
Smerten var der. Ligemeget hvad

han gjorde var den der・ Han var trat...

trat og frygtelig sulten.

For sulten til at sove eller til at ga.

Han ville relSe Slg for at finde en orm

eller en rotte, hvad som helst - bare

mad. Selvom han vidste, at det var

forg?VeS" Han havde pr②Vet alt, men

uden held.

Smerten var der uanset hvor mange

klumper af sejt rottek⑦d han spISte,

uanset hvor mange kakerlakker han

knuste med t2endeme - Smerten Og Sul-

ten fulgte ham overalt. Han turde lkke

at slge det h⑦jt, men i tankeme for-

bandede han sin mester for, hvad han

havde gjOrt・ Han var fanget・ Fanget af

sin sult og tvunget til at bhve i tamet

for evigt・ Kun med det spinkle hab at

hans mester en dag v皿e komme tilbage

og oph2eVe forbandelsen・ En dag v山e

dette uendellge marerldt鰭en ende.

Hvis bare han kume恥me sulten…

召’Ⅱ二〇1d kan t鍵mmeS’’er et modul ul

Whrhammer Fantasy Roleplay Det er

designet til at beskeftige max. 5 sp皿ere

Og en GM @amemaster) i ca・ 6 timer・

Det er vigtigt at sla fast, at grundideen

med modulet er, at kombinere action

og s)OV med et anderledes pIot og sam-

tidlg bevare et vist niveau・ Der er ogsa

hdt detective-WOrk for dem, der kan

llde det・ Kort og godt: Lidt f。r enhver

Sm ag・

Jeg har valgt at opbygge handlingen

lidt l㊨St. I stedet for at lave en “Chain

of Events’’(forsthet pa den mnde, at

der er en kronoIogisk ra=kke af h2m-

delser der kommer uafha=nglgt af

SP皿emes handlinger) har jeg lavet en

liste af mulige encounters’der kan

komme ndr det passer GM at bruge

dem・ Dette glVer GM mullghed for at

lege med spllleme og skabe de s)OVe

situationer pa de rlgtige tidspunkter.

Bagg「Undshisto「ie

Indtil for cirka　6　mineder siden

stod der p続n af Hallershofs marker

et tam, der forhlndrede

Andreas Haller i at

bruge marken. Det

Der er natur軽lS en ral{ke locations, Var Simpelthen for

der er frote i deres design, men ellers besvedigt at

skal mange af handelseme handteres Pleye udenom

SOm Wandemg mOnSterS・

Setting
Eventyret丘nder sted l The Old

World (SVarende ul Europa) i at 2500

(svarende tll sen middelalder)・

Handlingen udsp皿er slg l PrOVin-

sen Averland midt i Imperiets

“komkammer’’. Det omrade

vi kommer tll at beszcftige os

med ligger ca. 70 mil ost for

Nuln, Og er Centreret

omkring en sla:gtSg拒d ved

navn Hallersho Khyttet tll

garden er ca・ 28 m2 jord,

hvilket er ret lidt, men det at

det er meget godt land-

brugsjord kompenserer for

st(狂relsen. Landet er fladt

opdyrket jord, med nogle鋤

SPredte egetraer og en皿e

S⑦　OmglVet af en mini-

egeskov Mod nord afgra=nSeS

omr各det af Averfloden, mOd

syd af den Lllle M0Otland vel

(der f排er血ha皿ng-fhstaden

“The Moot’’),挑tP狙gger Hame-

Muller dlStriktet. Der hgger en land-

by pa omr狙et ved navn Pavelsheim,

der huser godt 20 familier・ Byens kro,

バThe Tbwer Im,,, er meget bes⑦gt af

relSende fra @St mOd Nuln og har et

godt renomm6.

tamet, Og desu-

den var man

bange for at

beskadige lands-

byens falles pIov

hvis der sku11e ligge

rester af andre

bygningsstruk-

turer l jorden.



Et Wa「hamme「 Fantasy Roleplay-Scena「ie

Af Kresten Osg0Od

Engang i fordums tid tilhorte tar-

net Sardo, en Ond og led altmulig-

magiker, hvIS forf耕dehge grusomhed-

er heldlgVIS el glemt i tidens lねHan

SPredte kaos og de,d overalt, men en

dag drog han bort og kom aldrig

tilb食ge. Hans sid5te gruSOmme gemmg _

Var at kaste en forbandelse pa manden,

der havde v耕et hans h均re hねd igen-

nem mange f土hans trofaste tjener

Mingus. Staklen var forbandet血

atあ1e evlg.

Sul亡uden at kume d②・ Samddigvar han

ude af stand til at forlade tarnet.

Forbandelsen kume kun opha三VeS, hvIS

Mingus blev dra=bt af en med et a三delt

Sind・ Mingus boede i tamet i mange

hundrede都y sulten og ulykkellg・ Han

klamrede slg til h犯et om, at hans

mester v皿e lsomme dlbage og frigore

ham fra den utalelige sult. Men intet

Skete for en dag, hvor der kom en

masse memesker og begyndte at

e’dela=gge tamet. Mingus flygtede ned i

kalderen, hvor han ellers aldrlg

VOVede slg ned fordi hans mester

havde　魚〕rbudt ham det. I dag har

Mingus v耕et l kalderen l OVer 6

mineder, Og kan lkke unds止ppe m排ket

Og kulden for udgangen er spa三rret af

mange tons jord.

Landsbyboeme under Andreas

Ha11ers ledelse, reV t琵net ned for 6

mineder siden. Andreas brugte en del

af stenene til at bygge en ny lade med,

Og landsbyboeme fik resten af stenene

samt en del andre matenaler. Marken

blev grundlgt gememS②gt for andre

Sten, hvorefter den blev pldyet og s罷t・

Andreas ved lkke hvorfor, men komet

Pa den mark v。kser ekstraordina=rt

godt, Og S融fakdsk en halv meter

h均ere end de andre marker・ Efter at

det ellers begyndte at ga ned ad

bakke for Andreas har han

betragtet deme mark som sm

“pensIOnSOrdnmg’’og har

aftalt med M611en-

尊書詰霊
Hyres’’), at han

b e h ol d e r

mdt2egteme fra

denne mark.

Ha=e「shof

Hallershof blev oprindelig bygget

af Fritz Haller, en kislevitisk bonde,

der var relSt ul omridet for at starte pa

en frisk. Efter 4 ats slid og sla=b havde

han skrabet penge nok sammen dl at

kume bygge slg Selv og sin nystartede

famille en rePSektabel bolig・

Hallersheim var girdens oprindelige

navn, men dengang ejede Haller-

Sl2fgten OgS差vaasen血g mere jord end

den ge’r i dag・

Hele Weidegger omr狙et og det

meste af Harne-Mu11er distriktet var

tilknyttet g缶den・ For godt 150 dr slden

begyndte omr狙et af forskellige

琵sager止gesa stille at svinde ind til

hvad det er i dag - en ubetydellg Stribe

jord・ Slden da er det g罷t ned ad bakke

for Hallershof (som navnet blev

andret til) og HallersIzegten. I dag for-

Valtes g缶den af Andreas Haller, der af

ckonomlSke錠sager er blevet tvunget

til at sa班e g琵den og det血st②dende

Omr狙e til salg・ Det hele er blevet ke)bt

Og betalt og skal overdrages til de nye

e)ere Om 9 dage.

Selve Hallershof bestar af en to-

la=nget bygmng, der er som den var for

350 dr siden, da den blev bygget.

