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Baggrund: 

Som følge af begivenhederne skildret i sidste års 

turneringsscenarie, er det blevet muligt for menne- 

skene i Talgåtedt at vende tilbage til området vest 

for Fosselfloden uden at frygte for angreb fra de 

udøde. Denne udvikling har bekymret forskellige hu- 

manocoider i området - især skovtroldene - de goblins, 

der bor i byen Kalsheims ruiner. 

len der er også dem, der gør noget ved problemet. 

Den lærde jætte Dirgod kontakter skovtroldenes høv- 

ding og præster og foreslår en løsning. Han ønsker Øg 

deres hjælp til at vække en ur-gammel åndemaner fra 

sin dvale i en gammel grav i området. Denne onde 

åndemaner vil han så sætte på menneskerne i ele 

Falslet. Dette gør han for at forhindre menneskenes 

fremtrængen i området. 

Dette kræver at et offer gives levende til ånde- 

maneren, ved at det lukkes ind i hans grav. Derfor 

bortfører gkovtroldene nogen folk fra Falslet mens 

de samler bær i skoven, Disse transporteres hurtigt 

til graven, hvor en af dem udvælges og smides ned i 

graven. 

Her bliver hun besat af åndemaneren, der benyt- 

ter den næste tid til at opvække sine døde følgere 

og tjenere i nye uhyggelige skikkleser. 

I mellemtiden venter Dirgod og Skovtrolds-ypper- 

ste præsten ved grsven på resultaterne. For en sikke 

kerheds skyld har de de andre ofre i baghånden. 

1 
SPIKKER INTRODUKTION 2 

Scenariet starter en augustefterniddag 2 ar og 9 s 

måneder efter sidste års tumerikgs-scotarie, Usikkerhed 

præger Falslet., Fire af den nye bys beboere er ikke vendt 

hjem fra en bær-samletur i skoven. Det ville nok ikke gøre 

folk så nervøse i sig selv, hvis det ikke var for nogle 

forskellige ting. 

Gamle Bjarke Troldetamper erindrer, at han netop har 

haft en højst ubehagelig drøm den nat - noget med ild og 

jammerråb,., Ug ingen i Falslet tør tvivle pa Bjarkes drøm- 

me. 

Flere af byens indvånere kan bevidne, at skovtroldene har 

rørt lidt meget pa sig på det sidste. Ellers har de ynke- 

lige skravl jo ikke turdet gøre noget. 

Og endelig har Appolodorus Kxrystalgiates prøvet at tage 

varsler af situationen - varslerne var ikke gode. 

Sluttélig er en af de forsvundne Torstein Haraldssons 

kune Helga. Der er ingen tvivl i Torsteins sind, Han må ud 

at lede. Og hans våbenfæller mener ikke, at de kan lade ham 

ga alene ud. 

Således starter eventyret,



Struktir. 

Efter at have fået efterretningen om folkenes for- 

Svinden, kan spillerne vælge enten at undersøge 

skoven = eller søge oplysninger direkte i skovtrol- 

denes hovedkvarter i Kalsheim 

Hvis de undersøger skoven, vil de blice opdaget af 

en gruppe goblins og bugbearé, posteret for at dæk- 

ke bortførergruppen, Når disse er besejret, kan de 

ved udspørgelse eller ved at følge Spor få at vide, 

hvor bortførene er draget hen. Alternativt kan de 

gå mod Kalsheim,. 

Hvis de angriber kalshein - eller prøver at opsnap= 

pe enkeltgoblins for at udspørge dem, må den indi- 

viduelle DM råde, som han synes bedst. Informatio- 

ner på byen er fremlagt. Her bør de skaffe sig op- 

lysninger på-a$ nolk til at komme vedere. Eventu- 

elt vil de vende tilbage herfra til bortførselsstede 

det. 

Følger man sporét fra bortførselsstedet, vil man i 7 

løbet af natten løbe ind i en gruppe undeads, hvil 

ket kan give spor om sagens natur, hvis man forbin- 

der deres tilstedeværelse med bortførelsen. 

  
   

   
være draget fra 

ruppen overfal- 

med sel 

Herefter vil de efter et stykke tid ankomme til 

graven, Évor der er en lejr beståendesaf Bugbears, 

Goblins og et par trolde. Goblinpræsten vil komme 

ind i kampen efter et par runder, og Dirgod først 

senere, Her er mulighed for at undgå kamp mod Dir- 

god ved at besejre hans champion. 

