
 
 

 
 
 

Snorri Runk



 
 

Snorri Runk 
Dwarven Protagonist, Ex-Bodyguard 
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Du er en ung dværg der nærmer sig den næste 
alder. Tungt bevæbnet, en flad næse der har været 
brækket utallige gange og et rødbrunt skæg der 
trænger til en kærlig hånd er det ansigt du viser 
verden. Du har en stor pistol stukket i bæltet.  
 

Skills: Consume Alcohol +10, Common 
Knowledges: (Dwarfs, the Empire), Dodge Blow 
+10, Gamble, Gossip +20, Heal, Intimidate +10, 
Perception, Speak Languages: (Reikspiel, 
Khazalid) Ride. 

Talents: Disarm, Dwarfcraft, Menacing, Grudge 
Born Fury, Quick Draw, Rapid Reload, Resistance 
to Magic, Stout Hearted, Specialist Weapon 
Groups: (Gunpowder, Parrying, Throwing), Street 
Fighting, Strike Mighty Blow, Strike to Injure, 
Strike to Stun, Sturdy. 
 
Trappings: Medium Armour (Full Mail Armour), 
Heavy Armour (Breast Plate, Helmet), Axe, 
Buckler, Pistol with 10 shots, Knuckle-Dusters. 
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Dig selv: 
Pragmatisk, er nok det ord du vlle bruge til at beskrive dig selv med. Doven er nok det mere præcise ord 
andre folk ville bruge. Du har altid været doven hvilket har givet dig problemer igennem livet. Du vil hellere 
have at andre folk gør arbejdet for dig end gøre det selv, men da du ikke en den store charmør og ikke gider 
forsøge dig med gode argumenter betyder det at du bruger vold og trusler til at få folk til at makke ret. Det 
er også en taktik der virker det meste af tiden, fordi du som dværg er en bedre kriger end de fleste 
mennesker. Det er også derfor du bedre kan lide at omgås mennesker end andre dværge da de er meget 
sværere at kommandere rundt med. Du har tidligere været bodyguard i Middenheim, men efter at din klient 
døde på grund af din skødesløshed besluttede du dig til at forsvinde fra byen. Du er drevet sydpå i jagten 
efter nemme penge og folk at koste rundt med. Du undgik med nød og næppe at blive en del af Storm of 
Chaos, men fortæller folk at du kæmpede for Middenheim. Du fandt en gruppe der kunne bruge en ekstra 
øksearm og selv om du ikke rigtigt bryder dig om dem så er du for doven til at finde en ny gruppe. Så du 
bliver hængende og laver det der forventes af dig men ikke mere. Du har en pistol som er god til at 
intimidere folk med, men dine evner med den er meget begrænsede. 
 
De Andre: 
Du hader elveren, ikke kun fordi han er en elver, men også fordi han er så ynkelig. Han har ingen rygrad 
eller mod, han er viger altid og så er han elendig i nærkamp. Du plejer at råbe af ham og koste meget rundt 
med ham og han gør for det meste hvad der bliver sagt. Så længe du er i gruppen må du tolerere hans 
tilstedeværelse men en dag bliver du nok nødt til at gøre det af med hans elendige tilværelse.  
 
Du hader også Troldmanden, fordi han er klogere end dig, en kujon og fordi han fjumrer rundt med magi. 
Du stoler ikke på ham og fortæller ham det tit. Så længe han ikke laver ged i den bliver han tolereret, men 
hvis det går galt for ham en dag bliver han et hoved kortere. 
  
Ernst er udholdelig. Han ævler ikke løs og kan slå fra sig. Han kan også finde ud af at drikke. Selv om han er 
lidt for gode venner med elveren så kan man ikke bebrejde en mand for at have dårlig smag i venner. 
  
Tøsen Etelka, hun er faktisk ikke så slem, hun har nosser og kan sige fra. Hun kan finde ud af kæmpe og hun 
lader ikke som om hun er noget hun ikke er. Du plejer at lytte til hvad hun siger, og hvis det er fornuftigt 
plejer du at gøre som hun beder om. 
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Haerlis 



 
 

 Three Brothers 

 Haerlis 
Elver Spejder, Ex-Kithband Warrior, og knækket sjæl, 
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Du er en ung elver, lidt mager, med simple men 
elegante udendørsklæder på. Blond, blå øjne, høj 
og mystisk, men også let ludende og med øjne 
fulde af sorg. 