Derudover er der en ny lade, der ogsa

fungerer som stald, med tilh②rende

indhegmng血路r og heste・ Andreas

Haller bor i hovedbygmngen og han er,

da PCeme ankommer, Ved at pakke, Sa

hans hus er faktisk ikke v街rd at detal-

jere. PCeme bliver to om hvert rum, Og

der er tre i alt (max. 6). Andreas regner

med at de selv har deres tlng med, for

rummene er helt tomme for m(ねler -
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dem har han pakket ned for de kom・

Han regner ogsa med at de selv sorger

for kost, det han har i hvert fald ikke

lavet nogen aftale med Hr・ M糾enheim

Om. Andreas er i d鉦血gt hum⑦r na:Sten

hele tiden. De亡er et StOrt nederlag for

ham, at han har v耕et ne,dt血at sa=lge

familiens g琵d gemem 350 ir. Han vil

da hjalpe PCeme hvis de beder ham

om det, men i det store hele er det som

Om at hans livsgnlSt er forsvundet.

Ideen med Hallershof er, at det skal

fmgere som en base for PCeme; et

Sted, hvor det er uta:nkeligt, at der kan

Ske noget.

PC’e「ne Hy「es

PCeme er halv-erf壷ne eventyrere,

der har boet i Nuln l et Par mineder og

har fundet sammen omkring det, at de

alle e’nSker at opleve eventyr og action・

De har `brugt tiden pa at samle蘭t

Penge Sammen, Og at l雑e hinanden

bedre at kende. Hver dag i den sidste

uge har de sa fulgtes ned til召Reiks

Platz’’for at finde et arbejde. Her bliv-

er de hyret af en lettere distrat forret-

nmgSmand, Adam M61lenheim,血at

rydde op i de gobl⊥nS, der plager hans

nyerhvervede jorder l Hallershof. De

筋r 9 dage…

Situationen i

PaveIsheim
De sidste 2 uger har befolkningen

haft problemer med en皿e gruppe

gobliner, der har angrebet byen gen-

tagne gange, men uden held takket

Va=:re Frantz Kastler, en Sergent

udsendt fra Nuln, Og hans ma:nd・ Byen

er i sikkerhed, men llge udenfor

bymuren gemmer fjenden slg・

Situationen er ved at v雑e rimelig kri-

tisk for b⑦ndeme har, SOm bekendt,

deres marker udenfor bymuren og kan

ikke komme til at passe dem・ For at

g排e det hele v雑re er det ved at v耕e

h②Sttid. HvIS der ikke h(asteS indenfor

de na=Ste 3 uger vil h挑ten v耕e slaet

fe)l igen l鉦

Gob止ner er kun den ene side af

Sagen・ Der er en ting, SOm lkke engang

b(Z)nderne kender til. Flere af dem har

v耕et med til at rive tamet ned, Og har

modtaget materialer fra ruinen (sten,

klz2=der og tra=), SOm Pga・ deres enorme

Ondskab, kan ga hen og blive farlige"

Disse materialer glVer glimrende anled-

mng til at retf耕digge’re en ra=kke mys-

dske ha:ndelser (kun din fantasi satter

gra=nSer). Mystiske sygdomme kume

udbryde, folk kume begynde at opf読e

Slg underligt, Og hvad du nu ellers kan

魚nde pa. Brug deme chance血at ky-

dre PCemes ophold l Pavelsheim・

Hvordan Frantz Kastler vil reagere

Pa PCemes tilstedevarelse afhamger

meget af deres opfe’rSel og fremtr狂

den. Hvis de blander s王g for meget l

hans arbejde og betvivler hans autoritet

kan og vil han g排e livet surt for dem・

Deres opgave vil b止ve lettere at le,Se’

hvis de arbejder sammen, men det er

SPillemes opgave at opf俳e slg Pa=nt.

Situationen p台

HaIIe「shof

Andreas, der er alene pa garden, har

af‘ en e皿er anden grund ikke haft prob-

lemer med gobliner (selvom han er et

nemt offer), men der har v耕et andre

PrOblemer・ Som sagt var det ham, de

StOd bag nedrivmngen af tamet.

Materlaleme derfra er blevet brugt pa

to m狙er・ Andreas har鰭et bygget en

SPlintemy lade af sten fra tamet. Hvad

han lkke ved, er at der er en sten med

en rune pa inde i laden・ En af hoved-

grundene血at han har v耕et ne’dt血at

Sa=lge s王n sla智Sgatd er, at der udbre,d

Sygdom blandt hans鰭r, der drあ亡e

dem alle indenfor et d②gn (han tror

bare, at det var et uheld, men det

hzenger garanteret sammen med den

mystiske rune, SOm Andreas ikke

kender血)・

Den anden tmg, SOm Andreas har

faet ud af nedrivnlngen, er, SOm

tidligere na:Vnt, den nye mark (den der

hgger la=ngSt mOd @St), SOm er Placeret

lige ovenpa tamet. Andras mener selv,

at han har v鍵ret Smart Ved at lade b(2)n一

deme tage a11e de sten de kume finde

Pa Omridet. S猫an kume han fa

marken ryddet og g」Ort klar til saning

Og Samtidig h摩lpe be’ndeme lldt oven-

Pa Sidste狂s d狙ge he,St. Det er svart

at se om noget er direkte galt med kor-

ne亡pa deme mark. Andreas kan i hvert

fald konstatere, at kornet vokser meget

godt, men han har ikke smagt pa det

endnu. Det er uden亡Vivl hans bedste

mark og han har lkke t2enkt sig at lade

nogen r鎚e den lige meget hvad・

Det er pengene fra deme mark, der

Skal slkre hans fremtid nat han flytter

fra sin g祉d.

Situationen i

om冶det

Der foreg琵mystiske dng l Omridet

Omkring Hallershof. Den ondskab, der

Var i tdrnet, er blevet sluppet fh som en

王ndirekte folge af Andreas’nedrivnmg

af det (se afsnittet “The Dungeons of

Sardo’s Tbwer”: `Sardos Vzegt’). Deme

ondskabs aura har betydet at monstre

foler slg tiltrukket af omr組et. De gob-

1iner, der angriber byen, er et tegn Pa

det. Det der falger nu, er en beskrivelse

af nogle af de ting, SOm deme ond-

Skab medforer・ Det skal siges med det

Samme, at der sikkert er mange andre

muligheder og det er’SOm SZedvanlig,

kun din egen fintasi der satter gra=nSer・



Gob「ot Puss(○○t’s

Wa「band

Det er Gobrot og hans stamme af

gobliner, der terroriserer Pavelshem・

Der er ialt = gobliner (Gobrot ibereg-

net), Og de har slaet sig ned midt

imellem bendemes marker, hvor de

Skiftevis zEder, h耕ger og angrber byen.

Deme lejrplads tjener tre fomal. For

det f排ste er der masser af mad (kom

+　markmus), for det andet ligger det

tat pa byen, Ogやr det tredje er det

Strategisk smart placeret (be,ndeme kan

ikke leve uden deres kom)・ Faktisk er

det ogsa ret godt skjult, i hvert fald har

b②ndeme i Pavelsheim ikke fundet ud

af; at de亡er her de gemmer slg・

The Pussfoots er en d狂1igt

udrustet gruppe. De har mgen ruSt-

nmger Pa, ka=mPer med @kser og

kortsv耕d og bruger ikke hjelm. De

e)er intet af v徹也.