I graven er der nogle alkover (med-urdents, ders 

græber;—hvis-forstyæret), og en nedgang til selve 

død åndemanerens grav. 

Hernede vil man efter nogen søgen finde Helga (be- 

sat af åndemaneren),., Han vil prøve at forvirre 

gruppen, så hans tjenere kan lave et heldigt angreb. 

Selv vil han angribe på det mest opportune tidspunkt 

Problemet er nu næsten løst. Forhat løse det helt, 

skal han finde åndemanerens egen jordiske rester og 

fjerne hans amulet. 

Strukturen er rent grafisk: 

KASKENn 
Buy ———3 

 



MORAE FOR MONSTRE 5 
Alle ikke-overnaturlige monstre i scenariet vil kunne 

blive nødsaget til at checke morale= Dette skal de 

gøre i særligt demoraliserende øjeblikke, og et fej- 

let moralecheck medfører flugt eller overgivelse. 

Større grupper checkes i relevante undergrupper. 

Morale checkes i følgende tilfælde: 

Leder dræbes. 

Tydeligvis ulige kamp. 

monstre imponeres (magi eller slagkraft) 

anden monstergruppe dræbt eller flygtet. 

(gruppe af samme eller højere værdi) 

Morale slår med to terninger. Slår man over moralen, 

flygter monstrene. Slår man præcés moralen, kæmper 

monstrene defensivt, falder evt. tilbage. 

Her er nogle relevante Her er nogle relevante 

monstres morale: modifikatorer;: 

Goblin (1-1) 8 -1:; anført af leder 

Goblinkrigere (1+) 9 tropper i formation 

Bugbears 9 -2: Forsvarer hjem/unger 

Chiefs/Shamans 11 -3: dyr under kontrol af 
rytter eller træner. 

Trolls 10 
+1: forvirring 

Ulve 6 
leder dræbt, flankegrup-= 

Varulve 10 
pe flygter. 

Husk at dette kun dækker ufrividlig flugt. Viåse mon- 

stre kan trække sig tilbage af taktiske grunde. 

Find selv ud af når en situation er relevant éfæ for 

moralecheck og find på modifikatorer. 

Vær flink og episk. 

  

KARAKTERENES FORHÆNSSoPIYIN 
Karakteren før så godt som iggen chance for at søge op- 

lysninger, men de er klar over forskellige ting - de 

skal bare selv spørge om dem, Sørg for at spillerne er 

klar over, at de kan stille spørgsmål om deres karakter- 

ers viden. Følgende Emne-leksikon er opdelt søm følger. 

Enten Først, hvad alle karakterer ved om det pågældende 

emne, Derefter hvad visse af karakterene ved om det. For 

at få de sidste oplysninger skal derg direkte hentydes 

til karakterens viden, og spillerne skal selv vise mini- 

mal interesse(hvis det evt. er en anden der spørger). 

Grave: Grave er hjemsted for udøde, Hirna: Der er 

nogle grave i bakkerne nord for Falsø., Fonjas-6ra= 
vene-i:-områédet- Fenja og Appolodorus: Gravenehøjene 
i området er meget gamle. Dem der byggede dem brug=- 
te dem også som templer. 

Helligdomme: Der er nogle enkelte menneskelige hellig- 
domme i området. Hirna og Bjarke: Skovtroldene har 
deres hellige steder vestpå fra Kalsheim - de har jo 

kun boet i byen i ca. 50 år. 

Jætter: Jætter er nogle af menneskenes mest uforson= 
lige fjender. De skyer intet middel for at komme dem 
til livs - især i disse nordlige egne. Som menneskenes 
venner er Skovfolket også jætternes modstandere. 

Omegnen vest for Fossel: Fenja: Omegnen har været be= 
boet af mennesker i meget lang tid. Bjarke og Hirna, 
kender området nogenlunde godt mht. dyreliv osv. 

Skovtrolde: De er væmmelige, men nogle kujoner, Det 

er ualmindeligt at de tør genere mennesker, Der bor 
en stamme i resterne af byen Kalsheim./ØØ Herg og 
Bjarke: kender til skovtrolde vanér og taktik. De 

Hirnar-Skeyvtreldene-er-meget-religiøse arbejder sammen 
med bugbears,. De har været aktive i den sidste tid. 

Hirna:; De er uhyre religiøse, og adlyder deres præster 
til døden. 