Skills: Concealment +10, Common Knowledges: 
(Elves, the Empire), Dodge Blow +10, Follow 
Trail, Search, Outdoor Survival, Perception +10, 
Scale Sheer Surface, Silent Move, Speak 
Languages: (Reikspiel, Eltharin). 

Talents: Excellent Vision, Night Vision, Rapid 
Reload, Sure Shot, Marksman, Mighty shot, Fleet 
Footed, Sharpshooter, Orientation, Rover, Savvy, 
Specialist Weapon Group: (Long Bow),  
 
Trappings: Medium Armour (Mail shirt and 
Leather Jack, Elf Bow w. 40 arrows, Sword, Dark 
Green Cloak. 
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 Dig selv: 
Du har mere eller mindre opgivet livet, under Storm of Chaos blev dig og dine fæller fanget i et skaven 
baghold. De udløste en helvedesild udover jer og kun et par stykker af jer undgik flamerne, af dem er du 
den eneste der overlevede bagholdet uskadt, men du blev nødt til at hjælpe dine venner der var for sårede til 
at klare den, så efter at have slået dine døende og muterede venner ihjel sluttede du dig til nogle mennesker 
fra Middenheim og var deres spejder. Men du er død indeni, alle dem du har elsket er døde, så efter krigen 
sluttede du dig til en gruppe mennesker og tog mod syd med dem, bare for at slippe væk fra dine minder. 
Dine evner med buen giver dig meget ros, og selv om du måske ikke er den bedste i nærkamp så lader du 
sjældent nogen komme tæt nok på til at finde ud af det. Selvom om du er følelsesmæssigt død indeni lige nu, 
kunne du godt komme voldsomt tilbage hvis du blev presset nok.  
 
De andre: 
Du foragter Snorri, han er din modsætning I næsten alle ting. Han kommanderer hele tiden rundt med dig, 
og du finder dig i det fordi du ikke kan tage dig sammen til at sige fra.  
 
Frederich er den mest fornuftige i gruppen. Han kender til fare og ved hvordan man undgår den. Det gør 
ham meget en kompetent hvis noget modstræbende betvinger af aethyren. Men han er mennesker og de er i 
konstant fare for at blive opslugt af Chaos, så du holder nøje øje med ham. 
  
Ernst, han forsøger alt for meget at blive din ven og han imiterer alt hvad du gør i et ynkeligt forsøg på at 
blive mere elveragtig. Du har dog ikke haft hjerte til at fortælle ham hvad du syntes om ham. 
  
Etelka er den mest behagelige i gruppen og den du bedst kan lide at bruge tid sammen med. Hun giver dig 
den afstand du har brug for, og hun er god til at lytte. Hun er den retmæssige leder af gruppen fordi hun er 
intelligent og fornuftig, Egenskaber du respekterer. 
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Frederich Teugen 

Journeyman Wizard og fusker i de mørke magter, 
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Du er en 32 år gammel Altdorfian troldmand, en 
smule ranglet. Blå øjne, kort brunt hår, du går 
klædt i dystre farver og forsvinder i baggrunden. 
Du siger for det meste ikke så meget men dine 
kommentarer er tit bidende. 
  

Skills: Academic Knowledges: (Magic +10, 
Daemonology), Channelling +10, Charm, 
Common Knowledges: (Undead, the Empire, 
Daemons), Gossip +10, Magical Sense, Perception, 
Read/Write +10, Ride, Search, Speak Arcane 
Language: (Magick +10), Speak Language: 
(Reikspiel, Classical +10, Khazalid). 

Talents: Athyric Attunement, Arcane Lore: 
(Shadow) Dark Lore: (Chaos), Dark Magic, Fast 
Hands, Lesser Magic: (Move, Dispel), Meditation, 
Petty Magic (Arcane), Savvy, Ambidextrous, Very 
Resilient.  
 
