger også en 
mindre helligdom til Morr, dødsguden. Graveren 
og præsten har set spor efter natlige aktiviteter 
af en okkult karakter. 
 
Baggrund: Kirkegården er kaoskultens andet 
mødested, som de har benyttet i mange år. Men 
på det seneste er de blevet mere vovede 
eftersom kulten har vokset sig større og større. 

Normalt plejer de at få fjernet alle spor, men det 
er glippet nogle gange på det sidste, da 
passionerne er løbet af med dem.  
Kulten mødes i et stort mausoleum til en af byens 
spidser, von Richter-familien. Von Richter-
familien har som nogle af de få indset, at byens 
top intet med kulten at gøre, og har aldrig haft 
det. I mausoleet var der malet tegn i dyreblod, 
der var nedbrændte stearinlys og en smadret 
vinflaske af et dyrt mærke. 
Kulten holder sig langt fra kirkegården i 
øjeblikket, da de godt ved, at spillerne er hyret 
ind af Matchwick for at komme til bunds i 
mordene.  
Desværre har Morrs broderskab ikke holdt sig på 
’måtten’. De har været nødsaget til at myrde 
byens Morr-præst for at han ikke skulle afsløre 
dem som monstre i forklædning. Morr-præsten, 
Volker Matthes, er en eneboer og bevæger sig 
sjældent uden for haven, hvorfor ingen har 
opdaget hans forsvinden. 
 
Hændelser: 

 (Social) Ingolf er glad for at have nogen at 

snakke med og han vil bruge lang tid og 

mange omveje for at fortælle en meget 

lille ting til spillerne. Han har ingen viden 

om, hvem det er som frekventerer 

kirkegården om natten, men han har dog 

intet mod at implicere alle og enhver. 

Han er en pålidelig mand, selvom han har 

hang til pynte på historier og drikker for 

meget til tider. 

 (Undersøgelse) Von Richter-familiens 

mausoleum er et stort prangende 

bygningsværk, der strækker sig over de 

øvrige bygninger på kirkegården. Midt i 

bygningen er der en stor åben plads med 

et mosaik i gulvet, der viser den unge 

Sigmar. Ingolf har ladet symboler, 

stearinlys og vinflaske blive liggende. Hvis 

spillerne klarer en Undersøge test med 

20 eller mere finder de et fint broderet 

lommetørklæde med initialerne MW, der 

kan pege på mere end ti handelshuse og 

mesterhåndværkere familier.   

 (Undersøgelse) Hvis spillerne ønsker at 
opsøge Morr præsten, Volker, kan Ingolf 
oplyse dem om, at han ikke har set ham 
de sidste fem dage. Men det er nu ikke så 
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sært, og så dog alligevel. Det kan godt 
lykkes spillerne at tiltvinge sig adgang til 
den lille helligdom, som også er Volkers 
hjem. Selvom Ingolf vrider sin kasket i 
hænderne, stopper ham dem ikke. De 
finder Volker liggende på ryggen over 
alteret i helligdommen og bundet på 
hænder og fødder til jorden. Han ansigt 
og brystkasse er skamferet. I hans blod 
på gulvet er der spor af klove, som fra et 
menneske stående på sine ben. 

 
 (Kamp) Kirkegården og parken er de to 

steder hvor kulten mødes, for at udføre 

deres riter til og tilbedelse af Slaanesh. 

Der er 50% chance for, at kulten har 

udkommanderet deres krigere til 

kirkegården for at overfalde spillerne og 

om muligt stoppe deres forehavende. Er 

de ikke på kirkegården, venter de på at 

overfalde spillerne ved parken. Har 

spillerne før besøgt parken uden af møde 

dem, vil de møde dem her. 

 
Biroller: 

 Graveren Ingolf Beck 
er meget snakkesalig, 
og ynder at fortælle 
gode historier, der 
nogle gange er lidt 
langt fra sandheden. 
Han er en ældre 
bredskuldret mand 
med en god ølvom og har konstant en 
pibe i munden som han pulser på. 

 Kultist krigerne er flotte og muskuløse 
unge mænd, som kulten har udvalgt, 
trænet og indoktrineret fra byens 
arbejderklasse. De angriber spillerne 
næsten helt nøgne med sværd og et lille 
skjold. 
 

Konsekvenser:  

 Det broderede lommetørklæde vil ikke 
lede spillerne til de egentlige 

kultmedlemmer, men det bør spore dem 
i retningen af at det bedre borgerskab er 
involveret i én kult og det der sker i byen. 
Hvis spillerne ønsker, at følge sporet, så 
lad dem gøre det og lad dem slå hovedet 
mod muren ét par gange. 

 Byvagten vil være relevant at inddrage, 
da spillerne står med mordet af en præst 
og potentielt også en række unde 
spændstige ungersvende klædt på en 
mærkelig måde og med lignende 
symboler på deres kroppe, som også var 
at finde på de to mordofre. 

