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Scenarle — PFastaval 1994. 

Titel: GLELSTPKUD. 

ler 
Forfattere: 

  

Martha Cecilia Lassen & 

Jens Hougaard Nielsen 

System: Basic Role-Playling 

Kort intro: 

Gleistprud er grebet alf grådige hænder, 

luende f lammer i Skyggeland bræwændet . 

Kulde, mørke, sorte dage 

indtil stenen ex Lilbage. 

Lang IDLLO: 

Gleistprud er grebet al gyådige hændel , 

luende flammer i Skyggeland brænder. 

Kulde, mørke, sorte dage 

indtil stenen er tilbage. 

En fin sne fyger gennem Vestervids brolagte gader og 

stikker i ansigtet. Adola, Nadia, Volf, Camporilno, 

Letfod og Bent Bok ev som så oFltle før søgt indendøre 

i den kgl. privilegerede kreds skænkestur, hvor der ev 

varmt og godt. 

Foråret plejer alt) komme UI [ligt — vintergøkker og 

erantig blomstrer overalt -— træernes knopper et tykke, 

og de første grønne blade 21 så småt ved at folde sig 

ud. Kulden og snefoget &r usædvanligt for årstiden. 

Mørket er ved at falde på, da døren går op til kro- 

stuen; en indhyllet, kutteklædt skikkelse træder ind 

fulgt af et koldt vindpust og sætter sig hen 1 et hjørne. 

Dagens samtalcgemne ve Månestenen. Ved børste fuldmåne 

efter ftorårsoTtævndøgn skal kong rarenbelt og hans 

tilkomne Dronning lid holde bryllup, og Månestenen — 

Gjeistprud - et et vigtigt &lement 1 ceremonlen. 

Det er Vestervids hellige sten, der sikrer lykken, 

fremgangen og frugtbarheden i Kiget.     Men rygtet løber: Gleistprud er borte....-.…… 

01.12.1993. -/ JHN.



  

BAGGGRUND: 
2 

Gleistprud er et eventyr. Der er en ond troldmand, der har røvet den hellige 

månesten - Gleistprudefra det idylliske lille land- Riget, der ligger ved 

havet. Inde i land ved bjergene ligger Skyggelandet - ufrugtbart, forrevent 

og forblæst. Skyggelandet og Riget er adskilt af Elverskoven, hvor Rigets 

veltrimmede frugtbarhed og Skyggelandets rodede vildskab mødes og blandes. 

Fra bjergene samles kildevæld og smeltevand i et vældigt vandfald —- Den 

store Stemme - der i Storestrømmen løber gennenn Skyggelandet, Elverskoven 

og Riget til havet, hvor rigets hovedstad - Vestervid - ligger ved udmundingen, 

hvor der er en havn. Den onde troldmand -— Natch - bor i sin sorte dystre 

borg hinsides Skyggelandet, hvor Skyggebjergene begynder. Vestervid er 

hjemsted for den gode troldmand — Godhart — som skulle have passet på 

månestenen. Stenen er blågrøn og stor som et hønseæg. Stenen udstråler 

godhed og kærlighed og er af afgørende betydning for lykken, frugtbarheden 

og fremgangen i riget. Yong Farenselilt, der regerer riget har også sit slot 

i Vestervid. Han skal giftes med lid, der er Natch's brordatter. 

Natch har tidligere hersket over Riget, men er blevet fordrevet ved en 

folkelig opstand for 3 år siden. Denne opstand forløb forholdsvis let, 

da Natch var dybt upopulær. Han var komnet til magten ved at dræbe sin bror 

Idor og hans dronning Arden, Natch var den gamle kongeslægts rådne frugt. 

Han studerede magi og lærte sig at styre dragen Brintjalfur, der bor i sin 

hule nær vandfaldet. Han beordrede dragen til at brænde Idors lystslot i 

Elverskoven og Idor og Ardeng omkom. Hans søster - Guldfrid - og brordatteren 

lid, der da det skete for 1/ år siden var 3 år gammel] ,flygtede og skjulte 

sig i en hule i den anden ende af skoven i en høj, der hedder Guldhøj. 

Guldfrid har en klemme på Natch. Hun har en dukke, som er meget vigtig for 

historien. Dukken var Natch's sovedyr, som han torturerede, dyppede i varm 

olie og tjære så den er blevet ekstremt ulækker. Den har sit eget liv opg er 

dybt forbundet med Netch; hvad der rammer dukken rammer Natch og han kan ikke 

udholde at se på den. Den er det gode i ham selv - perverteret og ødelagt. 

Dukken og månestenen er modpoler i historien. Ødelægges dukken totalt,for 

eksempel med ild, er den sidste rest af godt i Natch væk. Men udsættes 

dukken for månestenens kraft - på rette tid og sted - syder og bobler den 

i alle regnbuens farver og forvandles til en skinnende hvid due - morale: 

Kærligheden overvinder alt. Banalt? - Beklager! -— sådan er det med eventyr. 

  

H. 
Godhart har fulgt med i det hele. Han er rigets troldmand og månestenens 

vogter. Vi har diskuteret en hel del om, hvor månestenen kom fra, og vi kan 

ikke give dig en bedre forklaring ,end at den faldt ned fra månen. Den, der 

fandt den,blev den første månestenstroldmand og har givet den i arv fra 

troldmand til trordmand" Edanart opdrog i al hemmelighed den nuværende 

konge - Hans Farenhelt - til at lede opstanden mod Natch. Guldfrid og 

Godhart kender hinanden og igennem dem har prinsesse lid og Hans Farenheit 

lært hinanden at kende. Deres gensidige forelskelse passer fint i det politiske 

spil; den nye regents blod forenes med den gamle kongeslægt. Men månestenen 

er et vigtigt element i brylluppet - og den har Natch stjålet. Når historien 

begynder er det tyrsdag ( svarende til tirsdag). Ceremonien skal finde sted 

løver-dag (svarende til lørdag). Det er forår. Dagen tor bryllupsceremonieri 

er første fuldmåne efter forårs jævndøpn. 

VERDEN OG DENS INDBYGGERE. 
VEND DIN VR IN OT I 

Inden vi kommer ind på, hvordan tyveriet af stenen er sket, og hvem 

spilpersonerne er, OP, hvordan de kommer ind i billedet, skal vi se 

nærmere på Riget, Elverskoven og, Skyggelandel. 

Kkiget er den rene idyl. Vestervid er en velordnet by med brolagte gader, 

bindingsværkshuse og venlige, blade mennesker, der passer deres dont. 

Små piger vogter gæssene, drengene passer får og køer og spiller muntre 

toner på hjemme-snittede fløjter. I biperson-oversigten kan du se 

kromanden på den kgl. priviligerede kro Hans Pedersen og slottets 

våaptehet Nick Nok som typiske repræsenkanter For den tryghed og orden, 

som hersker ft Riget. (sd. Q 5) 

Skyggelandet er modspillet til Riget. Her bor de ulækre dumme og grimme 

rodehoveder - snatterne — Og, den savlende snavsede trold, der vogter 

indgangen til Skyggelandet. I Skyggelandet lyder ulvehyl. Slanger snor 

sig mellem stenene. Og dragen Brintjalfur, der spyr ild,bor i sin hule 

ved vandfaldet Den store Stemme.
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I Elverskoven er der stemninger af danske bøgeskove - granplantager -— 

Bornholmske klippelandskaber -— mose og lyngbevoksede bakker med egekrat. 

Elvertroldmanden Jernrod er en vigtig person i skoven. Han tilhører 

den gruppe af elvere, der lever i, af og med skoven. I ruinerne af 

Idors nedbrændte lystslot bor de kattestore talende rotter og i skovens 

sumpede områder bor Tøffen - et planteagtigt væsen der nærer en stor- 

slået ligegyldighed over for alt og alle. 1 skoven findes også visdommens 

tårn, hvor billeder fra alle tider viser sig på de indre mure for den, 

som kan se dem. Det er bygget af sten -— vistnok af kæmper og troldmænd 

fra fjerne tider. 

Ved de sorte klipper i Elverskoven findes Sorten. Den er et sort hul i 

menneskeskikkelse. Den kastefmørke omkring sig og er Skyggelandets 

repræsentant i skoven. 

PLOTBAGGRUND: 

Månestenen ligger normalt i en stenkiste i krypten under kirken. 

Godhart har ner og formularer, der giver adgang til stenen. 

Men hans assistent - Mikkel - har rodet i Godharts hemmelige sager 

i stedet for at passe de alkymistiske ovne og gøre rent;og hvad der 

ellers sømmer sig for en troldmandsassistent. Han har forsøgt sig 

med krystalkugler og sære formularer og er uheldigvis kommet i kontakt 

med Natch, der har fået kontrol over ham. Natch har fået ham til at 

finde nøgler og formularer til at få fat i månestenen og bringe 

den uden for byen. Natch har ved sit kenskab til,hvordan man styrer 

dragen ved at beordre den med dens hemmelige navn, fået den til at hente 

stenen til dens hule. Natch bryder sig nemlig slet ikke om selv at have 

stenen; han får det dårligt af den. Han vil bare forhindre de andre 

i at have glæde af den. Sådan er onde troldmænd. 

Ydermere har han gennem Mikkel forvandlet Godhart til en vanskabt dværg 

efter at have lokket ham ned i kældergangene under byen. Derefter har 

har han fået Mikkel til at forvandle sig, så han ligner Godhart. 

Natch kontrollerer den Godhart-lignende Mikkel fuldstændigt. For et 

syns skyld går han til den kgl. priviligerede kro for at hyre 6 tilfældige 

idioter til at finde stenen under foregivelse af,at han ved granskning 
ville være af finde 

i stjernerne har fundet frem til,at netop de 6! på det pågældende 
o 

tidspunkt og sted dar udset til denne opgave. 

  

  

  

SPILPERSONERNE . Z. 

Spilpersonerne er ganske almindelige mennesker efter Vestervidske forhold. 

Det, der motiverer dem,er deres fælles drøm om at opleve et rigtigt 

eventyr. De taler meget om eventyr, men lever et ret trivielt liv. Da 

de pludselig får mulighed for at blive belønnede helte, der oven i 

købet er udvalgt af stjernerne, skulle det meget gerne være motivation nok. 

De har et overfladisk kendskab til Rigets historie og geografi. Denne 

viden kan gives dem indlednågsvis og suppleres op i begyndelses-scenen. 

De ved, at Farenheit har overtaget regeringen efter den gamle konge 

Natch. De ved, at der snart skal være bryllup mellem Farenheit og Iid, og 

de ved, at månestenen - Gleistprud - er Rigets hellige sten. De har også 

hørt rygtet om, at stenen er forsvundet. De ved at Elverskoven ligger 

nord for Riget og at Skyggelandet og Skyggebjergen, hvorfra Storestrømmen 

kommer, ligger hinsides Elverskoven. 

£ ølaende 

Der er givet en enkelperson-skildring efter den»… gennemgang. Den ligger 

også bagest og kan gives til de enkelte spillere. Du får lige en kort 

Ssummering her 

1) Bent Bok - hårdtslående krigertype og forkælet bondesøn, der sørger for, 

at der bliver handlet. 

2) Adela Solfred - også hårdtslående, men mere kold i sin vold og mere 

fokuseret på at slippe levende igennem end på at blive helt -— hun tænker 

mere på fobindinger og sådan noget end på en heltemodig død. 

3) Camporino - troldmand, forsigtig, tænksom og lidt omstændelig. Han 

lader sig heller ikke lokke på bravour-numre. 

3) Volf  -— en lille bred smed, der altid vil kunne holde optimismen 

oppe - også når holdet er tre dagsrejser hjemmefra og kun har én dag til 

at nå frem. 

4) Letfod — den positive, naive, naturglade kvinde, der tror på det gode 

og derfor er holdets samvittighed og kan modvirke tendenser til kynisme. 

6) Nadja er den mystiske pige, der holder seriøsiteten og det dystre ved 

opgaven ved lige. Hun kan modtage mystiske meldinger i sin krystalkugle. 

Disse fungerer som dystre flagh ind i den mest trygge situation. 

Hun stiller ikke spørgsmål til kuglen, men får spontane visioner — 

for eksempel af en sort dyster borg i en gul usund tåge. Der er lige før 

scenarieteksten givet et antal spådomme som kan bruges.
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BENT BOK 

Decideret bøf. Mandschauvinist - altid sulten 

og utrolig selvglad. Hårdtslående løsninger - 

meget nærtagende. Søn af en storbonde — 

snotforkælet. 

Bent arbejder på sin fars gård. Han har fået en god millitærtræning, 

men har aldrig rigtig brugt den til noget. Han har gode fysiske 

egenskaber. Hans selvoptagethed gør, at han ikke er særlig opmærksom på, 

hvad der foregår omkring ham. Det er både i det nære, hvor spor og lignende 

let overses, og i det store - historie, samfundsforhold og den slags 

interesserer ham ikke så meget. 

LETFOD 

En romantisk type. Meget opmærksom på sit 

udseende. Har det fint med blomster og dyr. 

En urimelig drømmer, der mener at alle andre 

går rundt i en uvirkelig verden af negativitet 

og ondskab - uhyggelig positiv. 

  
Letfod bor i en lille hyvte uden for byen. Hun fletter kurve og dyrker 

grøntsager og er ret selvforsynende. Hun har haft en kæreste, der blev 

dræbt ved et vognuheld for et pår år siden. Hun fungerer som holdets 

"samvittighed" og vil modvirke voldelige og "uetiske" løsninger. 

