
Intro til Den Forsvundne By

Tak fordi du vil være spilleder og med til at give en håndfuld spillere en forhåbentligt

fed overlevelse – øh, oplevelse.

Hvis du er helt på bar bund med Call of Cthulhu-systemet, så er det helt okay. Jeg har

med vilje gjort systemet til CoC-light, da jeg selv er megadårlig til at huske regler og 

derfor også følge dem. Det vigtigste er, at du skal fortælle en medrivende, 

stemningsfyldt historie med hjælp fra aktive rollespillere og to ti-sides terninger.

Det er ganske enkelt: Stort set alle stats er procenter, som spillerne skal matche eller 

slå under. For at gennemføre en handling med almindelig sværhedsgrad slås 2d10 

mod spillerens stat, fx. en DEX på 65. Lykkes det, er det en SUCCES. 

Er handlingen SVÆR, fx at bevæge sig hurtigt gennem junglen, mens man bliver 

forfulgt af en jaguar (hey, det kunne ske!) vil man matche eller ramme under 

halvdelen af sin stat (og man runder ned), så DEX på 32.

Er handlingen EKSTREMT SVÆR (at flygte fra jaguaren med et brækket ben og 

hjernerystelse), så slår man mod en femtedel af sin stat, så DEX på 13! Det bliver 

ikke aktuelt særligt ofte, og selv da først sent i scenariet, hvis overhovedet.

Husk: Ofte er det kun nødvendigt at løbe hurtigere end sidemanden ...

Slår man 01 eller 02, er det en EKSTREM SUCCES og handlingen lykkes over al 

forventning. Slår man til gengæld 99 eller 100, er det en EKSTREM FIASKO og så 

kan der ske rigtigt slemme ting, fx automatisk skade eller mistet SANITY.

Alle SKILLS har en minimumsats (fx. Swim på 20%), som er den normale færdighed

hos et almindeligt menneske. Har spilleren 50% eller højere i en skill, kan de gøre det

professionelt, fx. Accounting eller Mech. Repair. Har de 90% eller over, er de blandt 

de bedste i verden til den skill.



Andre handlinger, såsom fysisk kamp eller den uundgålige mistede SANITY kræver 

andre terninger, men de er i undertal og vil blive beskrevet nærmere, når scenariet 

kræver det. Bare du har et almindeligt terningsæt, er du godt stillet.

Enkelte stats er lidt mere komplicerede. Fx er en høj SIZE stat en klar fordel, hvis 

man vil tackle nogen til jorden, men også en klar bagdel hvis man skal presse sig 

igennem en smal åbning. På samme måde vil en høj APPEARANCE stat være en 

fordel, hvis du vil gøre et godt indtryk på nogen, men en bagdel, hvis du skal snige 

dig ud af landsbyen uden at blive genkendt. I disse situationer beder du spillerne om 

at slå OVER deres stat i stedet for UNDER, som de plejer.

Man kan "skubbe" sit fejlede rul længere ned ved at betale med sin LUCK, men så er 

de point også brugt og kommer ikke igen. Man kan ikke "skubbe" et LUCK eller 

SANITY rul – det du slår, er det du får.

Der følger et stat sheet med til hver character og alle tal vil være på plads, så 

matematikken bør være på et minimum.

Hvis du er en gammel rotte inden for CoC, så tag gerne nogle kreative friheder, hvis 

det fremmer spillernes indlevelse og oplevelse, men scenariet som det er skrevet kan 

spilles fra papiret uden den store forhåndsviden.

Sker der ikke nok eller føles terrænet ikke så farligt? Flere terningslag.

I forlængelse af det, så er der undervejs nogle bestemte SURVIVAL rul, hvor 

scenariet beder dig notere spillerens navn, men kun det. Brug evt. en ekstra kopi af 

spisesedlen til det.

Disse bliver relevante, når/hvis spillerne befinder sig i Pyramiden om natten. Så får 

de nemlig en skavank fra Vanvidslisten og det kan gå hen og blive rigtigt skidt. For 



dem, altså.

Ens SANITY stat er en sjov størrelse i CoC; den bestemmer spillerens mentale 

ligevægt og den kommer helt sikkert til at falde i løbet af spillet. Dette bliver rigtigt 

relevant, når de skal lave SANITY CHECKS.

Ligesom andre stats, skal der matches eller slås under SANITY, når spillerne 

konfronteres med uhyggelige eller uforståelige rædsler. Lykkes det, bevarer de 

fatningen. Lykkes det ikke, skal de rulle et INT check og HELST FEJLE det. Det er 

en klar fordel ikke at ville tro sine egne øjne, for ellers begynder det at gå op for dem,

at der er mere mellem himmel og jord ...

Selve scenariet består mest af beskrivelser af en række steder og objekter, der kan 

findes og undersøges. Der er ting, spillerne gerne må finde i ruinerne for at komme 

ind i historien, men giv dem frihed til at improvisere, selv vælge hvilken alliance de 

vil danne og hvilke fælder de går i. 

Junglen er et farligt sted og der kan ske mange uforudsete ting ...

Med det er der kun tilbage at sige: Knæk og Bræk.



Pedro Henandez
• 24 år

• PhD. studerende i arkæologi og

latinamerikansk antropologi ved

UNAH (Universidad Nacional Autónoma de

Honduras) 

Motivation:

Du er ung, motiveret og taknemmelig for denne mulighed for eventyr, men du er ikke

alt for imponeret med disse udlændinge, der gerne vil 'genopdage' din kulturarv.

Alle kender jo historien om Edmund Hillary, der som den første besteg Mt. Everest, 

men er ligeglade med de dusinvis af nepalesiske sherpaer, der bestiger bjerget år efter

år.

Det skal være en gammel løgn! Hvis der skal gøres opdagelser i junglen, så skal det 

være et honduransk navn, der står først i CNNs overskrifter.

Baggrund:

Du taler som den eneste lidt af de lokale stammers dialekt, men er egentligt opvokset 

nær La Ceiba, hvor du nu studerer – en af Honduras' største kystbyer, hvor 

krydstogtskibe ligger til kajs og der generelt er mere fokus på narkosmugling end 

arkæologiske fund.

Du har gennem dit studie kun sporadisk praktisk erfaring med rigtige arkæologiske 

udgravninger fra studieture til Capon, men det behøver de andre ikke at vide.

Du er nødt til at holde hovedet koldt og huske på, at du repræsenterer dit fødelands 

interesser. Du kan ikke nødvendigvis regne med, at de andre deltagere i ekspeditionen

vil hjælpe dig i den retning – og da slet ikke den opmærksomhedssøgende Edgware.



Lord Edgware
• 33 år

• Cand.mag. i arkæologi, ansat ved

British Museum's latinamerikanske

samling med speciale i prækoloniale

artefakter.

Motivation:

Du er historie- og arkæologiuddannet og har nu (efter utallige ansøgninger og godt 

gammeldags tiggeri hos National Geographic) fået bevilget et mindre stipendium fra 

British Museum til at finansiere denne ekspedition.

Der er ikke helt penge nok til at hyre ekstra sikkerhedsfolk og så videre, så du må 

leve med det lille selskab, du har kunnet mønstre eller er blevet påduttet. Så er der 

selvfølgelig også færre mennesker at dele æren med, når I finder Den Hvide By.

Hvilket nok er en god ting, eftersom du ikke fik fat i landkortet gennem helt ... ærlige 

kanaler. Måske ikke helt tyveri, men ... kopimaskinen var lige der ... Elkins opdager 

det aldrig!

Baggrund:

Du er IKKE en ægte Lord; din blikkenslager af en far (Earl Edgware) gav dig dit 

fornavn og syntes selv, at han var mægtigt vittig. Røvhul.

Du kan prøve at lade som om, at du er priviligeret i hoved og røv, men sandheden er 

at hvis I ikke finder noget, hænger dit job og renommé i en tynd tråd.

Du er ikke særlig gammel, men du kan alligevel føle din karriere glide mellem 

fingrene på dig. Og hende advokaten, der skal holde øje med dit budget og at British 

Museum ikke ender i en imperialistisk shitstorm? Hun kan rende dig et vist sted.



Elizabeth (Lizzie) Brooks
• 31 år

• Uddannet journalist ved NYU med tilvalg

i latinamerikanske studier.

• Har arbejdet som konfliktjournalist i

Sydamerika i flere år.

Motivation: 

Hvor der er en konflikt, følger du snart efter som en ulv, der lugter blod (bogstaveligt 

talt). Du har arbejdet hårdt for at blive anerkendt indenfor international journalistik 

og det kan ingen tage fra dig.

Du er vant til at bevæge dig igennem slummet mellem bandemedlemmer og sultne 

børn, korrupte politikere og blodige attentater. Du hiver skidtet ud i lyset og tvinger 

verden til at konfrontere sine skyggesider og du nyder det.