 
Tests: 
Charmere/Karisma | Intimidere/Styrke | 
Undersøge/Intelligens | Årvågen/Intelligens 
 
Fjender: 
Kultist kriger (6) | Angreb: Sværd 
(Våbenfærdighed: 40 | Skade: D10+3 | Forsvar: 
Buckler (Parere: 40) | Livspoint: 12 | Trækker fra 
skade: 3 (Udholdenhed) | Speciel: Krigerne ligger 
i baghold, og vil vinde initiativet mod spillerne, 
hvis de ikke opdager dem (Årvågen test -10%) 
 
 

Eventyrlokation: Klimakset 
 
Introduktion: Hele byen rystes, og enkelte 
bygninger der er dårligt konstrueret styrter 
sammen. Tykke røgskyer kan anes ovre ved 
varehusene, de er brudt i brand. Endnu en 
rystelse rammer byen efterfulgt af et stort brag, 
som en eksplosion der kommer fra byens torv. 
 
Baggrund: Gennem én af de Ungor Beastmen der 

er i ledtog med Manfred, har han overbragt 

kulten budskabet om, at han snarligt forlader 

byen og vil lade dem være i fred, hvis de starter 

flere brande rundt omkring i byen på ét givent 

tidspunkt som en afledningsmanøvre.  

Lige uden for Sigmars tempel (nr. 8 på kortet over 

Bögenhafen) står Manfred på det øverste trin 

foran en barrikaderet dør. Han har fanget én del 

akolytter i kirken og embedsfolk, men vil ikke 

gøre dem noget, han er mere interesseret i 

begærets spejl som han holder i sine hænder. 

Morrs broderskab står lidt uden for torvet i en 

klump, ved første øjekast ser de ud stimlet 
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sammen, bange for hvad der er sket. Men det er 

et skalkeskjul, de afventer Manfreds signal før de 

kaster sig i kamp.  

Alt efter hvor spillerne befinder sig, når den 

sidste lokation påbegyndes, vil de først for alvor 

starte når spillerne når frem. 

 
 
Hændelser: 

 (Social) For øjnene af spillerne, mens 

Manfred holder det store spejl mellem 

hænderne, skrumper det så han kan 

stikke det i en skuldertaske. Han vil 

forsøge at binde spillerne en løgn på 

ærmet – at han har bemægtiget sig et 

mægtigt kaos-artefakt, som Sigmar-

kirken har holdt skjult. Dette skal bringes 

til heksejægernes hovedsæde i Altdorf, 

hovedstaden. 

Han vil forsøge at spinde så mange 

usandheder som muligt, men hvis det 

ikke bærer frugt, vil han stikke af og lade 

sine Beastmen om at klare spillerne. 

 (Kamp) Morrs broderskab smider deres 

kåber og afslører deres sande jeg – 

Beastmen Ungors. De vil gøre alt hvad de 

kan for at forsinke spillerne og give 

Manfred det bedst mulige forspring. 

 (Udfordring) Selvom han har et forspring, 

kan det stadig lykkedes spillerne at 

indhente ham, hvis det lykkedes spillerne 

at klare tre ud af fem tjeks (én eller to 

Følge Spor sammen med én eller to 

Årvågen). Skab en fortælling ud fra de 

forskellige tests og lad det ikke kun være 

rul med terninger. 

 (Kamp) Når det viser sig, at der ikke er 

andre muligheder, så vil Manfred smide 

sin lange frakke og stolt afsløre sin 

mutation og den belønning som Slaanesh 

har begunstiget ham med. 

 
Biroller: 
Både Manfred og Broderskabet er beskrevet 
under overskriften ’Alt det øvrige’ i 
introduktionen til eventyret, hvorfor de ikke vil 
blive gentaget her. 
 
Konsekvenser:  
Spejlet  
 
Tests: 
Charmere/Karisma | Intimidere/Styrke | 

Årvågen/Intelligens | Følge Spor/Intelligens | 

Undersøge/Intelligens. 

 
Fjender: 
Manfred (1) | Angreb: Sværd 

og Krabbeklo (Våbenfærdighed: 

55 | Skade: d10+4 (sværd) 

D10+5 (krabbeklo) | Forsvar: 

Livspoint: 18 | Undvige slag: 45 

| Trækker fra skade: 6 

(Slaanesh korset Armeret dragt 

+ Udholdenhed) | Speciel: Manfred kan bruge to 

handlinger på at angribe med sit sværd og 

krabbekloen. 

 

Morrs broderskab, Beastmen 
Ungors (8) | Angreb: Økse, sværd 
eller spyd (Våbenfærdighed: 30 | 
Skade: D10+3) | Forsvar: Skjold 
(Parere: 40) | Livspoint: 10 | 
Trækker fra skade: 4 
(Læderrustning + Udholdenhed) 
 

Epilog  
Alt efter hvordan eventyret og klimakset udspiller 

sig, kan spillerne ende med at føle, at de reelt 

ikke har udrettet noget i Bögenhafen. De har kun 

skrabet i overfladen af, hvem der er involveret i 

kulten, og der er også en reel mulighed for at de 

til syvende og sidst ikke har stoppet nogen stor 

ondskab. Sådan kan det gå, når man er oppe 

imod kaosguderne.  

 

Hvis det lykkes spillerne at besejre Manfred, vil 

Matchwick vælge at antage, at spillerne har 

håndteret hans problem og han vil belønne 

spillerne som lovet. Matchwicks interesse er at 
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lægge hele miseren bag sig, så han kan fokusere 

på at tjene penge. 