Hun er vaks til at springe og løbe, og meget opmærksom -— især på de 

ting, der sker i naturen. 

  

  
    

  

  
  

  

CAMPORINO 

Camporino er meget belæst, men ikke' nogen 

"stor troldmand". Han tilhører ikke nogen 

orden og har mest ernæret sig ved at optræde 

på markeder med alt muligt gøgl og så sin 

kanin-forvandling, som ikke altid virker 

efter hensigten - BUUUUH - eller eventuelt 

kun virker delvist. 

  
    

Camporino bor i byen. Han er i underholdnings-branchen. Han ernærer 

sig ved markedsgøgl og er en efterspurgt fest-arrangør og toastmaster. 

Han er god til at holde holdet nede på jorden. Han er i sit stille sind 

godt klar over, at han ikke er nogen stor troldmand. Han er ret forsigtig 

i sin fremfærd. Han er opmærksom på sine omgivelser og et jern i et 

bibliotek — og han er god til at føre sig frem. 

  

NADIA 

Elsker at spille mystisk. På områder, hvor 

hun er absolut uvtdende, tager hun et bedre- 

vidende udtryk på og ser "meget sigende" 

ud. Hun har ikke megen boglig viden og går 

i en mystisk drømmevirkelighed af skæbnetunge 

spådomme, som hun ser i sin kugle. Hun er 

afstandtagende over for Camporinos "gøgl!" 

og "teori". 

  

  

Nadja bor alene ikke langt fra byen ved Storestrømmen. Når hun bor alene, er 

det blandt andet fordi hun er så floromvundet i sin adfærd, at det aldrig 

går op for mændene, at hun spiller op til dem. Hun er den, der sikrer, 

at holdet aldrig glemmer opgavens dybt seriøse og skæbnetunge karakter. 

Hun er fiks på fingrene og god til at reparere ting - og hun kan også, 

om nødvendigt dirke en dør op eller luske ting op af lommen på folk.
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Ukuelig optimist - grænsende til det TIR BÆNSSES G 

irriterende. En rigtig håndværker - SDØSGENS 

en praktisk mand. Meget talende - altid en G SDS RÆSNSØSG 

kommentar til situationen. Når alt er ad ES ONE 5 

helvede til, er han manden, der siger: ne — 

"Har vi det ikke dejligt?" - Dog er der 

situationer, hvor humor ikke lige er 

sagen — BOB, BOB, BOB. 

77 ff 

  

  

Volf er smed - praktisk og jordnær. Han er god til at skjule sig og 

snige og finde spor.. Han er meget underholdende og det er ham, der 

holder optimismen i gruppen ved lige når det er helt umuligt 

"Noget vil vise sig!" 

ADELA SOLFRED 

Adela er lidt snusfornuftig - en anelse 

klodset og forlegen i situationer, hvor 

hun skal have kjole på og være "damet". 

Hun er en meget køn pige, men har fået et 

ar hen over hele ansigtet engang, hun som 

barn faldt ned fra et træ. Hun er en djærv 

bondepige, der ikke er bange for at bruge et 

kraftigt sprog. Hun er ikke til det mystiske 

og poetiske - hendes magi er praktisk 

helbredelse, ikke illusjonskunst. Hun har ten- 

denser i retning af det overseriøse. Hendes 

humor er rå og plat; en fisk i en støvle 

er bare dybt morsomt. - Hendes frustration 

over sit ar gør hende hånlig over for skøn- 

hed og forfængelighed. Hun kan godt lide 

at være beskidt; hun er en kriger — ikke 

nogen pyntegenstand. 

O 

Adele Solfred er en bondepige, der forstår at tage fat på lige fod med 

mændene som daglejer. Hun tager alt forefaldende arbejde og hun går ikke 

af vejen for noget. Hun er den, der kan skære gennem en tåbelig diskussion 

og holde næsen i sporet. Hun slår en proper næve og er god til at rydde 

op efter slagsmål. 

  

  

  

HANDLINGEN. I2. 

Det er svært at skrive et Scenarie uden at have et bestemt handlings- 

forløb i tankerne, og det har vi også haft. Det er stort set det, der 

er blevet fulgt i de to prøvespilninger. Der er et referat af den første 

prøve-spilnining senere i teksten. Men du kan selvfølgelig gøre, som du 

har lyst til - det er dig, der er VERDENSMESTER. Alt efter hvordan 

spillerne gebærder sig kan forløbet blive meget forskelligt. En af de 

store variatinsmuligheder ligger i at spillet kan blive meget lidt 

voldeligt, og det kan blive meget voldeligt. Det er stort set muligt 

at komme gennem hele scenariet uden at komme i kamp. Det undgår spillerne 

ved ikke at provokere og ved ikke at lade sig provokere. Men hvis 

du synes det bliver for fredeligt, kan du til enhver tid opfatte 

spillernes blotte tilstedeværelse som en provokation. 

Kort fortalt kan handlingen forløbe som følger: 

Starten. 
De seks eventyrere er samlede på den kgl. privilligerede kro i Vester- 

vid. De opsøges af hoftroldmanden Godhart, som i virkeligheden er 

Godharts ussistent Mikkel. Han har undempåvirkning af troldmanden Natch 

forvandlet Godhart til en dværg og selv påtaget sig dennes skikkelse. 

Han har stjålet månestenen, og hår nu opsøgt de seks for at sende dem afsted 

på en skinmission for at skaffe den forsvundne månesten tilbage. 

Han regner helt klart med, at det vil mislykkes. Eventyrerne beværtes 

storslået og får stiilet udstyr og heste til rådighed. Det er tyrs-dag 

aften og missionen skal være fuldført inden løver-dag. Da er det første 

fuldmåne efter forårs-jævndøgn og stenen skal være tilstede ved brylluppet 

mellem komg Farenheit og lid. 

Elverskoven. 

Næste dag - oons-dag - begiver de sig afsted til Elverskoven, hvor de 

først og fremmest skal have fundet ud af, at Natch's søster Guldfrid 

nok kan hjælpe dem mod Natch. I Elverskoven får de lov til at opleve, 

hvordan den trygge stemning fra hjemlandet krakelerer efterhånden som 

de får oplysninger om Skyggelandet og om de historiske begivenheder, den ned-— 

brændte ruin - historien om dragen - mødet med rotterne, tårnet og tøffen. 

Den mest sandsynlige afslutning på dagen er en fest hos elverne, hvor 

en elvertroldmand — Jernrod - kan briefe dem til det videre forløb.



  

Guldhøj. 3 ” 

Toors-dag passerer de den skrøbelige hængebro over Storestrønmen. De må 

efterlade hestene. Efter et forrygende tordenvejr får de kontakt med 

Natch's søster Guldfrid i Guldhøj. I en forseglet krukke overlader hun 

dem en dukke, som er et stærkt våben mod Natch. 

Skyggelandet. 

Vejen går videre gennem skyggelandet. De overnatter evt. hos Guldfrid, 

så de først kommer afsted freya-dag. Efter at være kommet udenom den 

dumme trold og de superprovokerende, uordentlige og lede snatter kommer 

de til Natch's borg. På en eller anden måde lykkes det dem at ved hjælp af 

dukken at få Natch til at give dem navnet (BRINTJALFUR), der styrer den 

drage, der er sat til at vogte stenen. De finde evt. selv en bog, hvor 

navnet står. Er de allerede taget afsted toors-dag må de nok overnatte. 

Hos dragen og hjem.   
På et tidspunkt i løbet af . freya-dag kommer de til dragen ved 

vandfaldet Den stor Stemme. De finder forhåbentlig ud af at få stenen 

fra den. Hjemturen kan foregå på en tømmerflåde ad Storestrømmen, eller 

de kan flyve på dragen. 

Tilbage i Vestervid.   
De skulle meget gerne være tilbage i Vestervid freya-dag og aflevere 

den falske 
stenen til'Godhart eller kongen. Hvis de afleverer til kongen, kan 

Godhart ( altså den falske ) lade kongen forstå, at der er tale om en 

falsk sten. Under foregivelse af at spillerne skal have en belønning 

lokkes de ind i skatkammeret, hvor de låses inde. Én hemmelig dør i skat- 

kammeret som Natch i sin uendelige visdom har overset, fører spillerne 

til en kælder under byen, hvor de møder en dværg, der er den rigtige 

Godhart i forvandlet form. De kan komme op i kirken og overhøre en 

samtale mellem den falske Godhart og kongen. Den falske Godhart opfordrer 

kongen til samarbejde med Natch. 

De skal nu prøve at få fat i stenen, så dværg-Godhart kan genvinde 

sine magiske evner der kun fungerer, når han har stenen. Dette sætter 

ham istand til at genvinde sin sædvanlige skikkelse og forvandle den 

falske Godhart tilbage til Mikkel. 

Derefter er der stort bryllup, og hvis spillerne ikke selv har fundet ud 

af at kaste stenen i krukken med dukken, vil Godhart gøre det, og dukken 

vil blive forvandlet til en hvid due. Næste dag bliver det det mest for- 

rygende forår. 

  

  

  

EVENTYRET. JU. 

Hvis du nu kigger bipersonerne igennem og evt. læser referatet af 1. 

prøvespil, skulle du forhåbentlig have en fornemmelse af scenariet. 

Nadjas spådomme følger her, da de kan dukke op hvor som helst og især 

har den funkltion at skabe en stemning af noget storslået og usikkert. 

Nadjas spådomme 

1) Solen står op over en sort-grøn høj. - 

Dette er en hentydning til Guldhøj. 

2?) En due løfter en slange. Slangen får vinger og flyver. — 

Natch's lidelse og ondskab symboligeret ved slangen, får vinger. 

Det vil sige, at den har mulighed for at blive en due — noget godt. 

3) Sort æg revner, og et hæsligt væsen kommer ud.- 

Natch som sin slægts rådne frugt fødes. 

4) Træ bliver til slange og til træ igen.- 

Engang var landet sundt. Sypdomnen kom med Natch, men det kan atter 

blive sundt. 

5) Mand fØvandler sig til en sort fugl og flyver mod månen.- 

En hentydning til Natch og forvandlingen til due; men han er endnu sort. 

6) En hvid due flakser mod et vindue.— 

Hentydning til slutscenen. 

Nadja ser kun billederne; fortolkningerne er til din orientering. 

Læg mærke til at hendes spåning er dyre i MP, Hun kan kun klare en 

o - vw . 

spadom om dagen. MP regenererer i løbet af natten, hvis man sover. 

STARTEN. 

Scenariet begynder med, at de seks eventyrere befinder sig på den kgl. 

privilligerede kro. Krostuen er indrettet med tunge træborde. Kroen ejes 

af Hans Pedersen. Spil ham meget tjenstivrig og imødekommende. Der kan 

være andre krogæster — f.eks. et par fulderikker, der spiller terninger 

og et par fiskere, der brokker sig over det svigtende fiskeri. For at 

give den rette stemning, kan det være en god ide, at fortælle lidt 

om byen Vestervid; hvor idyllisk den er, med bindingsværk, toppede brosten 

små piger, der gennefgæssene rundt. Også det usædvanligt kolde forår 

med snefog kan give en god kontrast og understrege hyggen ved den 

buldrende ild i den primitive krostue.
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16. 
De har hørt rygter om at Gleistprud, den hellige månesten er forsvundet. 

De øvrige gæster kan evt. gentage rygtet, men de ved ikke noget særligt. 

Mikkel - hoftroldmanden Godharts assistent - kommer ind. Han har Godharts 

skikkelse og er helt styret af den onde troldmand Natch. Hans ansigt er 

skjult af en kutte. Han er kommet for at finde nogle tilfældige personer, 

som han kan sende ud for at lede efter den forsvundne månesten for et 

syns skyld, da han selv har stjålet stenen. 

På et passende tidspunkt vil han derfor henvende sig til selskabet. 

Han er alvorlig og indtrængende, men vil helst ikke sige for meget i 

offentligt påhør. Han kan gøre dem interesserede ved at antyde noget om, 

at de er udvalgt af stjernerne - at han har fundet ud af, at han netop 

skulle møde 6 udvalgte på dette sted og på dette tidspunkt. 

Han vil gerne have den til at acceptere en invitation til at gå med hann 

op ovenpå til salonen, og han lokker med at invitere dem på et godt måltid 

og med at fortælle mere. 

Salonen er lidt finere end krostuen. Møblerne har udskæringer, og der 

er et maleri med ve på havet og Vestervid i baggrunden. Hans Pedersen 

kan diske op med hvad som helst og penge er ikke noget problem for 

troldmanden. Bestillingerne på mad og drikke kan bruges til, at spillerne 

kan begynde at finde deres identitet og lære hinanden at kende. 

Godhart kan fortælle om, at stenen er af den største betydning for Rigets 

lykke —- at den er nødvendig for dronning Iid's og kong Farenheits 

bryllups-ceremoni — at den skal fremskaffes inden løver-dag, hvor det er 

første fuldmåne efter forårs-jævndøgn ( det er idag tyrs-dag). Han kan 

give dem et kort ( hand-out), men han er ikke interesseret i at give dem 

for mange detaljer om de områder, de skal igennem. Han er heller ikke 

interesseret i at fremstille opgaven som meget farlig, da han nødig vil 

risikere, at de afslår den. Han kan også forsikre dem om, at de nok skal 

klare opgaven, når de er udvalgt af stjernerne. Han må godt være lidt 

forvirret og distræt, så spillerne får lejlighed til at hale oplysningerne 

ud af ham. 