Hvis du havde nogen som helst interesse i Mellemøsten, var du blevet 

krigskorrespondent. I Sydamerika ser krigen anderledes ud, men den er bestemt ikke 

mindre farlig.

Baggrund:

Du voksede op i den øvre middelklasse, var både kløgtig og smart og fik det som du 

gerne ville have det. Siden da har verden åbnet dine øjne.

Dit privilegium som hvid amerikaner har både reddet dit liv og bragt det i fare 

utallige gange i løbet af din karriere, men du bruger dets magt til at gøre en forskel.

Den sidste opgave var dog ved at tage livet af dig. En bilbombe sprang kun 12 meter 

fra dig og siden har  PTSD plaget dine dage og mareridt dine nætter. 

Måske kan den her projektkontrakt med NatGEo give dig noget andet at fokusere på?



Robert Muldoon
• 43 år

• Sydafrikansk vildtguide og survivalist

• En af de bedste overlevelseseksperter

i branchen

Motivation: 

Du kender alt til overlevelsesstrategier. Punktum. Du har arbejdet i nationalparker og 

fredede reservater som safariguide og ranger det meste af dit liv (og i en enkelt 

uheldig episode også som storvildtjæger, men det taler du ikke for meget om).

I de sidste 8 år har du arbejdet specifikt med ekspeditioner i den centralamerikanske 

jungle og din fornemste opgave er at få dine arbejdsgivere ind og ud af junglen i ét 

stykke. Man har vel sit gode rygte at tænke på.

Jaguarerne burde ikke volde de store problemer, så længe I rejser i flok, men slanger, 

parasitter og forurenet vand kan tage et liv ligeså let som en machete. Skulle det 

værste ske, så har alle bare at holde kæft og gøre som der bliver sagt.

Baggrund:

Du er en af de yppigste overlevelseseksperter i verden. Den eneste grund til at du 

ikke  for længst har stjålet Bear Grylls' karriere er, at du ikke kan fordrage 

rampelyset. Sådan en linselus.

Det og så det store knudrede ar, der løber fra dit venstre øre ned over halsen efter et 

løveangreb for år tilbage. Du ved hvad prisen er for at være dårligt forberedt, og du 

skal nok sørge for, at de andre også ved det.

Det er dit ansvar at holde alle i live og det tager du alvorligt – dødalvorligt.



Samantha Taylor-Patel
• 26 år

• Nyuddannet advokat og repræsentant

for British Museum og deres

forsikringsselskab

Motivation:

Som yngste skud på stammen i firmaet og eneste kvinde, blev det selvfølgelig dig, 

der trak nitten med den her opgave. Telte, hængekøjer, pulverkaffe og slanger? Nej 

fucking tak. Men hvis du nogensinde vil kravle op af rangstigen til partner og tjene til

dine forældres plejehjemspladser, så må man tage det sure med det søde.

Alle kriser skal helst undgås eller minimeres og du har en kontakt på konsulatet, hvis 

lokummet brænder. Men hvis ekspeditionen fejler, skal British Museum og deres 

investorer have røven på det tørre, så må personlig sikkerhed komme i anden række. 

Og ingen shitstorm om smugling af artefakter eller lignende, tak! 

Baggrund:

Du er halvt indisk-halvt englænder og gudfader, det har været en kamp at komme 

dertil hvor du er i dag. 20 timers arbejdsdage, ulønnede praktikpladser og lange 

nætter på universitetsbilioteket, men nu kører din karriere på skinner.

Du er måske ikke trænet i overlevelse og camping bullshit, men du ved at du er den 

klogeste i selskabet, når det kommer til de iskolde facts. Til helvede med alle, der 

siger, at du ikke kan eller tør.

Godt nok er junglen stor og mørk og farlig og sikkert fuld af narkosmuglere og 

piratfisk, men ... åh nej. Hvad har du egentligt rodet sig ud i med den her sag?



Persongalleri – spiseseddel

• Pedro Hernandez, 24 år, PhD studerende, honduraner

◦ Studerer til daglig arkæologi på campus i La Ceiba, en kystby i det nordlige Honduras.

• Lord Edgware, 33 år, arkæolog ved British Museum, englænder

◦ Arbejder til hverdag med kategorisering af latinamerikanske artefakter. Lyder støvet, 
fordi det er det.

• Elizabeth Brooks, 31 år, journalist, amerikaner

◦ Internationalt anerkendt for sit arbejde i konfliktramte områder af Sydamerika.

• Robert Muldoon, 43 år, overlevelsesekspert, sydafrikaner

◦ Har arbejdet i mange år som vildtguide, survivalist og ekspeditionsleder i hele verden.

• Samantha Taylor-Patel, 26 år, advokat, indisk-englænder

◦ Nyuddannet advokat med base i London, repræsenterer British Museums interesser.
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Elizabeth Brooks
Journalist

New York

Bogota 31

55 27 11

55 27 11

75 37 15

65 32 13

60 30 12

60 30 12

65 32 13

65 32 13

11

12

25

60 12

Fotografi 25 12 5

25 12 5

67 33 13

50 25 10
55 27 11

30 15 6

40 20 8
25 12 5
40 20 8

Spansk 61 30 12

Engelsk 65 32 13

40 20 8

30 15 6
60 30 12
30 15 6

Survival 35 17 7

55 27 11

Pistol 30 15 6 1D10 1 Ja 20 -

8

0

67 33 13

0
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Lord Edgware
Arkæolog

Ipswich

London 33

50 25 10

55 27 11

80 40 16

75 37 15

75 37 15

50 25 10

60 30 12

70 35 14

13

10

75

50 10

31 15 6
30 15 6
71 35 14

Håndværker 30 15 6

40 20 8
30 15 6

40 20 8
25 12 5

45 22 9

Spansk 41 20 8

Engelsk 70 35 14

40 20 8

31 15 6

25 12 5

40 20 8
50 25 10
50 25 10

25 12 5

Machete 25 12 5 1D8+DB

8

1

40 20 8

+1D4
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Pedro Hernandez
PhD. studerende

La Ceiba

La Ceiba 24

40 20 8

60 30 12

80 40 16

85 42 17

50 25 10

65 32 13

40 20 8

70 35 14

11

13

90

65 13

31 15 6

71 35 14

60 30 12

25 12 5

45 22 9

Engelsk 51 25 10
Lokal dialekt 20 10 4

Spansk 80 40 16

40 20 8
50 25 10

25 12 5

25 12 5
40 20 8

40 20 8

Geologi 21 10 4

50 25 10
40 20 8

25 12 5

Machete 25 12 5 1D8+DB

8

0

60 30 12

0
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Science

Sleight of Hand (10%)

Spot Hidden (25%)

Stealth (20%)

Survival
(10%)

Swim (20%)

Throw (20%)

Track (10%)
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Robert Muldoon
Survivalist

Johannesburg

 - 43

65 32 13

60 30 12

80 40 16

75 37 15

75 37 15

55 27 11

20 10 4

55 27 11

13

11

30

55 11

40 20 8
40 20 8

55 27 11
Kniv/Machete 40 20 8

40 20 8
70 35 14

55 27 11

40 20 8

Engelsk 55 27 11

40 20 8
40 20 8

25 12 5

30 15 6

60 30 12
45 22 9

Survival 75 37 15

40 20 8

55 27 11

Machete 40 20 8 1D8+DB 1 - - -
Pistol 40 20 8 1D10 1 Ja 60
Riffel 70 35 14 2D6+4 1 Ja 30

7

1

40 20 8

+1D4



Accounting (05%)

Anthropology (01%)

Archaeology (01%)

Appraise (05%)

(05%)

Firearms

Art / Craft

Fighting

Charm (15%)

Climb (20%)

Computer Use (05%)

Credit Rating (00%)

Cthulhu Mythos (00%)

Disguise (05%)

Dodge (half DEX)

Drive Auto (20%)

Elec. Repair (10%)

Electronics (01%)

Fast Talk (05%)

Fighting (Brawl) (25%)

Firearms
(Handgun) (20%)
Firearms
(Rifle/Shotgun) (25%)

First Aid (30%)

History (05%)

Intimidate (15%)

Jump (20%)

(01%)

(EDU)

Language (Other)

Language (Own)
Law (05%)

Library Use (20%)

Listen (20%)

Locksmith (01%)

Mech. Repair (10%)

Medicine (01%)

Natural World (10%)

Navigate (10%)

Occult (05%)

Persuade (10%)

(01%)

(01%)

Pilot
Psychoanalysis (01%)

Psychology (10%)

Ride (05%)

Science

Sleight of Hand (10%)

Spot Hidden (25%)

Stealth (20%)

Survival
(10%)

Swim (20%)

Throw (20%)

Track (10%)
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Samantha Taylor-Patel
Advokat

Birmingham

Islington 26

40 20 8

45 22 9

75 37 15

60 30 12

50 25 10

30 15 6

80 40 16

80 40 16

9

6

75

30 6

30 15 6

40 20 8

20 10 4
37 18 7

35 17 7
25 12 5

35 17 7

Spansk 36 18 7

Engelsk 80 40 16
60 30 12
50 25 10
50 25 10

25 12 5

60 30 12

50 25 10

Biologi 26 13 5

50 25 10

25 12 5

8

0

37 18 7

0



Jungle
1. dag

Trussel, men ingen fare

Den Hvide Bys ruiner
2. dag - ?