 

 
Hvorvidt inkvisitionen anskuer det på samme 

måde, er bestemt ikke sikkert. De vil ankomme til 

byen kort tid efter, da abbeden i Sigmar-templet 

har sendt bud efter dem. Meget af inkvisitionens 

fokus vil dog være rettet mod, at én af deres egne 

stod bag det der skete i Bögenhafen. Og det 

endda én så prominent og anerkendt heksejæger 

som Manfred. Denne usikkerhed vil kaoskulten 

helt sikkert udnytte, og de vil forråde nogle af 

deres egne medlemmer og lade inkvisitionens 

hellige fortære dem, da det handler om kultens 

overlevelse. 

 

Slaanesh vil altid have én interesse i Bögenhafen, 

da det er en velstående handelsby med mange 

individer blandt det bedre borgerskab, der har 

den nødvendige tid og ressourcerne til at forfølge 

deres drømme og passioner, noget som Slaanesh 

langsomt men sikkert kan trække over mod det 

ekstreme og dekadente – hans territorium. 

 
 

Skulle eventyret ende med, at det lykkedes 

Manfred at stikke af med Begærets spejl, vil han 

overrække det til Slaanesh og blive rigeligt 

belønnet. At Slaanesh besidder spejlet vil ikke 

betyde noget for Imperiet på den korte bane, 

men det vil stille Slaanesh bedre overfor sine 

brødre, de øvrige Kaosguder. Og det kan i sidste 

ende betyde, at han kan fokusere mere at sin tid 

med at korrumpere og friste svage sjæle. 
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Regler 
Hver gang en spiller udfører en handling med sin 
karakter, skal denne beskrives kort – det rækker 
ikke kun at sige ”jeg angriber”. Hvordan angriber 
spilleren, og er der evt. nogle råb, eder og/eller 
tanker der ledsager angrebet. 
 
Alle tests i spillet håndteres ved at rulle under 
den pågældende færdighed med én 
hundredesiders terning, hvad enten det er uden 
for eller i kamp.  
 
Hver karakter har seks (6) forskellige evner: 
Styrke, Udholdenhed, Smidighed, Intelligens, 
Viljestyrke, Karisma. Umiddelbart bliver der ikke 
gjort yderligere ud af at beskrive de forskellige 
evner, da de alle er meget selvforklarende. Når 
der er brug for at blive slået mod en evne, vil 
dette eksplicit fremgå af den enkelte lokation.  
 
Hver karakter har en række færdigheder angivet, 
i de tilfælde hvor en karakter ikke har en given 
færdighed har de stadig mulighed for at rulle mod 
den pågældende evne dog med et minus til slaget 
(se tabel 1). I visse tilfælde vil der være tale om et 
konkurrerende terningslag, hvor en karakter 
forsøger at modvirke/hindre noget én anden gør 
(se tabel 2). 
Man kan få plusser eller minusser til sit slag, alt 
efter hvor svær spilleder vurderer situationen er 
for spillerne, eller om de har gjort noget for at 
forbedre deres chancer (se tabel 1). Dette gælder 
både uden for og i kamp. 
  
Tabel 1 - Plus/Minus 

+10% En let handling for spilleren. I kamp får 
opnås denne bonus, hvis man bruger 
én af sine to Handlings på at sigte. Det 
er muligt at sigte med både nærkamps- 
og skydevåben. I kamp kan denne 
bonus ligeledes opnås, hvis man er 
flere om én modstander. Her vil hvert 
angreb mod modstanderen opnå 
bonussen. 

-10% En svær handling. Hvis man forsøger at 
skyde en modstander der er i kamp 
med én af ens frænder, får man dette 
minus. 

-20% Karakteren besidder ikke en given 
færdighed. I kamp får ens andet angreb 
dette minus, hvis man bruger begge 
sine Handlings på at angribe. 

  
Tabel 2 - Konkurrerende færdigheder / evner 

Skjule Sig Årvågen / Følge Spor 

Lydløs 
Bevægelse 

Årvågen 

Sætte fælder Undersøge 

Charmere Viljestyrke 

Intimidere Viljestyrke 

  
Spillerne vil uvilkårligt komme i kamp  
Enhver kamp indledes med, at hver spiller 
trækker et spillekort (1-10), og dette er deres 
initiativ for hele kampen. Spilleder trækker 
ligeledes spillekort - et pr. gruppe af fjender der 
er i kamp med spillerne. En kamp består af en 
række runder, og er først færdig når én part har 
besejret den anden, ved enten at dræbe dem 
eller jage dem på flugt. 
Dén med det laveste spillekort starter runden, og 
herefter følger resten. I hver runde har hver 
spiller og fjender to Handlings (handlinger). Én 
Handling kan bruges på en række ting jf. tabel 3. 
Det koster ikke en handling at forsvare sig (parere 
eller undvige slag) mod et angreb. Det er muligt, 
at parere og undvige ét slag fra en fjende, dog 
ikke mod den samme fjende. Alle spillere med et 
skjold eller et ekstra håndvåben, såsom en 
daggert, kan parere ét angreb rettet mod dem. 
Bruger man et tohåndsvåben i kamp er det muligt 
at parere, dog sker dette med -20 til 
Våbenfærdighedsslaget. 
Det er ikke muligt at anvende én af sine 
handlinger til opnå et ekstra angreb. 
 