Han kan fortælle, at Natch er en sandsynlig gerningsmand og, at han har 

en borg i Skyggelandet. Han kan også fortælle, at assistenten Mikkel 

er væk. Hvis spillerne ønsker det, kan han vise dem, hvor stenen lå i 

kirkens krypt. Da han er kontrolleret af Natch, ved han selvfølgelig 

hvordan det hele hænger sammen, men han er bare ude på at få spillerne 

til at påtage sig opgaven, så han kan fortælle kongen, at han har gjort 

noget. Når det så ikke er lykkedes at skaffe stenen, kan han foreslå 

kongen at lave en aftale med Natch. / 

17. 

Der er selvfølgelig den risiko, at de klarer opgaven bedre end forventet, 

men han kalkulerer med, at de i givet fald vil aflevere stenen til ham. 

Der er ikke nogen grund til at tænke særlig meget på den falske troldmands 

sammensatte personlighed; bare spil ham som en rar gammel og tillidsvækkende 

troldmand. De skulle helst ikke fatte mistanke til ham fra begyndelsen. 

Han kan tilbyde dem overnatning på kroen og give dem adgang til heste, 

udstyr og proviantering næste dag. 

Kirken. 

Godhart kan føre spillerne gennem små smalle gader til kirken, hvor han 

kender en bagindgang. Et særligt bankesignal, som også Mikkel kender fra 

tidligere besøg, får den lille skrutryggede, skimlede og blånæsede 

kirketjener til at åbne døren. Han ved ikke ret meget andet, end hvor 

altervinen står. Spil ham paranoid og lad ham komme med deliriske 

udtalelser, hvis de udspørger ham - "De hvide orme kender vejen" — 

eller hvad du nu kan finde på af stemningsfulde ulækkerheder. Hvis du 

ikke kan finde på noget, så lad ham bare kvække og rulle med øjnene. 

  

KIRKE - PLAN 

Kirken er gotisk spidsbuet og dunkelt oplyst. På alteret står der en dims, 

der er beregnet til at anbringe Gleistprud i. Godhart har nøgle til 

krypten. Her er der en stenkiste, hvor stenen har ligget. De magiske 

segl er brudt og Godhart vil kunne erkende, at Mikkel kan have sat sig 

i besiddelse af nøgler og formularer. 

De kgl. stalde og provianthuse. 

Der er en stald med heste og æsler i alle størrelser og former. Der er 

også en særlig flot hvid hest; det er kongens, så hvis de vælger den, 

vil den gamle staldmester gøre opmærksom på, at kongen nok ikke vil
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være særlig glad for det valg. Den gamle staldmester interesserer sig 

stort set ikke for andet end heste. Lad spillerne fortælle om deres 

drømmehest og find så en, som ligner. 

Med hensyn til proviantering og udstyr, vil der også være alt, hvad de 

kan finde på. Du kan dog forhåbentlig overbevise dem om, at de er så 

glade for deres vante våben og rustninger, at de helst vil beholde dem. 

Der bør ikke være gået mere end én times spilletid på dette tidspunkt. 

AFREJSEN TIL ELVERSKOVEN.   

For at kunne beskrive landskabet for spillerne, er det bedst, at afrejsen 

foregår oonsdag-morgen, med mindre det er fuldstændig umuligt at tale 

dem fra at tage afsted i begyndende snevejr og buldrende mørke. 

Når de tager afsted må det gerne være blevet bedre vejr. Jo mere du gør 

ud af at beskrive de nette marker, de glade pløjende bønder, de yndige 

haver ved gårdene, den maleriske solopgang, de små piger og drenge, 

der vogter gæs og får og spiller på fløjte —- jo bedre. Jo mere romantisk 

Riget skildres, jo støre bliver kontrasten til de fjerne Skyggebjerge. 

Du kan evt. lade dem se dragen flyve på så lang afstand, at de ikke 

"kan afgøre, hvad det er, men bare se, det er noget stort. 

Elverskoven ligger foran dem: 

  

På et højt skovklædt område til højre ses siluetten af et stentårn. 

Foran dette ligger et ncget lavere skovområde med tåge og dis. Midtfor 

er der et højdedrag med nåletræer, hvor der kan ses noget, der kan 

tolkes som et sammenstyrtet bygningsværk. Det er Idor's og Årdenas 

nedbrændte lystslot. En høj sort klippe rager op langt borte. Sorten 

holder til her. Til venstre, ind mod bjergene er et rent løvskovs- 

område. Det er elvernes foretrukne del af skoven. Den disede del af 

skoven er der, hvor tøffen holder til. 

Når de når skoven er vejen tilgroet. Sven er kantet af et sammenfaldent 

stendige. 

  

  
  

    

  

Skoven. |9 

Det vil være rimeligt, at tilbringe den første dag - oons—dag i Elver- 

skoven og være færdige efter ca. 2 timers spilletid. 

Kortets lige vej gennem skoven til broen over Storestrømmen findes ikke. 

De finder ikke broen før du vil have det. Elverne er beregnede til at 

holde fest hos om aftenen. Elvertroldmanden Jernrod ( se nærmere sd. 

og sa dr I hor ddr øje med dem fra begyndelsen. Lad spillerne få en 

fornemmelse af,at der er noget i skoven. Han kan også f.eks. vise sig 

for dem som en grøn fugl på en gren. De må meget gerne få en fornemmelse 

af at være faret vild. De kan få et glimt af tårnet, ruinen eller den 

sorte klippe og begive sig i den retning, eller de kan bevæge sig nedad 

og komme til den sumpede slugt i det disede skovområde, Men du kan til 

enhver tid lade et hvilket som helst af fænomenerne i skoven dukke 

op for deres undrende blik. 

I skoven kan dem,de møder fortælle om de andre beboere i skoven og give 

generelle oplysninger om Skyggelandet og historiske oplysninger om 

ødelæggelsen af lystslottetl og om Guldfrids og lids flugt. 

Der er ingen, der kender noget til tyveriet af månestenen.Den væsentligste 

information for hen nt få i skoven er, at Natch's søster Guldfrid er god 

at besøge, når det drejer sig om at bekæmpe Natch, og at hun bor i 

Guldhøj på den anden side af broen over Storestrømmen. 
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Tøffen. Tårnet. 

Tøffen ( se sd.44) bor i et sumpet område. Den er et plantevæsen og be— Tårnet ligger i bøgeskov gennemskåret af bække. Det ligger højt og 

væger sig som spindelvævstråde rundt mellem træerne. Den kan opløse er svagt ruineret i toppen, og det ser meget gammelt ud - vejrbidt 

sig og tage form som et eller flere ansigter og tale med sig selv. og mosgroet. Det er blevet bygget af kæmper og troldmænd i forgangne 

Den er langsom og ret ligeglad - selv med månestenens forsvinden. tider. Døren binder og hængslerne er rustne. Indeni er der en vindelgang 

Den har levet så længe, at den opfatter alt som krusninger på overfladen. >” som i Rundetårn. Tårnet er stedet, hvor fortid, fremtid og nutid mødes. 

Hvis den finder spillerne for uhøflige, kan den blive lynhurtig med sine Det ved principielt alt. Måden at få information på er at se på 

snærtende pisketråde. Se nærmere herom i biperson-beskrivelsen. 
væggen, hvor der viser sig billeder, som ligner kalkmalerier. Et 

Når du synes scenen har kørt længe nok, kan du lade den glemme powercheck afgør, om der viser sig et billede, og det er kun den, 

spillerne og forsvinde. Stemningen på stedet er langsom og lidt mørk der klarer checket, der kan se noget. Det er op til spillerne selv 

og melankolsk. 
at fortolke billederne.   

D husk da Étorestrømmen var en lille fræk pludrende bæk og da 
. 

on nneeet s 
1) Mand med bog står foran en drage. - 

bierøene var små glade sten. Den har hørt no et om, at der er kommet en 

Jjerge g s ) Viden: Det er muligt at styre dragen, hvis man har den rette viden. 

ny konge og at der var et hus, der brændte. Den kan også fortælle om, 

at der er et tårn, hvor man kan hente viden om "nyere tid". Den ved 2) Høj med kvinde i.- 

også, at der er en drage i Skyggelandet, men den har glemt, hvad den hed. Viden: Der er en kvinde (Guldfrid), der bor i en høj (Guldhøj) og hende 

Hele tiden falder den tilbage til at " det hele kan være ligemeget ". kunne det være interessant at få kontakt med. 

3) Klippe med vinget væsen og mennesker rundt omkring den. - 

Rotterne. 
Viden: Der er et væsen (trolden), man kan risikere at møde, men det er 

muligt at omgås den uden at blive angrebet. 

De kattestore rotter ( se også sd. HJ ) har invaderet ruinen af Idors 

og Ardenas lystslot. Det ligger i nåletræs-skov og er forfaldent i en 4) Sort ridder med et spejl i hånden.-— 

sådan grad, at det næsten ikke mere er et hus. Alt er overgroet Viden: Der findes et væsen (Sorten), de kan møde, og som fungerer ved at 

, < . . 

Mur- og tårnrester er sodsværtede. Rotterne er kun interesserede i at få spejle alt, hvad man siger til den og gør imod den. 

fat i spillernes mad, og de er hæmningsløst utroværdige. De vil meget 5) En der står bøjet over et lille sort væsen og stikker nåle i den.— 

gerne sælge oplysninger, og de vil helst have betalingen først - æde n Viden: Der er en (Natch),der har stukket nåle i en dukke - en hentydning 

den lynhurtigt og sige: " Hvaffor en ost?” En af deres mere værdifulde til baggrunden for Natch's psykologi. 

oplysninger er : " Stol aldrig på rotter!" 
6) En blågrøn æggeformet sten og en hvid fugl, der flyver over den.- 

De kan oplyse om om eksistensen af snatter og drager og Natch's borg. |. . 

|. Viden: Forvandlingen af dukken til fugl ved manestenens kraft. 

De vil gerne give deres viden på en sort måde; snatterne kan godt lide 

at pynte - de sætter folks hoveder på stager og hænger deres tarme . |. 

Du må selv afgøre, hvor meget du vil lade spillerne forsøge, før der ikke 

irl og Natch er sådan en rar mand! — han æææælsker at 

op som guirlander, 08 
kommer flere billeder. 

få besøg. 
Sorten. 

Her er sorte skinnenede klipper, og der er mos og egekrat og lav imellem.   Sorten ( se sd. 43) er sat mellem klipperne af Natch. Den fungerer 

som et øje for ham. Så alt, hvad der bliver sagt og gjort omkring den,
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vil Natch vide. Den har form som et menneske og kaster mørke omkring sig 1 

hvirvler. Den gentager alt, hvad der siges til den, og et hvert angreb 

mod den rammer angriberen, uden denne får mulighed for forsvar eller 

rustnings-absorbtion. Den er et sort hul i elverskoven, og antyder den 

opløsning, der venter verden, hvis Natch's herredømme bliver gennemført. 

Der er sorte fugle på klipperne. Bliver eventyrerne hængende for længe 

kan fuglenes opflyvning alarmere snatterne ( sd. 2, G og sd.42). Snat- 

overfaldet er beskrevet som en scene i skyggelandet, men er der behov 

for lidt action, kan det lægges ind her. 

Elverne. 

På deres tur rundt i skoven, skulle spillerne gerne være blevet opmæk— 

somme på, at virkeligheden er større end Riget, og at eventyret er mere 

alvorligt og farligt, end de først havde forestillet sig. Det er en 

oplagt mulighed, at afslutte oons-dagen med fest hos elverne. Hvis mødet 

med Sorten udskydes til næste dag vil elverne kunne medvirke til at 

opbygge forestillingen om Sorten som noget truende og ubehageligt. 

Elverne har nemlig generelt en poetisk og optimistisk livsstil, og Sorten 

er et hul i deres verden, og den gør dem bange. Også oplysningen om 

månestenens forsvinden skræmmer dem - den optræder også i deres 

legender som en af skønhedens oy oegsiens hjørnestene. E, 

Elverne er skovens folk. De er romantikere, bor i telte af fint tyndt 

stof. Deres tilværelse er gennemsyret af poesi og harpespil. De er 

sværmeriske, drømmende og lidet interesserede i alt, hvad der ligger 

uden for deres egen kultur. De lever af skoven. Spiser bær, svampe, 

frugter,bændnældesuppe " og tapper birkesaft fra træerne som de drikker 

for sundhedens skyld - med den behagelige bivirkning, at den er 

berusende. 

Der er tre telte på hver side af pladsen og et stort hoved-telt midtfor. 

Der er 6 familier i teltene. I centralteltet bor de gamle. 

Beboelsesmæssigt tages familieopdelingen ikke så strengt. Der er ca. 40 

elvere jævnt aldersfordelt. Det hele fungerer som et storkollektiv. 

De gamle går lidt for sig selv og synes de er noget særligt. Det får de 

lov til. De brokker sig lidt over "at det hele ikke er som i gamle dage". 

" da skoven var grønnere, vandet var vådere og pigerne var kønnere 

( og øjnene var bedre). Alle er venlige og fortæller gerne, |. 

men i poetiske vendinger, der kan være vanskelige at gennemskue. 