Trolde: De er som regel utroligt dumme, men der er 
også meget snedige trolde. De er som regel smarte nok 
til at holde sig væk fra menneskernes områder, 

Udøde: Karakterene ved, hvad spillerne synes de bør 
vide. Appolodorus: Må stille relevante spørgsmål og få 
særlige oplysninger af DM. Ved at udøde ikke er så en- 
tydige og simple, som mange tror, HirnasUdøde er ånder 
der ikke kunne gå i højere enhed med naturen. 

Sort Magi/Åndemanere: Éndemanerene er onde magikere, 
der kontrolerer døde sjæle og naturens ånder, Hirna: 
Åndemanerne var især tidligere druidernes store fjen- 
der. Nu holder de mest til i civilicerede egen. Fenja: 
Andemanerne var en slags forgænger for dødemanere og 
dæmonister, deres trolddom drejede sig om kontrol over 
andre - døde som levende. 

 



Oplysninger fra omgivelserne :: 

Forskellige monstre og dyr kan forhøres og udspærges 

gennem eventyret. De oplysninger disse kommer med er 

af skiftende værdi og rigtighed, For at starte med dem, 

der ved mindst; 

Dyr: via speak w animals; viden er afhængig af hvil- 

ket dyr. Dyr svarer kun på, hvad de dirkkte spørges om, 

og kender som regel ikke forskel på mennesker og huma- 

noider. Fugle våél-muli og vidég omstrejfende dyr vil våd 

vide (hvis de spørges), at der er et"uhyggeligt område 

nprå for den lille sø", Andre dyr kan have bemærket to- 

get med fanger, men kun intelligente dyr vil kunne give 

en tilnærmelsesvis brugbar beskrivelse. 

Goblins: Goblins skal fanges, og vil sem-regel-skul 

kun tale, hvis de har fejlet et moralecheck. De mest 

intelligene og velinformerede vil prøve at lyve. 

Normale (1-1hd) Ved at der er et "helligt sted" nede 

sydpå ved den lille sø, og at præsterne har givet or= 

dre til at der skal fanges nogle mennesker, 

Krigere: Ved at det "hellige sted" er en bød stor høj i 

en klynge med ravhøje,. De ved også, at der er nogle 

trolde, der arbejder for en eller anden, der har for- 

handået med deres præst, som så ville Hamge et offer, 

Præst og Høvding: Ved at jætten har lovet dem, at ånden 

i graven vil være dem en mægtig forbundsfælle, hvis de 

bringer den et menneskeoffer,. De ved også at offeret 

skal være levende, men det skal de spørges direkte om. 

Bugbears ved det samme som kriger-goblins. 

Troldene: Aner intet og er totalt ligeglade. 

Om jætten se separat perskrivelse. 

  

ENCOUNTER 1 Overfald på A-stedet. sø 

Forudsætning: Denne enwounter forekommer, hvis grup- 

pen gennemsøger det terræn, som folkene forsvandt i. 
, 

d ÅL 

Modstandere: En gruppe af goblins og Bugbears sat til 

at dække bortførene og overfalde eftersøgningsgrupper. 

De vil have opdaget karakterene og have arrangeret et 

baghold . 

Situation: Bjarke (eller en anden, der søger) har netop 

fundet spor af goblins og mennesker og måske et par 

større væsener (fortæl kun det Sidste, hvis der bliver 

spurgt nærmere om spor). 

Goblinerne stiller sig op i buskene på stien ca. 20m 

foran gruppen og beskyder dem med pile. De får ikke bo- 

nus for skjold og dex i første runde, hvis de ikke har 

gjort opmærksom pa at de høldt øje. 

Der er skjult 4 bugbears i buskene mellem gruppen og 

goblinerne, De vil angribe fra baghold på et taktisk 

smart tidspunkt. 

Der er 10 goblin-krigere: (SIZE 3) 

Leder: 3+3 HD AC & (Chain+Shield) 20 HP" 
Angreb: Hammer d4+3 (-1/+2) Kortbue (+4 AP) D 6+2 

3 2+2 HD AC 5 (Studded&Shield) 13 HP [ li 

Angreb: Kortsværd d6+1 (-2/+2) bue d6+1 (+3 Ar) 

6 1+1 HB Ac 5 (Studded&shield) TH, / / / // 
Angreb: Korssværd: d6 (-2/+2) bue: d6 (+3 AL) 

Da de er delvist dækket af buske, har missilangreb mod der 

-2 to hit. 