Det er ikke for ingenting, at Gobrot

皿ver kaldt “Pussfoot’’. Han er en god

og meget beha=ndig leder og faktisk har

han rlmelig godt check pa sine tropper・

Han ved ikke rigtig hvorfor han valgte

at rejse helt herhen (han kommer langt

astfra), men nOget Sagde ham, at der

Var SlOV her・

Gobrot er ikke idiot, Og han ved

godt at be’ndeme snart bliver ne’dt址at

he,Ste. Hans plan er at blive i markeme

ind血b⑦ndeme er tvunget血at komme

ud, Sa kan han nemt overmande dem.

Han angriber kun byen n狂hans

tropper bllVer for rastle’Se eller ndr

b②ndeme skal have at vide, at de endnu

er der・ Det er uta:nkeligt at Gobrot vil

angribe PCeme, med m王ndre oddsene

er meget gode e11er at der ikke er andet

Valgi

Unde「 b「oen bo「

de「 S」OVe ting

Ja, det g排der fakdsk. I lあet af de

sidste par dage er ogrenJens flyttet ind

under broen. Stakkels Jens er, hvad

man med et fint udtryk v皿e kalde

召psyko-infintil,,・ Han har pa en eller

anden

skummel made faet fat i brud-

Stykker af hlStOrien om De Tre

Bukkebruse, Og nu iden血cerer han slg

med v鍵Senet under broen - SOm han

tror var en ogre, men det var en trold.

Deme uheldige mlSforstifelse kan

nemt ende galt, for Jens leger legen

lgemem hver gang nogen pre)Ver Pa at

krydse broen・ Inddl videre har det

kostet　3　mand livet fordi de ikke

forstod situationens alvor.

Jens indleder med at r創)e: ``Hvem

er det der tramper pa min bro?”

Herefter forventer han et svar, men det

har han ikke pr②Vet at fa endnu’for

legen har altid患et en brat ende・ Dette

kan der komme meget sIOV ud af, is雑

hvis PCeme bruger deres fintasi・ Vent

Og Se hvad de g排, Og SPil

Jens e宙er hans personlighed・ Det

ma班ve PCemes opgave at undga

kamp med Jens, for han er faktisk rigtig

Sej til at k鍵mPe.

Jens er et meget dumt, men ulykke-

止gt vasen. Hans opvarst har v雑et helt

forkert, Og det har sa resulteret i, at han

er blevet lidt speciel・ Som f卯n乞evnt

kan man sige atJens er “psyko-mfantil’’

- et bam l en VOksen krop. Han er

meget voldelig (1igesom alle b②m), Og

l⑦Ser Sine problemer med vold・ Derfor

galder det om, hvis man vil overleve et

me,de med Jens, at behandle ham som

et皿e bam. Dette indeb耕er at lege

med pa hans lege, tale dl ham som et

bam og mdske endda forkale ham hdt.

Jens har ingen v耕dier, men der ligger

to lig under broen (folk, der ikke

forstod ham).

D「agen i dammen

Huset oppe i skoven, Ved siden af

dammen har mgen h排t fra i en uge

qvilket ikke er specielt bem耕kelses-

v耕digt omsta=ndighedeme taget i

betragtning)・ Huset tilh鎚er et∴逼1dre

a=gtePar Ved navn Peter og Irene

Braun・ De har valgt ikke at flytte med

deres se)n, Thomas亘I Pavelsheim負⊃rdi

Peter ynder at fiske efter skaller l den

皿e dam. Nu er Peter de’d. En morgen,

hvor han v皿e ud at丘ske fik han noget

meget storre pa krogen - en k2emPe

Drageskildpadde. Det var ikke dragen

der dra:bte stakkels Peter, det var

Chokket der gjOrde at hans hjerte sim-

Pelthen holdt op med at sla.

Situationen pa nuv雑ende ddspunkt er,

at Irene har opdaget dragen og har set

hvad der er sket. Hun har barrikaderet

Slg i hytten og har v耕et der i 6 dage nu

qun har 3 dages mad血bage). Der er

intet her i verden, der kan鰭Irene tll at

forlade hytten, Og hun er i en enorm

cho ktils tand.

Siias,

d「ageskiidspadde

Silas er ikke et ondt v2eSen, han er

bare frygtindgydende at se pa. Man kan

ikke sige, at han er ked af at “FISkeren’’

(dvs・ Peter) d②de, men det var l hvert

fald ikke menmgen. Silas er ugidelig og

afもlappet, Og nOrmalt ligger han bare

Og flyder l Vandet og driver med str⑦m-

men. Hvis han魚nder et sted, hvor han

kan止de at v2ere, bhver han der i et

Stykke tld for derefter at padle videre.

Faktisk synes han, at denne dam er

ganske hygge崎Han har faktisk plan-

lagt at b止ve her en mineds tid・ Det er

ikke altid lige s)OVt at V耕e drage, SyneS

Silas; faktisk er en af de eneste glarder

man har at forskr徴irke folk. Det var det

Silas gjorde med fiskeren・ De sidste par

dage har gdet med at flyde rundt i van-

det og hygge Sig lidt, men Silas kunne

efterhinden godt bruge lidt forandring・



Netop det, at Shas har brug for

spzending kan pivirke hans opforsel

overfor PCeme. Han vil helt sikkert

forse,ge at g②re Slg mere interessant

end han i vlrkeligheden er工eks. ved at

h之evde, at der er en skjult skat pa bun-

den af dammen, e11er ved at slge at han

er血trukket af en mystlSk kraft der er

her i omridet (hvilket faktisk passer,

1rOnisk nok). Det ska=ige fbr gOd

ordens skyld navnes, at Shas er 4’5 m

lang og 2,5 m bred (!)・

Det kan ga hen og bllVe ganSke

interessant, for PCemes kontrakt siger

)O, at alle monstre skal v耕e ryddet af

ve)en indenfor 9 dage. Det er jO ikke

slkkert, at Silas glder at flytte slg Pa

kommando…

Me「e ondskab

Der er slkkert flere andre tmg end

disse 3 jeg har na=Vnt, men der skal ogsa

vare plads til alle de monstre, der

ankommer l l②bet af de 9 dage. Ideen

er jo den, at PCemes antrengelser skal

synes forgaves・ I starten skal det

komme llge Sa S址e, men Senere Skal

ma=ngden, SV耕hedsgraden og absur-

ditetsgraden vokse st②t. Pa den 8. og 9.

dag skal h創ol⑦Sheden v耕e totaL DISSe

monstre vil som sagt f排st holde op

med at komme valtende, n拒va:gt-

skalen nede i k街lderen er blevet bal-

anceret (men det skal jeg nok vende

dlbage til)・ Jeg vil nu lave en oversigt

over, hvad der evt. kume bruges som

dagene gdr (det er memgen at deme

止ste skal bruges som guideline og ikke

魚c血ste) ・

Dag 2
Ingen nye monstre deme dag, men

“The Pussfoots’’angriber om natten.

Dag 3
Harpyer slat slg ned i den皿e skov

langs med vejen, der forer op til hytten

ved s⑦en, Og den store skov De flyver

lldt rundt med tr鍵eme SOm base i hab

om at kume falde nogle for-

blPaSSerende i baghold.

Dag 4
En stamme pa 43 sno址nger slar sig

ned i den store skov ude ved s(Zlen.

Stammen kalder slg “The Creepmg

Fungi" og er temmelig uoganiseret.