Dragen bliver " den stolte, sølvglitrende himmelsejler" . Jernrod er 

den eneste, der har en forholdsvis realistisk forståelse for verdenen uden 

for elvernes. Han er troldmand - en munter svend med sit hej - hej - hej - 

og sit ho. Han har en vane med at forvandle sig til grønne udgaver af 

skovens dyr - fugle,kaniner, hjorte, ræve, OSV. — i størrelser efter eget 

valg - og med bevarelse af talens brug. Han er ikke altid helt klar i 

sine udsagn — han er trods alt elver - men han kan blive meget præcis i 

tilspidsede situationer. Han er meget vel klar over elververdenens 

afhængighed af den øvrige verdens fortsatte beståen 
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Jernrod kender ikke detaljerne omkring månestenens forsvinden. Men han 

har mulighed for at vide stort set alt, hvad du har brug for at lade ham 

vide, selv om hans viden om Skyggelandet og Riget er andenhåndsviden, 

som han f.eks. kan have fået fra tårnet. Han kender dog meget til detaljerne 

omkring branden på lystslottet og lids og Guldfrids flugt ( se baggrunds- 

beskrivelsen), da dette foregik i skoven. Han er meget usikker på Sorten, 

men kan fortælle, at den langsomt er opstået, og at der er set snatspor 

i skoven omkring den. Han har ved en enkelt lejlighed selv observeret 

snatter i skoven. Han "fornemmer" Natch når han nærmer sig Sorten, 

og mener, det bedste man kan gøre er at skynde sig forbi den og lade 

som om man er en tågesky eller et egern.llan har på sin egen måde forstået, 

at sorten er Natch's øje. Du afgør selv, hvor meddelsom han er. 

Han kan også fortælle, at den nemmeste vej til broen ovef Storestrømmen 

er forbi Sorten, og at det er vildt besværligt at få heste over 

den skrøbelige op dårligt vedligeholdte hængebro. Han kan fortælle, at 

floden er strømnfyldt og fuld af huller, og at Skyggelandet ikke er et 

sted for heste; ren an blive spist af trolden, men det vil han nok ikke 

sige ligeud. 

Det vigtigste, han kan hjælpe dem med er at fortælle dem,at Guldfrid 

måske kan hjælpe dem og at give dem anvisning om hvordan de finder 

Gulhøj, hvor hun bor i skovbrynet på den anden side af floden. 

Han behøver ikke at fortælle dem at Guldfrid er Natch's søster. 

Broen. 

Broen er stedet, hvor romantikken slutter. Det er en usikker mosgroet 

hængebro. Eventuelt kan nogle af brædderne være fjernet ( af snatter ) 

og lagt over på den anden side af et hul i broen. Storestrømmen går 

gennem en slugt. Et tordenvejr med begyndende regn kan understrege 

situationens alvor. Lad endelig Eventyrerne komme ud i alle mulige 

abekattekunster på broen. Regnen er ved at gøre jorden på den anden side 

af broen smattet, men der kan anes spor efter små slidte støvler 

med jernbeslag (snatter). Efter Jernrods anvisning kan de ane Guldhøj 

i kanten af en skov forude, og de kan se klipper til venstre med et dybt 

pas. Hvis de løber for at komme frem inden regnen tager til, er der 

god mulighed for at falde og blive godt mudrede, hvis de ikke klarer 

et løbececk.



  

GULDHØJ : ” 

(sd.H1) 
Natch's søster, Guldfrid, bor i Guldhøj. Hun kan evt. være ved at tage 

vasketøj ind, når de kommer. Hun er en gulhåret og meget bestemt dame. 

Det vil være meget typisk for hende at gå ind og hente sin stegepande 

og stille sig op med den ene hånd i siden. Hun stoler ikke uden videre 

på folk, og spillerne må kunne gøre godt rede for deres ærinde, før 

hun inviterer dem indenfor. Det vil yderligere kræve en del samtale, 

før hun lader sig overtale til at hjælpe dem, og fortælle dem om dukken 

og tilsidst overlade dem den. 

Guldfrid er Natch's lillesøster. Hun er en "god!" kvinde, der har familiær 

medfølelse med sin bror, selv om han har drillet hende og været meget 

modbydelig og ubehagelig over for hende. Den dukke hun har ( se bag- 

grundsbeskrivelsen ) er Naltch's gode side, og den har hun bevaret. Hun 

ved godt, at det fra et fornuttigt synspunkt er håbløst at tro på, at 

broderen kan blive et anstændigt menneske. Hun er på den anden side klar 

over, at destruktionen af dukken vil betyde en ødelæggelse af den sidste 

rest af menneskelighed hos Natch. berfor vil hun gøre meget ud af at få 

spillerne til at love, at de kun vil bruge dukken til at true ham med 

og hun vil forlange, at de vogter den med deres liv og at de bringer den 

tilbage. Hun vil desuden lægge dukken i en lerkrukke, som hun vil sætte 

tegn på, så Natch vil forstå, hvad dejer i krukken, og hun vil binde 

den til med pergament og forsegle den. Alt dette tjener til at hindre 

spillerne i at pjatte med dukken — det vil kunne give nogle ret lallede 

resultater, når de kommer til Natch. 

Benyt lejligheden til at få en af spillerne til at holde dukken og mærke, 

hvor ulækker den er - som en levende kræftsvulst - gør den rigtig Adr! 
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KE. 
Hendes hjem er net og ordentligt, skønt det er en jordhule. Der er ildsted, 

og man sidder på puder på gulvet. Der er en sove afdeling bagest. 

Hun vil beværte dem med sund og god mad, og vil gerne hjælpe dem med 

at få vasket og tørret deres tøj, hvis de har behov for det og evt låne dem 

tøj. Hun omgiver sig med fantasifulde bemalede dyrefigurer og der er tamme 

fugle i højen. Dukken har hun i et underjordisk lokale,hvortil der fører 

en gang. 

Hun kan fortælle om dragens angreb på lystslottet. Hun var i skoven for at 

samle svampe sammen med prinsesse lid, da det skete. Hun flygtede straks 

sammen med prinsessen og tog dukken med. Hun havde gemt den i et hult 

træ. Hun kender godt Godhart og Jernrod. Hun kan også fortælle hvorfor 

brylluppet mellem lid og Farenheit lover godt, fordi det forbinder de 

to slægters blod. Hun ved, at Natch eksperimenterede med dragestyring 

og derfor sikkert stod bag branden. Hun kalder hans magi "virkelig 

illusion" ., Dette kan give spillerne en fornemmelse for, hvad det er 

de er oppe imod. 

Hun ved meget om Natch, men forstår overhovedet ikke, hvorfor han har 

valgt den vej, han har gjort. Hvis du får brug for det, er Guldfrid 

i stand til at vise sig for spillerne på el senere tidspunkt og minde 

dem om deres løfte om at behandle dukken ordentligt. Hun vil ikke kunne 

fortælle detaljer om skyggelandet. Hun ved at Natch har en borg der. 

Hun ved, åt der er snatter, som hun finder dumme, grimme og afskyelige, 

og bor i det østlige pas gennem klipperne mod nord. Hun ved også, at der 

bor en slags trold, som er stor og dum og grim i passet mod vest. 

Hun ved også, at der er en drage - hun har set den i aktion ved 

branden, men hendes holdning til den slags er, at drager er drager, og 

dem skal man holde sig fra. 

Hun synes de skal blive og få noget ordentligt at spise og en god nats 

søvn. Hvis de er bekymrede for hvordan de skal nå til borgen og hjem 

inden løver-dag, kan hun give dem den ide at bygge en tømmerflåde og 

sejle ned ad Storestrømmen. Hun har set træstammer flyde ned ad strømmen, 

så hun ved, der må være træer deroppe. De kan vælge at tage videre med det 

samme - tors-dag eftermiddag eller vente til ftja-dags morgen. Der skulle 

nu være gået 2.5 ti! 3 timers spilletid.



  

SKYGGELANDET. . G . 

Trolden. 

I det vestligste pas på vej til Skyggelandet bor en af verdens urvæsner 

( se sd. HZ) Det er en stor, vinget grønskimlet, savlende, grim og dum 

trold, der er meget følsom. Den vil på lang afstand kunne ses i siluet. 

Der ligger hesteskeletter og flyder. Hvis det er lykkedes at få heste med, 

vil den være meget interesseret i dem. Får den en hest, kan den blive så 

optaget af at pille den i stykker og spise den,at den glemmer alt andet. 

Den er meget sentimental, og kan måske lulles i søvn med en vuggevise. 

Den er så dum, at den i løbet af samtalen vil kunne komme til at stå på 

den gale side af eventyrerne og forhindre dem i at gå tilbage og dermed 

slippe dem lige igennem til Skyggelandet. 

Snatterne. 

Snatterne bor i det østlige pas ( se sd. 42 ) Deres landsby er snavset og 

ulækker. Hytterne er forfaldne, og der lugter fælt. Hvis de opdager 

eventyrerne, vil de typisk lægge sig i baghold. Hvis eventyrerne kommer 

til landsbyen og den er nyforladt vil de kunne finde en gryde med noget 

ubeskriveligt ulækkert mad stå og boble over et bål. Der er også kranier 

med hår på sat på stager rundt om byen. De udgør en klar kontrast til elverne. 

De vil gå meget vidt i deres forsøg på at provokere til kamp. Ungerne vil 

elske at smide sten efter eventyrerne. Der er 6 hanner og 8 hunner 

(der gerne blander sig med stenkast og tilråb). Der er kun 5 børn, 

for de spiser nemlig gerne deres børn, hvis de ikke kan fange firben nok. 

Deres taktik kan være, at de stiller sig op 3 mand og provokerer. Hvis 

de får spillerne til at gå til angreb eller får dem til at blive så op- 

tagede af at skændes, at de glemmer alt andet, springer de andre 3 

frem bagfra og hugger, uden eventyrerne får lejlighed til at bruge skjold 

eller dukke sig. De vil nok ret hurtigt stikke af, hvis eventyrerne får 

overtaget. 

Du kan også sætte snavterne ind på sletten længere fremme eller allerede 

i Elverskoven. 

Sletten. 

Sletten før Skyggebjergene er stenet og klippefuld. Væksterne er forkrøblede 

- der høres ulvehyl. Det blæser koldt. Hvis det er ved at være aften 
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tors-dag, kigger den næsten fulde måne frem. Det sner med kolde is-fnug, 

og vandfaldet høres mod vest. På kanten til de mørke skyggebjerge anes 

en klippeformation, der er særlig markant og omgivet af et sennepsgult 

tåget skær. Det er nu det drejer sig om at få eventyrerne til at ønske, 
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LANDSBY. 

Natch's borg. 

(sd.40) 

K8 

Det drejer sig om konfrontationen med Natch. Eventyrerne skal gerne finde 

ud af, at stenen er hos dragen,og at den skal tiltales med sit hemmelige 

navn : BRINTJALFUR., De skal finde ud af at den skal beordres, og at den 

bor i en hule ved vandfaldet. 

Nath er ikke dum. Han har valgt magtens vej. I hans forestillingsverden 

er magt afhængig af frygt, og frygt skabes med grusomhed. Han har over- 

vejet det godes vej og det ondes vej, og han har valgt det ondes vej 

some realistiske metbde. Han tror på den stærkes ret. Han har udryddet 

Idor, fordi han mente, at denne ikke ledede landet på en måde, der ville 

gøre indbyggerne hårde og stærke nok til at overleve i en rå og nådesløs 

natur. Når han har fjernet stenen for at bryde Farenheits styre, er det 

ud fra lignende overvejelser. Han har fjernet den blandt andet for at vise, 

hvor afhængig Riget er af noget så flygtigt som en tryllesten. 

Når han ser, at spillerne er nået så langt, og oven i købet har krukken 

med dukken meau,”'er det ikke en mulighed, der kommer helt bag på ham. 

Han har kalkuleret med muligheden, selv om han ikke troede det ville ske 

Hans plan er i første omgang at lade dem få deres vilje. Han kan gøre 

lidt modstand, så de ikke føler, det går for nemt. Han kan også sige 
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20. 

lige ud til dem, at de har sat ham mat, og at han foretrækker at lade dem 

få stenen og selv overleve, frem for at sætte hårdt mod hårdt og lade sig 

destruere og dermed ødelægge enhver chance for et come-back. 

Hvordan han end vælger at lade det ske, vil hans plan være at lade dem 

få koden og satse på at han ved hjælp af den falske Godhart vil kunne 

bemægtige sig både stenen og krukken med dukken. 

Skulle Eventyrene forsøge at tvinge ham til at tage med til dragens hule, 

eller få ham til at få dragen til at bringe stenen, kan han afvise det 

ved at sige, at han ikke tåler at være i nærhden af stenen. 

Natcn kan enten selv udlevere navnet eller han kan lade dem finde en bog 

med navnet i (handout). Det hele kan klares med en samtale hvor Natch 

står på borginuren og eventyrerne står foran borgen og får ham til at 

udlevere hemmeligheden ved at true ham med at åbne krukken, eller han kan 

lade dem komme ind og lege kispus med dem med alle mulige og umulige 

illusionsnumre for til sidst at lade dem føle, de har besejret ham. 

Husk alt er illusion. Hvis han udstyrer dem med heste, og lader dem ride 

de 20 km til dragens hule, vil de opdage, de har løbet 20 km og hestene er 

væk. Hvis de spiser og bliver mætte, vil de være dødsultne, når de har 

forladt borgen. Han kan også give dem en snydemånesten, som vil være 

forsvundet 10 minutter efter de har forladt borgen. Hvis han giver dem 

illusoriske ting vil de forsvinde, når de kommer i nærheden af månestenen. 