Der er 4 bugåears gemt% (Sige L) 

3+1 HD Ac 4 (studded, Skjold&dex) 17 HP hver 
Angreb: Slagsværd: 24441 (43/43) 

De angriber enten svagest udseende gruppemedlemmer eller 

en mindre gruppe, hvis karakterene splitter sig op. De ov« 

rasker på 1-4, hvis ingen holder øje bagud - ellers 1-3.



Spor kan følges efter kampen, Efter Følges de mod Fål- 

Ssløét, kommer de snart til sted med tegn på kamp (intet blod). 

Følges de i vestlig retning, spiz2 skilles de i spor i NV- 

retning mod kalsheim og i Vestlig retning gennem høgsbakkerne . 

Hvis de spørger, kan spullerne få at vide, at sporene i NV 

retning eg ILdt ældre end dem i Vestlig retning. 

Noter: 

Bedømmelse af spillernes 
indsats. 

Drager karakterene mod NV, gå da til Kalsheim-beskrivelse. 

Går de mod vest, gå da til ENCOUNTER 2. 

  A) 

B) 

c) 
D) 
E) 
F) 

IC 
Es 

Hvis spillerne vil søge oplysninger å Kalsheim by, står 

Spillemesteren med en typisk "åben" stk situation på hæn- 

Kalsheim by - Delvis Sidetrack. 

derne. 

Hvis spillerne er nogenlunde forsigtige, vil de ikke 

få deres karakterer opdaget. Det skulle efter ca 4 timer x 

muligt at opsnappe tilfældige Go&lins under ledelse af en 

Kriger (2+2HD). 

Hvis Folk ønser et infiltration eller lign, så lad dem. 

Byen beboes af 126 goblins for tiden: 

TO kvinder og børn med en moreale på 6 

40 normale Gobling (ond-ond-ond) med 1-1 hd og 4 hp hver. 

10 krigere af samme sammensætning som Krigerne fra ENT. 1. 

+8 Svagelige Bugbears (kvinder og børn iberegnet (10 hp h 

54 2+2 hd-ulve i folden (10 hp hver) 

7 Ork-slaver i et lukket hus i ulvefolden. 

Byens leder er en Høvding (4+4 HD - 30 hp AC 2 (Cnadn,SH 

Scimitar+2 for 1-8+5 - AP(0/+3) 

og en Præst, der er væk (ved graven) 

hans assistent er en 3'die niv præst (15hp). 

Interessante bygninger i byen (udover ulvefolden): 

Centralt langhus, hvor krigerne bor med deres koner - 

for tiden er de fleste krigere væk. 

Nydelig hytte til Høvdingen (2 konkubiner og tam ulv(14 I: 

Skindtelt på pæle (Tempel), her bor underpræsten. 

Port spærret af palisader 

Nylavet port til daglig trafik 

Normale Huse til normale Goblins. 

Hvis spillerne vil gå i aktion her, kan i hente tusch og 

plexi-plade og tegne på; brug modstående byplan. 

Hvis de kommer i kamp med hele landsbyen, bør de kunne 

afstedkomme et masseflugt erter en sejg kamp (Et specialis 

angreb er netop, hvad goblinerne mest har frygtet).



| 
Mure og tårne er henholdsvis 4 og 5 meter høje og i solid 

omend frønnet stand, Den jord indenfor murene, der ikke er 

fællesarealer og stier eller huse, bruges til dyrkning af | 

grøntsager. Arealer udenfor murene bruges til landbrug. Byen lig | 

ger mellm to bakker i et pas på den gamle vej fra Talgstedt til | 

Jarlshallen. 

  

am 

ENCOUNTER 2: The (un)dead of the night. ] 2 

Forudsætning: Denne Encounter flader på sporet 

vesbpå fra Å-stedet (enten efter spor, forhør ell ande 

Den kan kun finde sted om natten - ca 299 find ud af 

om gruppen sover eller er vandre på dette tidspunkt, o 

hvem der evt holder vagt eller fører an, 

Det er muligt at karakterene undgår denne Encounter ve 

vende tilbage til Falslet og overnatte og drage langs 

sporet næste dag. Eller selvfølgelig ved at tage vejer 

over Kalsheim, 

Modstandere; En gruppe udøde ånder, der er blevet slur 

ud fra deres grave de jætten brød dem op. (Han undgik 

blemer ved straks at kaste PFE 10'). De søger nu livs! 

af mæske sig på. 

Overraskelse: 1-5 for de fleste, 1-4 for Bjarke, 1-3 i 

Appolodorus. Ead kun den der holder vagt/fører grupper 

slå for overraskelse. 