Der er mgen leder, fakdsk kan man

slge, at de bare render rundt og er

tra=1se. De vil ikke beva=ge Slg udenfor

det f排ste stykke dd (det er en flok

kujoner), Og nar de endelig tager

beslutnmgen Om at forlade skoven vil

de ga efter de 4 gatde, der ligger syd for

hytten ved se,en・ De er ganske vISt

svage, men de er ogsa vamle’Onde og

mange, hvilket betyder at de fa・ktlSk kan

ga hen og udg排e en trussel for PCeme

(der jo har skrevet under pa, at de ville

垂me alle monstre fra omridet =あet

af 9 dage)・

Dag 5
Peevey GamboIputty og hans to

vemer Tbm og Seamus (diplomater fra

The Moot) angrlbes af nogle trolde

(dem, der slat slg ned i skoven dagen

efter) og s④ger tilflugt i Pavelsheim・ De

te)r ikke at re)Se l2Cngere. Alle detaljer

om denne l皿e af鍵re kommer ef[er

dette afsnit.

Dag 6
3 trolde sldr slg ned・ De opsnuser

hurtigt sno血ngemes血stedev耕else og

vil spise dem - V皿panik. Sno址ngeme

lくねer i alle retnmger (og ned til Silas?)・

Troldene bosatter slg i skoven, men Vil

hver dag tage ud for at s②ge efter noget

at a:de.

Samme dag sv②mmer 234 (hvis

nogen gider at t2e11e) oddere (刑) rundt

i Me)11eba:kken. Der er flest i s(Z)en inde

l byen・

Dag 7
En Wyvem (!) sva=Ver hen over

omridet, dog uden at lande. PCeme

opdager det ved at der pludselig bhver

solfom⑦rkelse, da wyvemen da=kker

for solens lys.

The Pussfoots angriber om natten.

Dag 8
PCerne血nder en dのd isbj鎚n・ Den

har mgen S狂den er bare d歓ユaf

Hvis The Pussfoots lever endnu,

drives de pa flugt idag pa fe,lgende

mide (dette skal kun ske, hvis PCeme

kommer forbi markeme ved h切lys

dag): PCeme ser hvad der er血bage af

The Pussfoots komme sp鍵nende ud

fra markeme med en bisonflok i

halene. De store bisonokser gallopper-

er gemem markeme og edela=gger

dem totalt, Og de stakkels gobliner

dr(Z)ner V鍵k derfra. Det er et ret komlSk

og absurd syn・ Der har nemlig aldrig

va:ret bisonokser i lOO km omkreds -

en situation, der geme sk皿e indramme

at der er noget galt (hvis det ikke er

gifet op for dem endnu)・

Dag 9
Indtil kl. 18.00 er der vild kaos og

panik i hele omrndet. Det vrimler med

gobliner, Orker, Oddere’ del丘ner,

edderkopper og drager (som sagt: Kun

fantaslen Satter gramSer).

M611enheimeme ankommer kl.

18.00, Og hvis problemet ikke er blevet

l@St, bliver de meget sure (bl.a・ fordi de

har oplevet nogle mystiske ting pa

vejeヰ) og afskediger PCeme. Modulet

er forbi.

Hvis problemet er blevet le)St鰭o

PCeme deres penge og der slgeS farvel

og tak. Modulet er forbl.

Lad os lige sla fast, at disse ham-

delser alle kommer pga・ den onde kra庇

der er blevet l④SSluppet nede i kalderen

dybt under jorden. Det er oplagt at

PCeme ikke har en jordisk chance for

at bese)re alle disse monstre fysisk. Der

Skal noget andet血.



Sagen om Peevey

GamboIputty
L皿e Mootlandvej bruges meget af

relSende dl og fra ha皿ng-fristaden,

The Moot. Netop i deme dd kommer

der en vigtig rejsende, nem鳴Peevey

GamboIputty - Person止g Assistent for

halflingemes ambassad排,　den

Kejsedige Elector Hisme Stoutheart.

Peevey er pa vej for at m⑦des med

Hisme血et vigdgt m②de l Nuh, der

Skal amOldes pa dag 8. Hvis han ikke

kommer dl det m⑦de, n缶de vigtige

nyheder han har med血Hisme ikke

frem, Og halflingeme far intet at sku11e

have sagt med hensyn til skatter det

naste紅UheldigvIS bhver han og hans

falge angrebet af de 3 trolde (der v皿e

SPise dem -SOm Sa:dvanlig). Peevey var

n耕ikke sluppet derfra med止vet i

behold, Og han er blevet sa skra=mt’at

han lkke t排fortsa光e sin re)Se uden en

eskorte・ Dette kan godt ga hen og bllVe

interessant, for PC ’eme har l hvert fald

ikke tid til at g⑦re det (det er 2 dage

hver vej)・ Det er nasten ne,dt tll at皿ve

en opgave for Frantz Kastlers ma=nd,

men har de tld og vil de, Og hvem skal

Sa beskytte byen og sa videre?

PaveIsheim
Landsbyen Pavelshelm har v雑et i

Omridet i ca" 300狂og har stort set

ikke a:ndret slg Siden・ Byen er opstdet

omkring afstikkeren血Averfloden, der

af de lokale er dあt “M④lleba=kken’’, Og

den er en vlgtig rasteplads for de

re)Sende nordpa. Dette skyldes, at Ve)en

der g缶gemem byen, f排er over

Averfloden og mod Stirland-PrOVlnSen・

Den anden vej i byen g缶fra Nuln,

langs med floden og til bymidten, hvor

den g琵sammen med “Nordvejen”.

Selv om byen er皿e, b耕er den pra3g af

de mange gememrejSende, den huser.

Kroen “The Tower Inn’’ har ofte

mange gaster, der er pa ve) nOrdpa eller

mod (兆t til The Moot.

Besk〉仲else:

Pavelsheim er omglVet af en 2 m.

h⑦j tr2apalisade, der glVer folk en fe,lelse

af tryghed, men he11er ikke mere. Det

er sket, at StOre Sektioner af’den er

bla:St Vaek under en storm, Og den vil

ikke kume modsta et angreb af nogen

art. I mldten af byen ligger der en h勧,

SOm bruges til udkigspost. De lokale

kalder den, med feddal op丘ndsomhed,

for “Kiggeh②j en”.

回i凪a:

Som det fremgdr er sikkerheden

meget lav Men de sidste par dage har

den v耕et skarpet pga. gob止nproble-

meme. Der er kommet 8 vagter og en

Sergent血byen fra m亜aen i Nuln.

Vagteme ledes af deres egen med-

bragte sergent, Og er lkke ret samarbe-

jdsv皿ge, men de har drevet goblineme

Pa flugt et par gange og holder stand

mod hvad der matte v街re af trusler.

Med hensyn til opre血oldelse af lov

Og Orden i selve byen er der den lokale

militia, bestaende af 3 b②nder og en

sher誼

Befoikning:

Der bor i alt　69　mennesker i

Pavelsheim (19 kvinder, 20 ma=nd, Og

30 b排n). De fleste er be’nder, der bor i

byen og har marker udenfor bymuren,

SOm de passer血daghg・ Byen ledes af

en “borgmester’’ (dvs. den rigeste),

mens de rdigi㊨Se Sager Ordnes af byens

gej stlige repra=Sentant.

㊨konom上

Beboeme i Pavelsheim betaler 30% af

deres afむのde til Ridet i Nuln. Til

gengald far de beskyttelse. 40% af
afgr㊨deme g缶tll fam址en Haller, der

e)er jorden. B㊨ndeme har de

resterende 30% til sig selv. I tilfzElde ai

at der er noget血overs af a烏reden,

kan den byttes eller sa痩es pa markedet

l Nuln.

Hande上

Der er mgen butikker i Pavelsheim,

men der kommer en flok handlende fra

Nuln en gang om ugen med diverse

varer (tey; SPeCielle fe,devarer; luksus-

varer, SOm krydderier og tobak og

andet) til en rlmelig pris. E11ers salges

der helt basale tmg Pa kroen・

Det sto「e skridt

Det )eg har glOrt ind血nu, er at

redeg排e for alt det der sker mens

SPilleme s⑦ger ef[er l⑦Snmgen.