Hans balance går ud på, at han ikke må provokere eventyrerne så meget, 

at de mister tålmodigheden og glemmer deres løfte til Guldfrid om ikke 

at skade dukken. Men rent teknisk er der ikke noget i vejen for at han 

for eksempel kan lade en af dem dræbe af illusoriske bueskytter i tomme 

sorte kutter og derefter lade den pågældende komme til live igen. 

Prøver de på at finde ud af, hvordan tyveriet af stenen er sket, kan Natch 

bekræfte, at han har fået Godharts assistent Mikkel til at tage stenen 

ved at manipulere ham med magi, da Mikkel forsøgte sig med krystal- 

kugle-magi. Han kan videreudvikle historien ved at fortælle, at han 

derefter fik Mikkel til at gå uden for byen. Der var dragen beordret til 

at afhente stenen og svide Mikkel af. Hvis holdet er i god tid, dvs., 

hvis det er tors-dag aften, kan de evt. forsinkes med en snestorm, 

så de må overnatte på borgen. 

  

  

HOS DRAGEN OG HJEM. 

dl. 

Den store Stemme. 

Floden bruser afsted, og vandfaldet bruser. Det er meget højt. Klipperne 

er brændte, og der ligger væltede træstammer. Skyggebjergene hæver sig 

sneklædte. Det er muligt at komne bag ved vandfaldet til den anden side 

af floden. 

Dragen. 

Et hvert forsøg på at kommunikere med dragen på anden måde end ved 

at sige dens navn (BRINTJALFUR), får den til at puste sig op og lægge 

an til angreb ( se sd. 44). Den vil kun lyde, hvis den bliver beordret. 

Det vil sige at ordren skal gives i bydeform. Den tager alt meget 

bogstaveligt. Hvis dragen får opmærksomhed, giver den opmærksomhed igen. 

Men den er ellers mest optaget af at flyve i sjove mønstre og lege med 

guld og fine sten. Dens tanker er flydende mønstrer af alle slags 

farver op former. Den befinder sig på den anden side af ondt og godt. 

Dens hule er en drypstenshule med glitrende krystaller. 

Det gælder om at have styr på grammatikken her. "Du skal give os 

månestenen" er ikke en tilstrækkelig ordre. Bortset fra at dragens 

navn ikke indgår, er der heller ikke tale om bydeform. Så dragen vil 

oo 0 

reagere ved at begynde at se truende ud og svare "Nååå — det skal jeg." 

Der skal bruges bydeform (imperativ) BRINTJALFUR — giv mig månestenen!"- 

er et sprog den forstår. 

Hulen er fyldt med skatte. Der er guldmønter og badekar i guld, formet 

som svaner med rubinøjne. Der er diamanter og sværd, bægre og skjolde, 

sceptre og kroner. 

Midt i det hele ligger Gleistprud - stor som et hønseæg og grønblå. 

Lad spillerne føle varme og glæde ( giv dem nogle HP og MP, hvis de har 

brug for det) Hvis Natch har gjort noget ved dem, de har det dårligt 

med forsvinder det. Gleistprud modvirker Natch's illusioner -— det er 

det, der er fidusen i den ægte Godharts vigtigste magi. 

Hvis spillerne er smarte finder de ud af at flyve på dragen til Vestervid. 

Ellers kan de bygge en flåde og sejle ad Storestrømmen.



  

Floden. 
AR 

Hvis de sejler skal de gennem 3 afdelinger af floden. Gennem Skykkelandet 

er Storesrømmen hvid og vild. Forbi Elverskoven er den roligere, men 

det går alligevel rimeligt vildt til, og der er mange store sten, og 

Slugten den løber i er under tiden ret smal. | 

Du kan f.eks lade den, der prøver at styre slå et par check på INT+DEX/2 

og hvis det kikser lade alle dem der kikser et powercheck ryge 

i vandet og miste et HP for hver gang de kikser deres svømning. 

Det varer forhåbentlig ikke for længe før de får smidt reb ud, hvis det 

går galt. Ellers må du finde ud af noget - det vil være for dumt, hvis 

de drukner. Med mindre de har tåbet sig så meget, at du synes de fortjener det. 

Drageflyvning. 

Flyvningen indebærer en flot udsigt, sa du kan give spillerne panorama=-— 

billedet over området (handout)… 

De skal være meget præcise i deres styring af dragen. Hvis de beordrer 

den til at flyve til Vestervid inden de har sat sig op, skal de være 

hurtige til at kalde den tilbage. Også med hensyn til landingen kan der 

opstå morsomheder. Hvis de bare beordrer den til Vestervid, lander den 

lige midt i byen og kan godt give lidt postyr i den lille by. 

TILBAGE I VESTERVID.   

Eventyrerne vil efter al sandsynlighed være tilbage i løbet af Freya-dag, 

og der vil være omkring 1 times spilletid tilbage. 

Set fra den falske Godharts synspunkt drejer det sig om at få fingre i 

månestenen og krukken med dukken, og om at få Eventyrerne af vejen. 

Fra denværg-forvandlede Godharts side drejer det sig om at få kontakt 

med stenzn, så han kan genvinde sin skikkelse og afsløre den falske 

Godhart. Spillerne kan opsøge den falske Godhart, eller han kan sørge 

for at få fat på dem inden de har fået offentliggjort, deres tilbagekomst 

og det heldige udfald af deres mission. De kan også proklamere højlydt, 

at de har fundet stenen, og de går måske direkte til kongen. 

Den falske Godhart vil undgå hudkontakt med stenen, da den kan opløse 

hans magi. 
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Godharts kontor. DU 

Hvis den falske Godhart får fat i dem, inden de har fortalt nogen om 

udfaldet, vil han få dem op på sit kontor, der er indrettet med mange bøger 

malerier af tidligere hoftroldmænd, kort over verden osv. Der er røde 

lædermøbler og udskårne træborde. Han vil blive meget glad. Hans formål 

vil være at få stenen og krukken låst inde i sit pengeskab og at få dem 

med ned i skat-kammeret under foregivelse af at de skal belønnes. 

Når de er inde i skatkammeret vil han smække døren. Hvis deres tilbage-— 

komst er kendt og de evt. har fortalt offentligt om stenens tilbagekomst, 

vil han forklare sig med, at de er blevet forheksede af Natch, og at 

stenen desværre er et falskneri. 

Tronsalen. 

Hvis de går direkte til kongen ( se sd. HO) vil han modtage dem i 

sin tronsal, med skakternet gulvbelægning og vægmalerier af Rigets 

historie og en guldtrone. Han vil takke dem på det mest overstrømmende 

og tilkalde Godhart. Kongen stoler meget på sin hoftroldmand,og vil 

bede ham om at opbevare stenen i sit pengeskab. Han vil også synes det 

var en god ide at opbevare krukken samme sted. Derefter er situationen 

den samme som på Godharts kontor. 

Skatkammeret. 

I skatkammeret er der alt, hvad en rollespiller kan drømme om. Der er magiske 

bøger og genstande - sværd, skjolde,rustninger, guld og sølv og ædelstene. 

Døren har ingen lås på indersiden ( i pøvespil nr. 1 kan man se af refe- 

ratet, at denne dør på et senere tidspunkt lod sig dirke op, og at det var 

tanken, at der var en vagt udenfor, men det blir lidt kokset, hvis de 

skulle prøve at komme den vej ud med det samme). Der er en hemmelig dør 

i kammeret, der kan åbnes, hvis man piller ved nogle store smaragder, der 

er på en trone, der befinder sig i rummet. Døren giver adgang til en 

kældergang. Denne gang har en lille dør, der fører til slottet. Nøglen 

befinder sig på Gdharts kontor. Det var den dør Mikkel brugte, da han 

fik Godhart ned i kælderen. Døren kan dirkes op. Gangen fører under byen 

og ender i krypten under kirken med en dør, der er camoufleret som et 

stengravminde. 

  

  

  
  

  

Dværg-Godhart i kælderen. AX5 

I kælderen bag den hemmelige dør er den rigtige Godhart-forvandlet til 

dværg ( se sd.H]| ). På grund af sin ringe størrelse, kan han ikke nå 

de håndtag, der åbner de hemmelige døre. Han kan også være lukket inde 

i en af de små celler i gangen uden for den hemmelige dør til skatkammeret. 

Hvis Nadja får en spådom her kan hun se en larve, der forpupper sig og 

bliver til en sommerfugl. Dette kan både være en hentydning til Godharts 

forvandling, til deres håbløse indelukkede situation og til Natch-dukkens 

forvandling. 

Dværgen forsøger halvlammet?”? snøvlendtat forklare dem, at han er den rigtige 

Godhart. Han kender den hemmelige dør til krypten og den lille dør til 

slottets kælder ved siden af skatkammeret. Godhart har private oplysninger 

om kongen, som Mikkel ikke kender til. Disse kan bruges til at overbevise 

kongen om at han er den rigtige Godhart og at Mikkel er den falske, 

hvis det kommer til en prøve. Han ved for eksempel, at kongen i hemmelighed 

kalder sin hest Iid efter prinsessen, og at han ikke kan døje fine 

hofmiddage, men at hans livret er pandekager. Han kan også hviske Vagt- 

chefen Nick Nok et stikord til en fælles ungdomsoplevelse i øret — en 

oplevelse som får ham til at rødme dybt, og som han er ret overbevist om, at 

ingen andre end Godhart kender til ( vi har gættet en hel del på hvad 

det kan være uden at være kommet frem til en endelig løsning - men 

skidt! NPC'ere har vel også ret til et privatliv ).



  

56 
Samtalen mellem den falske Godhart og kongen. 

Eventyrerne kan dirke sig ud fra krypten til kirken, eller de kan kan 

komme ud gennem Godharts afdeling til slottet, hvor der er en dør til 

spisesalen ved siden af tronsalen. De kan ét af stederne eller et andet 

sted, overhøre en samtale mellem Mikkel-Godhart og kongen. Alt efter hvad 

der er sket forklarer Mikkel om den mislykkede mission. Han kan enten 

fortælle, at dem, han sendte ud efter stenen slet ikke er vendt tilbage, 

eller at stenen var falsk. Han vil foreslå kongen at optage forhandlinger 

med Natch og håbe på en bedre ordning, end de kan opnå ved en konfrontation. 

Han kan forklare, at Natch næppe ønsker at ødelægge landet, da han ellers 

forlængst ville have sat dragen ind. Da de nu ikke har månestenen vil 

han mene Riget er sårbart over for Natch's magi, og at en forhandlings- 

løsning derfor vil være at foretrække. Hvis eventyrerne ikke ved, hvor 

stenen befinder sig, kan han også nævne det i samtalen. 

Afsløringen. 

På en eller anden måde shile det kunne lykkes med mere eller mindre hjælp 

fra Godhart den ægte at få fat i stenen. Lige så snart de har stenen, og 

Godhart-dværg får den i hånden genvinder han sin skikkelse. Herefter drejer 

det sig om at finde Mikkel-Godhart - gerne sammen med kongen. Lige så snart 

Godhart rører Mikkel med stenen forvandles han til en betuttet, rødhåret 

Mikkel med opstoppernæse og flyveører. Han er meget bange for Godhart, 

der får luft for en hel del. Han vil skælde Mikkel ud og råbe, at han skal 

passe sit arbejde og lade være med at rode med ting, han ikke har forstand 

på. 

Brylluppet. 

Om løver-dagen er der bryllup. Der er stor ballade - råben og skrigen og 

druk og spisning i gaderne. Kongen og dronningen kører i guldkaret, og 

der er bryllup i kirken med pomp og pragt, og Gleistprud er på alteret. 

Om aftenen er der dans og musik og pragtfyrværkeri med guld og sølvvandfald 

og rakettet i alle regnbuens farver. 

  

  

  

  

  

Afslutning. & 7 

Hvis ikke eventyrene har filosoferet sig frem til, at stenen skal ned i 

krukken med dukken, gør det ikke så meget - bare det har været et godt 

eventyr. 

Ved midnatstid, når fuldmånen står midt på himmelen vil Godhart evt. 

under Guldfrids tilstedeværelse komme stenen i krukken. Han kan også lade 

en af Eventyrerne gøre det. 

Krukkens indhold vil boble og syde og antage alle regnbuens farver. 

Den vil langsomt tage form af en due med guld- og sølvskær. 

Duen vil forsøge at komme ud - flakse lidt mod en kirkerude for til sids 

at finde en åbning højt oppe og flyve bort mod fulmånen, der glitrende 

spejler sig i havet mod syd. 

Den næste dag bliver det et forrygende forår. 
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39. 
BIPERSONER. 

Bipersonerne er udstyret med egenskaber i det omfang, 

det er skønnet nødvendigt. Skulle det ikke findes 

tilstrækkeligt, må yderligere egenskaber tilføjes, 

eller der må improviseres - undskyld! 

MIKKEL. 

Mikkel er rødhåret med opstoppertud og fregner. 

klæder sig gerne i rødt og, guld. Han er troldmandens 

  
lærling. Han er noget trodsig men ellers sød nok. 

Meget nysgerrig og roder med hemmelige ting og 

sager, han bestemt ikke må pille ved. 

STR 12 DEX 12 INT 13 HP 11 

CON 10 APP 7 PU" 10 Mm.” 10 

SIZ 12 EDU 14 

Alder: 20 - mand 

snige: 75%, dukke sig: 60%, skjule sig: 70%, 

sværd 70% — 176 + 5, skjold: 70% abs 8 

Skifte skikkelse 70% pris: SMP, 

GODHART. 

Godhart er som en troldmand skal være. 