Trussel, kan komme 
til skade

Pyramiden/Templet
2. dag - ?

Trussel, kan komme
til skade

Jungle
Flugt, slut-scenarie

Trussel, kan dø
eller forsvinde

Flugt, slut-scenarie
Kan dø eller forsvinde

Flugt, slut-scenarie
Kan dø eller forsvinde



Inventory – Hvad alle har:

– Ildstål

– Vand til 3 dage

– Jodtabletter og vandfilter

– Proviant til 7 dage

– 2 sæt skiftetøj

– 1 hængekøje med myggenet

– Insektspray i rigelige mængder

– Machete

– Walkie-talkie

– Nylonreb

Gruppen har (og fordel gerne imellem jer): 

– 2 GPS units

– 2 telefoner med satellitopkobling

– 2 doser antivenin (slangemodgift)

– 1 fælles telt til spisning etc.

– 2 medkits

Robert Muldoon:

– Pistol med ammo

– Riffel med ammo

– Kniv i støvlen

Elizabeth Brooks:

– Lille pistol med ammo

– Kniv i støvlen



Tekst med normal font læses op for spillerne, når I er klar til at begynde. 

Fed skrift er beskrivelse/flavour som GM kan bruge til fortælling.

Intro: Den Hvide By

Mange mener at Den Hvide By – eller La Ciudad Blanca – er en simpel legende, eller

rettere et sammensurium af forskellige legender, fortalt af de lokale til håbefulde 

turister og amatørarkæologer, som med tiden er blevet til en enkelt historie.

En historie om en glemt by midt i den honduranske jungle, bygget i et sælsomt hvidt 

materiale som siges at ligne marmor og så alligevel ikke. Resterne af en civilisation, 

der hverken er Maya eller Inka, men noget ukendt og uopdaget.

Byens ruiner ligger efter sigende dybt inde i junglen i den bjergrige Mosquitia egn, et

af de vildeste og farligste steder på jorden, ufremkommeligt på alle måder undtagen 

til fods og selv dette er ikke klogt at begive sig ud i.

For de lokale fortæller også, at der er en grund til at byen aldrig er blevet fundet af 

videnskaben. Hvis man kæmper sig vej igennem den tætte, mørke underskov, undgår 

at blive bidt af slanger, stukket af skorpioner eller kæmpemyrer, revet i stumper og 

stykker af jaguarer og andet godtfolk, så kommer man stadig ikke levende derfra.

For legenden siger at den, der ligger øjnene på den fortabte bys hvide mure vil blive 

forbandet og at junglen ikke vil give slip på sit offer.



1.0: Helikopteren

– I sidder alle i en helikopter, der med en snerrende larm skærer sig gennem den 

blå, skyfri himmel over et sydende hav af endeløst grønt under jer. Junglen 

strækker sig hundredevis af kilometer i alle retninger, over bjerge og ned i dale,

kun afbrudt af klipper og sjældne glimt af floder, der bugter sig igennem 

landskabet, men for det meste er alt fuldstændig gemt under de sammenfiltrede

trækroner.

– Året er 2014. I er alle sammen mødtes in person for et par dage siden på 

hotellet i La Ceiba, en stor kystby i det nordlige Honduras, og har brugt de 

sidste par dage på at overkomme jetlag (for nogen) og gøre jer selv bedre 

bekendte med den opgave, der ligger foran jer.

– I er alle udstyret med høreværn og kan ikke kommunikere med hinanden lige 

nu, men I har haft et par dage til at se hinanden an, så hvad ser I?

Lad spillerne beskrive sig selv og evt. deres roller.

Hvis nogen vil spille en flash-back scene, så er det et godt sted. 

Måske har de hevet en af de andre til side i hotelbaren eller banket på en dør i ly

af natten?

– Efter show and tell er overstået: Efter I har fløjet i 2-3 timer,  nærmer 

helikopteren sig et område, hvor junglen bliver en anelse mere pletvis. Ned af 

bjergskråningerne er der store områder med oprevne træer og længere nede, 

mere plane flader af mørk jord, som tydeligvis er resultatet af store jordskred i 

området, måske efter kraftige regnskyl.

– Helikopteren lander i en lysning, der lige nøjagtigt er stor nok og flad nok til at

fungere som landingsplads. 

– I springer ud og ser jer omkring. Junglen er en næsten uafbrudt mur af grønne 

blade, filtrede lianer og skygger, der kan gemme på hvad som helst. 



Helikopteren: Et gammelt piskeris, har sikkert overlevet Vietnamkrigen. Malet i

en ærgerlig grå-brun farve.  Crew er en pilot og to vagter bevæbnet med AK-

47'ere.

Vagterne: Siger ingenting, svarer højst på spørgsmål med grynt eller 

hovedrysten , begge har militær fremtoning, ligner honduranere.

Piloten: Nervøs, vil gerne i luften igen hurtigst muligt. Kan svare, at han frygter 

narkokartellerne skyder dem ned, hvis de ikke overholder deres tidsplan. Peger 

ind i skoven til nordvest og siger at koordinaterne I har givet ham er to-tre clicks

den vej. 

Han vender tilbage om en uge på slaget. Hvis I ikke er her, er det bare ærgerligt.

Hvis I går ham på klingen, vil han sige at I ikke betaler ham nok.

Ringer I efter hjælp, vil det tage dem mindst to timer at nå frem.



1.1: Junglen,  DAG 1

– Helikopteren flyver væk og efterlader jer i lysningen. I ved hvilken retning I 

skal gå og cirka hvor langt. Men selvom to kilomater lyder af meget lidt, så 

skal hvert et skridt tages med omhu.

De skal bevæge sig smart, ikke hurtigt, og to kilometer kan hurtigt tage det 

meste af en dags gang.

Få Muldoon til at holde en lille tale om sikkerhed i junglen. Giv karakteren 

”Skema over fare i junglen”. Spørg evt. ind til om nogle af de andre lader til at 

være ukoncentrerede/ikke høre efter.

Er der noget udstyr, der skal tjekkes eller retning, der skal bekræftes?

Spillerne begiver sig langsomt ind i tykningen. Muldoon går først, men hvad er 

rækkefølgen?

– Med macheterne klar går I, én efter én, ind mellem de første mørkegrønne 

blade og mørket sænker sig omkring jer. Kun små glimt af lys og blå himmel 

kommer ned fra oven, resten er badet nærmest i tusmørke.

– Til gengæld mødes I af en brusen af raslende blade, knitren af knækkende 

grene i underskoven, dyrekald og insekters stille summen.

– Blade strejfer jeres arme, skuldre og hår, tunge og våde af fugt.

– Det er meget tydeligt for jer at junglen er et levende, åndende sted, som lægger

sig næsten klaustrofobisk omkring jer og opsluger jer.

Spillerne går i flere timer og bliver trætte, svedige og uopmærksomme. 

Undervejs sker der lidt af hvert.



Gå rundt om bordet og lad spillerne slå for stats nedenfor. 

Lykkes det, slipper de i god behold. Fejler de, får de måske en mindre skade  

eller en forskrækkelse – minus 1d3 SANITY.

Notér dig hvem der får skader; de kan vende tilbage som en værre skade senere 

i spillet.

Hændelse Stat Resultat

Muldoon: Du holder en arm op 
uden at sige noget, for at få de 
andre til at gøre holdt. Foran dig
på jorden kan du se spor efter en
jaguar i den bløde muld.

SURVIVAL GODT: Sporerne er gamle og du 
er ikke bekymret.
SKIDT: Du kan ikke tyde hvor 
gamle sporerne er. Du bliver 
nervøs. 
(Ingen mistet SANITY)

Nr. 2 i rækken: Du træder lidt til
siden med den ene fod og sidder
pludselig fast i mudret op til 
anklen. Du prøver at stemme i 
med den anden fod, men den 
synker også.

STR GODT: Du griber fat i en lian og 
trækker dig selv op med hjælp fra 
de andre.
SKIDT: De andre spillere må 
trække dig fri. Dine ben er trætte 
og ømme, og dine støvler er fulde 
af mudder. Du begynder at få 
vabler, mens I går videre. 
MISTER 1 HP

Nr. 3 i rækken: Du prøver at 
holde blikket rettet mod 
personen foran dig, men du 
kigger væk og pludselig svinger 
noget langt og brunt ned foran 
dit ansigt og du slår automatisk 
ud efter det med din machete.