Kampplan: 5 Shadows; under ledelse af en Wraith, 1 an- 

griber hvert medlem i gruppen, Wraithen angriber lede 

vagthavende. Den er tydeligvis farligere end de andre, 

I. ! | 
Shadows:3+3HD AC 7 - kan kun ramnes af magi dam 2-5, 

  

dræner 1 pt styrke pr hit (i 1 time) [AP 12/7 
16 hp hver 

wraith 5+3 ED 23 hv AC 4 - kan kun rammes af 

1-6 + lvl drain i dammage. 

I . 

Fee de første 5 runder af kampen vil Wraithen ikke r: 

nogen. Den kan stort set ikke overleve længere, hvis 

Spillerne gør et bare nogenlunde ei. e!ltivt arbejde mo: 

Dens AP og To Hits er 

1/- - 
2/T7&1 —&m 

2/6 - 
0/9 - 
4/11x2 —&10 
3/880 14/5 

-/5 15 
0/9&1 8/17 

Spor: Egentiig ikke nogen, men spillerne vil få lejli; 

til at tænke på undeads.



    

Jættestuen = Udefor. 

Når karakterene nærmer sig dette område, vil de opdage, at | 

der foregår et eller andet her - medmindre de er fuldstæn- 

digt opmærksomme. For det første kan man på lang afstand se 

de runde høje på det høje terræn nord for søen, For det andet 

er der ved-éag en røgsøjle at se ved dagslys. Ved at følge | 

dette spor kommer man ind mod midten af denne gravhøjgbg til 

en stor central høj. | 

Giv spillerne en fornemmelse af at dette er et meget gammelt 

sted, hvor man føler sig fremmed og usikker, 

Hvis karakterene bevæger sig hed til den centrale høj, vil 

de blive opåaget, men en smule ningeri og forsigtighed skulle 

forhindre dette. 

Ved spejdning kan de se den ret høje (6-7m) kæmpehøj. På 

den ene side af den er der lavet et par grenhytter, og flere fø 

goblins kan ses på den åbne plads foran, Der exr-ikke kan også 

ses nogle bugbears og et par trolde, hvis man holder øje i ca 

1 time. På denne side sf højen er en åbning (ca 2x2 meter). 

Hvis toppen af selve højen undersøges, vil man finde en 

stenstatue - tydeligvis forestillende en goblin-guddom, På 

denne plads befinder goblinpræsten sig i meditation. 

De forskellige væsener: 

10 goblinkrigere. Sammensætning som i ENC. 1 

4 Bugbears - Sammensætning og HP som i ENC., 1 

2 Trolde: 

HD 6+6 - AC 4 HP 36, 36 | 

Kløer: 2 x 5-8 (+4/+6) Bid: 2-12 (0/+3) 

De regenrerer 3 hp pr runde. 

Ingen af monstrene forlader lejrpladsen, De har fået 

besked af deres respektive ledere om ikke at.fjerne sig. 

De har iøvrigt et regeligt madforråd. 

Pa højen - Goblinpræst: 

lvl 5. AC 3 (chain-Sh, ) 26 HP 

Angreb: Kølle d6+1 (-1/+1) Hammer d4+2 (-1/+2) 

Magi:  -Command pr) Hold Person f Re Dispel Magic (-1) 
Dankness (0 Resist Fire ( 0 

Cure | 9/ Sp W. Arådal! ag Potion of Healing 
Cause Fear 0 Slow Poison (+l1 Ring (200 gp) guild 

I tilfælde af kamp vil præsten søge at bruge sin magi på 

de helt rette tidspunkter - helst fra skjult position pa 

højen.   

L 
mm 

Entre: Dirgopld og hanå livvagt. 

Efter 5'te runde med kamptummel vil Rirgaæd og Hurgl, 

hans livvagt gøre deres entre fra højen, Dirgodød vil 

først prøve at rabe karakterene op. Han vil tilbyde dem 

en tvekamp mellem en af dem og sin livvagt. Hvis liv- 

vagten bliver besejret, vil han fortrække med sine telde 

trolde (hvis de er levende) og goblinerne. 

Hvis detæg ikke lykkes atråbe folk op eller overtale 

dem til at holde tvekamp, vil Dirgod og hans livvagt ga 

ind i kampen. 

Hvis karaxterene går med på kampen, vil Dirgod rette 

sig efter aftalen og fortrække, hvis hans Llivvsgt besejre 

Hvis omvendt, må karakteren selv finde ud at, hvad de nu 

vil gøre. 