Tabel 3 - Handlinger i kamp 

Sigte med sit våden (se tabel 1) 1 Handling 

Angribe med et våben 1 Handling 

Undvige et nærkampsangreb enten 
ved at parere eller ved brug af Undgå 
slag 

Ingen 
handling 
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Bevæge sig en zone tættere på, eller 
zone længere væk fra én modstander 
(fx Lang til Kort eller Nærkamp til 
Tæt). 

1 Handling 

 
Bevægelse i kamp sker ikke taktisk, som man 
måske kender det fra andre systemer. I dette spil 
foregår kampen i spillernes og spilleders hoved. 
Bevægelse er dog stadig vigtig. For at kunne 
angribe en modstander skal man stå i nærkamp 
(se tabel 4), hvilket kræver at man gradvist 
bevæger sig zoner tættere på jf. Tabel 3. 
Hvis man har mulighed for at ligge i baghold og 
overraske sin modstander får man 1 Handling før 
kampen starter og man skal trække et kort. 
 

Tabel 4 – Afstand i kamp (zoner) 

    
 
For at ramme i kamp, anvendes kamp-
færdighederne ’Våbenfærdighed’ for 
nærkampsvåben og færdigheden ’Afstandsvåben’ 
for skydevåben. 
 
Skade er defineret for alle våben både 
karakterernes og fjendernes. Specielt for 
tohåndsvåben gælder den regel, at der rulles to 
10-siders terninger (D10), og spilleren vælger den 
skadesterning med den højeste værdi. Alle alm. 
våben gør D10+(Styrke/10) i skade.  
Ruller men en 10’er på sin skadeterning er der 
mulighed for at give mere i skade, rul for at 

ramme igen og hvis det lykkes, rulles endnu en 
skadesterning. 
 
Får man mere i skade end man har tilbage af 
Livspoint har man fået et kritisk slag, og ens 
karakter er ukampdygtig. Er man gået i minus 
Livspoint vil man hver runde forbløde ét 
Livspoint, hvis man ikke klarer et Udholdenheds-
slag og stabiliserer sig selv. Rammer en spiller 
minus ti (-10) Livspoint dør de. Fjender der bliver 
reduceret til 0 eller derunder i Livspoint dør. 
En karakter med færdigheden Helbrede kan 
helbrede sig selv eller andre karakter én gang pr. 
Kamp, enten under eller efter – det kræver dog et 
terningslag under kamp, men ikke efter kamp. 
Ligeledes kan en karakter modtage effekten af 
Helbrede én gang hver dag om morgenen. 
Karakteren Helbreder D5+2. En karakter der er på 
minus Livspoint stabiliseres på 1 i Livspoint, og 
skal vente på at det bliver morgen igen. 
 

 
 

Hver spiller har to Skæbnepoint, som de kan 

bruge i løbet af hele eventyret. Et skæbnepoint 

kan bruges til tre ting: 1) Rulle terningeslaget 

igen, 2) trække 20% fra et terningeslag og 3) 

Stabilisere en spiller på 0 livspoint, hvis de er endt 

i minus.  

 

Stikordene ’Gennembore rustning’ betyder, at 

modstandere med rustninger, der rammes 

trækker ’1’ mindre fra skaden. 

  

Lang

Kort

Tæt

Nærkamp
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Bernard Fendler 

Opildner, Menneske. Skæbnepoint: 2 

 

Rolle i samfundet: For det meste har Imperiets befolkning ikke meget at sige i politik. Kejseren og kirkerne 

håndhæver loven. Ikke desto mindre er ivrige politiske aktivister et almindeligt syn i imperiets byer. Disse 

Opildnere organiserer på vegne af forskellige årsager, uddeler foldere, holder bevægende taler og ophidser 

befolkningen. Succesfulde opildnere ses normalt som en trussel mod staten. De jages af de lokale vægtere 

eller beskyldes for kætteri af kirkens embedsmænd. Nogle tror virkelig på deres sag, men andre er kyniske 

og magtliderlige og mindst lige så korrupte som dem, de agiterer imod. 

 

Bernard er en mand i sin bedste alder på 25, han er enebarn og 

er vokset op i en handelsstad sammen med sin mor, en fyldig 

glædespige, men har aldrig mødt sin far. Bernard har langt 

olieret sort hår og grå-blå årvågne øjne. Hans venstre ben er to 

cm kortere end hans venstre, hvilket han udligner med en høj 

sål og en hæl, men det giver ham en unik gang. Han er 

almindelig af bygning og vægt, hvilket gør det muligt for ham 

let at forsvinde i en mængde, en god evne i hans hverv. 

Bernard er ikke bleg for at slynge en løgn afsted, selv når der 

ikke er behov for det. Han bryder sig ikke om, når folk fortæller ham hvad han skal tænke eller føle. Hans 

læremester, der lærte ham faget og tog ham under sin vinge, var en modbydelig mandsperson, der endte 

sine dage med bødlens løkke om halsen. Han har et horn i siden på etablissementet og kan ikke dy sig for at 

lægge sig ud med dem. 