Der er en fare med hensyn til

gameplay i dette modul, Og den hgger i

at handlingen er afha=nglg af at

PCノeme l@Ser g組en・ Derfor skal det

Sikres at der er spor nok血at de kan

finde ud af hvad der egen址g foreg鉦

Her er a11e de spor jeg kan komme i

tanke om pa st養nde fod:

Det er mgen hemmelighed at tamet

Var der, Og at det er blevet revet ned for

nylig, men mgen anSer det for

vasentligt・ Ingen ta=nker over det.

Hvordan kommer PCeme p各at sp排ge

de lokale om tarnet?

. Hvorfor hedder kroen “The

Tbwer Inn’’う

・ Hvis Andreas er i pengen②d,

hvorfor bygger han sa en lade af s猫ne

sten?

. Hvorfor kan m祖kere fe’le tilst-

edev耕elsen af magl l en lade?

・ Hvorfor er alle dyrene i laden

de,de af en mystisk sygdom?

. De tre spe)rgSmal ovenfor leder til

SP鎚gSm創et: Hvor kommer de sten

仕a?

Hvis PCeme ikke kan regne den

ud, Sa ma du hja:;lpe dem ved f.eks. at:

…lade ordet　“Sardo” v街re de

lokales skaldsord, hvilket glVer anled-

nmg til sp卯gsmalet:召Hvem er Sardo?’’

…lade en eller anden pa kroen

forta:lle en lokal kre宣ke, der omtaler

Sardo og hans tam.

=



N缶PCeme har regnet ud hvad de

Skal g排e, er der kun et皿e problem

tilbage: Kalderen er overdynget af

jord, Og der er en丘n og god kommark

der hvor nedgangen sk皿e vare. Dette

er Andreas, bedste mark, Og SOm for

na:Vnt har han lkke ta三nkt sig at glVe Sin

PenSionsopsparmg ul en flok unge

eventyrere, der har en teori・ PCeme

bliver n⑦dt血at finde en le,Snmg・ Det

kunne f.eks. v鍵re:

・ Betale Andreas kompensation for

det, der e)dela=ggeS af marken.

・ G(狂e det uden at han far det at

vide.

・ “Overtale ham’’

・ Slaham ihlel - hvad ved jeg・

Nu g祉vi ud fra at det problem er

blevet lost og fortsatter. Lemmen ned

dl kalderen ligger ca 2 m. under jorden

Og det vil tage noget tid at lede (Check

sk皿s, 1uck etc.). N壷de endelig finder

lemmen kan de se et tegn (en rune),

meget lig det, der var inde i laden解

en af stenene)・ Runen symbo止serer

generelt ondskab, Og er md⊥katoren pa

at de tr鍵der ind i ondskabens hule. Gor

det klart for sp皿eme, at deres gode

hum②r forsvlnder ved synet af deme

rune.

Herfra kommer sa sidste etape af

召十七〇1d kan t2emmeS”…

The Dungeons of

Sa「do’s Towe「
“Lemmen abner ned til et fugtigt

Og muggent m排ke, med en gang

ledende nedad s狙angt叫et ra=kker・’’

Der er fugtigt og glat herinde, Og

man kan se at murstenene er ved at

Smuldre va=k. Dette er den generelle

forfatnmg deme ka=1der er i. Der har

ikke v耕et udskiftning af luften i lang

tid, Og fugten fra jorden rundt omkring

siver ind mellem murstenene.

1) Sardos opholdsIokale. Ofte over-

nattede han hemede for at va:re t鍵ttere

Pa Sine stl皿dier og andre gange var han

for udmattet til at ga op ad trappen.

Her er der en muggen sofal en vammel

l鍵neStOI og feSteme af et smattet gul-

Vt‘apPe. Det halvridne sofあOrd er

tomt og stemnmgen er generelt, at

dette rum ikke har va:ret re)rt Siden

Sardo forlod det for l散麺税葦ange Siden・

2) Bibliotekarens run. Alle mあler

hemde er l gOd stand, Og der er ikke

noget st②V OVerhovedet.

For enden af et skrivebord sidder

der en aldre mand og t排rer st⑦V af

bordet" Han虹gger op, lettere forbavset

Og Slger: “De har da vist ikke v耕et her

for, har De talt med mesteren?’’

F②r vi fortsatter er der nok et par

ting, )eg hellere ma forklare・ Manden er

Bal血azar van Eyk - Sardos personllge

bibliotekar. Da han kigger op l街gger

PCerne m2erke til at man kan se muren

lgennem ham・ Han er gememsigtig!

Balthazar er et spe,gelse, men et

Selvsta=ndigt ta3nkende sp⑦gelse’der

gat op l at g排e rent i sit rum og sa

vldere. Det interessante ved ham er, at

han ikke selv ved at han er d②d og

immateriel・ Han kan ga gemem mure

Sa let som mgenting, men han t2enker

ikke over at han g④r det. Hans

OPrindelige funktlOn Var at bevogte den

eneste indgang血Sardos bib止otek og

laboratorier - en hemmelig d排bag ved

ham - men han har glemt hvordan man

aktiverer den, fordi han bare plejer at

ga gemem muren・



Der kan komme meget spa=nding

ud af Balthazar, bl.a. fordl PCerne er

tvunget til at sp皿e pa hans pr乞emisser

for at komme videre. Der er kun denne

hemmlige d排som han ikke kan husk

hvor er, Og dette kombmeret med at

han er ude af trit med aldng vil nok

resultere i en del frustration. Han er

utrolig bedrevidende, Og meget Sta=dig,

men lkke et ondt vasen, Og hvIS

PC’eme forstar at leve slg ind i hans

univers kan de fa meget nyttig infor-

matlOn ud af ham (han er trods alt

Sardos personlige biblioteka千) ・

Han vll sandsyn止gvis kra=Ve at fa at

vide hvad PCemes a=mde er, Og han

kan ikke f0rSta at de ikke har tid til at

Vente Pa meSteren. For at deme scene

Skal fungere uden at det bliver for lat-

tedigt og stemnmgSdra=bende, er det

Vigtigt at du er fuldt ud bevidst om,

hvordan du sp山er Balthazar・

Det er meget sandsynligt, at

PC’eme vil eksperimentere med at

forta:lle Balthazar at han er d(Z)d.

Dette vil slet ikke rore ham. Han vil

begynde med at stille umulige

SP②rgSmal for at bevISe hvor overlegen

han er i inte皿gens og bruge det血at

retfa=rdlgg排e Sin menmg・ “Hvem er

klogest af os to? Hvordan kan du sa

t皿ade dig at komme med sidan en lat-

terhg p益tand?’’.. osv

Pa et eller andet tidspunkt finder

PC’eme )O nOk den hemme嶋e d《犯

3) Dette rum er ganske storslaet.

Der er en bagva=g Og fire reoler udefra

fyldt med gamle st②Vede be,ger・

Desva:rre er det sadan. at de fleste

b⑦ger kun er intakte pa omslaget; n琵

man re)rer Ved dem smuldrer de v鍵k

mellem魚ngrene. Balthazar er meget

⑦m OVer b④geme, Og gar amOk hvis

PC’eme @dela三gger en bog, Og hver

gang det sker nedkalder Balthazar s王n

mesters fe)rbandelse over dem. Der er

nok over 300 b(クger, Og de fleste

dalcker folgende emner:

Ark乞eoIo料historie, medicin, alky-

ml, geOgrafi, myt0logi, diverse sagaer,

OPSlagsvarker om okkuldsme, OVertrO

Og fenomener, he皿ge be,ger fra kaos-

religioneme (dvs. Khome, Nurgle,

TZeentch, Malal og Slaneesh), “Hekse,

k鮒ere og andet godtfolk’’om hekse

Og m排k magl’Samt flere kendte og

Sja=ldne varker om nekromanti og

damonoIogi・ Altsa et ondt bibllOtek.