DEX GODT: Du kapper, nærmest ved 
rent held, hovedet af en slange 
med din machete og springer 
forskrækket et par skridt tilbage.
SKIDT: Du rammer slangen med 
flad klinge, så den falder ned på 
jorden foran dig, levende og 
vanvittigt arrig.
Slå SVÆRT DEX
Lykkes det, spider du slangen 
inden den hugger til – slipper med 
skrækken og MISTER 1d3 
SANITY.
Fejler det, kommer spiller nr. 4 til 
undsætning og dræber den, men så
MISTER I BEGGE 1d3 SANITY 
pga forskrækkelsen.



Nr. 4 i rækken: Du snubler over 
en rod i skovbunden og støtter 
dig i et kort øjeblik til en gren, 
da du mærker noget kravle over 
din håndryk. Det er en meget 
stor, rødbrun myre.

DEX GODT: Du skynder dig at ryste 
myren af, inden der sker noget.
SKIDT: Myren piler op af din 
hånd og ind i dit ærme. Du prøver 
at kvase den, men den når at bide 
dig i underarmen. Du blændes af 
smerte, MISTER 1 HP. 

Sidst i rækken: Du ser 
kæmpestor  hvid blomst på 
størrelse med dit hoved og du 
må have et billede af den. Da du
kigger dig om, er resten af 
gruppen blevet opslugt af den 
tætte skov. Hvad gør du? 

SURVIVAL
eller
LISTEN

GODT: Du kan se grene, der 
tydeligvis er skåret ned med en 
machete  og kan svagt hører 
fodtrin foran dig. Du følger dem, 
indtil du indhenter de andre.
SKIDT: Du begynder at råbe om 
hjælp. 
ALLE ANDRE laver et LISTEN 
check. Resultat bestemmer hvor 
hurtigt du bliver fundet og hvor 
bange du når at blive.
MISTER 1d3 SANITY



1.2: Junglen, NAT 1

– Efter mange timers slid begynder solen at nærme sig bjergryggen mod vest og 

det er på tide at slå lejr. Det er for farligt at begive sig videre i mørket, selvom I

må være i nærheden af de koordinater Edgware har regnet sig frem til.

– I hænger jeres hængekøjer op, tjekker at regnslag og myggenet er fast forankret

og slår fællesteltet op mellem træerne for at kunne sidde ned og få noget at 

spise.

Spillerne kan koge vand over et Primus-apperat og spise deres MRE's (meals 

ready to eat). De kan ikke tænde bål, det er alting for fugtigt til.

Lad dem gøre som det passer dem og styrer fortællingen, før de går i seng, 

plaget af de mange lyde og svirrende insekter.

– Lizzie, hvad drømmer du om den nat?

– Er der andre, der drømmer (eller måske har svært ved at falde i søvn)?

En af spillerne (slå evt. for det) vågner midt om natten i udkanten af lejren uden 

at vide hvordan de er havnet dér. Måske er de gået i søvne?

De hører en lyd inde mellem træerne af noget stort, der bevæger sig. Måske et 

dyr? Men de kan intet se i mørket uden en lygte.

Efter et øjeblik famler de sig tilbage til lejren og går i seng i deres hængekøje

– Lad spilleren slå SURVIVAL.

– Lykkes det, sker der ingenting.

– Fejler de, notér det i dine noter. De får en skade senere i spillet fra 

Vanvidslisten, fx nr. 5.



1.3: Junglen, DAG 2

Alle vågner op den næste dag ved daggry, trætte, ømme og har sovet halvskidt i 

det fremmede miljø. Lejren er indhyldet i tåge og det er svært at se.

Spilleren, der gik i søvne natten før, kan prøve at overbevise sig selv om at det 

var en drøm, men finder kvaste kakkelakker under sine fødder.

Holdet kan diskutere og tjekke deres GPS og kort, hvis de vil prøve at planlægge

dagens rute.

Giv nogen et SPOT HIDDEN check.

Lykkes det, kan de finde et spor af kvaste kakkelakker, der leder imod nordvest-

siden af lejren.

Her kan de finde et stykke sten, udhugget som et jaguarhoved – BILLEDE 1. 

De er tydeligvis på rette vej.



2.0:  Den Hvide By, DAG 2

Junglen er lige så uigennemtrængelig som dagen før, men efter solen stiger på 

himlen og får tågen til at forsvinde, finder spillerne relativt hurtigt tegn på en 

tidligere civilisation.

Alle slår for SURVIVAL – den, der slår lavest skærer et par store blade ned med 

deres machete og finder resterne af en stenmur..

Spillerne træder igennem murresterne og finder …

– Det første I lægger mærke til er stilheden. Der er ingen raslen i træerne, ingen 

kald fra fugle eller hyl fra aber, ingen insisterende summen fra insekter. 

Ingenting. Efter en dag hvor I er blevet konstant bombarderet med sanseindtryk

er den pludselige ro nok til at hårene rejser sig på jeres arme.

– Det andet I lægger mærke til er, at lyset er lidt skarpere her. Der er næsten 

ingen vegetation på jorden, så I er ikke nødt til at skubbe og skære jer frem. De

høje, brede træer skærmer stadig for direkte sollys, men mellem dem er næsten

frit udsyn ud over det, I ved må være Den Hvide By.

Spillerne står på en lav skråning. Træerne spærrer noget af deres udsyn, men 

gennem stammerne kan de se rester af blege ruiner - lave firkantede huse af 

sten, der er både halvt og helt begravede af jord og faldne, rådnende blade. 

På nogle er det flade tag for længst faldet sammen, mens andre ser overraskende

velbevarede ud.

Hvad gør I?

(Herfra har spillerne ret frit spil i Byen og  ydersiden af Pyramiden. De kan gå 

på opdagelse som de vil, men bør have undersøgt alt/det meste inden de guides 

videre til Nat 2.



Den Hvide By – SYDØST:

Spillerne ankommer i den sydøstlige ende af dalen, som er højest oppe af 

skråningen. Her er de fleste huse forholdsvis intakte i forhold til længere nede, 

hvor bygningerne er delvist eller helt begravet i jord. 

Et par træer er væltet på jeres vej og skal klatres over – DEX, ingen penalty 

udover skrammer og beskidt tøj.

De kan nu undersøge byen til SYDØST, CENTRUM og NORDVEST.

Hus 1: Træerne er væltet gennem en husmur og gør det nemt at undersøge den 

sælsomme hvide sten alting er bygget af. Spillerne kan tage billeder og indsamle 

prøver eller undersøge stenarten med et rul – farven minder mest om marmor, 

men blødere, som sandsten? I ved ikke helt hvad det er.

Hus 2: Til højre for den sti I følger ligger en lav bygning, måske 3 x 3 meter, 

uden tag. Det har formentlig været lavet af træ eller palmeblade, der for længst 

er rådnet væk.

En eller to spillere kan gå ind. Gulvet er stampet jord, men dækket af visne 

blade og løst skidt. Der er to forhøjninger langs væggene, også dækket af skidt.

– Spillerne kan slå for at afdække forhøjningerne – evt. SLEIGHT OF 

HAND, DEX, ARCHAEOLOGY etc.

– Lykkes det, børster de blade og skidt til side. Det er to stenblokke, 

formentligt brugt som senge, men indskrevet på den ene er et par 

skrifttegn:

→ Rul ARCHAEOLOGY. Lykkes det, finder de ud af, at tegnene er 

hurtigt og klodset indskrevne i en Quechua-dialekt og betyder 

(Send/bring hjælp) (til mig) (i efterlivet/den næste verden).

– Lykkes det ikke → den nærmeste spiller børster blade til side og pludselig 

kravler noget over dine fingre og op af din håndryg. De springer 

forskrækket baglæns og MISTER 1d3 SANITY og notér deres navn i dine 

noter. De får en skade senere i spillet fra Vanvidslisten, fx nr. 1 eller nr. 3.



Den Hvide By – CENTRUM

– I går ned af skråningen og når frem til hvad I tror er midten af byen, der er 

større end I måske havde regnet med. Til alle sider går bjergskråningerne blidt 

opefter med tegn efter trapper udhugget i sten; bygninger, der engang har været

i flere etager af kampestensvægge, men nu er bunker af murbrokker omgivet af

tykke træstammer og knudrede rødder, der borer sig ind i stenene.

– Her har tydeligvis boet hundreder, måske endda tusindvis af mennesker. Det 

her er et kæmpestort arkæologisk fund, hvis I kan bevare og dokumentere det 

ordentligt.

– I bunden af dalen er flere af husene delvist eller helt begravet i den bløde jord. 

Selv her har den tunge regn og små jordskred haft deres effekt og jorden føles 

underligt svampet under jeres fødder.

Boldbane: I hvad I regner med er midten af byen, er der en stor åben plads, 

hvor dagslyset næsten trænger igennem trækronerne. Et par forfaldne standere 

i hver sin ende giver et fingerpeg om at det er en boldbane – brugt til en 

forgænger til basketball. 

– Med et ARCHAEOLOGY eller HISTORY check kan spillerne lære mere 

om historien bag spillet, som var mere brutalt end nu og blev brugt til at 

afgøre slagsmål eller uenigheder, endda krige mellem nabobyer, vælge 

personer til ofring til guderne etc. Meget vigtig for de indfødte 

amerikanske kulturer.