Dirgond: Frost Giant Mu 5/Monster lvl 5 

AC 7 (ingenting/ størrelse ) 30 hp. 

Spells: Comprehed lang. Laughter (52) PFE 10' 
Light Stinking cloud (+2) Fly (51. 

det evil 
Magic Missile Ring(Giant size) Fire Res. 

Dirgod er, som det ses, meget dårligt forberedt på et 

opgør. Faktisk har han allerede kastet sit Fly på sig 

selv i forvejeng men i tilfælde af kamp vil han dog gøre 

sit bedste inden han flygter 

Når han giver sit æresord på ærligt spil ved tvekamp 

(selv en jættes æresord er helligt), er det fordi han 

håber at slev kunne komme vær samtidig med at han måske 

svækket karakterene nok til at de venter noget længere m 

at gå ind i graven (se ark med tidsfaktorer). 

Hurgl: Giant Troll; 8 hd, AC 4 (Studded og hård hud) 

54 HP. Angreb: Kølle: 4104+5  (+5/+3) 

Dirgod vil tillade at karakterenes repræsentant i tve- 

kampen bliver helet og får det bedst mulige udstyr.



IS 
Ap og to Hit for Hurgl og de to trolde: 

Standard-torlde AP 

klo: — klo bid to hits 

7/8 2/90 4/5 14 7(&1)3 
5/9 6/7 1/118:4 19 10 11 

3/8 2/6 3/4 15 9 7 
3/9&0 3/6 0/8 4(&13) 10 12 

4/7&1 5/10 7/9&2 16(&14) 6. 2(&15) 

6/6 5/8 1/6 4 20 11 

3/11&2 6/11&4 3/9 15(&18) 3(&9) 7 
7/7 780/11 3/5 14(&6) 8 15 

8/10&0 2/1181 7/7 10 5 19 

7/6 8/9 1/880 13 16 1(&13) 

Og for Hurgl 

kølle: 

9/6 13 

10/6 2 

6/3 6 
11&4/98:2 10&8 

9&2/4 18(&16) 

7/6 . 16 7 

10/6 5 . 

10&1/4 1(&11) 

7/4 19 

9/4 9 

det er nok ikke hans dag idag. 

Hurgl regenererer 2 hp/runden, men ikke hvis han bliver 

brændt eller svilttet ad. 

Angående eventuel stor kamp; Glem ikke goblinmoralen. 

le 
Inde i Graven, 

” 

Indgangshal: Dette har været Hurgls kvarterer, og bærer vr 

det. den er ca 2 meter til loftet, hvilket er unaturligt 

for en sådan jættestue. 

Hovedgravrums Ligeud for indgangshallen er en sten i bagv 

flået væk, hvilket afslører em kammer bagved. I de mange 

kover i gravrummet ligger meget gamle rester af mennesker 

Hvis man vil røre ved det, vil man føle et meget stærkt v 

og uhyggefølelse (appolodurus og Bjarke kan genkende føle 

som noget der minder om livsudsugende kraft). Iøvrigt kar 

Appolodurus ved nærmere omtanke skæmme, at de her begrave 

er gravlagt med henblik på senere at skulle genrejses sor 

Dette er ganske rigtigt. Skulle Åndemaneren komme her op, 

han øjeblikkeligt rejse resterne som Wights,. Dette kanund 

ved at /Zzyrng/ mane dem på forhånd - eller at strede he11 

vand over dem, Der er ingen skatte at finde her, 

Første bagkammer,. I dette store kammer er der resterne af 

Dirgods leje og hans sager. Rummet er for nylig oplyst me 

etøgø Continual Light (Dirgods). Her ligger negel midt på 

gulvet et stendæksel. I et hjørne har Dirgod glemt nogle 

papirer. De er skrevet på Frostjættesprog, og beskriver, 

hvad der skal til for at vække ården, Disse papirer kan 

findes, hvis man gennemsøger rummet. 

Dirgonds papirer. Bekriver beliggenheden af graven,eg 

og hvordan man trænger ind, Nævner nødvendigehden af et 

menneskeoffer afleveret levende ned i graven. 

Andet Bagkammer: Dette kammer er dækkeø- spærret med en 

stor stenplade. Bagved erøg de tre andre byfolk. De ved 

intet om, hvad der er sket, De havde opgivet evrzef,. håbet. 