Pa skrivebordet er der et udt②rret

blekhus og noget gammelt ubrugellgt

Pergament. Der ligger ogsa en bog der

er sldet op i. Den hedder “Kulter i

Norsca,, og er skrevet af Ingulf

Debberdwindler for over 800 ar siden.

Man kan lkke se, hvad der st拒i bogen

la=ngere. Kun pa omslaget kan man se

bogens titel.

Til sidst en pudsig detalje・ Bal血azar

er den eneste, der kan fa noget ud af

b⑦geme. Dette skyldes at han, SOm

SPe,gelse, n耕meSt kan　勉　den

P結a=ldende bog til at sva=Ve ud fra sin

hylde og abne Sig uden fysisk at have

rort ved den. Han mener naturligvis at

PC’ernes manglende evner血at g排e

det, Skyldes deres klodsethed, Og

bruger det som endnu en grund til at

bevise at han er overlegen bide med

hensyn血inte皿gens og beha=ndighed.

Jeg beh‘クVer Vel ikke at nzevne at

Balthazar har la=St Samtlige va=rker

adskillige gange.

4) Hvad dette rum blev brugt til er

et godt spe,rgSmal. det eneste der er

血bage er nogle tomme’Stovede hylder

Og en Vindeltrappe, der f排er ned til

na:Ste etage.

Det skal止ge na=VneS’at hvis over

etagen var bygget i mursten er denne

etage hugget ud i stengrunden (!)・

5) Dette rum er tomt, men der er et

forha三ng der da=kker for indgangen til

Sardos laboratorium.

6) Her er sa Sardos laboratorium・

Det er et pa 6n gang lmPOnerende og

uhyggeligt sted. Der er 2 store borde

med stropper og spa=nder i hvert

hjome (sikkert for at holde diverse

fors②gSPerSOner i ro), Og der er blod-

Pletter pa begge borde. Det var pa disse

borde, at Ofrene gememgik umen-

neskelig smerte, Og hvis man lytter

meget intenst kan man endnu h②re

deres vilde skrig som om de har sat slg

fast i va=ggene.

Oppe i hdyre hje’me er der en sort

cirkel, der ser ud som om den er blevet

bra:ndt ned i stengulvet.

Hvad deme cirkel er blevet brugt

til kan man kun gatte sig til (m養ke

eksperimenter med da=mOnOIogiう),

men st山er man slg inde i cirklen kan

man fe,le. at der er nogen der stirrer pa

6n fra m②rket. Det er faktisk rlgtig ube-

hagehgt’Og dem det sker for skal lave

et Cool-Check eller blive rigtig bange og

interesseret i at forlade hele kalderen

med det samme.



Skrivebordet er gammelt og rid-

dent, med nogle ukeselige pergamenter

liggende l en Stak. Der er 4 skuffer l

bordet - 3 af dem er tomme, menS den

4. rummer flere ula:Selige paplrer Og

n②glen til metaldoren・

D②ren ind til nr. 8 er en stor met-

aldのr med et lille tremmevindue.

D⑦ren ind til nr. 7 star aben Pa Vid gab.

7) Dette rum er ganske interessant.

3 af de 4 va=gge er d2ekket med hylder’

med de mest mystiske dng・ Her er

meget rodet, Og der ligger glasskat og

andre @delagte ting pa gulvet. Der er

ogsa et stort skab hermde. Op ad ska-

bet sidder et mysdsk va:Sen (Mingus)・

Hans hud er helt okkergul og @甲ene

star ud af hans magre ansigt (som ved

Marty Feldman). Han er sa mager, at

man kunne bruge hans ribben som

xyoIofon・ Han er ikla=dt et la=ndekla:de

og er skaldet. Han sidder med en皿e

flaske i hinden, Og Stirrer ud i luften・

Hvis man ser pa hans mave, Sa er der et

stort abent S狂i den, hvorfra der

kravler sma orm og mider・ Den d紺ige

belysnlng Og Stanken skulle geme

閣

PC’eme血at tro at Mingus er de,d

for la=ngSt Og er i forridnelse qad dem

lave et Cool-Check for at se om de

bra=kker sig) ・

Men han er faktisk i live og vn, n狂

han har samlet kra3fter nok, fors②ge at

kommunikere med PC’eme. Han har

glemt sproget, men Vil ra=kke sin hind

frem og fors㊨ge at na 6n af spilleme’

mens hans kuglerunde qune stirrer v血dt

Pa dem. Sa vil han udst④de nogle gur-

glelyde i forse,get Pa at Slge “drzeb

mig,,・ Hvis ikke PCeme kapper hans

hovede af; vil han faktisk (Pga・ forban-

delsen) blive holdt l live i denne

Smerte血stand for evigt・ De kan godt

OPglVe at fa noget ud af Mingus.

Han er simpelthen sa svag, at han i

teorien burde v耕e dQ〉d forlangst.

Mおke var det pa sin plads at

forta:lle hvad der er sket her・ Mingus

havde l Sin ulykkelighed famlet slg

hemed og var begyndt at gememrode

alt i sin sngen efter noget’der kunne

glVe ham mad, Sla ham ihjel, eller

OPha=Ve forbandelsen・ Han var blandt

andet kommet til at valte v須gten (se

nedenfor) i sin desperadon. Skabet var

fyldt med potions og Mingus’

nuv耕ende血stand skyldtes at han har

drukket 6 flasker med trolde- maVeSyre

(den starkeste syre man kender i The

Old Wbrld)・ Dette skete for = dage

Siden, Og l me11emtiden er orm og

mider begyndt at a=de ham op.

Hyldeme var oprindehg opbevar-

mgssted for eksperimenter, b狙e vel-

1ykkede og mislykkede.

Desv耕re er alt @delzngt nu, men

va=gten’der er lavet af metal’Skal bare

stilles pa plads for at den kan begynde

at virke igen・

Sa「dos v鍵gt

Nu er det vist pa tide at給fofklaret

hvad det er der er galt med deme v2egt.

V2Egten er af en s⑦lvlegermg af det

klassiske design, med to va=gtSkale.

Indgraveret i bunden pa den ene er der

en flamme, menS det velkendte tegn丘a

laden og lemmen, betydende ondskab,

er l bunden pa den anden skal.

Normal血standen er, nar der er

balance imellem de to skale, Sa der

er lige store dele af onsdkab og god-

hed, S紀an som det bor v耕e. Hvis man

⑦nSker er aura af ondskab

forsta≡rket tynger man skalen

for ondskab lidt, Og @nSker

窮　man en gOd aura tynger man
den gode skal.

Saleden kan man regulere

auraens natur. Oprmdelig blev dette

magtfulde instrument skabt af Sardo

saledes at han kume eksperimentere

med da=mOnOIogl Pa et h句t plan

qeldigv王s gik det ikke galt)・

Med en ekstremt ond aura v皿e

det blive nemmere at fremmane en

meget magtfuld da=mOn・ Det

virker ogsa s組edes, atつO mere

man tynger sk釘en, desto kraftlgere

bliver effekten. Skalen止gger pa gulvet

og er tippet helt mod den onde side -

graden af ondskab er ekstrem・

Dette er forklaringen pa at der

kommer monstre sa langvejs fra・ De

tiltra=kkes simpel血en af’deme召onsk-

abens sender’’. Det dyeblik hvor kos-



mos restaureres, gider monstrene ikke

at v耕e der l紀ngere Og re)Ser hjem hvor

de kom fra helt fhv皿gt.

