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jane 

De store sorte lys blev tændt et efter et, de 

oplyste kun svagt de personer som stod samlet. 
cirklen. 

En stille messen begyndte at fylde rummet... 

En sagte tåge havde lagt sig over byen, et 
ensomt hængende skilt 

knirkede let i den friske natte luft, 
under skiltet gled en ubemærket skikkelse 

henover gaden, 

som en Ravn i natten, forsvandt den ukendte 
"ind i en mørk gyde. 

Idet fjerne kunne der høres svage latterbrøl, 

de stammede fra en af byens sidste værtshuse, 
havde denne nat foregået for bare få år siden, 

ville gaderne havde været fyldte med fulde 
menesker. 

Sådan var det ikke mere, nu ligger gaderne 
tomme, 

og det er sjældent folk med gode hensigter, 
der begiver sig ud ved natte tid. 

Nu lever byens borgere i frygt, 
frygt for det ukendte. 

Kun ganske få personer ville have spået, 
at alt dette ville ændre sig….. 

    De Dansende Mænd 
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vod ev spaen 2 

Hvad meningen med livet er, skal jeg ikke kunne sige. 

ÅMen med hensyn til plottet, 

-så er det 5-6 timer med: 

kreativitet, spænding, overraskelser, hygge/uhygge og 

sidst men ikke mindst Rollespil. 

I et håb om at komme væk fra den klamme "riv og flå" 
genre, har jeg lavet noget som gerne skulle få folk til at 

"tænke istedet for at slå". 

Det er din opgave at få stemningen gjort a la Kult og 

Call (Stearinlys, sort dug, musik osv.) dog med plads til 

en del sjov. 

Dette scenarie er som sagt systemløst- 

Hvis du har betænkligheder ang. dette, kan jeg fortælle 

at der ikke er noget at bekymre sig over. 

Kamp kunne evt. blive et problem, hvis det sker at 

spillerne springer hovedløst ud i et 
Hack and Slash Party, 

da bliver kampen kørt på dine premisser, lad dem 

beskrive hvordan de kæmper og ud fra det bedømme 

hvordan udfaldet bliver... 

You don't know the Power of the Dark Side...       Rasmus Rytter Tlf:98623313 

Dr.Holmvej 33 9600 AArs 

E-Mail:Jensen B(æTelefon.J4.dk BSC so 
  

 



  

  

  

Dette er en 

SideBar. 
Her vil der 

være praktiske 
tips og 

informationer 
som er 

relavante for 

scenariet 
  

Vidste du at en 
ud af 

hundrede 

Jersey Køer 

dør af 
forstoppelse. 
  

Side 3 

Forhistorien. 
idt om stedet… 

De 6 personer lever i et lille land, hvor næsten alt er fred 

og idyl. Året er 389, og landet bliver kaldt KARZ. Det 
hele bliver regeret af den 6 konge efter Karzisk tids- 

regning, hans navn er Lokan Ibentaler, også kaldet "Den 

Milde", 
(Et kort over landet kan findes under bilag) 

Landets hovedsæde er Lanos, som med sine ca 75000 

indbyggere er den største by. 
Alt dette er rimelig urelavant, derfor glem det.… 

Bare du er opmærksom på at tidsperioden vil svare til 

det tradionelle D&D, du ved.… med svær og den slags. 

    

ØJersønerve 

SIMON LONGSWORD 
Lille tyk mand med et stort hjerte. 

Simon ejer en købmands-forretning, som desværre ikke løber 

særligt godt rundt. Det siges, at han er for flink imod de fattige 

indbyggere i Urith. 

Det har desvære resulteret i, at han er blevet nød til at låne en 
ret stor sum penge, af den eksentriske 

Sir, Daron Dewille. Sir Daron overtager forretningen, hvis det 

ikke kan lykkes Simon at få et pænt overskud inden sommeren 

er ovre. Derfor er det vigtigt at denne indkøbstur, til Lanos går 
godt. 

AN 

TANKIL MÆTRIS 
Ung loyal dreng, som håber på at blive købmand. 
Tankil arbejder for hans store forbilled, Simon. 

At være hos Simon, er hans største lykke, da han behandler 

ham som den søn han aldrig fik. 

DB. ADAM EMBRYO 
Herbalist, natur elsker og en meget munter fyr. 

Skal til hovedstaden for at købe de urter som han ikke selv kan 

finde. 

"Hvor har jeg set Konax Før ?" 

"Nå det er nok ingenting" 

       



  

  

  

Oh Hamlet, 

cast AWAY VOUT 

nighting 

colour, and 

look opun 

Denmark as a 

friend 

  

  

Now i will 

drink hot 

blood, for the 

time has come. 

  

Side 4 

ERIKAÆ TALISMAN 
Novise, Ung livsglad pige 
Hun er sommetider træt at DR. Adam, han er nogen gange meget 

led når han afprøver hendes parat-viden. 
Erika kan godt lide Tangil. 

Hun er lidt naiv... 

CURVER DALUM 
Stude handler, kregler, Genert, tyk. 

intet meneske bliver betragtet som en ven, før at vedkommende er 

blevet udskuet. 
Curver har kendt Simon og hans bror lige siden at de var små, 

han anser dem som hans ædelste venner. 