Under dæksgéet er en skakt, der går ned i mørket. Der er 

ca 6 meter ned til stebordet under skakten. 

(se afsni Åndemanerens Hi - afsnittet).



    

Nedenunder: ' ] ] 

Dxza Kravler man ned gennem skakten, vil man efter 6 meter 

stå på et stenbord,. Det står midt i et tomt rom der lugter 

af muld og indtørrede rester af en fjern fortid, Væggene er 

hårde som stén og solide.på trods af at de træbjælker, der 

støttede Fofter forlængst er smuldret væk. 

Der er to døråbninger i rummet, Til den ene er dørstenen 

væltet ned, og den anden er spæfret af en stenplade. 

Gravkammer: 

I dette rum ligger forskellige gravofringer foretaget i 

de første årtier efter åndemanerens 'død',., af særligt in- 

teresante ting er der 3. ” 

Skelettet.af. to hunde (ulve?) 

Skelettet af en halshugget mand 

og sSkelette af en hest. 

Disse dele er ikke så forfaldne som de egentlig burde 

være. De er deciderede skelettet i jorden - ikke skelet- 

rester eller aftryk i jorden. 

Se iøvrigt afsnittet Tidsfaktorer for at finde ud af, 

hvike af netop disse efterladenskaber, som åndemaneren har 

nået at vække til nyt og væmmeligt u-liv. 

Den anden dør: Denne kan nemt rulles fra fra nedgangsrummet, 

men vi uvægerligt rulle på plads igen, hvis der ikke sættes 

noget i klemme, Andemaneren kan kommandere døren til at 

åbne sig. Ellers skal den åbnes ved Opæn Doors fra den anden 

side (-1 på terningen). 

Det Runde Kkum: Er tomt, Døren videre er blot en stenplade, 

der han åbnes ved et let skub. 

Rummet med den sorte sten, I dette firkantede stenrum står 

det en ca 2 meter høj sten (der er 3 meter til ioftet., Ste- 

nen er cylkindråsk (diameter 1 meter) og en klar flamme danner 

en fortsættelse af stenen op til loftet 

(Denne flamme er i virkeligheden en Fire Mephit. Dette 

kan erfares ved et Degtect Inwisible Zgz eller Øg ved at 

, iagttage flammen meget intenst efter at have fattet mis- 

tanke - Bemærk - ingen af karakterene ved, hvad en Fire   

Mephit er). ] 

Denne Mephit vil ikke gøre noget - foreløbkg. På gulvet i 

stenen ligger eventyelle flyttede skeletter fra gfravkamme 

Hvis rummet ledes igennem efter hemmelige døe, vil 

en eller naden høre lyden af en kvinde der græder bag 

noget der viser sig at være en hemmelig dør. (Den til 

templet). Den anden hemmelige dør vil kune kunne findes, 

hvis spillerne ignorerer denne klagen. 

Templet: Her vil karakteren fra lyset af deres fakler se 

et rum med et lavt alter. Foran dette alter liger der ex 

kvindeskikkelse på jorden krummet sammen som i stor smeri 

Hun kan genkendes af alle som Helga, Torsteins kone. 

Uvist af spillerne er hun besat af åndemaneren, Se af- 

snittet om ham, og hvordan man spiller ham. 

bag alteret er der en stenplade, bag hvikken 

befinder sig en niche med åndemanerens kropslige regter. 

T en kæde om halsen på disse rester er en kæde med en so: 

glat sten. Denne sten er et fokus for åndemanerens magt. 

Soverum; Dette rum indeholder kun en stenbænk, Hvis døde- 

maneren har fået 'genoplivet'sihe hunde, vil de to Hell 

Hounds være her 

Laboratorivil: Iller er et stenbord og et par stenhylder mec 

forstøvede eller næsten forstøvede lerkrukker. 

Tjenerrum. Bag den anden hemmelige dør i rummet med den 

sorte sfen, I disse rum vil åndemanéren få placeret sin 

tjener (sit Spectre) og sin hest,(Nightmare), hvis han 

får tid til at få dem vækket. 

karakterene 
Straks spålleree begiver sig herned, vil åndemaneren vær: 

klar over deres tilstedeværelse, Han vil bruge alle sine 

evner på at forvirre og vildlede og til sidst at dræbe 

dem.



Åndemaneren: 

Åndemaneren er en medlem af en uspecificeret Character Class. 

Han har en række evner og spells. 

For det første kan-han er han ikke bundet til 1 krop. 