– Lige nu er det en forholdsvist åben plads, som måske ville egne sig til at slå

lejr på, hvis spillerne tør ligge på jorden.

Hus 3: Spillerne kan kigge sig omkring i midten af byen, men hvis nogen går lidt

væk fra gruppen → rul for LUCK.

– Lykkes det, kan de mærke jorden give efter og når at træde til side.

– Lykkes det ikke, smuldrer jorden under fødderne på spilleren og de falder 

et par meter ned i mørket. Rul DEX – fejles der tager de 1 HP skade.



– Et hus er tydeligvis blevet begravet af jord og skidt over mange år og nu er

der hul igennem det rådne tag ind i huset.

– Spilleren ruller for SPOT HIDDEN.

– Lykkes det, ser de et lille alter ved bagvæggen, hvor der står krukker, små 

statuetter og tallerkner af ler. Spilleren ser også ET PAR SKORPIONER 

kravle ud af et hul i væggen og krybe nærmere.

– Lykkes det ikke, ser de kun alteret og skorpionerne når at angribe deres 

støvler – de tager 1 HP i skade og minus 1d3 SANITY og tramper 

skorpionerne ihjel.

– Ser spilleren skorpionerne, kan de angribe dem med BRAWL med 

FORDEL – skorpioner er ikke hurtige (DEX og BRAWL på 20). 

– De trampes ihjel og spilleren kan undersøge kammeret.

– De andre spillere kan nu hjælpe dem op (hvis de vil) og evt. selv undersøge

kammer og alter. De kan med et BIOLOGY check finde ud af, at 

SKORPIONERNE formentligt ikke er giftige.

– På alteret ligger rådne rester af stof, en dug eller løber af en slags, med 

rester af potter og tallerkner af ler indskrevet med gyldne tegn og 

smadrede ikoner af sten. Samles de, ligner ikonerne primater, måske 

mennesker eller aber, det er svært at se.

– Nogen slår for INT. 

Lykkes det, kan de se at alt andet i kammeret er intakt. Måske er ting på 

alteret smadret med vilje?

→ Alle spillere i rummet ruller ARCHAEOLOGY eller HISTORY.

Lykkes det, kan de huske, at en del af azteker mytologi er, at alting har en 

sjæl. Ofres noget eller slås det i stykker, kommer det til den næste verden. 

Har nogen ville tage disse hellige ting med sig i døden?



Den Hvide By – NORDVEST

– I bunden af dalen, før skovbunden igen rejser sig mod bjergryggen mod vest, 

løber eller rettere løb en lille flod igennem landsbyen og ender i en stor brønd 

foran en overraskende velbevaret to-etagers struktur, der ligner et lille tempel 

eller måske toppen af en pyramide.

– Der er færre ruiner her, men de er større i areal og ser vigtigere ud, måske 

fælles bygninger som spisesteder eller markedspladser. Nogle har tage af sten, 

som stadig er intakte og virker solide. De lader til alle at pege imod brønden og

templet.

Brønden: 

– For enden af det udtørrede flodleje ligger en stor, dyb brønd, ca. 2 meter i 

diameter. Der er ingen mur eller barriere; det er et hul direkte ned i jorden med 

sider af ujævne stenblokke.

Undersøges brønden nærmere, kan spillerne prøve at teste hvor dyb den er fx 

ved at kaste en sten. Brønden er så dyb, at de ikke hører nogen lyd. Snakker 

eller råber de, kommer der et svagt, forvrænget ekko tilbage til dem.

Hvordan har et primitivt samfund gravet en brønd så dyb?

Pyramiden, DAG: 

– Templet er ved første øjekast en to-etagers pyramide med stejle trin midt for op

til toppen. Den er mindre end I måske havde forventet af lignende antikke byer.

På toppen af pyramiden kan anes noget der ligner en pavilion af søjler, som 

skygger for noget.

Foran templet på hver side af trappen står store, smukt udskårne hoveder af 

statuer, måske mennesker, måske aber, det er lidt svært at tyde. De stikker op af 

jorden og I kan ikke se om det bare er hoveder eller om de er dele af større 



statuer, som er begravet under jorden → Undersøges de nærmere (fx med 

ARCHAEO) kan spillerne gives LOKAL LEGENDE handout.

– Tættere på, kan I se at pyramiden er lavet af den samme ukendte hvidlige sten 

som de fleste af husene, skåret i store regelmæssige blokke. De er overgroet 

med mos og plantestængler.

– Hvor kan de lokale have fået stenene fra inde i junglen?

Spillerne kan vælge at klatre op på toppen af pyramiden → DEX eller Climb 

(ingen penalty, hvis det går skidt).

På toppen er en åben konstruktion af søjler, der støtter et stentag, som lige netop

strejfer trætoppene. Det er et mirakel at det stadig står oprejst.

Platformen er kvadratisk, måske 5 x 5 meter.

I midten er der en stor flad stenblok, et alter? Hvis det undersøges nærmere, er 

det en anelse skråt og har udskårne riller langs kanten, som leder ned til små 

huller i stengulvet, som for at lede væske væk …

Spillerne finder ingen vej ind i pyramiden, hvilket de finder ret mærkeligt.

Når det virker passende, sender du spillerne videre til NAT 2.

– Hvor slår de lejr?

– Bruger de nogle af ruinerne eller prøver de at hænge køjerne fra træer 

som på NAT 1?

– Planlægger de allerede fremtidige ekspeditioner, store pressemøder for at 

fremlægge opdagelsen etc?



Den Hvide By, NAT 2:

VÆLG i hemmelighed EN SPILLER (XX), der er væk fra sin køje i løbet af 

natten før du går videre.

VÆLG EN ANDEN SPILLER, der vågner pludseligt.

– Du vågner ved en lyd, en underlig lyd og du kan ikke med det samme 

identificere hvad det er, selv efter en dag med næsten øredøvende stilhed.

– Lidt efter lidt vågner resten af jer også ved den her underlige susen, næsten 

som vindpust, PUST PUST PUST, men rytmisk som et åndedrag.

Spillerne forlader deres køjer for at undersøge sagen nærmere og opdager, at 

XX er forsvundet. Det er bælgravende mørkt og de hvide ruiner er kun synlige 

som skygger i disen. Den eneste lyd er den mærkelige susen, PUST PUST PUST.

De kan tage tøj på, pakke sammen eller styrte afsted i strømpesokker hvis de vil,

men prøv at notere om nogen efterlader vigtigt udstyr i lejren. 

De får det højst sandsynligt ikke igen :-)

TILBAGE TIL XX:

– Du vågner med et sæt og du er ikke i din køje. Du er faktisk ikke engang i 

lejren mere. Du står oprejst, fuldt påklædt, men på kanten af brønden foran 

pyramiden, med støvlesnuderne et par cm ude over kanten.

– Du stirrer ned i det mørke dyb, stiv af rædsel, og du kan mærke en vind imod 

dit ansigt, den første vind du har følt siden i går morges. Den lugter sært, tørt 

og støvet, men du har svært ved at fokusere med afgrunden lige foran dig.

– Du føler dig selv svaje med vinden, let frem og tilbage. Det føles nærmest som 

om dybet kalder på dig og jo dybere du stirrer ned, jo sværere bliver det ikke at

tage et skridt fremad og lade dig selv falde → SANITY CHECK



LYKKES DET, slår spilleren for POWER.

LYKKES DET OGSÅ, snubler de baglæns væk fra hullet og bliver fundet af de 

andre, der har set det hele på afstand → Mister 1d3 SANITY for 

forskrækkelsen.

LYKKES SANITY CHECK IKKE, løfter spilleren langsomt foden og læner sig 

forover.

RESTEN AF SPILLERNE slår DEX for at komme løbende bagfra og trække 

dem tilbage fra kanten → ALLE mister 1d3 SANITY for det de næsten var 

vidner til.

– Notér hvem Brøndens ”offer” er – de får nr. 4 fra Vanvidslisten, så snart 

spillerne kommer ind i pyramiden på NAT 2.

FEJLER ALLE mod forventning DERES DEX CHECKS, reddes offeret stadig, 

men noget fra deres Inventory rives itu eller falder ned i brønden og mistes for 

altid – fx et våben, gps unit eller en pung med antivenin rives af et bælte eller 

falder ud af en lomme og er nu væk.

På den anden side af brønden,  et stykke oppe af de stejle trapper til pyramidens

top kan spillerne nu se en mørk åbning indad, hvor der tidligere på dagen var 

ingenting, kun trappetrin.

Det er fra denne åbning, den underlige susen kommer i rytmiske pust af  varm 

vind fra pyramidens indre.

– Det føles uvirkeligt, helt forkert i den mørke kølige luft i junglen, og det gør jer

alle sammen ilde til mode, mest fordi det minder jer om noget, som føles lige 

uden for jeres rækkevide →  INT CHECK TIL ALLE.