Trappings: Quarterstaff, Backpack, Printed Book, 
Grimore, Writing Kit, Sword, Dark Grey Robes 
and Cloak. 
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 Dig selv: 
Man siger at brændt barn skyer ilden, du er blevet brændt. Magi er dit liv men det har næsten kostet dig din 
sjæl. Kun på grund af utroligt held overlevede du dit korte møde med Chaos magterne. Som det var blev du 
nødt til at flygte fra Altdorf da dine natlige sydsler blev afslørede af din spektakulære fiasko med at 
kontrollere en dæmon du havde fremmanet. Dæmonen ville have dræbt dig hvis ikke din mester havde lagt 
sig imellem. Han døde, du overlevede. Du mødte Etelka og Ernst på vej sydpå og slog dig sammen med 
dem da de ikke virkede som om de havde noget imod at rejse sammen med en troldmand. Du er meget 
bevidst om farene ved magi, og din samvittiged gør dit liv surt.  De andre kan kalder dig for kujon, men det 
er du ikke. Du har bare ikke lyst til at risikere livet for en øl, at de mere voldelige følgesvende ikke er blevet 
dræbt endnu er ikke bevis for at det er ufarligt at slås. Du er en dæmonolog med en samvittighed, du 
begyndte at studere de mørke magter fordi du var nysgerrig ikke fordi du ville have magt. Problemet er at 
de mørke magter er ligeglade med dine intentioner, du er besmittet. Det eneste du kan gøre er at forsøge at 
gøre verden et bedre sted inden du dør. Du kender lore of chaos men er meget forsigtig med at bruge den, 
dog hvis det gælder liv eller død... 
 
De andre: 
Snorri er sindsyg. Du gør hvad han beder dig om og han lader dig mere eller mindre være i fred. Han kan 
ikke lide dig og som tingene går kommer det ikke til at fungere i ret lang tid endnu. Du er klar over at han 
kunne finde på at angribe dig så du har gjort en par overraskelser klar til ham, en dæmon han kan lege lidt 
med. 
  
Etelka virker flink, hun er I hvertfald meget kvik. Du er dog ikke helt overbevist om hendes motiver. Du 
følger hende så længe hun virker som en god leder, men du har ingen loyalitetsfølelse overfor hende. 
  
Ernst er en underlig fyr, han virker som en slags person, stor og stærk med en kæmpe økse, men så skifter 
han helt over og begynder at snige sig rundt og skyde med bue fra skjul. Du ved ikke helt hvor du skal 
placere ham og det gør dig nervøs. 
 
Haerlis er ødelagt, du kender det blik og du ved han ikke holder lang tid, hvilket en en skam fordi du kunne 
godt tænke dig at lære mere om hans slags og deres magi. 
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Ernst Flachdach  
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 Ernst Flachdach 
Jæger og Eks-skovhugger, 
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Stor og høj, du er bygget som et træ. 26 år 
gammel, selvom de fleste tror du er ældre på 
grund at dit alvorlige ansigt. Grå øjne og 
fuldskæg, klædt som en jæger med bue og med en 
stor økse på ryggen. 
  

Skills: Animal Care, Concealment +10, Follow 
Trail +10, Outdoor Survival, Perception, Scale 
Sheer Surface, Search, Swim, Secret Signs: 
(Ranger), Secret Language: (Ranger Tongue), 
Silent Move +10.   

Talents: Rapid Reload, Hardy, Specialist Weapon 
Groups: (Longbow, Two Handed), Lightning 
Reflexes, Marksman, Rover, Fleet Footed, 
Sharpshooter, Savvy, Very Strong.  
 
Trappings: Great Axe, Long Bow w. 20 Arrows, 
Light armour (Leather jack), Long Dagger, 
Antitoxin Kit, Dark Brown/Green Cloak. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Three Brothers 

 
Dig selv: 
Du har tilbragt det meste af dit liv alene i 
emperiets skove. De fleste mennesker ville syntes 
at du er en enspænder, men det er nok mest på 
grund af dit udseende som intimiderer folk. Siden 
du har brugt så meget tid alene har du ikke brug 
for at snakke så meget som andre har. Men når du 
så siger noget har du for det meste tænkt meget 
over det du siger. Dette overrasker tit folk der 
tolker din mangel på kommunikation som mangel 
på hjerne. Du har som så mange andre mistet din 
familie under krigen, så da du mødte Etelka og 
Haerlis på vej sydpå tog du med dem for at 
komme væk fra dit hjem og minderne. De virkede 
som om de kunne lide dig og for dig har det at få 
venner altid været svært, fordi folk tit bliver 
intimiderede af dit udseende. Folk tror altid at du 
er et tomhjernet fjols, men du er så kvik og let til 
bens som mange meget mindre mennesker end 
dig. Du betragter dig selv som en moralsk person 
og du hader folk der lyver overfor dig, eller 
forsøger at manipulere med dig fordi de tror du er 
dum.  
 
 
 
 
 

De andre: 
 
Snorri: Du bryder dig ikke om dværgen, men han 
er  god at have i ryggen når det gælder kamp. 
Han er for det meste også god for en øl eller to. 
Hans opførsel overfor de andre er dog begyndt at 
gå dig på nerverne. 
  