Det medfører, at han kan bruge Helga's krop, og hvis han 

får lejlighed til det, kan han forlade den på 1 runde. 

For at opstille disse evner på en liste: 

Påvirke Undeads (hvorledes er ligegyldigt i denne sammenhæng) 

Kamp som tyv, Saving throws som Cleric. 

Forskellige spells. Til afbenyttelse for tiden: 

ESP som MU er kastet-varer y 

Sanctuary, som cl. ved 

Fear by Touch, kræver ingen ord 

Bless, som cl. 
m inad 3 

Command som cl. 

Disp Magiw, som Mu 

Curse, som cl. 

Possesion 

Raise Undead & other ER 22 /lykg 

Pøl BB LØN, 
Ghostly Image speciel evne 

Posession virker således: Når han har besat en person, har 

han fuld kontrol over hendes eller hans krop. Han har så 

sine Hit Points og kampevner (evt påvirket af Styrke og Con). 

Hvis kroppen dræbes eller slås bevidstlød, er Åndemaneren 

hjælpeløs i et længere stykke tid, Ilan kan forlade en krop 

på 1 runde, men gør det nødigt, &% de den retmæssige ejer så 

får kontrol, og måske ved for meget, 

Når han ikke er i en krop, holder han til i et fokus, som 

er gemt i nærljeden. Yår |. 

Når han ikke bruger sin krop eller er i dette focus, kan 

kan frembringe spøgelsesbillede af sig selv, sem-hen en spæ- 

gelsesagtig gengivelse af hans tidligere udseende, 

ZOO 4 
Åndemaneren i denne situation: 

Åndemaner niv 10 

I krop - 40 hp AC 8 (Normalt tøj/dex) 40 hh 

Angreb: Bendaggert (gemt i tøj): 

  

ØB +3 daggert, d4+3. For hvert hit, overførøs 3hp til brugere: 

(ap +1/+5) 

Spells: Sanctuary, Command, Disp Magic, Fear touch (kan bru- 

ges Ø gange). 

Disse spells kan også kastes fra Spøgelsesformen. 

I denne form kan åndemaneren skades af våbenm der er +2 eller 

bedre. Sårene fra sådanne angreb kan ses på den eventuelle 

7 krop, som han optager. 

Hans Tjenere 

2 Ilell Iounds: 5 HD - 20 hp hver 

AC 4 Skade 1-10 + save vs breath for 5 point firebreath. 

Fire Mephit: 

3+1 HD yjlrg AC 5, 19 UP 

Attacks: Hands 2x(2-4) (AP:-2/+2) 

Fire Attacks: / breaths/day ene enten 2-9 ildspyt eller 4 

pt. ildtæppe. Heat Metal, 2-Hag-e Vagic Nis ile (2 stk). 

Spectre: 

7+3 HD AC 2 +1 weapon to hit 32 hp 

Attakk: Touch 1-8 + 1vl. Drain (-1/+3). 

Nightmare: 

6+6 HD AC —4 35hp 

Angreb: Bid 2-8 (-1/+2) Hove 2x(4-10) (+3/+4) 

Special: Save va breath or fight at -2 to hit . dammage. 

Heldigvis vil næppe alle disse tjenere være i omløb, Læs om 

tidsfaktorer.
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Jo længere tid spillerne bruger på at overnatte og vandre, 

jo flere ubehagelige ting når åndemaneren at genopvække. 

Karakterene kan være klar til afgang fra dag 1 kl er, 

Natten til dag 2 (2499) dumpes Helga ned i graven, og 

overtages iløbet af 1 time af Åndemaneren, 

Kl 699 morgen kalder han på sin underverdens-kontakt, 

Fire-mephiten, og forhandler med ygdø den. 

kl. 157? dag 2 får han sine hunde vakt til Hell-Hounds,. 

Kl. 2490 mellem dag 2 og 3 får han sin tjener vakt til 

Spectre. ' 

2400 mellem dag 283 
kl zgøø 7899/ddg/B/får han sin hest vakt til nightmare. 

  

Reelt har spillerne atlså 2 dage til at få ordnet sagen, 

eller skal deg slås med et NWightmare, hvad deres karekterer   
nok ikke vil overleve. 

Sejr og point. Disse betingelser er klare og grove. 

Fer-hyer At løse problemet får en gruppe 4 point, For hver 

død trækkes 1 point fra. Helga og de tre andre fanger tæller 

også som minuspoint, hvis de dør eller ikke bliverrreddet. 

 