Langt hvidt skæg og hår og buskede øjnbryn 

og et stærkt blåøjet blik, sort stav med 

udskæringer, mørkegrå kofte. Han er af en 

linie af troldmænd der rækker så langt 

nogen kan huske og. han er månestenen, Gleistpruds 

vogter. Meget omstændelig og korrekt i det 

daglige, men meget ligefrem, hvis han bliver 

vred. For ham er magi først og fremmest 

viden. Hans magiske evner er betinget af 

besiddelse af stenen, som giver ham evnen 

til at skabe illusioner, og - ikke mindst 

at ophæve dem. 

Illusion/ ophæve illusion : 100% (hvis han 

har Gleistprud ). 

  

    

  

  
    

  

KONG FARENHEIT. 
i 

Høj og flot - lyst hår og blå øjne. Å 

Guldkrone og hermelinskåbe, når det skal være 

fint, men er ellers mest til almindelig vadmel. 

En besindig og rar mand, der kan blive meget 

vred, når han tænker sig om. Han er søn af en i 

fri-bonde-slægt og har stået i spidsen for en )     folkelig opstand mod Natch. Denne opstand | 

forløb i øvrigt efter omstændighederne overordentlig t 

fredeligt, da opbakningen omkring Natch var for- 

svindende lille. Han er i al hemmelighed opdraget 

af Godhart til formålet. 26år - MAND 

DRONNING (kommende) I1I1D. 

Sorthåret skønhed med grønne øjne. Fortryllende 

i hvide aftenrober og diamantiara, men heller 

ikke kedelig i mandetøj til hest. 

Hun er datter af Natd's bror Idor og Adena. 

Disse omkom på suspekt vis, så Natch overtog 

tronen i Riget. Guldfrid -— Natch's søster — 

har opdraget hende. Bortset fra at Farenheit 

og Iid elsker hinanden indeligt, skal de 

giftes for forene slægternes blod, og derved 

  

undergrave Natch's krav på tronen. 

lid er i følge sagens natur noget tænksom 

og alvorlig, med hang til spontan jubel, når lejlighed 

gives. 20 år — KVINDE. 

NATCH. 

tløj hårløs bleg. Sort kutte med sølvbroderier. 

Hans øjne synes som sorte bundløse huller, 

hvis han da ikke vælger noget andet. Sorte 

blanke støvler - Mona-Lisa smil. Totalt 

desillusioneret : Intet er sandt, alt er       tilladt. Hans borg er en illusion opbygget   . . | |. 
Ø Å y me EA GG, " møs 

omkring en kubus af absolut intet ( ikke PELS 4 .N 

et tomrum men et ikke-rum. 
VT 5 IS 

BEDS NT 
DST le TT cl 

Alder : hvad der passer ham - Mand, kvinde, barn? - " mme 

Illusioner ( Bad ones ) : 100%



GULDFRID. 

Stout kone. Gyldent hår gerne i fletninger. 

Klædt i gode hjemmelavede naturmaterialer. 

Sund og primitiv levevis. Hun er Natc'søster, 

og finder ham ubeskriveligt led, men han er trods 

alt hendes bror. Hun bor i en jordhøj - Guldhøj - 

hvor hun omgiver sig med lerfigure af fantasifulde 

dyr og væsner. Hun holder sit hjem i perfekt orden. 

alder : 56 — kvinde 

Stegepande 100% - 178 + 5 

JERNROD. 

Elvertroldmand, klædt i sølvergrønt - lige efter 

bogen. En til det irriterrende grænsende munter 

sjæl. Synger og traller - Holdria tiria - hvor 

skoven dog er frisk og stor. Il modsætning til de 

andre elvere, der stort set kun er interesserede 

i elver-affære er Jernrod dybt vidende om forholdene 

i Riget i erkendelse af Elverskovens dybe 

afhængighed af verden i øvrigt. 

alder 243 -— mand 

   

AN
 

  
  

  
Myndighed : 100 % , skifte skikkelse : 100 % 

  
GODHART SOM DVÆRG, 

En mellemting mellem en gris og klokkeren fra 

Notre-Dame. Rød pupurbroderet kåbe med guldkanu- 

ninger og pibekrave - alt for stor. Den ene side 

af hovedet er helt opsvulmet, så han snøvler 

og kun kan tale med den ene side af munden. 

Han er rasende over sin latterlige fremtoning, 

og er ude af stand til at foretage sig noget som 

helst. Ikke engang dørhåndtagene kan han nå. 
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TROLDEN. 

Stor dum og grim. Et vinget væsen med 

skimlet læderhud. Savlende og, snottet. 

Han er meget nysgerrig overfor mennesker. 

Han bryder sig ikke om at spise mennesker, 

fordi han ikke bryder sig om smagen men han 

zzzælsker heste. Han køber en hvilken som 

helst løgnehistorie. Meget bevidst om sin 

rolle som slugtens vogter " Tse ær marj 

dar paasår påå " siger han snøvlende og 

savlende. Hvis man antyder, at han er dum eller grim 

bliver han dybt ulykkelig, og går bersærk. 

Han forsvarer sig til sidste grønne blodsdråbe, 

Hvis han bliver fornærmet går han 

til angreb på en eller anden til den 

pågældende ligger stille. Han vil også 

løbe efter folk, men ikke for langt væk 

   

hjemmefra — han skal jo passe på. 

STR 20 DEX 10 INT 5 HP 20 

CON 20 APP 5 POW 5 MP 5 

SIZ 21 EDU 0 

Løbe : 80%, Flyve 60% 

To angreb - Bid 70% 178, Kløer 80% 176 

  

Skadebonus : 276 

Læderhud Abs 4 

SNATTER. 

De er små, grimme beskidte og sorte. 

De er klædt i sammen-stykket læder 

og jern og klude, der er slidt og bulet. 

De er flabede og røvirriterende " Hold 

kæft hvor ser de dumme ud - de skal ha' 

no'en Baaaank ". Der er seks mandlige 

Pot, Snot, Golf, Rob, Bryan og Mik. 

De kvindelige snatter holder meget 

af at råbe obskøniteter efter folk; 

især vil de elske at provokere Bent Bok. 

DEX 12 INT 8 HP 11 

MP 8 

STR 10 

CON 12 APP 4 POW 8 

SIZ 10 EDU 5 
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Snige 70% 

Sværd 80% 1T6 + 2, Skjold 70% Abs 6 

Læderbrynje abs. 3 

ROTTER. 

Rotterne er som rotter er flest. 

Bortset fra at de er store som katte     

   

og kan tale (SIZ 12 er ikke udtryk for       

   

Størrelsen, men af teknisk karakter ) 

Rotternes filosofi er noget for noget eller IDE 1 U2 

RØN 
UILT 

EN SETT 
[= , 

MD 
( ( 

allerhelst ikke noget for noget i deres fr £: 
SØ) 

ÉJ 

favør. Viden for mad - He - He     Sleske og kujonagtige indtil de lader   ode 

      

sig provokere. Der er en leder - Sting - 

  

som holder sig i forgrunden, når der skal 

snakkes og i baggrunden, når der skal slåsses. 

I kamp behandles de som et væsen. For hvert 

HP er en rotte død. Når otte er døde, stikker 

de af. 

STR 12 DEX 13 INT 15 HP 12 

CON 12 APP 4 POW 8 MP 14 

SIZ 12 EDU 14 

Dukke sig 80%, bid ( 6 angreb) 80% 176 + 2 Skin Abs.2 

SORTEN. 

43, 

  

  
  

Sorten har form som et menneske, men 

er en hvirvelstrøm af sort i sort. 

Mørket danner hvirvler omkring ham, 

og der er skygge i hans nærhed. 

Den spejler alt; Angreb rammer 

angriberen og den gentager alt, hvad   der bliver sagt i dens nærhed. 

Et spejlet angreb rammer uden   
absorbtion . Bliver man hængende 

for længe letter sorte ravne, der 

sidder omkring på klipperne og 

hidkalder snatterne. 

  

  
  

  

  

  

TØFFEN. 

Tøffen er ét væsen, men optræder som mange. 

Den hænger rundt i de forvredne træer i det 

  
fugtige sumpumråde som en mix af plantetråde, 

edderkoppespind og tåge og danner ansigter 

og hænder. Den taler med sig selv med 

mange stemmer - spydig, arrogant og selv- 

bekræftende : " Hvem er det?" -— " Ja, hvem 

er det ?" - "Hvem er det?" - " Det er   
meeeedet uhøøøfligt sådan at komme brasende" — 

" Ja meeeedet uhøgøfligt" -— 

Den danner piskesnerter og slår efter hovedet, 

så der er ingen absobtion. Slaget svier vanvittigt   
Den slå een gang på eget initiativ, og der 

efter kun hvis den bliver angrebet -— eet 

slag for hvert angreb. Angrebene laver 

ravage i trådene men skader den egentlig ikke. 

Piskeslag 100% - Skade 1 HP 

DRAGEN BRINTJALFUR. 

. Sort 9 
Ret grim grøn drage med rødblat skær. 

Som en raptorøgle med flagermusevinger. 

På størrelse med en tankvogn med anhænger, 

men hurtig og ret elegant trods sit udseende.   
Hvis man kender dens navn og opfører sig 

respektfuldt er den til at tale med. Den kommer 

aldrig med forslag selv, men svar præcist   på, hvad den bliver spurgt om. Det kan nemt 

misforstås : " Kan vi gå op i bjergene ?"-   
" Ja det kan i godt " — ikke en lyd om at der 

er dødsensfarlige gletcherspalter, som man 

uværgeligt vil falde i. " Kan du flyve os til 

Vestervid? " — " Ja det ka jeg godt " - men 

først når der bliver sagt " Flyv os til 

Vestervid reagerer den promte. Den taler 

lidt kælent og drømmende ( gør mundvigene 

brede ). Dens sind er fuldt af kalajdoskopiske 

farvestrømme ( She comes walking - through 

the øky — with her cirkus mind - a'spinning round ) 

clovds



STR 50 DEX 17 INT 18 HP 50 

CON 50 APP +) POW 18 MP 18 

SIZ 50 EDU 21 

  

+) 8.2222208... 

Haleslag: 70% — 1720 Klo 80% — 1720 to angreb 

45. 

  

med klo eller hale — eller 

Flamme ( 3 gange ) 100% - 176 mod alle 

ingen absorbtion. Undvige : 60% Skæl: Abs 6 

KROMANDEN HANS PEDERSEN 

Venlig og imødekommende mand med 

forklæde og pomadehår. 

Altid til tjeneste 

" Å << hva' sku' det være" —     
" Værsen arti ”"-" Å var der 

ellers noget ". 

VAGTCHEFEN NiCK NOK 

Vagtchefen hedder Nick Nok. 

Han har 10 vagtfolk til tjeneste 

ad gangen. De er klædt i blå 

frakker, blanke støvler, huer 

af bjørneskind, der går ned i nakken, 

og har et sølvskjold foran. 

Ubetinget lydig og loyal,   
og ikke særlig fantasifuld 

NICK NOK: 

Sværd : 90% 1T8 + 8, Skjold 90% abs 8, Ringbrynje Abs6 

Vagter 

Sværd 80% - 1T6 + 8, Skjold 80% Abs 8, Ringbrynje Abs 8 

Langbue : 80% 1T4 + 4 

KIRKETJENEREN 

Lidt forvirret fætter Maddike type. 

Lettere fordrukken. 
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Referat af 1. prøvespil. 

46: 
Krostuen. 

De seks eventyrere møde tifældigt på den kongelige priviligerede kro i 

Vestervidi den varme krostue. De introduceres for hinanden. Katten Miv 

holder sig til. Den kutteklædte gør sin stormfulde entre. Eventyrerne er 

lettere mistroiske. Men da middagen bliver serveret i stuen ovenpå hjælper det- 

på mistænksomheden. Godhart præsenterer sig som hoftroldmanden, og fortæller 

om den forsvundne sten ( de fik ikke beskrevet stenen, det var lidt dumt). 

De ønsker at se hvor den forsvundne månesten havde ligget. Det var ikke 

forberedt. I hast improviseredes et besøg i kirken. 

Kirken, 

Så går de over til kirken, hvor de lukkes ind af en bagdør af den gamle 

let fordrukne kirketjener. De kommer ned i krypten, hvor stenen plejer 

at ligge. De beslutter nu for alvor at tage opgaven. For Bent Bok's ved- 

kommende kun påbetingelse af, mad tre-fire gange om dagen. 

Stalden. 

Derefter går de hen til de kgl. stalde, hvor de vækker staldmesteren og 

fårtildelt proviant, udstyr og heste. Letfod insisterer på en sort hest. 

Hun får "Satan". De overnatter på kroen, for at kunne tage tidligt afsted 

næste morgen Det er tyrsdag aften. 

afsted. 
De tager afsted præcis ti minutter i solopgang; rider afsted over markerne, 

dog først efter et par start-vanskeligheder med hensyn til hestene. Da de 

kommer til skoven deler vejen sig i to. Inden de kommer til skoven har de 

set et stort flyvende væsen mod nord og set tårnet rage op over den østlige 

del af skoven. De ser lette spor, der fører ad stien mod vest og følger dem. 

Et stykke inde i skoven bliver de opmærksomme på, at de bliver iagttaget af 

noget. Camporino forvandler sig til en hvid kanin for at undersøge sagen 

og sniger sig ind i krattet. Elvertroldmanden forvandler sig til en noget 

større gøn kanin, og giver troldmanden noget af et chok. The green "killer!" 

rabbit said: " Stol på de grønne og undgå det sorte". Troldmanden tager 

ordene meget bogstaveligt, og befaler, at den sorte hest, "Satan" straks 

må afskaffes. Bent Bok (nørd) angriber hesten ( hvor fladpandede kan 

rollespillere være?) . Solfred tænder kraftigt af og får bragt gemytterne til 

ro. Hesten helbredes - delvid og løber hjem. De rider frejdigt videre 

  

  

  

Ez 
Rotterne. 