Etelka er en god leder og har bevist at hun er 
værdig.  Du kunne godt tænke dig at være mere 
end venner men hun virker ikke interesseret. Du 
har ikke lyst til at presse hende så du lader hende 
i fred. 
  
Frederich er lidt af et mysterie. Han er langt den 
klogeste person du har mødt og du ville tage hans 
ord over Etelkas. Hvis det altså drejede sig om 
logik og viden. Han er dog noget af en kujon 
hvilket kan være til fare for gruppen. 
  
Haerlis: Du ville virkeligt gerne hjælpe elveren. 
Han er ødelagt af sin fortid, men han er den 
eneste elver du kender og du har altid været 
facineret af deres slags. De er de perfekte jægere 
og bueskytter, hvis bare han ville undervise dig. 
Du efterligner ham lidt i skjul for at se om du kan 
lære noget.  
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Etelka Wissen
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Etelka Wissen 
 

Sølvtunget slyngel, Outlaw, Ex-rogue, 
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Du er en ung attraktiv kvinde, store brune øjne, et 
kønt ansigt og en venlig åben personlighed. Du er 
udstyret som en soldat med rustning og en 
armbrøst, sværd og skjold, men dit farligste våben 
er dit smil og din kvikke tunge.  
 

Skills: Animal Care, Ride, Blather, Charm +10, 
Evaluate, Gamble, Gossip +10, Haggle 
Concealment +10, Common Knowledge: (the 
Empire), Performer(Actor) Dodge Blow,  Search,  
Perception +10, Scale Sheer Surface, Set Trap, 
Silent Move, Speak Language: (Reikspiel +10). 

Talents: Rapid Reload, Luck, Street Wise, Public 
Speaking, Flee!, Fleet Footed, Sharpshooter, 
Suave. 
 
Trappings: Medium Armour (Sleeved Mail shirt 
and Leather Jack, helmet), Crossbow w. 20 bolts, 
Sword, Shield. 
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 Dig selv: 
 
Du er lederen af den lille gruppe. De andre respekterer dig. Men du ville ikke tøv et sekund med lade dem i 
stikken hvis du fik det rette tilbud. Du har altid været en manipulator, et stykke tid arbejde du som 
slumguide i Altdorf hvor du ledte fordrunkne sømænd i baghold, hvor dine bøllevenner ventede på at 
banke dem sønder og sammen og tage deres ejendele. Din tid i banden sluttede dog da de fandt ud af at du 
havde forrådt dem til byvagten, så du blev nødt til at flygte med en dusør hængende over hovedet. Lige nu 
rejser du sammen med denne gruppe indtil du finder en mulighed for at blive rig. Du er intelligent og villig 
til at gøre hvad som helst for at komme frem i verden. Du er god til at charmere folk og du kan næsten altid 
tale dig ud af problemer. Du leder denne flok får til slagteriet hvis det betyder at du kan blive rig. Det er ikke 
sådan at du ikke ville have det dårligt med det et stykke tid bagefter, men hellere dig end mig er dit motto. 
 
De andre: 
 
Snorri er den du mindst bryder dig om.  Han ødelægger altid dine planer med hans tåbelige opførsel, mens 
han vifter rundt med sin pistol som det fjols han er. Men han er anvendelig fordi han kan få folk til at gøre 
som han siger og så er han næsten ustoppelig i nærkamp. 
  
Frederich er lidt for klog; han er den af dem der har mulighed for at se igennem dig. Men han er også uhyre 
anvendelig, da han er en dygtig troldmand. Du holder dig på god fod med ham og passer på med hvad du 
siger og gør i nærheden af ham.  
 
Ernst er lidt af et fæhoved. Han er stor og stærk og har en kæmpe økse, men han prøver at lade som om han 
er elver. Han leger rundt med sin bue og sniger sig rundt ude i skoven. Han burde få noget fornuft i hovedet 
og fokusere på det han er god til, istedet for at belemre sig med sine dårlige sider. 
  
Haerlis er et værre rod. Hvis det ikke havde været for hans evner med buen ville det næsten være en 
tjeneste at slå ham ihjel. Men han er en god spejder og han gør hvad der bliver sagt. Så er han også meget 
behagelig at være sammen med fordi han virker ligeglad med at du er en ung smuk kvinde, noget du aldrig 
har oplevet før.  
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