Spillerne vil gerne FEJLE dette rul: Hvis checket lykkes, går det op for dem at 



vindpustene mest af alt minder dem om … vejrtrækning - SOM OM 

PYRAMIDEN TRÆKKER VEJRET. Disse spillere mister 1d3 SANITY.

Pyramiden, NAT 2:

Spillerne klatrer i samlet flok op af pyramidens side. Åbningen sidder måske 10 

meter oppe, i det øverste 'trin' af pyramiden. Den er måske 1 meter bred og 1,5 

høj, forbavsende lille, men de vil alle SVÆRGE på, at den ikke var der tidligere 

på dagen. 

Med jævne mellemrum blæser en lun vind ud af hullet og blæser sand og støv 

med sig indefra.

Spillerne kan bevæge sig ind uden de store problemer og ender i et lille stenrum,

ca. 5x5 meter. Væggene er af store, tunge sten og loftet er lidt højere end døren, 

de kan lige nøjagtigt stå op. 

På væggene er smukke, men slidte udsmykninger, malerier af blå himmel, 

grønne trætoppe og flyvende fugle.

I midten er en stor statue, et kæmpe hoved, der stikker op af gulvet, og så tæt på 

kan ses detaljer, som var svære at tyde på de mindre statuetter spillerne har 

fundet. Ansigtstrækkene minder mest om Planet of the Apes, en blanding af abe 

og menneske og det forekommer meget tydeligt, at skabningen er intelligent.

Bag statuen er en trappe nedefter. Det eneste lys er det fra spillernes lygter.

Rummet nedenunder er lidt større og indeholder endnu en statue, kroppen af 

abe-væsnet, men med skuldrene mod loftet og hofterne mod gulvet. Hovedet var 

på første plan, kroppen på andet plan og formentlig benene på etagen under jer, 

som om pyramiden er bygget op omkring statuen, som om den var der først. 

Bag ryggen går endnu en trappe nedefter.

Vinden blæser stadig omkring dem med jævne stød, PUST PUST PUST.



Næste etage er større igen og vægten af sten er mærkbar. Det går op for 

spillerne, at de nu må være under jorden og pyramiden fortsætter nedefter, den 

er meget større end de tidligere har troet.

Statuens ben stikker ud af loftet og fødderne hviler på stengulvet.

– Få spillerne til at slå for SPOT HIDDEN → der er en åbning mellem 

statuens fødder, som leder til en ny trappe, men denne her er smallere og 

stejlere, måske 0,75 x 0,75 meter.

– Spillerne bliver nødt til at kravle ned og de kan ikke have deres oppakning

med (hvis de har den med).

– Spillerne skal klemme sig ned og kravle ned af de stejle trin, næsten som 

en hønsestige. Det er trangt, det er klaustrofobisk og selvom de ikke rigtig 

kan falde nogen steder, så kan de heller ikke komme hurtigt væk. I flere 

minutter er de fanget med kun hinandens stakåndede vejrtrækning og 

vinden, der blæser rytmisk omkring dem. Det føles som en evighed.

ALLE slår for SANITY CHECK

– LYKKES DET, kommer de ned bange, men uskadte.

– LYKKES DET IKKE, slås for INT. Spillerne vil gerne fejle, for ellers går 

det op for dem, at vind IKKE KAN KOMME FRA JORDENS INDRE, 

HVAD FOREGÅR DER HER, DET ER UMULIGT! Og får en MILD 

condition fra Vanvidslisten.

– Hvis de har en i forvejen (fra brønden), eskalerer den til ALVORLIG.

Spillerne er i en lav, smal gang. Alle er nødt til at dukke sig/gå i knæ og kan ikke 

længere gå oprejst. Lygterne flakker rundt på væggene og deres ansigter og 

længere ned af gangen.

Gangen munder ud i en bredere gang med smukt udsmykkede vægge med 

relieffer og vægmalerier. Til venstra side løber gangen langt ind i mørket og 



overfor er endnu en lav, smal gang som den de kom ud af (se tegning).

Malerier Malerier Malerier

Malerier Malerier

       Brønden

Lad nogen undersøge malerierne med ARCHEO eller lignende. Med hjælp fra 

deres lommelygter, kan de tyde noget af Den Hvide Bys historie.

Lad spillerne få beskrivelserne af VÆGMALERIER, en efter en, mens de 

bevæger sig ned af gangen.

For enden af gangen er en stor døråbning, og da spillerne kommer nærmere og 

nærmere kan de fornemme at vinden er ved at lægge sig og at deres lommelygter

ikke er det eneste lys – der er en glød, et varmt lys der skinner inde fra 

kammeret og en fjern rytmisk lyd, måske af trommer?

                                                                              Vind kommer herfra

??

Gang med
       Malerier                                              

Portal



– Det er et enormt underjordisk kammer, lygterne kan knapt nå væggene eller 

loftet over jer, men det er ikke det først I lægger mærke til. Midt i kammeret er 

en platform og på den står en port? Døråbning?

– Tåge og dis strømmer fra åbningen og hen over gulvet mod jer og igennem 

portalen kan I se glimt af bevægelse og nu kan I høre trommerne og en skrigen 

og kaglen som om et dyr prøver at synge? Det er en fuldstændig fremmed og 

frygtelig lyd, og nu kan I også se skyggen af dansende skikkelser på den anden 

side af døren, riften, portalen? I ved det ikke! 

Men bag skikkelserne ser I glimt af trætoppene oppefra, som fra toppen af en 

pyramide, og træerne har en underlig rødbrun farve i middagssolens lys og 

over dem kan I se en klar og skyfri lysegrøn himmel.

Endnu et SANITY CHECK

Lykkes det, tvinger de panikken væk og kan gøre som de vil.

Lykkes det ikke, mistes 1d3 SANITY og slås for INT.

Lykkes det ikke, tror de ikke på hvad de ser og kan foretage sig hvad de vil.

Lykkes deres INT rul, går situationens alvor op for dem i al dens frygt og gru og 

de går i panik → giv en ALVORLIG condition fra vanvidslisten og spilleren går i

panik.

HVAD SKER DER HEREFTER? 

– Laver spillerne høje lyde (skrig, skud etc.) begynder væsner at strømme 

igennem portalen imod dem.

– Går de i panik og løber fra de andre?

– Løber de, kan de komme til at dreje ad gangen til venstre i stedet for højre

og ende ved bunden af brønden → CLIMB for at komme op eller de kan 

vende om.



– Hvis alle løber på én gang, kan der blive kamp om at komme først op af 

den smalle trappe → duel på DEX

– På turen op gennem pyramiden, husker de så at samle deres oppakninger 

op i pyramiden eller ude i lejren?

– Når de løber ned af pyramiden, undgår de så at falde i brønden? 

→ vurdér spillernes niveau af Vanvid og panik og lad en eller flere slå for 

DODGE.

HVIS NOGEN HAR SKUDT eller på anden måde alarmeret væsnerne, bliver 

spillerne forfulgt ud gennem pyramiden og muligvis ned gennem landsbyen.

SLUTNING – FLUGT ind i junglen, NAT 2/MORGEN 3:

Landsbyen er mørk og stille som før og ruinerne er sorte siluetter mellem 

træerne. Har spillerne brugt lang tid i pyramiden, er tågen måske begyndt at 

stige op fra den fugtige jord og gør det endnu sværere at se i mørket.

Herfra er spillerne meget overladt til eget held og terningslag. Vælger de at 

hjælpe hinanden, kan de få FORDEL på rul, men er måske lidt langsommere.

De kan også få lov til at slå individuelle rul mod en FARE og ved en SUCCES 

vælge om de vil hjælpe hinanden eller ej.

– Hold øje med rækkefølgen af spillere undervejs. Løber nogen fx fra de 

andre med et fantastisk DEX rul? Eller bare med vilje?

– Husker nogen AF SIG SELV at ringe efter helikopteren? Har nogen stadig

deres gps unit og kan vise vej mod landingspladsen?

– Har de ingenting og er dårligt forberedt, kan deres terningslag blive 

sværere. Niveau af panik og VANVID kan tages i betragtning af GM.



Ved kanten af junglen kan spillere med intakte GPS units prøve at greje hvad 

retning de skal løbe i.

→ NAVIGATE rul

Der er (forhåbentlig) 2 GPS Units - der kan slås 2 gange. Uanset udfald er 

spillerne med GPS Units sikre på, at de løber den rigtige vej.

Måske har spillerne allerede naturligt dannet en rækkefølge, ellers lad alle slå 

2d10 for hvor hurtigt de løber, jo lavere jo bedre. Slår nogen næsten det samme, 

kan de evt. følges ad.

Runde 1: Lad alle spillerne slå imod deres SURVIVAL (alm. sværhed).

Lykkes det, kæmper de sig igennem junglen uden de store problemer.

Lykkes det ikke, følg tabellen for hvad de møder.