 

Styrke Udholdenhed Smidighed Intelligens Viljestyrke Karisma 

31 30 44 49 29 45 

 

Færdigheder: Almen Viden (Imperiet) (49), Charmere (55), Helbrede (49), Læse/Skrive (49), Skjule Sig (44), 

Sludre (55), Årvågen (49) 

 

Kamp: Sværd (Våbenfærdighed: 43 | Skade: D10+3), Daggert (Våbenfærdighed: 38 | Skade: D10 | Parere: 

43)  

 

Forsvar: Livspoint: 14 | Trækker fra skade: 5 (Hærdet læderrustning + Udholdenhed) 

 

De forfærdelige begivenheder i Stromdorf: Det løber dig stadig koldt ned ad ryggen når tanken falder på 

byen Stromdorf. Det seneste år har dine vågne timer og drømme været plaget af det du og dine frænder 

oplevede i Stromdorf. Da I ankom til byen for et lille års tid siden troede I, at I skulle hjælpe vagtkaptajn 

Arno Kessler med at optrævle en række vilkårlige hændelser. Men det viste sig, at der var noget mere 

grofuldt under opsejling. Burgonmeister Philip Adler, byens overhoved, var blevet korrumperet af frygtelige 

kræfter, der endte med at fortære ham da en Pestdæmon brød ud af hans krop. Selv om det lykkedes jer at 
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besejre dæmonen og stoppe ondskaben i Stromdorf var det ikke uden personlige omkostninger for jer. I har 

måtte sande at der eksisterer noget uden for jeres verden, entiteter der forsøger at bryde gennem 

barriererne mellem verdener. 

Pengene du fik af vagtkaptajnen og lidt forefaldende arbejde har betydet, at du har overlevet, men kun lige 

med nød og næppe. Men nu skal det være slut. Ikke mere fra hånden til munden og selvmedlidenhed. Nu er 

det på tide at tage kontrollen tilbage. 
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Oswald Heck 

Dusørjæger, Menneske. Skæbnepoint: 2 

 

Rolle i samfundet: Dusørjægere lever af at spore eftersøgte kriminelle, banditter samt flygtninge og bringe 

dem for ret. Lokale herskere, laug og byråd betaler dusørerne. De kan synes dusørjægere er usmagelige, 

men de er effektive. Dusørjægere er professionelle mordere, fuldstændig hensynsløse og bruger deres 

formidable evner til at spore og eliminere deres bytte. De fattige betragter dem med frygt, da mere end en 

bonde er blevet myrdet og indleveret som den skyldige. Myndighederne betragter dem som et nødvendigt 

onde, men de er aldrig velkomne. 

 

Oswald har passeret de tredive. Han er den ældste af en 

børneflok på fire og er vokset op i en mindre landsby, hvor 

hans far ejede den lokale smedje. Oswald har blå øjne og 

kortklippet mørkebrunt hår, hvor grå hår er begyndt at dukke 

frem. Han er 180 cm høj, bredskuldret og i fysisk god form. 

Han har et ar, der går fra venstre øjenbryn og ned midt på 

kinden, som stammer fra en knivkamp i hans ungdom.  

Han dømmer folk for deres handlinger og ikke for deres ord. 

Han ser ingen grund til at lade som om, man er noget man ikke 

er. Oswald mistede én han elskede på grund af ham selv, og 

har i sinde aldrig at lade det ske igen. Han har en svaghed for 

alkohol. 

 

Styrke Udholdenhed Smidighed Intelligens Viljestyrke Karisma 

40 34 41 29 33 27 

 

Færdigheder: Følge Spor (39), Intimidere (50), Lydløs Bevægelse (41), Overlevelse Udendørs (29), Skygge 

Folk (41), Sludre (27), Undersøge (29), Årvågen (29)  

 

Kamp: Sværd (Våbenfærdighed: 44 | Skade: D10+4), Daggert (Våbenfærdighed: 44 | Skade: D10+1), 

Armbrøst (Afstandsvåben: 41 | Skade: D10+4 | 1/2 Runder | Rækkevidde: Lang) 

 

Forsvar: Livspoint: 15 | Trækker fra skade: 6 (Ringbrynje + Udholdenhed) | Skjold (Parere: 54) 

 

De forfærdelige begivenheder i Stromdorf: Det løber dig stadig koldt ned ad ryggen når tanken falder på 

byen Stromdorf. Det seneste år har dine vågne timer og drømme været plaget af det du og dine frænder 

oplevede i Stromdorf. Da I ankom til byen for et lille års tid siden troede I, at I skulle hjælpe vagtkaptajn 

Arno Kessler med at optrævle en række vilkårlige hændelser. Men det viste sig, at der var noget mere 

grofuldt under opsejling. Burgonmeister Philip Adler, byens overhoved, var blevet korrumperet af frygtelige 

kræfter, der endte med at fortære ham da en Pestdæmon brød ud af hans krop. Selv om det lykkedes jer at 

besejre dæmonen og stoppe ondskaben i Stromdorf var det ikke uden personlige omkostninger for jer. I har 
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måtte sande at der eksisterer noget uden for jeres verden, entiteter der forsøger at bryde gennem 

barriererne mellem verdener. 