KONAX SILVO 
Observatør,"” Vin Handler " 

Konax arbejder for den rige Sir. Daron Dewille, 

han er sendt ud for at overvåge Simon Longsword da hans 

forsvinden kan betyde et anseligt økonomisk tab, Konax Udgiver 

sig for at være vinhandler, og har 

tilfeldigvis mødt de andre lige efter de startede deres rejse. 

  

£avoør er de, og hvor mødtes de… 

Simon Longsword, Curver Dalum og Dr.Adam, plejer 

at rejse sammen de gange hvor de skal til hovedstaden, 

for at hente deres vare. | 

Tankil og Erika følger med deres respektive mestre. 

Konax Silvo Mødte "tilfældigvis" de andre på vej til 

Lanos. 

Gruppen har rejst sammen i en dags tid, og de har 

gjort et stop på kroen, "Henrys Inn", 

Grunden til at de starter her, er at få plottet igang med 

det samme, det spare en masse spildtid 

det er amindeligt kendt, at spillere der har for meget 

tid, har en tendens til at rende rundt og købe de 

"nødvendige sværd" og alt muligt andet ragelse" 

    Cs Fax) 
 



  

Top to Bottom Flow Chart 
  

Scene I 

  

  
  

    Mødet 

  

Scene 2 
    

Mødet med 

Longswords 
bg 

"4 Hos Longswords 
BY 

  

Scene 3 

"Hvem har 

set Jack” 

    

Der er noget 

galt i Byen 

Der er noget 

galt med John 

Slange kranie 

på sengen 

Mørk mand Tomas 

med et ar ed Silver 

Gruppen 

Hygger 

Mænd der Danser 

på døren 

Fætteren 

overtager 
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Scene 4 

Smeden kommer 

i klemme 

  

Scene 5 

<Er der 

nogen!!!” 

  

Scene 6 

Nådåe, 

der er I” 
  

cene 7 

Epilog   | Side 6 

  

DUS USS SnES 

Slagteren «Tjen blå Ugle” Fl 

Lue” Jim Thopson Tlkår Smith 

Vinhandleren 

Fredrik kolston 

. or al 
Tomas Silver Hvis de går alene 

Raliosgarden 

Jack bliver Fest hos 

Redet ed Tomas Silver 

Tomas Sliver 

Raliosgarden 

Rådhuset 

Rolan Ikar 

Kirken 

Nicolas 

Gruppen 

Dør... 

Efter klimax 

The End   
       



  

  

"Tomas Silvers 

spørgsmål 
»k 

Hvad skete 

der ? 
sk 

kan i beskrive 

manden ? 

sk 

Hvad bringer 

jer til Kroen ? 
x 

Kendte i 

Henry ? 
K 

Hvor skal i 

hen ? 
sk 

Tomas kender 

John Longsword 

K 

Han skal tilbage til 

ralios dagen efter. 
(De kan evt. følges) 

K 

Side 7 

-Mødet "Hej ”" HE 

SCENE 1 
hele historien starter på kroen "Henrys Inn" 

Gruppen er i gang med deres rejse, og de har gjort et 

stop for natten. De er alle tørstige efter en lang dags 

rejse. 
Henry er en stor mørk mand, han er skaldet og han har et stort 

sort-brusket skæg, henry er ikke typen der hygge snakker med 

kroens gæster, det er sjældent, at hans dybe mørke stemme, 

siger andet end prisen. 
Alt imens gruppen drikker og spiser, kommer en mørk skikkelse 

ind i kroen. Han er iklædt en lang sort jakke, som næsten når ned 

til hans knæer. 

De lægger mærke til at han har et stort ar på den venstre kind. 

Personen går direkte op til baren, Henry nikker og de går ind i 

baglokalet, lidt efter kommer han alene ud igen, da han roligt er 

på vej ud af baren passerer han serverings pigen som går ind i 

baglokalet, hun laver et øredøvende skrig. 

Den mørke person går ud af døren, og forsvinder i natten. 

Henry ligger i en stor blodpøl, med en lang tynd kniv, som 

strækker sig fra halsen og ud igemmen nakken. 

Knivens håndtag er udformet som en slange. 

de andre på kroen griber hurtigt ind, sådan at spillerne ser på 
som tilskuere 
folkene på kroen tilkalder nogle udstationerede soldater fra 

ralios-Garden, de fjerner hurtigt liget af den afdøde. 

Kaptajn Tomas Silver som er øverst kommanderende af garden,   

forhører alle kroens gæster. 
(Beskrivelse af Tomas Sliver se NPCér) 

Det er vigtigt at de lære Tomas at kende... 

ms. 
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RENE 
en 133 SERENE. 

Efter Henrys død , bliver henrys fætter tilkaldt han lukker 

kroen, og beder folk om at tage hjem. de overnattene gæster får 

lov til at blive på kroen. 

  

Kroen. 

Er et lille skummelt sted med plads til ca 30-40 menesker 
i slyngelstuen, oven på er der plads til 20 overnattende 

gæster. 

  

Henry 's fætter Peter Low 
Høj, spinkel med langt lyst hår, bonde, stille fyr. 