..0g ender hos rotterne, efter at have hørt deres pludren på afstand, og 

set det nedbrændte hus. De mister en del bøffer i forsøg på at få noget 

fornuftigt ud af rotterne. Ud over et par oplysninger om drager får de ikke 

nogen reel viden ud af de snedige rotter, som gør alt for at forklare 

situationen uvedkommende sager. Det irriterer eventyrerne grænseløst. 

Hos elverne. 

Derefter får de øje på Jernrod i normal skikkelse. Han indbyder de allerede 

lettere forkomne eventyrere til fest. Wolf danser og synger, imens Letfod 

drikker sig en hovedpine til i birkesaft., Andre bruger aftenen mindre 

eventyrligt, og taler med gamle og unge elvere, for tilsidst at vende tilbage 

til Jernrod, der fortæller, hvor Natch-experten - Guldfrid - holder til. 

Endvidere giver han dem også lovning på, at følge dem afsted til broen. 

Inden de skal sove ser Nadja i sin krystalkugle og ser en mørk skikkelse 

mod fuldmånen. Skikkelsen forvandler sig til et vinget væsen og flyver mod 

månen. Det er Oonsdag aften. Nadja har fået en elverkappe. 

Forbi Sorten. 

Da de vågner næste morgen, har natten ikke helt trukket sig tilbage. Den 

lurer stadig i horisonten, og truer med tung regn. De drager veludhvilede 

afsted. Jernrod informerer flokken om at de må være så stille, at de bare ser 

ud som en hesteflok, og ikke sige et muk. " Jammen hvorfor..." ( Fidus: 

hvis man virkelig vil have rollespillere til at larme, skal man bare bede 

dem holde kæft ). Det går godt forbi Sorten. Værre er det;da de kommer til 

broen. Det lykkes Jernrod at overtale dem til at lade hestene tilbage. Der 

mangler nogle brædder på broen, de ligger ovre på den anden side af hullet. 

Mivs tilbud om at forsøge at flyde over overhøres. Nadja tager springet - 

uden sikkerhedsreb eller nogen anden sikkerhedsforanstaltning - Pu-ha 

det gik godt alligevel. 

Torden ved broen. 
Regnen er nu blevet voldsommere, og tordenen begynder at buldre. Jorden 

er opblødt, katten ser spor af små, slidte jernbeslåede støvler. De løbende 

eventyrere falder og smatter rundt i mudder til op over begge øren.



  

148 

Guldhøj. 

Sådan fortsætter de et stykke tid, indtil de får Guldhøj i sigte. 

Guldfrid er godt igang med at tage vasketøj ind. Hun bliver opmærksom på 

de tilsmattede eventyrere, og forsvinder hurtigt ind i højen, for hurtigt 

at vende tilbage med en stegepande i højre hånd. De forklarer hende sagerne, 

og bliver så inviteret indenfor til the med brændevin. Guldfrid bliver 

noget overrumplet af deres historie. I det samme lyder det første tordenskrald 

11 
UL! i 

i en lang række "DS B+4 281 82” dE skyerne Paren; SYS ØE F Små] "Hvordan rammer 

vi Natch?” - " Hvordan er borgen armeret?". Dertil svarer Guldfrid: " Natch 

er der bare, og ikke engag jeg, hans egen søster kan blive klog på ham!". 

De taler lidt mere, og Guldfrid bliver langsomt overbevist om, at hun 

skal hjælpe dem, og ved nu hvad hun skal gøre. Hun går dybere ned i højen 

og, kommer op imned en tingest. Derefter overdrager hun dem tingesten, der 

ligner en dukke. Hun beder Nadja holde den,- den er ulækker. Hun henter en 

krukke og putter dukken ned i den, lukker krukken med et stykke blære, binder 

den til og forsegler den. Derefter tegner hun en række tegn med kul, og 

Bent tager sig af krukken. Overdragelsen er lettere ceremoniel. " Riget er 

i jeres hænder" - " Verdens undergang " bla - bla — bla. 

Hun fortæller dem, de endelig ikke må åbne den, kun true Natch med at 

gøre det, og at de skal vogte den med deres liv. 

Letfod og Nadja, der er blevet mest mudrede har i mellemtiden fået bad og 

er blevet forsynet med rent tøj. De spørger om vej. Guldfrid nævner kort 

trolden og snatterne - de er dumme og ulækre. Inden de går ser Nadja i sin 

kugle; hun ser ct sort æg, og et sort slimet væsen, der kommer ud af det. 

Trolden. 

Afgang fra Gulhøjen - Løbe, løbe, smat, smask. Regnen er ophert, men himlen er 

sort. Langt borte får de et glimt af et vinget væsen på en klippe i lyset 

af et forsinket lyn. De nærmer sig slugten - hellere trolden end snatterne 

( Guldfrid har fortalt dem omtrent, hvor snatterne og trolden holdt til. 

Det begynder igen at regne og tordne og snart afløser det ene tordenskrald det 

næste. Der ligger hesteskeletter hist og pist. De er kommet tættere på. Det 

fremgår nu tydeligt, at væsnet er en slags trold. Den er virkelig dum. 

Efter mange kompromisforslag ( trolden er ret opsat på at fastholde 

sin rolle som slugtens vogter ) drejer. trolden sig fif-fem gange rundt om 

sig selv mens den tænker over et af deres forslag, og kommer til at stå 

på den gale side af eventyrerne, således at han spærrer dem tilbagevejen. 

Letfod har ikke helt fattet situationen og går hen og kysser trolden i håb om 

at de må komme forbi ( de ville måske have gjort et meget godt par ). 

  

9 

De undskylder meget deres påtrængenhed og går "tilbage", lykkelige over deres 

Snatter. 

snuhed. Ind til videre er alt jo gået let og smertefrit. Men det bliver det 

ikke ved med. Efter de er gået et stykke tid gennem det stenede landskab  - 

Ha-ha-Hahhhh - SNAT=ANGREB! 3 små røvirriterende "nørd-provo-snatter" dukker 

op bagfra og kommer med bemærkninger som: "Hvaaa ka' i regne? - ska' vi 

fortælle jer hvor mange, der er kommet levende igennem dette land! — Det 

kan tælles på 2 fingre " rækker tommel og pegefinger i vejret mens 

han sige "to" — lukker dem sammen til et NUL : "Så mange- hædr - hædr -». 

3 kommer til forfra, og alle 6 angriber Bent Bok, da han efter deres over-— 

bevisning ser yderst provokerende ud. Den første giver ham et væmmeligt 

hug i siden, de andres slag lykkes det ham at afværge med sit skjold. 

Letfod kommer til at ramme Bent — ups! Bent hugger den nærmeste snat midt 

over og Solfrid giver en af de andre et væmmeligt hug i armen. De resterende 

flygter med det Flux med deres sårede "med-nørd" imellem sig. Letfod 

sender en pil efter dem, men den ryger lige op i luften. Bent vil effer dem, 

men det lykkes de andre at overbevise ham om, at de løber den forkerte vej, 

og at de har for travlt til at forfølge dem. 

Natch's Borg. 

Små hvide snefnug begynder at falde over den stenede slette. Natchs borg 

står nu klart og tydeligt. Nadja bemærker en sort skikkelse på borgmuren. 

Det er ved at blive mørkt, det er tors-dag aften og den opstående næsten fulde 

måne kigger af og til frem mellem de forrevne skyer. Da Nadja et øjeblik 

efter ser hen på borgen står skikkelsen et andet sted langt fra det første. 

De går hen til borgporten og døren åbner sig. De går ind efter at have lagt 

en sten i porten. 1 hallen får de et glimt af noget mørkt, der forsvinder 

ad en gang til venstre. De går hen til gangen og ser en trappe op, og en 

dør, der lukker sig for enden. Midtvejs er der en dør til venstre går ned 

ad en lang trappe - sort kælder, tunge egetræsdøre med små huller og jern- 

stænger over kors - fangekælderen. De går op igen og kommer ind ad døren 

for enden af gangen. Sort marmorrum med hvide dekorationer og en tilsvarende 

marmortrone. Her står en blegansigtet mand med dybe sorte øjne og sort kutte 

med sølvbroderier. Han byder dem overstrømmende venligt "velkommen" og spørger, 

hvad han kan hjælpe dem med. "Vi vil have månestenen" siger de i muntert kor. 

"Selvfølgelig" siger han venligt og fremtryller straks den smukkeste blå- 

grønne sten, som han rækker Åetfod med en elegant gestus. Mens de tvivl- 

rådige og usikre ser på stenen - det går for nemt det her — skifter stenen 

farve til orange og brister som en sæberæøble. Bent trækker krukken frem.



  

od. 

Natch sitrer let ( Nitroglycerin.i hænderne på idioter) —- han spiller 

upåvirket og siger let henkastet : " En god strateg ved, når han har tabt" -— 

"jeg foreslår jer en handel : I efterlader krukken her, og jeg lader jer få 

stenen ( Natch ærgrer sig - han skulle ikke have vist dem sit illusions- 

nummer med stenen før han havde foreslået handlen ) - den køber de ikke. 

"Nuvel, - jeg har et andet forslag! - stenen er ikke her! - Dragen vogter 

den, - jeg giver jer navnet, der styrer dragen, og i efterlader krukken hos 

dragen" — Vild diskussion -Solfred: " hvorfor stoler du på, vi vil gøre 

det?" — " Har jeg noget valg? - jeg stoler på i vil gøre det, hvis i giver 

jeres ord — bryder i det, er i lige så svigagtige, som i anser mig for at være!" 

Natch gør sit bedste for at desillutiomere dem -— få dem til at forstå 

nødvendigheden af hans diktatur . — " Farenhei t-slægten vil blive lige- 

sådan — måske værre - " Den der har magten, misbruger den." I mellemtiden er 

de gået ind i det tilstødende spiserum, hvor et skinnende ( næsten for skinnende 

over-dådigt måltid er serveret. Bent foreslår, at de prøver at lade katten 

spise af det først til Letfods store fortrydelse. Natch lader dem se i en 

bog, hvor dragens navn "Brin-tjal-fur" står skrevet - " med tunge-rulle "r" 

i brrint ( han er dybt hjælpsom i tillid til at idioterne efterlader krukken 

i hulen og afleverer stenen til den falske Godhart - farligt spil ) 

Overnatning. 

De beslutter sig til at overnatte på borgen i samme værelse i kreds om Bent, 

der holder godt fast om krukken med dukken. 

Vejen til den "Store stemme", mødet med dragen, drageflugt til Guldhøj. 

Næste morgen. De forlader borgen. Skyer - snelandskab - solen kigger igennem 

ind-imellem. De kommer til Per: store Stemme —- et højt glitrende vandfald. 

De kan passere bag ved det. Der er brændte smuldrende klipper over alt. 

Dragen stikker hovedet ud af hulen - ret grim. Grønlig - vinget, med 

blå-violet skær. Den brøler, men bliver from som et lam, da den i.ører sit navn. 

Nadja prøver sin psykiske indsigt, og forsøger at trænge ind i dens tanker, 

men ser"kun" et kalejdoskopisk spil af farver. De får adgang til den krystalin- 

ske drybstenshule, og i en bunke "ragelse" - bægre af guld og sølv, ædel- 

stene, guldbadekar udformet som svaner med rubinøjne osv. finder de 

den grønblå månesten på størrelse med et hønseæg. De beordrer dragen til at 

flyve dem til Guldhøj, men finder ikke Guldfrid hjemme. Forslag om at stille 

krukken på dørtrinet afvises som " ret dumt". 

  

  

  

  

51. 
Landingen på Slotspladsen. 

De flyver så til Vestervid -— herlig udsigt - og lander ( Gud hjælpe mig ) 

midt på slotspladsen, hvor slotsvagten straks går i angrebsposition med 

spændte buer. Dragen bliver ret mopset - Godhart brøler ud ad vinduet 

" Skyd ikke!" og Solfred skynder sig at sige dens navn og beordrer den til at 

flyve til Natch's borg for at brænde den ledsaget af en svada af eder og 

forbandelser over ondskab og drager, som dragen ( grundet det fremskredne 

tidspunkt) vælger at overhøre. 

På Godharts kontor. 
  

De begiver sig op til Godhart, som er overstrømmende lykkelig over deres hel- 

dige mission (satans også) og beder dem lægge stenen ind i sit pengeskab, i sit 

bogfyldte kontor med tunge rød-læder-betrukne egetræsmøbler. Han forsøger 

også at få dem til at stille krukken derind, men det lykkes ikke . Camporino 

synes ikke det er nogen god ide og Godhart tør ikke lægge pres på dem, 

af skræk for at vække deres mistanke. 

Han beder vagten føre dem til skatkammeret, så de kan få deres belønning. De 

får lov til at vælge, hvad de lyster, og mens de er optaget af at rode i 

guldet, går vagten ud og smækker døren. Bent Bok er lynhurtig til at pille 

ved smaragderne på guldtronens armlæn og den hemmelige dør åbner sig. 

Med Godhart gennem kælderen. samtalen i kirken. 