8) Herinde opbevarede Sardo sa

alle sine fysiske eksperimenter. Bag den

laste metald例亡ligger der muterede

Skeletter. Et af dem har s恕ar haft

kra:fter址at grave en tumel i forsng pa

at s止ppe ud, men dets lig ligger nu

血bage i den hule, det selv har gravet.

Pe「sone「 i

PaveIsheim

PC’eme vil sandsynligvis komme

dl at tilbringe en del dd i Pavelsheim,

Og for at krydre gameplay i byen, er der

en ra=kke personer som det er praktisk

at glVe en detaljeret beskrlVelse af

Dette galder byens spidser, Sarlinge og

sa videre.

Ma「kus StoltenpIS

Sherif i PaveIsheim

Markus er det humonSuSke ele-

ment l Pavelsheim・ Han er en rigdg

tyran, der udnytter sine 3 vicesheriffer

Pa det grovesre, meSt fordi han ikke

Dette var sa mysteriet ved

Hallershof Men nu er det sa op til dig,

SOm maSter, at g②re disse information-

er levende. Det beh⑦Ver ikke v街re Sa

SV従t hvis du forstar de grundla=ggende

Stemnmger Og temaer i modulet・ Den

folelse du skal bestrあe dig pa at vaekke

i dine sp皿ere er prma班Habl④Shed.

Men hele situationen skal udvikle slg

og皿ve mere og mere Absurd・ Jeg

kume godt have kaldt dette modul for

“Oddeme i M(alledammen’’, men Sa

V皿e jeg lkke have taget temaet s料ig

alvo血gt. Stemmngen kan maske bedst

SammenllgneS med en af de nyere

Amold Schwarzenegger-創m: `Absurd

Action’’(som i ``Last Action Hero”

euer “True Lies’’).

Godnat og sov godt.

kan finde ud af en pind selv Han er

forfa=ngelig, Og er OVerbevist 。m, at

byen v皿e ga til grunde uden hans

beskyttende h祖d・ Han er meget a la

PrinsJohn i Robin Hood - en皿e hid-

Slg mand, der hundser rundt med alle

Og enhver・

Heldigvis, for ham, er han fatter血

Alfred Strasser (der er ogsa en vis

lighed med hensyn til ego) og det er

derfor at han er i en magtposition. I

denne tid er Markus ondere end han

Plejer at v耕e fordi han foler sit ego

kra=nket af Nuln-VagtemeS tilstede-

v雑else. Han vil evt. fors②ge at mani-

festere slg Ved at gore livet surt for

PCノeme og vise dem hvem der bestem-

mer・ Markus er vigdg for gameplayet i

byen・ Det er sikkert at han ikke vil ga

g止p af noget som helst, Og han vil

blande slg i alt og generelt v耕e

irriterende hele tiden. Det er OK at

OVerdrive ham lidt for hans person er

den, der satter liv og dynamik l byen.

Eventuelle insplra廿OnSkilder dl hvor-

dan Markus kan r01lespi11es kume

v耕e: Adolf H王tler og fzengelsinpek-

t②ren i “Natural Bom K皿ers’’.

Note: Markus har en pIStOI som

han har kあt i Nuln. Han har aldrig

brugt den, Og er derfor ret elendig til at

Skyde, men en PIStOl er en pIStOI og for

Markus er den mere end en pIStOl・ Den

er et symboI pa hansバmagt’’og han

bruger meget tid pa at pudse og

gnubbe pa den. Han har 8 skud i alt.

径“懇
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UIrich B「aun

Krovaerf p& “丁he Tower im”

Ulrich er en venlig man, der, efter

eget udsagn, har v雑et vidt omkmg・

Han er en typisk krov雑t pa godt og

Ondt. Han er en snakkesagelig og

im⑦dekommende mand, der altid er pa

Pletten, n琵det g2elder intrlger Og Slad-

der, men han er ogsa lidt af en fusker,

der er god血at malke penge ud af folk.

Ulrich er fodt of opvokset i omr狙et

Og man anSer ham for en hyggelig

mand, der driver et sted med god bet-

)enmg・ Det passer slet ikke at han har

v耕et vidt omkring (faktisk har han

aldrlg V耕et la:ngere VZ=k end血Nuln),

men han har h排t utro止g meget om

utrolig mange ting, Og han har en止vllg

fantasi. Det er kombinationen af dlSSe

i与



2 ting, der g②r ham til en yderst kom-

Petent le,gner, Og der sme,reS tykt pa

n缶han forta地er historler Om dengang

hvor… (for at det skal blive nemt at

SP山e ham Hwhgt har jeg nederst plac-

eret en ra:kke af hans yndlingsemner)・

Kort sagt‥ Ulrich er en venlig, men

utrov耕dig mand, der bruger meget tid

Pa at forta=11e eventyr som han ikke selv

har oplevet.

Historier: Ulrich har som sagt en

rzekke emner som han elsker at fort鍵11e

om, men det betyder lkke at han ikke er

Pa jagt efter nye. Blandt klassikeme er

der: Dengang han reddede sin皿ebror

fra at blive angrebet af en tre-hovedet

drage; dengang han egenha=ndigt

bekampede en mindre h2er af orker

than na:Vner ingenting om go皿ner, af

gode grunde); dengang han snorede en

stor drage fra det halve af dens skat, Og

om hvordan han gav alle pengene til

sln hjemby, der i dag ligger langt mod

⑦St. Der er mange flere af den slags

sk工のner Og folk i byen ved da heller

ikke hvad de skal tro om historiemes

Sandf雑dighed・

Ulrich har en kone ved navn

Johama, der stdr for det meste af mad-

lavningen; en datter Ouliane, 16), der

tager slg af servemgen. Sldst og

mindst er der s(狙neme Fritz og Lars,

der er enzeggede tv皿nger og tager slg

af jobs som staldkarleri og andet.

EIsa Weidenhof
Priest of Sigmar

EIsa er en aldrende kvlnde, der har

v耕et i Pavelsheim i mange狂Hun er

en rolig og dipIomatisk person, men

hun har et ret alvorligt problem‥ Hun

lugter…・ Nej, hun stinker! EIsa lugter

simpelthen ridden og hgemeget hvor

meget hun vasker sig, b止ver lugten

ha:ngende =uften overalt hvor hun g紅

Det kan mdske lyde morsomt, men for

EIsa er det et reelt problem"

Stanken betyder, at hun har sv耕t

Ved at飴士別c t血at tage det rehgi②Se

alvorligt・ Hun har ingen aspiranter og

hun er ]O Ved at v耕e oppe i alderen,

hv止ket medf排er at hun er begyndt at

tvivle pa at det nogensinde skal lykkes

at fa en asplrant. Al deme modgang

har betydet at EIsa er blevet ret

OPglVende. Hun er meget passiv,

nasten畦eglad, Og hun fe,ler at hun er

isoleret i bylrvet (hvis man kan tale om

byliv i en by med 17 finilier)・ EIsas

PrOblemer har medf読t, at det rehgi②Se

aspekt i byen er meget forse’mt’Og det

er uheldigt - netOP nu i en tid, hvor der

er meget brug for tro.