    
  

Kroens gamle rustne skilt, knirkede let i den lamre forårs vind, 

der kunne høres en svag snakken bag de beskitte ruder. 
Kroen savnede dengang hvor gæsterne brød ud i vilde latterbrøl” 

  
 



    

  

  

Beskrivelse over 

Ralios kan findes 
under steder. 

Kort kan findes 
under bilag 

  

Det er vigtigt at 

spillerne bliver 

klar over at der er 

noget galt 1 byen. 
Lukkede og afbrændte 

(forretninger, lad deres 

fantasi få frit løb. 

  

Detaljer om John, 

Ruth og Jack 

Longsword 

se afsnittet 

NPCér 

  

Viste du at Ruth 

laver byens 

bedste 

frikadeller? 

  

Side 8 

-Mødet med Longsword "us -Hvem har set Jack ? 
  

SCENEZ 

Gruppen ankommer til Byen Ralios, hvor de skal ind og 

Besøge John 

og hans familie. Simon har aftalt med sin bror, at han og 

hans venner kan overnatte hos dem. 

Det er ved at være aften da de ankommer til Ralios (ca kl 1800) 

da de kommer ind i den første del af byen 

virker alt normalt, Der er ikke så mange mennesker på gaderne, 

de fleste sidder samlet omkring deres spiseborde. 

Den inderste del af byen virker udmiddbart også normal, lige på 

nær nogle butikker der ser lidt svedne ud, 

der er også enkelte der er lukkede. 
Da de når frem bliver de modtaget af John, som ønsker dem alle 

velkommen. 

Han hilser høfligt på Konax som er den eneste han ikke har mødt 

før. Resten af aftenen går med mad, snak og hygge. 

Jack er meget intereseret i, hvordan det går og, hvad de har 

oplevet. Hvis de fortæller om Henrys mystiske død, bliver john en 

stille mand, (hvilket han stejlt vil benægte) 

John interesere sig for vin. Efter en forhåbenlig hyggelig aften 

i stuehuset, bliver gæsterne vist op på loftet i en tilstødene 

bygning, her har Ruth lagt nogle madrasser som de kan bruge til 

deres overnatning. 

rummet nedenunder bruges til smedje i dag timerne. 

deres vogne og heste bliver parkeret i den lille stald. 

for målet med scenen er at spillerne gerne skulle lære familien at 

kende. 

(de skulle jo helst ikke stikke af når problemerne melder sig)   

SCENE 3 
Næste morgen, er Jack væk. 

afrejsen bliver udsat. 

Tideligt næste morgen kommer Ruth og vækker dem, hun er i 

højt humør. 
Efter de er færdige med at pakke deres ting, går de over for at 

spise morgen mad. 

da de kommer ind i huset kan de høre Ruth og John løber 

rundt og råber efter deres søn. 
De finder ham ikke og det undre forældrene en del, Ruth beder 

de andre om at spise deres morgenmad, 

så vil hun kigge efter han engang mere. 

hun kommer lidt efter ned til morgenbordet med et forbavset 

udtryk, hun viser dem hvad hun har fundet på Jacks seng. 

"kraniet fra en slange" 

John bliver lig-bleg i ansigtet. 

Han beder hans gæster om at hjælpe 

ham, med at finde hans søn. 

John siger, at han er bange for at der er sket ham noget, hvis de 

spørger om hvad det kunne være så siger han, 

"man kan aldrig vide med denne by" 

Ruth Går ud for at se om han er hos nogen af hans 

kammarater.   

Vidste du ? 
At John og Ruth er villige til at bryde 

| sammen hvis gæsterne er på vej ud af 

      
    Hvis 

Plottet på noget tidspunkt begynder at stå stille, er det en god ide at en 

mørk person taber en slange kniv 16 gange i en tilfeldig borger foran spillerne 

F.eks: Holger Petos. Kvæg sælger, gammel og grå, stok, pukkel. 

Morderen forsvinder... 
  

 



SEE 

  

  

Dr.Embryo 

kan ikke kende 

slange kraniet 

£Doneren stammer 

ikke her fra 

området, det burde 

slet ikke være her” 

Na Æh, han 

kommer nok igen.… 

Vi Ses. 

Not Good 
emmer AED MET 

  

Rigtige mænner 

sparker Ænder 

Rg 
Side 9 

  

Der vil ret hurtigt være nogen der lægger mærke til at der er 

tegnet noget på døren, pindemænd som er tegnet med hvidt kridt. 

Når john ser det, kigger han kort på døren, og siger at han går en 

tur ud i byen for at snakke med borgmesteren. 

Han siger at det nok bare er nogle drenge-streger. 

( John foretrækker at gå alene ) 

Imens John er ude og gå, Bekender Ruth. 
Hun siger noget i denne retning. 

" det med døren er sket før, mange gange. 

her i de sidste uger har det taget til. Det kommer om 

natten, jeg har flere gange prøvet at få John til at kontakte 

Ralios-Garden, men han siger at det er ingenting " 

" men jeg har set hvordan han reagere når han ser det, vil 

iikke godt hjælpe mig, jeg er bange for at han er rodet ind 

i noget. " 
" Mon det kan have noget at gøre med Jacks Forsvinden " 

Ruth ved, at det ikke er Jack der tegner, Hun har spurgt ham. 