Pengene du fik af vagtkaptajnen og lidt forefaldende arbejde har betydet, at du har overlevet, men kun lige 

med nød og næppe. Men nu skal det være slut. Ikke mere fra hånden til munden og selvmedlidenhed. Nu er 

det på tide at tage kontrollen tilbage. 
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Roald Heilmeier 

Skovhugger, Menneske. Skæbnepoint: 2 

 

Rolle i samfundet: Skovhuggere lever i de storslåede skove i Imperiet, hvor de fælder træer til tømmer. De 

mere heldige skovhuggere arbejder for adelige familier på store godser. De modigere sjæle arbejder på 

civilisationens kanter og hjælper med at udvide bosættelser. En skovhugger skal kunne håndtere alle farer i 

skoven, fra faldgruber og banditter til vilde dyr. De holder altid deres økse klar og ikke kun til at fælde træer.  

 

Roald er ikke en ung mand længere, da han har rundet de 35. Han blev 

forældreløs i en ung alder og er vokset op hos landsbyens klog kone i en 

lille fiskelandsby. Han har langt tykt rødt hår og et fyldigt rødt fuldskæg. 

Under hans buskede øjenbryn anes hans grønne øjne.  

Han er en stor hærdebred mand med enorme overarme og en godt polstret 

mave. Han mangler øreflippen på sit højre øre og fortæller aldrig den 

samme historie om, hvordan han mistede den. 

Roald giver ikke meget for velstående og velopdragne folk. Penge og gode 

manerer redder dig ikke når du står ansigt til ansigt med naturens lune, 

men det gør derimod viden og erfaring. Han hviler i sig selv og er tilfreds 

med det. Han ser det som sin opgave at forsøge at beskytte dem der ikke 

kan beskytte sig selv. Han er hurtig til vrede, men bliver lige så hurtig god igen.  

 

Styrke Udholdenhed Smidighed Intelligens Viljestyrke Karisma 

50 31 39 25 40 33 

 

Færdigheder: Dyrepleje (25), Hemmelige tegn (Sporfinder) (25), Klatre (50), Lydløs Bevægelse (49), Skjule 

Sig (39), Sludre (33), Sætte fælder (39), Årvågen (35) 

 

Kamp: Tohåndsøkse (Våbenfærdighed: 49 | Skade: D10/d10+5 | Parere: 29), Daggert (Våbenfærdighed: 49 

| Skade: D10+2)  

 

Forsvar: Livspoint: 16 | Trækker fra skade: 6 (Ringbrynje + Udholdenhed) 

 

De forfærdelige begivenheder i Stromdorf: Det løber dig stadig koldt ned ad ryggen når tanken falder på 

byen Stromdorf. Det seneste år har dine vågne timer og drømme været plaget af det du og dine frænder 

oplevede i Stromdorf. Da I ankom til byen for et lille års tid siden troede I, at I skulle hjælpe vagtkaptajn 

Arno Kessler med at optrævle en række vilkårlige hændelser. Men det viste sig, at der var noget mere 

grofuldt under opsejling. Burgonmeister Philip Adler, byens overhoved, var blevet korrumperet af frygtelige 

kræfter, der endte med at fortære ham da en Pestdæmon brød ud af hans krop. Selv om det lykkedes jer at 

besejre dæmonen og stoppe ondskaben i Stromdorf var det ikke uden personlige omkostninger for jer. I har 

måtte sande at der eksisterer noget uden for jeres verden, entiteter der forsøger at bryde gennem 

barriererne mellem verdener. 
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Pengene du fik af vagtkaptajnen og lidt forefaldende arbejde har betydet, at du har overlevet, men kun lige 

med nød og næppe. Men nu skal det være slut. Ikke mere fra hånden til munden og selvmedlidenhed. Nu er 

det på tide at tage kontrollen tilbage.  
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Hildrun Schrempf 

Jæger, Menneske. Skæbnepoint: 2 

 

Rolle i samfundet: Store dele af Imperiet er stadig dækket med skov eller er fjendtlige over for landbrug. Det 

er områderne, hvor jægerne trives. De bruger de samme teknikker som deres forfædre til at nedlægge 

byttet. Det kræver dygtighed at opspore og fange vilde dyr, mens man undgår skovens mørke væsner. 

Jægere med deres tøj af dyrehuder og pelshatte kan forekomme rå og uslebne for byens mennesker, men de 

er ligeglad med, hvad andre synes om dem. 

 

Hildrun er en ung kvinde på 23 somre. Hun er enebarn og er vokset op i 

en lille fattig landsby, hvor hendes far tjente til dagen og vejen ved at 

jage, mens hendes mor gik til hånde hos garveren. Hendes lange brune 

kraftige hår er samlet i en stram fletning, og hendes klare brune øjne 

ser ud til at fange de mindste detaljer.  

Hildrun er drevet af én vandrelyst, der ledte hende væk hjemmefra. Hun 

ser ingen grund til at lade som om hun er noget hun ikke er. Hun er en 

landsbypige, der ikke forstår sig så meget på livet uden for sin by eller 

de skove, hvor hun jager og som hun føler en sammenhørighed med. 

Hun kan være ensporet og ufleksibel i sin måde at tænke og reagere på.  