Møder nogen den samme fare, kan de også bekæmpe den sammen.

I nogle tilfælde, kan spilleren råbe på hjælp. Så slår de nærmeste 2 spillere i 

rækkefølgen for LISTEN og vælger derefter selv om de vil hjælpe (hvis de stadig

er i live ...)

DØDSLISTE:

11 → 20 Kviksand Du mærker pludselig dine 
støvler synke ned i blød 
jord og du prøver at kæmpe
dig fri, men du synker bare 
længere ned.

INT check
GODT → du ved hvordan 
man kommer fri
SKIDT → råb på hjælp eller 
slå for SURVIVAL
Fejler alt, drukner spilleren.

21 → 40 Jaguar Du hører for sent noget 
MEGET stort bevæge sig i 
buskadset foran dig og 
inden du kan reagere, 
springer en kæmpe jaguar 
imod dig med snerrende 
kæber.

Hvad gør spilleren?
Der kan bruges BRAWL, 
våben, DODGE osv. men de 
vælger selv.
Såres jaguaren, stikker den af,
men hvis et par terningsslag 
fejler, angriber den og knuser 



spillerens kranium mellem 
sine stærke kæber.

41 → 60 Faret vild Du løber forvildet gennem 
junglen, grene slår dig i 
ansigtet og river huden til 
blods. Du kan ikke længere
høre de andres 
vejrtrækning eller løbende 
fodtrin.

HAR SPILLEREN EN GPS?
Slå med fordel for NAV.
Ellers alm. rul
GODT → de har en 
fornemmelse af den rigtige 
retning og løber videre.
SKIDT → DE TROR, at de 
har den rigtige retning og 
løber videre.
Råber de på hjælp, kan de to 
nærmeste spillere slå for et 
SVÆRT LISTEN check.
Fejler alt, er de faret vild i 
junglens mørke.

61 → 80 Piratfisk Du bryder igennem et tæt 
buskads, tumler 
hovedkulds ned af en stejl 
skrænt og lander i grumset 
vand med et plask. 
Det er dybt og I har sgu da 
ikke krydset en flod på vej 
mod byen?! 
Dit tøj og oppakning vejer 
dig ned og du må kæmpe 
for at træde vande.

Slå for SWIM.
GODT → Du kæmper dig 
mod den modsatte bred, du 
skal bare op og videre.
SKIDT → Du mærker 
bevægelser i vandet, som af 
mange små dyr og mærker 
dem strejfe imod dit tøj.
Slå for SVÆRT SWIM.
GODT → Spiller overlever.
SKIDT → Spiller bliver spist 
på grufuld vis.

81 → 100 Fer-de-lance Du haster igennem junglen 
uden rigtigt at se dig for og 
springer over væltet træ i 
skovbunden. Da du lander, 
ser du i et splitsekund 
noget langt pile ud under 
træet ved dine fødder.
Det er en slange i brune og 
grå nuancer, to meter lang 
og på tykkelse med din 
underarm og den springer 
mod dig, inden du når så 
meget som at skrige.

Slå SVÆRT DEX.
Lykkes det ikke, når spilleren 
slet ikke at reagere, før de 
bliver bidt.
Lykkes det, får de én action.
Hvad gør spilleren?
Der kan bruges BRAWL, 
våben, DODGE osv. De 
vælger selv, men det bliver et 
SVÆRT rul.
GODT → Spilleren angriber 
slangen eller undgår den og 
stikker af.
SKIDT → De bliver bidt.
HVIS SPILLEREN BLIVER 



BIDT – har de modgift på sig?
Så kan de overleve og stadig 
nå helikopteren i tide (hvis 
den er der).
Ellers dør de efter et par timer,
alene og blødende fra alle 
kropsåbninger, i skovbunden.

(De fleste spilleres SURVIVAL skill er på standard 10%. Lizzie og Muldoons er 

højere (35% og 75%) og har derfor betydeligt bedre chancer for at overleve her, 

men alle kan i princippet dø, inden de når helikopterpladsen.)

Runde 2: Alle de overlevende når efter flere timers hård kamp frem til 

lysningen, hvor helikopteren landede.

HAR NOGEN HUSKET AT TILKALDE PILOTEN?

Hvis ja – så er helikopteren der og de kan flyve mod nærmeste civilisation.

Hvis nej – så skal de vente yderligere to-tre timer.

Er nogen blevet bidt af en slange og har taget modgift, skal de have 2. dosis nu 

for at overleve. 

Er denne dosis forsvundet sammen med en død spiller, begynder deres bid at 

hæve voldsomt og lække betændelse, de begynder at bløde fra mund, næse og 

øjne og deres blodtryk falder drastisk.

– Har nogen et medkit, kan de slå imod MEDICINE på 10% og holde dem i 

live i helikopteren/indtil den kommer. Ellers går de i koma og dør.

EPILOG  – MORGEN 3 og efter:

Hvad sker der med de overlevende? Hvis der er nogen?

Tager de tilbage til deres liv og lader som om intet er sket? Fortæller de alle de 

møder, om hvad de har set?



Hvis de har meget lav SANITY, vil nogen så tro på dem?

Er nogen blevet bidt af slanger eller andet kryb, vil dette have konsekvenser for 

deres helbred – hospitalsbesøg, måske koldbrand eller ambutation?

→ BILLEDE 3

TIL EVT. USKADTE OVERLEVENDE – flere uger senere:

– Det begynder som en kløen fra et insektbid på din arm. Ganske almindeligt, det

ligner mest bare en bums, der er gået lidt betændelse i.

– Men så bliver det værre.

– Huden omkring bidet går nærmest i opløsning, rådner væk indtil du har et stort 

åbent, væskende sår med rød-sorte rande ind i dit kød. Så begynder det at klø 

igen, omkring din mund, omkring din næse. → BILLEDE 4

– Lægerne ryster på hovedet. De tager endeløse blodprøver, hudprøver, sender 

dig fra klinik til klinik uden held. Lige indtil de finder en specialist i tropiske 

sygdomme.

– Lægen fortæller dig at du har fået en parasit igennem et insektbid, at det hedder

LEISHMANIASIS og er ret normalt i fattige dele af Mellemamerika, at det 

kræver en voldsom medicinsk behandling, men at du nok skal blive okay igen, 

det vil bare tage lidt tid.

– Men du ved bedre. For du ved, hvad det er, der har fat i dig. Og du ved, at det 

ikke vil give slip, før det er for sent.

SLUT



Flavour til GM: Ting, der er gode at vide

– Scenariet er inspireret af dele af Douglas Prestons bog "The Lost City of the 

Monkey God", en virkelig fortælling om Steve Elkins´ ekspedition ind i den 

dybeste honduranske jungle. Elkins har en indirekte rolle i scenariet, mere om 

det et par linjer længere nede!

– Bogen kan findes ganske gratis på Ereolen.dk som e-bog og lydbog. Det er 

ikke værd at læse hele bogen, men de første par kapitler giver dig et rigtig godt

overblik over hvor vi er på vej hen og hvor farligt det bliver. Derudover er 

Wikipedias side om La Ciudad Blanca meget informativ. Men I skal ikke 

tvinges til at læse lektier; det er ene og alene til de nysgerrige.

– Har du ikke haft tid til at skimme "The Lost City of the Monkey God", så skal 

du vide, at Steve Elkins er filmdokumentarist og at han i 2012 fik lavet et 

topografisk kort over Mosquitia regionen, som han mente kunne lede ham til 

Den Hvide By eller andre ruiner.

– Med LIDAR (helt forsimplet: laser radar) kan man se gennem junglen og finde

menneskeskabte konstruktioner på jorden, som fra luften er gemt af træerne.

– Mit hoved-kanon er, at Elkins præsenterede sin opdagelse til British Museum 

for at søge støtte til en ekspedition, og at Edgware i den forbindelse 'fandt' 

kortet, kopierede det og begyndte at samle sin egen gruppe. Derfor er det også 

vigtigt at komme hurtigt afsted (inden Elkins' ekspedition i 2015), også uden 

de allerbedste forudsætninger og forberedelser.

– En anden indlysende inspirationskilde er H.P. Lovecraft. Jeg har i denne 

omgang ladet mig inspirere af ”The Nameless City” (klaustrofobisk 

underjordisk tempel og portal til anden verden) og ”The Transition of Juan 

Romero” (klaustrofobisk mine og portal til anden verden). Dem finder du også 

gratis online.

– Honduras er et forholdsvist fattigt land med et usundt afhængighedsforhold til 



USA's narkomarked og frugtimport; det er den originale bananrepublik. 

Politisk er landet meget ustabilt med mange militærkup og små borgerkrige og 

drives i store træk gennem korruption, bestikkelse og narkosmugling. Spillerne

skal ikke regne med hjælp af nogen slags fra officiel kant.