Simon bliver på et passende tidspunkt, bedt om at 

melde Jacks forsvinden til Ralios-Garden. 

hvad Resten af dagen går med er lidt op til dig og spillerne. 

( evt. side 8 "Hvis" Den må gerne bruges mange gange)   

-Smeden kommer i Klemme 

SCENE 4 

Næste morgen lyder der et skrig inde fra smedjen. 

Ruth har fundet sin mand, liggende på gulvet med den 300 kg. 

tunge Armbolt væltet ned over sit hoved... Han er Død. 

Hans nat skjorte er gennemblødt af blod. Der er skåret nogle 

ord i hans brystkasse 
" Engang slange, altid sange" 

I essen kan der findes et afbrændt pergament, og resterne af et 

knust slange kranie som er vedhæftet en læder snor. 

I fundamentet af essen er der fjernet 2 sten, som før dækkede 

for et hulrum. Det er tomt. 

Ruth sidder sammenkrøbet og savlende i et hjørne, sommetider 

sidder hun og smågriner, andre gange sidder hun og græder. 

Inde på johns kontor, ligger der et brev som er skrevet til ruth. 

(PH 2 ) Læs det ???? 

som du kan se afsløre brevet, at John har været indblandet i et 

mystisk komplot, og da han hoppede fra, medbragte han en 

stører sum penge. 

(de er blevet fjernet fra rummet i essen ) 

Hvis spillerne ikke fatter noget er det OK... 

Ruth vil fra dette punkt være åndeligt fraværende. 

      

Tip. 

Overspil Ruth 

når spillerne prøver at samle 

deres oplysninger       
     



    

  

  

Hvis dine spillere er 
åndsvage, kan du 
med stor virkning 

på dette sted, 
fortælle dem at de 

alle sammen falder 
om og dør af Pest. 
  

Side 10 

- "ER der nogen " 

SCENE 5 

De løber rundt og undersøger... 

Lad os se hvad spillerne har af Facts, De ved at: 

Ilkår Smith og Jim Thopson er en del af sammensværgelsen. 

De har på fornemmeren at Borgmesteren Rolan Ikar er 

indblandet på en eller anden måde. Som John skrev var en 
ombytning, den bedste måde at få Jack tilbage på. Men desværer 
har skurkene allerede fået pengene, og de har stadig Jack. 
Så det eneste alnternativ er selv at skaffe ham tilbage, for at det 

kan lykkes, må de vide hvor Jack er. 

Når de begynder at undersøge byen og dens borgere, må jeg 

henvise til afsnittene Steder & NPCér, 

grunden til at det ligger der, er at det er nemmere at overskue når 

spillerne først løber rundt. 

( og så er det hele samlet på et sted ) 

Hvis spillerne er på afveje kan du som et slags Hint kan du på et 

Passende tidspunkt give simon eller en anden spiller nogle 

mareridt, eller drømme sekvenser. 

for at få dem på rette spor igen.de kan også bruges om dagen,hvor 
alt forsvinder omkring vedkommende og han bilver suget ind i 

drømmen. 

Dette afsnit slutter når de går ned af sten trappen i bliboteket. 

F.eks Simon som ser Jack liggende foroverbøjet midt i et stort 

pentragram, en mørk skikkelse læner sig ind over ham med en stor 

offer kniv... Hvis det ikke virker så prøv med et neon skilt.   

Fr -" Nå der er i 

SCENE 6 
Gruppen står ved foden af trappen. 

De kan se ind i det første af biblotekets lager rum, der er her 

opstillet borde og stole, hvor der til tider sidder nogle skrift 

kloge. De renskriver gamle skrifter, og restaurerer de bøger som 

i tidens løb har taget skade. 

|I det andet lager rum er der fyldt med gammelt ragelse, der er 

en masse hylder som bugner af ulæste bøger og skrifter. 

en tung dunst af støv indhylder hele kælderen. 

Bag trappen er der en stør hylde som er fyldt med bøger, alle 

bøgerne står i alfabetisk orden. 

på hylden er der en bog, hvorpå der står "ophiuchus" bogen 
kan ikke tages ned fra hylden, den sidder fast men den kan 

vippes ud. 

Når de vipper bogen glider en del af hylden ud, og åbner for en 

skjult trappe der fører ned i dybet. Hele trappen er oplyst af 

fakler, som sidder med jævnt mellem rum. 

Når man når enden af trappen vil man befinde sig i et lille 
cirkulært kammer. 

Når de står i kammeret går det op for dem at gulvet er levende. 
hele gulvet er udsmykket med slanger, som snor sig rundt 

imellem hinanden og dem der står på gulvet. 
de kan høre en monotom messen fra gangen på deres højre side, 

som strækker sig ca 20 meter. 

gangens sider er udsmykket med groteske sten figurer som står 

og stirrer ud på dem som har vovet sig ned i deres domæne. 

    Tomas Silver vil ikke virke ret mistroisk hvis de 

kommer efter hjælp. 

Han har længe vist at der er noget galt i byen. 

John er død, Ruth er en grønsag 

og så ved han jo at Jack er væk. 