De går ind i den underjordiske gang med små døre og møder den rigtige 

Godhart i dværgeskikkelse og for stort tøj. Han snøvler med sit opsvulmede 

hoved: "Njai ør Khrod-hort!" og får snøvlet historien om den svigefulde Mikkel, 

der har taget hans skikkelse, frem. I den anden ende af gangen kommer de hen 

til døren til kirken og åbner døren med håndtaget, som Godhart ikke kunne nå 

og overhører en samtale mellem den falske Godhart og kongen: " Nej, stenen 

er ikke kommet, men hvis vi samarbejder med Natch, kan vi måske opnå 

tålelige forhold!"-. 

Tilbage gennem skatkamret.   

De beslutter at løbe tilbage til skatkamret, hvor Nadja får dirket døren op 

( ingen vagt - det var der ikke tid til )



  

SA 

På Godharts kontor. 
  

De løber op til Godharts kontor. Nadja forsøger sig endnu engang, men kan ikke 

«få pengtskabat op. Camporino er mere heldig. Da Godhart får hånden på ste- 

nen, vender hans sande skikkelse tilbage 

Til Tronsalen. 

De styrter ned ad trappen til porten, men stoppes af vagten, da de vil gå ind 

i tronsalen - Vagten siger : " Godhart er lige gået ind i salen sammen med 

kongen -— du er afsløret - falskner " — Godhart er ret opsat på at komme ind 

i salen og hvisker noget i øret på vagtchefen Nick Nok, som er kommet 

ilende til. Han rødmer dybt og lader dem straks passere. Da eventyrerne 

spørger ham om, hvad han sagde, svarer han : " Noget om en ungdoms-oplevelse, 

som han var ret sikker på ingen anden kendte til. De farer ind i tronsalen -— 

Godhart med stenen i hånden : "Mikkel din slog, ka' du så se at komme ned 

og passe ilden, som jeg satte dig til og ka' du så en anden gang la' vær' med 

at rode med mine ting. Letfod: " Det er syynd!!" 

Mikkel står der pludselig med rødt hår, fregner, flyvøre og opstoppertud 

og ser ret betuttet ud og løber skyndsomt om bag en stol og dukker sig. 

Kongen ser fra den ene til den ånden og får forklaret sagens rette sammenhæng. 

En god nats søvn.   

De sover strålende efter et godt måltid og et hårdt tiltrængt bad. 

Det er frejas-dags aften. 

Det store bryllup.   

Næste dag er der bryllup med guldkaret og flag og hurra og spisning og 

drikning i gaderne og folk er skide-fulde. Ved midnatstid, mens festfyrværkeriet 

fylder himlen, får Godhart fat i eventyrerne. De har ikke fattet så for- 

bandet meget af den dybere magi, og Godhart fører dem hen til kirken, hvor 

han beder Nadja tage stenen fra alteret og kaste den ned i krukken. 

Da hun gør det, bobler og syder, skummer og svulmer indholdet i alle regn- 

buens farver, og den lede klat forvandles til en skinnende hvid due, der 

glimter i guld og sølv i månelyset. Den flakser een gang mod et vindue, og 

finder så en rund åbning højt oppe under spidsbuerne og flyver bort mod 

månen. De går ud på pladsen - den sidste fyrværkeri-reg daler ned — en 

ildsøjle rejser sig langt borte mod nord og snart efter lyder et hult drøn. 

" Det var dragen, der brændte Natchs borg" bemærker Solfred tørt. 
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Navn: ADELÉÆ SOLFRED køn: Q ALDER: PI 

jespru      
  

  

  

sTRr: J4 pex: 12 INT: |H 

CON: [4 app: 1 5 (9) pow: 13 

siz: 19 zpu? [2 

HP. MP. 

14 13 

Springe 7 5 Mekanik (dirke) OS Psykologi ZOO 

svømme 65 Bibliotek O 5 Tale for sig 30 

Løbe 75 Førstehjælp 50 Danse 10 

Klatre 75 Urter | 0 Sprog Lo 

Dukke 65 Dyr | oOo Høflighed OoO5 

Ride 65 Orientering ZOO Tegne 10 

Lytte Q5 Historie O 5 Synge | O 

Opmærksomhed 206 Geografi 05 Forhandle Io 

Kaste 25 Stjæle OS 

Spore 30 Køre vogn 5 0 

Skjule sig $0 Medicin 20 

Snige 20 | 

VÅBEN RUSTNING SPECIAL 

SVÆRD : 75% - RINGBRYNJE MAGI : 

I1T8 +—H ABs I HELBREDELSE 

(Bonus ITH) 
50%:+IT6 HP 

SKJOLD: COM — PRIS : 
ABS! & sk MANGE MP 

SOM HUN GIVER HP 
DOG MIN, 2 MP 

 



navn: VOLF 

  

O ALDER: HO 

detstprue 

  

  

  

srr: 15 Dex: 10 InT: 16 

con: J Gb app: 8 pow: II 

ssz: 193 Epu: 10 

HP. MP 

15 |] 

Springe HO Mekanik (dirke) 150 Psykologi JO 

  

Svømme GO Bibliotek OS Tale for sig $0 

Løbe EO Førstehjælp 20 Danse (ssovr) VO 

Klatre HO Urter | oOo Sprog 80 

Dukke  $0 Dyr IO Høflighed g () 

Ride Z 0 Orientering CO Tegne | O 

Lytte (fc O Historie LJ O Synge ( SJOVT) g O 

Opmærksomhed g O Geografi 2 O Forhandle 70 

Kaste (O Stjæle 30 

Spore &g0 Køre vogn LI O 

Skjule sig 80 Medicin | O 

Snige Y OC | 

VÅBEN RUSTNING SPECIAL 

ØKSE : 70% JERNFOR- 

ITg +23 STÆR KET 

(BONUS LÆDER. | KLD 
AB3:3 
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navn: NADIÆ ALDER: 18 

STR: 12 Dex: IY INT: JY 

con: 13 aPP: IO Pow: 14 

siz: I2 EDpu: 8 

HP. MP. 

Z- (H 

Springe 80 Mekanik (dirke) 80 Psykologi 70 

Svømme —7O Bibliotek 05 Tale for sig 230 

Løbe 20 Førstehjælp 50 Danse 3 0 

Klatre 775 Urter 30 Sprog | oOo 

Dukke 50 Dyr 30 Høflighed 2O 

Ride 20 Orientering 30 = Tegne 2 O 

Lytte U 5 Historie O S Synge LJ O 

Opmærksomhed 30 Geografi oS Forhandle LO 

Kaste 20 Stjæle g O 

Spore 30 Køre vogn 20 

Skjule sig 20 Medicin 50 

Snige 20 

VÅBEN RUSTNING SPECIAL 

DAGGER : VAMS: SPADOM : 80% 

70% -I1Te ABS" 2 PRIS : ] 0. MP. 

.HAR 

KRYSTALK UGLE 
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Navn: CAMPORINO KØN: CO” arner: 65 

sJeistprub      
  

  

  

STR: JO DEX: IR INT: IS 

con: 59 app: 8 pow: 17 

siz: IO EDu 17 

HP. MP. 

IO | 2 

Springe HO Mekanik (dirke) 15 Psykologi 30 

Svømme 25 Bibliotek 20 Tale for sig G O 

Løbe EQ Førstehjælp 0 Danse 15 

Klatre wo Urter | oOo Sprog 75 

Dukke 50 Dyr 10 Høflighed 725 

Ride RO Orientering LO Tegne &O 

Lytte — 75 Historie 50 Synge RL O 

Opmærksomhed VO Geografi HO Forhandle 6 O 

Kaste 25 Stjæle 25 

Spore 6 C Køre vogn 2 O 

Skjule sig GO Medicin | 0 

Snige GO 

VÅBEN RUSTNING SPECIAL 

STAV ' LÆDER ' PRYLLEKUNST Z0% 

SLÅ 70% — 3+1T4 ABS:IR MAGI: 

SKYDE LYN (ZAP)' LØFTE TUNGT: 
50% - IT G (ingen 70% 

absortsion) ' ' 
— ( OD + IT) PA 

PRASs A MP OBJEKTETS SIZ 
PRIS: 2 HP — 
= 

HAN HAR TRYLLEDIMSER, FIL KANINT og 

TIC FTFRYLLEKUNST. 
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navn: LET FOD KØN: Q ALDER: 35 

Jeistprud 
STR: 8 DEX: 12 INT: II 

con: IO app: 13 POW: |Y 

siz: O EDu 8 

HP. MP. 

JO IQ 

Springe GO Mekanik (dirke) VO Psykologi JO 

Svømme £2$0 Bibliotek 10 Tale for sig 50 

Løbe 80 Førstehjælp DQ () Danse TO 

Klatre 70 Urter 20 Sprog 20 

Dukke 5 () Dyr 80 Høflighed | 0 

Ride 80 Orientering 80 Tegne GO 

Lytte 70 Historie 10 Synge GO 

Opmærksomhed FO Geografi | O Forhandle | Oo 

Kaste 25 Stjæle OS 

Spore dO Køre vogn io 

Skjule sig GO Medicin | O 

Snige GO 

VÅBEN RUSTNING SPECIAL 

BVE 70% -1T4+2 LL ÆDER 
ABU! 2 

7? 30m:60%IT 3512 

7 Gom:50% IT 2+2 

> SOM! O 

 



NAVN: BENT BOK 

  

STR: [7 DEX: [Y 

CON: 177 app: 15 

SIZ: 17 

n: GQ" ALDER: 20 

Jejstprus 
INT: JO 

POW: 10 

EDU: 12 

  

    

  

  

  

  

HP. MP. 

|7 |O 

Springe 75 Mekanik (dirke) | 0 Psykologi ie 

Svømme 320 Bibliotek He Tale for sig 2 0 

Løbe 756 Førstehjælp |1O Danse C) 5 

Klatre GO Urter 05 Sprog LO 

Dukke 659 Dyr 20 Høflighed LO 

Ride 50 Orientering 10 Tegne OBS 

Lytte ce Historie 10 Synge | O 

Opmærksomhed $0 Geografi | oOo Forhandle OS 

Kaste 20 Stjæle I O 

Spore LO Køre vogn L/ 5 

Skjule sig HO Medicin | O 

onige HO 

VÅBEN RUSTNING SPECIAL 

SVÆRD :20-1T8+4 RINGBR. 

(BoNUS IT6) ABS! H 

SKJOLD: 70 - ABS 8 

 



  

BENT BOK 

Decideret bøf. Mandschauvinist -— altid sulten 

og utrolig selvglad. Hårdtslående løsninger - 
meget nærtagende. Søn af en storbonde — 

snotforkælet. 

Bent arbejder på sin fars gård. 
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- Q Ø é ' 

Han har fået en god millitærtræning, 

men har aldrig rigtig brugt den til noget. Han har gode fysiske 

egenskaber. 

hvad der foregår omkring ham. 

Hans selvoptagethed gør, at han ikke er særlig opmærksom på, 

Det er både i det nære, hvor spor og lignende 

let overses, og i det store - historie, samfundsforhold og den slags 

interesserer ham ikke så meget. 

LETFOD 

En romantisk type. Meget opmærksom på sit 

udseende. Har det fint med blomster og dyr. 

En urimelig drømmer, der mener at alle andre 

går rundt i en uvirkelig verden af negativitet 

og ondskab - uhyggelig positiv. 

  

  

  

  
  
  

Letfod bor i en lille hytte uden for byen. Hun fletter kurve og dyrker 

grøntsager og er ret selvforsynende. Hun har haft en kæreste, der blev 

dræbt ved et vognuheld for et pår år siden. Hun fungerer som holdets 

"samvittighed" og vil modvirke voldelige og "uetiske" løsninger. 

Hun er vaks til at springe og løbe, og meget opmærksom — især på de 

ting, der sker i naturen. 

 



CAMPORINO 

Camporino er meget belæst, men ikke nogen 

"stor troldmand". Han tilhører ikke nogen 

orden og har mest ernæret sig ved at optræde 

på markeder med alt muligt gøgl og så sin 
kanin-forvandling, som ikke altid virker 

efter hensigten - BUUUUH -— eller eventuelt 

kun virker delvist.   

      

Camporino bor i byen. Han er i underholdnings-branchen. Han ernærer 

sig ved markedsgøgl og er en efterspurgt fest-arrangør og toastmaster. 

Han er god til at holde holdet nede på jorden. Han er i sit stille sind 

godt klar over, at han ikke er nogen stor troldmand. Han er ret forsigtig 

i sin fremfærd. Han er opmærksom på sine omgivelser og et jern i et 

bibliotek — og han er god til at føre sig frem. 

NADIA 

Elsker at spille mystisk. På områder, hvor 
hun er absolut uvudende, tager hun et bedre-— 
vidende udtryk på og ser "meget sigende" 

ud. Hun har ikke megen boglig viden og går 

i en mystisk drømmevirkelighed af skæbnetunge 

spådomme, som hun ser i sin kugle. Hun er 

afstandtagende over for Camporinos "gøgl!" 

og "teori!. 

  

    

Nadja bor alene ikke langt fra byen ved Storestrømmen… Når hun bor alene, er 

det blandt andet fordi hun er så floromvundet i sin adfærd, at det aldrig 

går op for mændene, at hun spiller op til dem. 

at holdet aldrig glemmer opgavens dybt seriøse 

Hun er fiks på fingrene og god til at reparere 

om nødvendigt dirke en dør op eller luske ting 

Hun er den, der sikrer, 

og skæbnetunge karakter. 

ting - og hun kan også, 

op af lommen på folk. 

 