– Antivenin i den kaliber I skal bruge er virkeligt dyr, flere tusind dollars pr. 

dosis. Teamet havde knapt råd til de 2 doser de har med. Det kan måske 

sammenlignes med Titanic – er uheldet ude, har I ikke nok redningsbåde til 

alle.

– Har I en spiller for lidt (4 i stedet for 5) kan Samantha Taylor-Patel udelukkes 

eller Robert Muldoon spilles som NPC af GM. Og ja, han er 100% inspireret af

karakteren fra Jurassic Park af samme navn. Giv en belønning til den første 

spiller, der siger ”Clever girl” :-)



Vanvidsliste: Kan bruges som inspiration til mild og alvorlig Insanity, når det 

passer ind i historien eller ved fejlede SANITY CHECKS i løbet af NAT 2.

Slå en terning for at vælge eller brug den, der er mest relevant i øjeblikket.

Mild Alvorlig

1: Du har på et eller andet tidspunkt fået 
et insektbid på din venstre hånd.
Du har slet ikke lagt mærke til det, men 
nu er det begyndt at klø, og det klør og du
klør igen og det går ikke væk.
Det bliver bare ved og ved og ved.

Biddet på din hånd har fået en usund 
grønlig farve og kløen er taget til, det er 
næsten ulideligt.
Så du bliver ved med at kradse og der går
hul og blodet begynder at løbe ned af din 
hånd. Og det bliver ved med at klø og du 
har blod under neglene nu, blod op af dit 
ærme, smurt ud over dine hænder og det 
bliver stadig VED MED AT KLØ!

2: Dine øjne begynder at svie, som om du
har gnedet dem med noget støv eller skidt
på fingrene. Du tørrer dem i ærmet på din
skjorte, men de bliver ved med at svie og 
løbe i vand og det er svært at se helt klart.

Den sviende fornemmelse i dine øjne 
tager til, hele dit ansigt krøller nærmest 
sammen i smerte. Du gnider dine øjne 
desperat, tårerne løber ned over dine 
kinder. Hvis du blinker kraftigt, kan du se
klart i et par sekunder, men så begynder 
smerten igen.

3: Dine øjne begynder at irritere dig lidt. 
Det er som om lyset spiller dig et puds.
Lyset reflekteres i små gnister som 
blænder dig fra hver blank overflade på 
jeres påklædning og udstyr og hver gang 
er du nødt til at blinke for at få de skarpe 
lysglimt til at forsvinde.

Du blændes fuldstændigt i et kort øjeblik.
Du blinker og spærrer øjnene op og i et 
par sekunder ser verden næsten normal 
ud, men lyset er stadig for skarpt.
Så ser du på dine kolleger og du er lige 
ved at skrige.
Deres øjne er fragmenterede og glitrende 
som et insekts, som om de er lavet af 
knust spejlglas, der reflekterer lyset 
tilbage, fuldstændigt umenneskeligt.

4: Et pludesligt vindpust rammer din ryg, 
som om nogen åbnede eller lukkede en 
dør bag dig. Du kigger dig om, men der 
er ingenting.
Og så sker det igen; pust, pust, pust.
Det går op for dig, at det ikke er vindpust.
Det er en vejrtrækning, lige bag dig, som 
kildrer i dine nakkehår,  men der er ingen.

Den vejrtrækning du har kunne mærke 
mod din nakke holder op og du når lige at
ånde lettet op.
Så begynder det igen, lige bag dit højre 
øre, og denne gang er det ikke kun 
følelsen af en vejrtrækning, men også 
lyden, der gennemtrænger dit hoved.
Pludselig kan du høre en hvisken, en 
underlig intens messen, som fylder dine 
ører og bliver højere og højere og 



stemmerne overdøver alt andet, og du 
holder hænderne for ørerne og du kan 
ikke lukke dem ude.

5: Du føler noget småt med mange ben 
kravle på din hals og du børster det 
hurtigt væk. Men så begynder det at 
krible ved din albue. Og på dit lår under 
dine bukser. Og i hovedbunden. Hver 
gang du får et insekt børstet af, kan du 
føle et andet kravle et sted på dig og du 
kan ikke se dem, men du kan føle dem og
du ved de er der.

Den konstante kriblen og kravlen på din 
hud tager til. Du forsøger stadig 
krampagtigt at børste dem væk igen og 
igen, men du kan ikke se dem. Måske er 
det fordi de slet ikke er der? Eller måske 
kan du ikke se dem fordi de allerede har 
bidt sig fast og og har boret sig ind i dit 
kød og nu kravler rundt inde i dig, inde 
under huden, hvor du ikke kan nå dem og
få dem ud. Du kan ikke få dem ud! DU 
KAN IKKE FÅ DEM UD!



(klip ud og giv til spillerne)

LOKAL LEGENDE:

De lokale i Honduras fortæller om Den Hvide By, at den er inspiration for legenden 

om El Dorado: et velstående samfund, rigt på guld og historie, gemt væk i junglen fra

de hvide besætteres blik. 

Den kaldes også Abegudens By, fordi den lokale stamme efter sigende tilbad en 

abelignende skikkelse, der ifølge legenden havde bortført tre menneskekvinder og 

befolket Byen med halvt abe-halvt mennesker, som var tættere på guderne end 

almindelige dødelige. 

Alle, der vovede at angribe byen, blev straffet af guderne med sygdom, lynnedslag 

eller det, der var værre og ingen med ondt i sinde kunne slippe levende derfra.

Liste over vægmalerier i pyramiden (klip ud og giv en efter en til spillerne)

1. maleri: Tegningerne viser et par enlige skikkelser, som mest ligner mennesker, der 

finder dalen i junglen og statuen af abeguden, som står som en enlig søjle op af 

jorden. Mellem dens fødder anes et skinnende lys nedefra.

2. maleri: Dalen er blevet et folkerigt samfund med travlhed og velstand, befolket 

med abe-mennesker, der dyrker jorden, bygger pyramiden og ofre deres fjender for at 

få gudernes velvilje.

3. maleri: Flere mennesker – fremmede -  ankommer til dalen, og med sig bringer de 

nye våben, grådighed og sygdom. Indbyggerne bekæmper dem, men nogle bliver 

syge med frygtelige sår og flere fremmede ankommer.

4. maleri: De fleste af de fremmede slagtes og ofres, men himlen bliver mørkere over 

byen og abe-menneskerne begynder at bevæge sig mod pyramiden og forsvinde ind i 

den. 



5. maleri: Femte sæt tegninger er lidt anderledes: byen er tom og overgroet, som om 

lang tid er gået. Faktisk ligner det meget den by, I selv har set, med halvt begravede 

huse, der ligger i ruiner. Over byen og de mørke trækroner er himlen nattemørk, men 

med et meget detaljeret mønster af tydelige stjerner aftegnet på væggen.



Skema over fare i junglen, udleveres til Robert Muldoon

Fare Fareniveau Beskrivelse

Fer-de-lance 
(Centralamerikansk 
lansehoved) og 
andre giftslanger

Ekstremt 
højt

Fer-de-lance og Koralsnoge er overalt i junglen 
og er ekstremt giftige.
En Fer-de-lance kan springe op til 1,8 meter og 
bide igennem næsten hvad som helst, også 
støvlelæder.
Bliver I bidt, kan helikopteren ikke nå frem i 
tide, medmindre I bruger en sprøjte med 
modgift. Selv da skal hjælp tilkaldes omgående.

Jaguarer Relativt Jaguarer er enlige jægere og angriber sjældent 
mennesker. Når den gør, går den efter hovedet 
og kan knuse kraniet mellem sine stærke kæber.

Kæmpemyrer Relativt Også kaldet 'Bullet Ants' grundet mængden af 
smerte, hvis de bider dig. Kan undgås af den 
opmærksomme vandrer, men talrige bid kræver 
lægehjælp.

Kviksand/mudder Relativt Brug en stav eller lignende til at afprøve jorden 
foran dig med. Især vigtigt efter voldsomme 
regnskyl. Sidder du først fast, er du let bytte for 
andre farer.

At fare vild Højt Følg altid flokken og vær opmærksom på dine 
omgivelser. Bevoksningen er ofte så tæt, at kun 
en meters afstand gør dig usynlig for dine 
rejsefæller. Støjen fra vind, regn og dyr kan gøre
råb om hjælp svære at høre.

Myg og sandfluer
/parasitter

Højt Brug rigeligt insektspray og dæk dig til om 
natten. Desinficér insektbid grundigt. 
Eventuel infektion vil vise sig indenfor timer, 
dage eller uger.

Beskidt vand Højt Rens altid lokalt vand grundigt inden indtagelse 
for at undgå livstruende diarré.



BILLEDER: Klippes ud og gives til spillerne undervejs

BILLEDE 1: Jaguarhoved udskåret i sten

BILLEDE 2: Fer-de-lance

 



BILLEDE 3: Billede af nekrotisk ben som følge af slangebid

 

BILLEDE 4: Åbent sår som følge af Leishmaniasis

 



Lord Edgware's LIDAR-kort