Latin: 
Ophiuchus 
Dansk: 

Slangebæren 

  
 



SEE 

  

  

Hvis du er en 

hund efter 

lykkelige 

slutninger, så 

kan du ændre 

den sidste del af 

scenariet… 

og rådne 
lykkeligt i 
helvede 

  

  

Duracell 

Lever 

Længere 

  

Side [I 

Forenden af gangen kan de se et stort cirkulært rum. 

Den monotome messen stopper. 

en høj skærende stemme råber en masse forskellige 

uigenkendelige ord, | 
Orderne bliver gentaget af et mangestemmet kor. 

det bliver gentaget flere gange. 

Rundt langs vægen, står der mænd i sorte dragter, de har alle små 

fakler som med nød og næppe oplyser rummet. 

på hele gulvet er der malet et stort blod-rødt pentagram. 

ved spidserne står der S mænd i røde dragter. 

I midten af rummet, ligger der en lille dreng der hedder Jack, han 

er bundet på arme og ben. 
denne scene kan ende på mange måder, 
den hvor spillerne overlever, er den hvor de allierer sig med den 

bedre halvdel af ralios-garden. 

en anden slutning kunne være, at gruppen kommer alene, 

hvorefter at de springer på de 50 okkultister, 
for at foretage en nådesløs nedslagtning. 

Her bør din slut replik være : 

" Og i levede ikke til dagens ende" 

" jeres blod blev brugt gulv maling" 

Hvis de ikke springer på dem, men derimod løber tilbage efter 

Tomas Sliver og hans drenge, er det ok. 

( Messen slutter først når de kommer tilbage ) 

spillerne kunne også prøve at overbevise kulten om at der ikke er 

en slange-gud. (det vil svare til at overbevise en Jehova om at 

jorden ikke går under) 

- Epilog . - 
Scene 7 
  

Efter det hele er slut. 

Efter Jack er blevet redet. 

Efter skurkene er uskadliggjort. 

Invitere Tomas Sliver de resterende spillere på en middag, 

'som en lille tak for det som de har gjort for Ralios. 

Efter et pragt måltid i Tomases stue, sidder de og slår mave. 

Tomas og jack går ud i køkkenet for at hente noget mere vin, 

Tomas kommer tilbage lidt efter, han stopper i dør-åbningen 

med et underligt udtryk i øjnene, han synker i knæ imens han 

opgylper noget blod. 

han fjerner hånden fra sin hals, sådan at man kan se de fire bid 

huller, hvorfra der løber en klar væske, han vælter om med en 

rallende lyd. 

da de kommer ud i køkkenet, ser de at Jack sidder i 

vindueskarmen, han stirrer over på spillerne. hans ansigts form 
skifter om til noget som kunne tilhøre en slange. 

Hans tve-delte tunge slikker let over de sylespidse tænder, han 

smiler lidt, og lige før han springer ud af vinduet siger han, 

"Vi Sssseeeess igen" 

O phidia forsvindnder i natten.       
  

     



  

  

enderne 

I se Vou, 

Choklate 

Mann. 

Er 

I Am 

Dead 

Horatio 
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-Steder - 
  

Byen Ralios 
Byens befolknings tal er ca 6000 personer. 

Den midterste del af byen er indrammet af en stor tung mur, som 

i sin tid blev brugt til at beskytte byens borgere. Nu er det kun 1/4 

del af husene der ligger inde bag muren, det er her hovedparten af 

byens foretninger ligger pladseret. 

Det er ikke alle forretninger der går lige godt, når spillerne 

kommer ind i byenbør du lægge meget vægt på at nogle 

forretninger ser ud som om at de har været afbrændte fornyligt. 

giv dem det indtryk at der er mange forretninger, der ligger på 

grænsen til at lukke. 

RådHuset 
Borgmester Rolan Ikar "AX bad Guy" 

byens rådhus ejes af den nuværende borgmester, dvs at denne 

smukke gamle bygning har været i IKar's slægts eje igemmen 

mange generationer. 
Rolans plads som borgmester har aldrig været ham fremmed, da 

hans slægt altid har sidet som byens "Beskyttere" . 

bygningen er iblandt byens sumkkeste, og den tilhørende have er 

kendt landet over, på grund af dens skønhed. 
Husets værhane er udformet som en slange, slangen rører sig ikke i 

vinden, men står altid i en fast stilling med retning imod værhanen 

på kroen "den blå Ugle" . 

Den Blå Ugle 
Ejes af Iklår Smith "a bad Guy" 
Kroen er et gammelt hus som har gået i Smith's familie. I midten   

af kroen er der en stor rund bar. der er spredt små fedete borde 

rundt på det resterende gulv. I det ene hjørne er der en trappe 

der føre op til de værelser som mest bruges på time bacis. 

Værhanen på kroen er udformet som en slange. den står i en fast 

stilling i retningen imod Sir. sokal Lenisé0s værhane. 

-Er Der Nogen- 
Når gruppen kommer ind på kroen, ser de en velklædt mand 

som står ved baren. 
Ham og kroværten står og snakker, de lægger mærke til at 

manden har et stort ar på sin venstre kind, de ser at han 

avlevere en nøgle, som har et lille skilt hvorpå der står 

" nr 10". 

manden med aret trykker Ilkår's hånd, hvorefter han forlader 

kroen. 
PÅ værelse 10. kan der findes en lap papir Hvor der står 

'SKRÆM AFHOPPEREN TIL HAN DØK, 

OG TAG HVAD DER ER VORES" 

ÆJ 

Greven 
Er byens fineste mand, han lever det vilde liv blandt skøger. 