Udseende: EIsa er egen址g ganske

ken. Hun har langt grat har, Og et

behage止gt anslgt’men det er de far-

reste der la=gger marke血det, fordi

hendes stank c}dela=gger alt for hendes

fremtra:den.

Hun er ikl鍵dt en hvid kabe med

Sigmar Heldenhammers tegn pa

ryggen, Og g琵med en trastav

Hun er h切, Slank og har et alvorligt

og he申dehgt anslgt" Man ser hende

sja:ldent sm血e, men hvis hun gjorde,

kume man se et s②rgeligt tandsat, der

vidner om fors⑦mt dental hygiejne.

Micha
Artm u l igmand

Micha er hindva:rkel’, Og tager Slg

af praktisk talt alt hvad der har med

reparation og ved心geholdelse at gore.

Han er den tavse type, der llcke siger

noget med mindre han bhver spurgt

qvilket godt kan fore til en kommu-

nikationsbrist)・ Nar han endelig taler,

er hans stemme betydelig lysere end

man kume forvente (ta=nk pa Mike

Tyson), Sa lys at det gra:nSer til det

kom王ske. Han er genert og holder slg

for slg Selv, men han hj2elper folk med

deres utatte tage og hvad der nu e11ers

matte v耕e af problemer. MICha er en

meget dygtig og effekdv hindvarker.



Det sker sj2Cldent at han svigter en
“deadlme’’, Og folk i byen s2etter StOr

PrlS Pa hans ydelser, men man SyneS at

han er en smule under崎Det er som

Om der er en side af ham, SOm mgen

範at se. Han er noget oprindehgt’

noget prlmitivt - et g紬efult memeske,

der hlger efter nogle kvaliteter, SOm

Pavelsheim ikke opfylder・

Udseende: Micha er et mega bre’d.

Han er ca. 180 cm h④j, OgVeler 81 kg・

Han har et m⑦rkebrunt fuldska=g, Og

ret meget h琵pa hovedet og kroppen・

Han er som regel bare ikla=dt robuste

la=derbukser og en bondeskjorte. Han

ryger pibe og har gule ta=nder, der vid-

ner om en (ja, fulsta=ndig r王gtigt!)

forse’mt mundhygie)ne.

AIf「ed Strasse「

Bo喝meste r

A距ed er den rlgeSte man i

Pavelsheim, hvilket glVer ham st排st

indflydelse. Han ejer 3 store marker, Og

er en af de eneste l byen, der har over-

Skud nok血at salge nogle af sine

afgre)der pa markedspladsen i Nuln.

Alf (som han kaldes af de fleste) er en

rimelig god leder. Han er smart og

PraktlSk, men en皿e smule usympatisk.

Det er ikke fordi han er en meget travl

mand - faktisk laver han ikke en skid,

ud over at admjnistrere sine marker

thans to s②mer, Helmut (17) og FrltZ

(19) laver alt det fys王ske arbejde), men

a皿gevel pre’Ver han at vlrke som en

travI og dlStrat mand, der lkke har tid

血noget som helst. Alf har puklet for

at na dertil hvor han er i dag, Og han er

af den menmg, at man ikke kommer let

dl noget her i livet. Han er stolt af sin

POSltlOn, Og g拒meget OP i at styre

byen… Mdske lidt for meget.

Udseende:　Alfred er en

halvskaldet, gr組狂et mand midt i

50eme'　Han er ikke s2E揖g he,j og

n2ermeSt SPinkel, men hans blik

udstraler autorltet Og alvor・ Han smiler

aldrig, men hvis han gjorde kume man

Se, at han mangler mange t之ender・

Alfreds stemme er lys, men gemem-

Sk耕ende, Og han taler meget hurtigt・

Han er velkla:dt, men ikke prangende.

Alfied har en kone (Irma, 43), tO

S`狙ner Og en datter (den fagre Britta,

16)・

」od「i Baidei,

Smed

Jodri er en meget popul微三r PerSOn・

Han er den eneste dv耕g i byen qan

bor alene i sm Smedje) og en dygtlg

Smed・ Han har altid tid til a11e og han er

meget )OVlal・ Jodri er bestemt ikke en

typisk dv耕g" Han er im②dekommende,

Og kan godt hde at omgas memesker.

Han mener faktisk at mennesker er

mmdst llgeSa CIViliserede som dv耕ge,

Og han hader gr組ighed. Nej, Jodri er

bestemt ikke den typiske dv耕g. Man

Ved f壷tisk ikke meget om hans fortid,

men han har boet i byen s狙a=nge man

kan huske (dvs. 43的. Mdske gemmer

han pa en hemmelighed, men mgen

undrer slg OVer det, Sa man SPe’rger

lkke om hvad den overdimensionerede

②kse laver i hans smedje.

Udseendeリodrl har sma, m⑦rke

②jne, der kan se ven止ge ud, men Slkkert

OgSa det modsatte.

Hans brune h拒　er tjavset og

SnaVSet・ FaktlSk ser han temmelig farlig

ud, Og hans kampe overarm bidrager

Sit. Alligevel er der noget onkel-agtigt

OVer den buttede dv雑g・ Hans smil

afda=kker et alvorligt paradentoseprob-

lem, men man筋r indtrykket atJodri er

ligeglad・ Han er ofte皿a=dt et beskidt

larderforkla=de, Og beskidte l2eder-

StgVler・ Jodrl er glatbarberet用

F「antz KastIe「

Sergent for deIingen什a Nuin

Frantz er en respekteret mand, der

hvor han kommer fra. Han er sindig,

beregnende, Og meget VOksen (en

Ska=rende kontrast til Markus). Han

Stemme er dyb og autorita=r・ Han er i

Pavelsheim fe)r at beskytte befolknin-

gen og han agter at folge sine ordrer ul

Punkt og prikke. Han er kortfattet, men

meget klar og pra3Cis I Sme formu-

1eringer・ Han styrer slne ma:nd med



1emh拒d dlSCiplm, men han har deres

respekt, Og han er ikke en urimelig

mand. Frantz er en a=gte PrOfessionel,

der er tr鍵net i at hindtere situationer

som denne. Han er maske en anelse

tung at danse med, men han holder en

h⑦Hig og veloverve)et afstand fra folk.

Dette betyder, at lngen rlgtlg Ved noget

om ham udover at han har v鍵ret anSat

i militiaen i Nuln rigtig 12enge.

Han b耕er et skjold med Nulns

V創)enSkjold pa, Og har et smukt poleret

langsv耕d. Han er lidt sel at Se Pa - en

rlgtlg milit耕mand med rank ryg og et

anslgt, der kan skifte fra at v耕e venhgt

til at v耕e sdft og stramt・

Delingen f「a Nuln

Med sig har Frantz Kdstler en

gruppe pa 8 soldater fra ml血aen l

Nuln. De har det tilfalles, at de alle er

ret nyuddannede, Og at dette er en af fraNulnvagteme) 14 m蟹nd, 13 kvinder

deres forste missioner・ He皿gvis er de og 24 b排n (under 18拒) tilbage. Langt

under ledelse af en kompetent mand, de fleste af disse er helt normale bon-

der nok skal s鎚ge for at de klarer defamiller, Og dem v申eg ikke bruge

OPgaVen・

Typisk bonde i

Paveisheim
GennemsnltSbonden har et hus

mdenfor bymuren, Og tO til tre marker

udenfor・ Her dyrkes der mest kom

thvede og byg), men der er ogsまnogle

鰭kartoffelmarker・ Nu, hvor )eg har

gememg罷t alle de mtereSSante men-

nesker i byen er der (hvis man ser bort

Plads坪・