 

Styrke Udholdenhed Smidighed Intelligens Viljestyrke Karisma 

30 40 44 38 31 29 

 

Færdigheder: Følge Spor (33), Hemmelige tegn (Sporfinder) (33), Lydløs Bevægelse (44), Overlevelse 

Udendørs (33), Skjule Sig (54), Sludre (29), Undersøge (48), Årvågen (38) 

 

Kamp: Daggert (Våbenfærdighed: 25 | Skade: D10), Langbue (Afstandsvåben: 55 | Skade: d10+3 | 

Gennembore rustning | 1/1 Runder | Rækkevidde: Lang) 

 

Forsvar: Livspoint: 15 | Trækker fra skade: 6 (Hærdet læderrustning + Udholdenhed) 

 

De forfærdelige begivenheder i Stromdorf: Det løber dig stadig koldt ned ad ryggen når tanken falder på 

byen Stromdorf. Det seneste år har dine vågne timer og drømme været plaget af det du og dine frænder 

oplevede i Stromdorf. Da I ankom til byen for et lille års tid siden troede I, at I skulle hjælpe vagtkaptajn 

Arno Kessler med at optrævle en række vilkårlige hændelser. Men det viste sig, at der var noget mere 

grofuldt under opsejling. Burgonmeister Philip Adler, byens overhoved, var blevet korrumperet af frygtelige 

kræfter, der endte med at fortære ham da en Pestdæmon brød ud af hans krop. Selv om det lykkedes jer at 

besejre dæmonen og stoppe ondskaben i Stromdorf var det ikke uden personlige omkostninger for jer. I har 

måtte sande at der eksisterer noget uden for jeres verden, entiteter der forsøger at bryde gennem 

barriererne mellem verdener. 
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Pengene du fik af vagtkaptajnen og lidt forefaldende arbejde har betydet, at du har overlevet, men kun lige 

med nød og næppe. Men nu skal det være slut. Ikke mere fra hånden til munden og selvmedlidenhed. Nu er 

det på tide at tage kontrollen tilbage.  
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Conrad Grüberg 

Gravrøver, Menneske. Skæbnepoint: 2 

 

Rolle i samfundet: Gravrøvere lever deres liv blandt de døde. Medicinske erhverv skaber en konstant 

efterspørgsel efter friske lig, nogle til studier, andre til mere uhyggelige formål. Det er ret vanskeligt at få 

sådanne lig legalt. Det er et afskyeligt, men indbringende erhverv. De mest friske lig kan indbringe ublu 

priser. Risikoen ved denne branche er betydelig. Vægtere, præster og heksejægere holder alle nøje øje med 

kirkegårde og straffer indtrængende hårdt. 

 

Conrad er en ung mand i starten af tyverne, men virker og opfører sig 

ældre end han er. Han er det mellemste barn i en børneflok på tre og 

er vokset op i én storby, hvor hans mor erhvervede sig som vaskekone 

for at forsørge familien, da hans far havde været ude for en ulykke der 

havde gjort ham lam, bitter og vred. Conrad har vigende tindinger og 

en skaldet isse, som han skjuler under en hue. Han formår ikke at gro 

et skæg, men er ligeglad og plejer et tjavset og sølle forsøg på et. 

Han er dumdristig og den letteste måde at få ham til at gøre noget er 

ved at sige, at han ikke kan finde ud af det. Han er pengebegærlig og 

gør sjældent noget uden en monetær belønning. På et af hans natlige 

togter blev han opdaget, da han lænsede liget af en rig nobel kvinde, 

og er derfor på flugt fra en adelig familie. Conrad er ikke bleg for at stikke halen mellem benene og stikke af, 

hvis det ser sort ud. 

 

Styrke Udholdenhed Smidighed Intelligens Viljestyrke Karisma 

38 30 44 31 49 27 

 

Færdigheder: Helbrede (41), Klatre (33), Købslå (27), Lydløs Bevægelse (39), Sludre (27), Undersøge (41), 

Årvågen (41) 

 

Kamp: Håndøkse (Våbenfærdighed: 45 | Skade: D10+3), Daggert (Våbenfærdighed: 45 | Skade: D10 | 

Parere: 45), Slynge (Afstandsvåben: 44 | Skade: D10+2 | 1/1 Runder | Rækkevidde: Tæt) 

 

Forsvar: Livspoint: 14 | Trækker fra skade: 5 (Hærdet læderrustning + Udholdenhed) | Undvige slag (49) 

 

De forfærdelige begivenheder i Stromdorf: Det løber dig stadig koldt ned ad ryggen når tanken falder på 

byen Stromdorf. Det seneste år har dine vågne timer og drømme været plaget af det du og dine frænder 

oplevede i Stromdorf. Da I ankom til byen for et lille års tid siden troede I, at I skulle hjælpe vagtkaptajn 

Arno Kessler med at optrævle en række vilkårlige hændelser. Men det viste sig, at der var noget mere 

grofuldt under opsejling. Burgonmeister Philip Adler, byens overhoved, var blevet korrumperet af frygtelige 

kræfter, der endte med at fortære ham da en Pestdæmon brød ud af hans krop. Selv om det lykkedes jer at 

besejre dæmonen og stoppe ondskaben i Stromdorf var det ikke uden personlige omkostninger for jer. I har 
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måtte sande at der eksisterer noget uden for jeres verden, entiteter der forsøger at bryde gennem 

barriererne mellem verdener. 