Greven er uden tvivl byens rigeste mand, det er nok også derfor 

at han aldrig laver en skid. 
Det kan hertil siges, at han ejer en del forskellige bygninger 

rundt i Ralios….. Bla. byens Blibotek, hvor han sjældent 

kommer.Grevens eget hus, har en værhane som er udformet 

som en slange, 
der konstant peger imod slagterens. 

      

  

  

     



  

  

Credtits 

Tak til martin Rytter 

for kaffe. 

Tak til Erik P. og 

Lars B for at have 

fundet nogle af mine 

slave fegl. 

Tak til min elskede 

hund for at have 

været den eneste der 

gidet at side oppe 

med mig til langt ud 

på natten. ” 

Tak til Tobaks 

firmaet PRINCE 

  

Slagteren 
Jim Thopson. Er en fed bevortet mand, som udaftil virker flink og 

uskadelig. i virkeligheden er han en udspekuleret mand. 

Han er i flere år blevet beskyldt for at bruge meneske kød, dette 

er dog aldrig blevet bevist. 

Hans værhane er udformet som en gullerod og peger mod 

vinhandlerens hus. 

Vin handleren 
Ejes af Fredrik Kolston "A Bad Guy" 

Frederik er gift med en dame ved navn Monika, det er som regel 

hende der styrer vinhandlen. 

Frederik er udadtil lidt af en tøffelhelt og virker meget domineret 

af sin kone. 

i virkeligheden er Frederik meget udspekuleret. 

Kirken 
Kirken bliver styret af den unge præst Nicolas. 
Den tidligere præst Asmus, døde da kirken brændte ned for få år 
siden. efter ned brændingen er kirkegården det eneste 

oprindelige. 

Nicolas kan fortælle at antallet af kirkegængere er faldet. 

Borgmesteren og Greven har aldrig været i kirken. 

Hvis det bliver omtalt, så har Nicolas en støvet bog der omhandler 

BØ er æ forskellige forbudte religioner. 

MK | lse |Her er der et afsnit om en gruppe religiøse fanatikere som kalder 
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sig Ophiuchs, som betyder Slange Bæren. 

De tror på det ondes opstandelse i form af en slange. 

Ifølge deres religion, kan deres påstået gud O'phidia blive tilkaldt 

hvert 100 år. Hvis det skulle lykkes, vil O'phidia sprede død og   

ødelæggelse, på dem som ikke er dens tilbedere. 
For at O'phidia kan blive til, skal der bedes hver dag af fem 

troende, tilbedningen foregår mod centrum, af kraftaura- stedet 

hvor genkomsten er varslet. (sidste gang den ver her, var i 

tiderenes morgen hvor jorden blev skabt på godt og ondt) 

Hvis denne femenighed opretholder troen i hunderede år, og 
der bedes for opstandelsen hver aften, vil auraen og kraften der 

omkredser dette sted trække O'phidia ud fra et andet plan og få 

det onde til at manifestere sig i kroppen på et ungt meneske, 

først svagt, men hver dag vil den tiltage i kraft af myrderier og 

fristelser. det hele vil ende med at der kun er O phidias 

tilbedere tilbage. 

+ Bliboteket 
Bliboteket er en gammel smuk bygning, den er bleve opført for 

mange hunderede år siden, dengang det blev bygget var det 

hjem for en gammel lens-greve som boede i området, han 

skænkede sin bolig til byen ved hans død. Det er nu et af landets 

fineste Bliboteker. 

Ellers er bliboteket som alle andre bliboteker på den tid, 

stort med en masse bøger, høje hylder og smukke kalk malerier 

i loftet. 

Evt. noget med slanger som kæmper imod de svage guder 

CSC fee 
Ps. Der sker noget underligt i kælderen... 

      

Hvor mange gange har du bedt om nåde, 
og betalt tilbage i Blod. 
  

     



  

   

                      

-NPCer The Good Gys | -— 

JOHN LONGSWORD 
John er Simons bror, en høj og spinkel mand, han er byens smed- 

en kendt og respekteret mand. 

Han er også kendt for at elske sin kone og søn. 

En flittig kirkegænger og er meget hårdtarbejdene. 

Han har en del kontagt med kulten, men har på det sidste trukket 

sig ud af det, Dvs. han er holdt op med at betale til dem, og har 

ovenikøbet stjålet en betydelig sum penge, det har de desvære 

fundet ud af, og sender ham en del trusler i form af tegninger på 

hans dør (Han har selfølgelig benægtet alt) 

Trusler: se Dansende mænd 

RUTH LONGSWORD 
Er Johns kone, en rødhåret og tætbygget husmor. 

Laver byens bedste frikadeller. 

Hun ved ikke noget om kulten, men hun kan ikke forstå hvorfor 

de på det sidste har svømmet i penge. 

Hun er meget snaksalig og hendes store interesse er at høre på 

sladder fre de andre koner i byen. 

JÆCK LONGSWORD 
13 år og søn til før omtalte. 

Mange i byen kender ham og han kender mange, hans store 

forebilled er Kaptajn Tomas Silver. 

Han hjælper altid sin fader i smedjen, hvilket vil sige at han 

sjældent har tid til sine kammerater. 

Han er meget stærk af et 13 årigt barn. 

KAP.THOMAS SILVER 
Stor og muskeløs mand med langt lyst glat hår, har en meget 

firskåren hage, går altid rundt med et træ kors om halsen. 

blev kendt for at have reddet Lanos's Borgmester fra den visse 

død, da nogle af byens spidser prøvede at vælte ham. Tomas 

Silver blev belønnet kort efter, ved at blive indsat som leder af 

Ralios-Garden. 

Tomas Silver 
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Blkade dk, pig frygter for vor bis 
Mud dele bren kommer dig + hænde, beljdir dk ad jag han mislel må 

fig fan op vi jpifre dip. fig beklager ad mine tjivelige handlingen 

da vw flillade id byen før ni år siden blev jig presset ind & noget, 

hun marinen foil gå 9 før ris får få ig såden 
Gflerr PR Ål forsdåelsen, har fig prud al brække TUD ud df delle 

Sa fig snakkede mad. borgmesteren, fartalle jig ham del. hale 

An sagde al han havde hør on bende hådsris, og han vil gørne 

flid, OM, 090. han sagde id mig, ad vi målte være mogal, førsiylge 

fy håler indelt al han han fnfpe 99, mad al skafk fad barm 
Sa fig sorang fr, døkkodes dal may 6 mil varunil al ekte om sener 

sum ponge fig on bange før al del om grunden il al de har bagi 
fuck. Aids jig mider lir, må dø bede Amon og hans venner om al 

får bringe, fa. Ar skal vide al Mess End fa Son Må blog 
sapb fin Mosenen, om on del gf Sshidins lign. lin bedske måde, 
vdlk være al bylke fad får pengene, hvis de da sad vd 

foln dongusnd. 
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Curver Dalum 
Studehandler 
  

42 år lille tyk mand med et stort 

skæg. Han er krailer. 

Curver har altid været meget 

genert, men hvad det skyldes er 

der ikke rigtig nogen der ved. 

Han er stadig ugift og det passer 

ham egentlig udemærket. 

De er jo rimelige dyre i drift. 

    

  

      

  

    
DT 

  
  

    

Hvert år rejser du og dine venner til 
landets hovedstad Lanos, for at gøre 

jeres forårsindkøb. 
Også i år skal I overnatte hos din 
gamle ven John (Simons bror). 

Han flyttede til Ralios for ca. 9 år 
siden, han bor der sammen med sin 

kone, Ruth og sin søn Jack.   
Jeres første dagsrejse er gået, 

og I er lige kommet indpå | 
den hyggelige kro som hedder 

"Henrys Inn" Det er 
efterhånden blevet til 

stamkroen.     

I Curvers unge dage 

arbejdede han hos 
forskellige herremænd 
som "kvægmester”", fx hos 

Sir Daron Dewille. Tiden 
gik og selv Curver blev 

efterhånden i stand til at 
forsørge sig selv…..han 

startede som kvægavler. 

Sir Daron Dewille er også 
den mand som din gamle 

ven Simon skylder en 

betydelig sum penge, så det 
er vigtigt at hans 
forretninger går godt i år, 
ellers mister han sin butik. 
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Erika Talisman 
Herbalist-Novise | 

I lære hos Dr.Adam 

  

16 årig ung livsglad pige. 
Lidt naiv, altid på farten. 
Har det med at snakke hurtigt hvis 
hun bliver ivrig.       
  

Det er nu anden gang, at du er med 

på din Mesters indkøbs rejse. 
Turen op til Lanos er en 

tilbagevendende begivenhed, og det 

passer dig fint, da du elsker at 
komme ud og se verden. 

Lige som sidste år skal i besøge 
noget af Simons familie, det er hans 

bror John og hans kone Ruth. De 

har også en lille dreng, men du kan 
ikke helt huske hvad han hedder.   

  

  

  
  
  

  

  

Jeres første dags rejse er gået, 
og i er lige kommet ind på en 
Uhyggelig kro som hedder 

"Henrys Inn" 
Det var også her i var sidste år.   
  

  

Du Mistede dine forældre 

da du var spæd, lige siden 
har du boet hos din 

bedstemor.Det er ikke altid 

lige nemt, hun er jo ved at 

blive gammel, så der går 
en masse af din fritid med 
at passe hende. 

Du har i de sidste to år 
arbejdet for Dr. Adam 
det er meget godt, og så er 
du jo nød til det sådan at 
du kan forsørge din 
bedstemor. Du har altid 
drømt om at rejse verden 
rundt. 
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Dr. Adam Embryo 
Herbalist, naturelsker og 
læremester for Erika 

  

Tynd mager fyr, alvorlig, 
sarkastisk og god ven af Simon 

og Dalum. Du ved stort set alt, 

hvad der er godt at vide!       
  

Det er nu 5 gang dig, Simon og 

Curver, drager til hovedstaden for 

at købe, sælge og bytte varer. 

Erika din lærling, en ung og 

ernergisk pige, er med for anden 
gang. 