Pengene du fik af vagtkaptajnen og lidt forefaldende arbejde har betydet, at du har overlevet, men kun lige 

med nød og næppe. Men nu skal det være slut. Ikke mere fra hånden til munden og selvmedlidenhed. Nu er 

det på tide at tage kontrollen tilbage.  
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Randi Hoehman 

Tjenestepige, Menneske. Skæbnepoint: 2 

 

Rolle i samfundet: Der er kun få lavere rangeret end én tjenestepige. Selvom de udfører et nødvendigt 

erhverv, så bliver de oftest set ned på af de bedre stillede borgere. En flugt fra deres mondæne tilværelse 

føles umulig. De skal dagligt udføre en række ringeagtede opgaver for deres arbejdsgivere, uanset om det er 

i tjeneste hos adelige, hos en mester af et laug eller en krovært. Det er muligt at arbejde sig til en bedre 

position, men vejen dertil er lang. For en bedre fremtid forlader mange deres herre for at prøve kræfter med 

livet som lykkejæger.  

 

Randi er en ung kvinde på 19 år, den yngste af en børneflok på 

tre. Hendes to brødre hjælper til på den fædrene gård. Randi har 

langt og krøllet kornblondt hår og mørkebrune øjne. I en ulykke i 

køkkenet på den kro, hvor hun gjorde tjeneste, mistede hun sin 

ene lillefinger. Hun er spinkel af bygning og hendes kun lidt over 

150 cm skjuler en råstyrke, der har tjent hende godt i at afværge 

fulde gramsende gæsters hænder.  

Hun har svært ved at stole på, at folk vil hende det godt, uden at 

kræve noget tilbage. Hun er opsat på at bevise over for sig selv 

og verdenen, at hun er værdig til et bedre liv. Hun stjal fra den 

krovært, hvor hun var i tjeneste, for at slippe væk og forbedre sit 

lod i livet som lykkeridder. Hun er for grådig for sit eget bedste og har svært ved ikke at tage en risiko, hvis 

der er guldstykker involveret. 

 

Styrke Udholdenhed Smidighed Intelligens Viljestyrke Karisma 

40 35 41 34 37 33 

 

Færdigheder: Dyrepleje (34), Købslå (43), Læse/Skrive (34), Sludre (+43), Undersøge (34), Årvågen (44) 

 

Kamp: Håndøkse (Våbenfærdighed: 39 | Skade: D10+4), Daggert (Våbenfærdighed: 39 | Skade: D10+1), 

Armbrøst (Afstandsvåben: 40 | Skade: D10+4 | 1/2 Runder | Rækkevidde: Lang) 

 

Forsvar: Livspoint: 13 | Trækker fra skade: 5 (Hærdet læderrustning + Udholdenhed) | Undvige slag (41) | 

Skjold (Parere: 49) 

 

De forfærdelige begivenheder i Stromdorf: Det løber dig stadig koldt ned ad ryggen når tanken falder på 

byen Stromdorf. Det seneste år har dine vågne timer og drømme været plaget af det du og dine frænder 

oplevede i Stromdorf. Da I ankom til byen for et lille års tid siden troede I, at I skulle hjælpe vagtkaptajn 

Arno Kessler med at optrævle en række vilkårlige hændelser. Men det viste sig, at der var noget mere 

grofuldt under opsejling. Burgonmeister Philip Adler, byens overhoved, var blevet korrumperet af frygtelige 

kræfter, der endte med at fortære ham da en Pestdæmon brød ud af hans krop. Selv om det lykkedes jer at 
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besejre dæmonen og stoppe ondskaben i Stromdorf var det ikke uden personlige omkostninger for jer. I har 

måtte sande at der eksisterer noget uden for jeres verden, entiteter der forsøger at bryde gennem 

barriererne mellem verdener. 

Pengene du fik af vagtkaptajnen og lidt forefaldende arbejde har betydet, at du har overlevet, men kun lige 

med nød og næppe. Men nu skal det være slut. Ikke mere fra hånden til munden og selvmedlidenhed. Nu er 

det på tide at tage kontrollen tilbage. 
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Kort over Bögenhafen 

Vigtige steder: 5 - Byvagtens Barak | 7 – Parken | 8 - Sigmars Tempel | 15 – Morrs Have | 16 – Helligdom til 

Morr | 22 – Kro, ’Den Gyldne Ørred’ | 30 – Kro, ’Rejsens Ende’. Se bort fra de andre numre. 
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Kort over Bögenhafens kloaker 

 

  



Seks cirkler om Bögenhafen  Viking Con 41, 2022 

Et Warhammer light eventyr af Thomas Elfing  35 
  

Afstand i Kamp (Zoner) 
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Uddelingskopier af billeder til spillerne (overordnet plot og indledning) 
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Uddelingskopier af billeder til spillerne (Eventyrlokation: Ét grotesk varehus) 
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Uddelingskopier af billeder til spillerne (Eventyrlokation: Problemer med rotter i kloakken) 
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Uddelingskopier af billeder til spillerne (Eventyrlokation: Parkens kødelige lyster) 
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Uddelingskopier af billeder til spillerne (Eventyrlokation: Én dæmonisk forestilling) 
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Uddelingskopier af billeder til spillerne (Eventyrlokation: Morrs have) 
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Uddelingskopier af billeder til spillerne (Eventyrlokation: Klimakset) 
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