Traditionen tro, lægger i jeres 

rejse omkring byen Ralios. 

Her overnatter i hos Simons bror 

John, som nok er den mest 

fornuftige af brøderne.       
  

Den første dag på jeres rejse er 
overstået, i er lige ankommet 
til "kroen" "Henrys Inn" et 
uhumst sted, Simon elsker 

| kroen - gud ved hvorfor? 

  

    
  

  

Forretningen går godt! - du 
havde ikke behov for at tage til 
hovedstaden, du har hvad du skal 

bruge, men Simon og Curver 

sætter pris på dit selskab også er 
der jo Erika - hun har godt af at 

se verden! 

Du ved at John er i økonomiske 
vanskeligheder, det får man ud 
af at være blødhjertet, du må nok 
hjælpe ham med noget handel i 
år, ellers mister han sin butik til 

sir. Daron Deville, som forøvrigt 
er en af dine faste kunder. 
Erika har godt af at blive testet 
engang imellem på paratviden, 
hvilket også gælder de andre!  
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Tankil Matris 

Lærling i Simons 

Købmandsforretning 
  

10 år med lyst strithår. 
meget Loyal, folk siger at han er 

nysgerig, næsten altid optimist. 

Hans forældre er glade for at han 

arbejder for den rare Simon. 

Opfører sig som en ung mand på 17 år 
Alle i Urith kender ham.   

  

  

Det er første gang at du er med Simon 

og hans venner, på handels rejse. 
I skal til Lanos som er landets 

hovedstad, det bliver spændende. 

I morgen skal I overnatte hos John 

som er Simons bror, det er længe 
siden at du har set John og Ruth og 
Jack som er deres dreng.   

  

  

Jeres første dags rejse er gået, 
og i er lige kommet ind på en lille 
skummel kro"Henrys Inn" 
Her plejer de at overnatte, 
inden de rejser videre til Ralios.   
  

  

    
  

  

Dit største ønske er at 

blive købmand lige som 

Simon. Det er synd for 
Simon, at hans forretning 

ikke går så godt, det er 
fordi at han er for flink 

imod dem som ingen 
penge har. men det skal 
nok gå, det gør det altid 
når det er Simon. du har 
tilbudt at arbejde gratis, 
men han grinede og sagde 
at det skal nok gå alt 
sammen. 
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Simon Longsword. 
Nuværende ejer af en 

Købmandsforetning i Urith. 
  

Lille tyk mand med et stort hjerte. 
41 år og stadig ugift. 
Giver altid kredit til dem som er 
fattiger end ham selv. 

Altid glad for det som dagen bringer. 

  

  

Hvert år rejser du og dine venner til 
landets hovedstad Lanos, for at gøre 

jeres Forårs indkøb. 

Som altid, gør I et stop på vejen og. 
overnatter i hos din Brors familie. 

Det er efterhånden den eneste gang 
om året hvor du ser dem. 
John flyttede til byen Ralios, med 

sin kone og søn ( Ruth og Jack ) 

for ca 9 år siden, her arbejder din 
bror som smed.   
  

  

Jeres første dags rejse er gået, 
og i er lige kommet ind på den 
lille hyggelig kro"Henrys Inn" 

Her plejer i at overnatte, 
|inden i rejser videre til Ralios.       

  

    
  

  

Din Købmandsforetning, 

har desvære gået med 
underskud de sidste mange år. 

Det har resulteret i at du 

desvære har lånt en støre sum 

penge af den eksentriske 

Sir. Daron Dewille. 

Jeres aftale lyder på, at hvis 
du ikkke begynderat 
tilbagebetale dit lån inden 
sommeren er ovre skal han 

overtage din forretning. 
Det ville være det værste der 

kunne ske. Derfor er det så 
vigtigt at dine indkøb går godt. 
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Konax Silvo 

Observatør 

  

25 årig mand- meget snakkesalig- 
når det angår de andre - snakker 
sjældent om sig selv. Han er 

lyshåret og stærk af bygning - er 
"vinhandler" |   
  

Det er ikke første gang, at du er på 
arbejde for din arbejdsgiver. Din 

opgave er at sørge for at Simon 

ikke smutter fra sin gæl, Simons 
lærling stoler blindt på alle - ham 
kan du få oplysninger ud af! Din 
herre er fast kunde hos Hr. 

Embryo, han har set dig før, 

gudskelov kan han ikke huske 

hvorfra! Ham skal du nok holde 
dig fra!   

Du stødte på de andre lige udenfor 
Urith, tilfældigvis skulle du samme 

vej, så i slog følge - Første dag er 
overstået og i gør holdt på Henrys Inn. 

   

      
    

  

    
  

   

            

     
   

    

  

Du har nu arbejdet for sir. 

Daron Devbville i fire år. Du 
er hans bedste mand til 
denne slags opgaver. 
Du udgiver dig for at være 

vinhandler, der skal til 

hovedstaden. Du skal sørge 

for at Simons handler går 
godt, og at han ikke smutter. 

Udover det, skal du aflevere 
et brev til en af din herres 
kontakter. 
Spil med på, at de er dine 
venner, så går det bedst. Det 
plejer det i hvertfald at gøre! 

  

  
 


