
All hail… CRIT TABEL! 

 

I er de 4 håbefulde dværge der er blevet sendt på den ærefulde mission at sørge for at elverne 

ikke mere tror de kan brygge øl.  

 

Vejen kommer til at gå forbi bugman’s brewery. Derfra kan de få flodbåd i landsbyen 

Wusterburg, sydpå af floden Söll. Så vil de komme til Karak Hirn: s. 34 S&S. Så er det 

igennem bjergene mod vest, for så at komme igennem Putrid swamp for til sidst at komme 

nord op til Forest of Loren. Der er elverne og de skal ned med nakken.  

 

De skal forbi ruinerne af Bugman’s Brewery for at bede om held og lykke på rejsen. Her vil 

der være 8 gobliner der er ved at røve ruinerne. De skal kende historien om, at goblinerne fra 

balck mountains har brændt bryggeriet og derfor skal de slå en Hatred test: s. 69 

Goblins: s. 221. GOBLINERNE ER NOGLE SVIN, DER SKAL RIVES FRA HINANDEN 

OG FJERNES FRA JORDENS OVERFLADE! Lav latterlige goblinstemmer, så det bliver 

federe at smadre dem! 

 

Efter det er det til landsbyen Wusterburg hvor der er ”skal du aldrig have nogle bajere-dag”. 

Her kan de drikke mod alle mulige skodhoveder i drikkekonkurrencer og alt sådan noget pjat 

(du kender udmærket nogle idiotiske drikkekonkurrencer. Brug dem dog din møgklovn). 

Der vil også være en flodbåd der kan fragte dem mod syd af Söll.  

Båden vil fragte dem til hvor floden forgrener sig, og de skal selv smutte til landsbyen 

Krobbensleben, her er floden blevet til Hornbergfloden.  

Landsbyen er under Skavenangreb. Ca. 16 skavens kan de komme til at kæmpe mod. 

Skavens: s. 227. Rotterne vil have mere frihed, og ikke bo under jorden. Der skal være skilte 

som; Vi er helt til rotterne og hvorfor er det kun mennesker der må yngle som rotter? Endvidere 

vil der være skilte som Rottegift er et diskriminerende ord. Og selvfølgelig Vi står stærkt hvis vi 

rotter os sammen. Efter kampen kan menneskene fortælle at skavens havde arrangeret en 

fredelig march for deres frihed, men et lille barn havde sagt ”de har jo ikke noget på” og så 

var H.C. helvede brudt løs. Alle borgerne bruger H.C. Andersen udtryk. Ja, det startede som 



et eventyr, men så kom konen til at knejse lidt for meget ned nakken, hvis du forstår sådan en 

lille en. O.s.v (Tag dig sammen og gør det fedt og sjovt).    

 

De vil herefter komme op i bjergene og begive sig mod vest. Oppe i bjergene er der en 

lortestiv kæmpe der vil have noget sprit, ellers flipper han max! Kæmpe: s. 220.  

 

 

I bjergene vil de også møde de berygtede krudt-orcer, der vil have noget krudt. Har I noget 

krudt?! (du ved præcis hvad de krudtorcer siger, gør noget ved det for fanden da) Det er Black 

orcs og der er 8 af dem. Balck orcs: s. 225 

 

I sumpen er der en flok jyder der vil have dværgene til at hjælpe dem med nogle værre nogen 

der går og sjasker deres vasketøj til med ildelugtende mudder. Hvis dværgene gør dette får de 

noget guld! Det skal vise sig at det er en træmand der gør det. Træmand: s. 228. Han kan stå 

helt stille og så er han ikke til at se. Han vil have at jyderne flytter væk. De kan enten slå ham 

ihjel eller prøve at få træmanden og jyderne til at indgå i en dialog.  

Lige meget hvad får dværgene guld! 

 

 Nu når de til skoven. 

 

Cut scene: Gemt mellem træerne er der en elver der ser dem. Han skynder sig væk. 

 

Dværgene går videre. 

 

De får nye karakterer. De er ved at fylde øl på tønder. En elver kommer rendende og 

fortæller at der er 4 svinagtige dværge på vej herhen. Spejderen løber væk 

Hvad vil de gøre? Lægge fælder, flygte, tage kampen op? Eller noget helt andet. 

 

Skift tilbage til dværgekaraktererne (der er jo for fanden ingen, der gider at spille fucking 

elvere… Suk). 



 

Når det er tilendebragt og dværgene ”forhåbentligt” har vundet, skal de smadre 

bryggeanlægget og alle notaterne. Eller vil de brænde notaterne? Hvis de smager på øllet vil 

de finde ud af at det er noget af det bedste øl de nogensinde har smagt. Hvad skal der ske. 

Skal det bare fjernes, eller vil de ”stjæle” opskriften? 

 

 

Slutninger 

 

- Kommer de hjem og har smadret det hele, bliver de hyldet.  

- Kommer de hjem uden at have fuldført missionen, bliver de dømt som kujonagtige 

uslinge og skal blive slayers. 

- Kommer de hjem og har stjålet øllet eller opskrifterne bliver de anset som tyve og 

elverelskere og bliver udstødt. De kan måske blive slayers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Du er Magon. En sapper, der bare ikke kan få nok af stort krigsmateriel og GULD!… 

Desværre ved du, at det højst sandsynligt ikke bliver noget du kommer til at skulle bruge på 

denne rejse. Heldigvis er du er dværg, og er derfor ikke bange for at slå på tæven. Du er 

tilmed god til det… Du er også den eneste der bruger en crossbow, men det er nu så sjovt, alt 

det der kan skyde. Du er klar til at smadre alt der måtte forsøge at stoppe jer på jeres vej… 

Du er jo en dværg! Elvere er for resten nogle svin man ikke kan stole på, der tror de kan 

brygge øl! 

 

 

Du er Rurik. En miner, der er helt tosset med sten … Sådan noget kjælle grus der lige render 

mellem dine fingre, får dig til at blive helt fjalet. Du er selvfølgelig også helt tosset med 

GULD! Den bedste vits du kender er den her: ”Har I hørt den om dværgen der troede, han 

havde fundet en guldåre… Og så viste det sig bare at være svovlkis. HA HA HAAA!!!” 

Heldigvis er du også en dværg, og derfor kan du dele nogle tæv ud. Du kan faktisk smadre det 

meste, og nok mere til… Sådan er dværge. Elvere er for resten nogle svin man ikke kan stole 

på, der tror de kan brygge øl! 

 

 

 

Du er Bagin. En tunnelfighter der bare er vildt glad for at hamre løs på orcer og gobliner… 

Det er noget af det bedste du ved, det og så GULD! Du bruger alt din tid på at fortælle om 

hvor grimme og dumme orcer og gobliner er, og hvad du vil gøre ved dem… Og du er god til 

at smadre dem, så det er det du gør! Og så er du jo en dværg, og det betyder at du kan fucke 

alt og alle op…! Sådan noget kan dværge. Elvere er for resten nogle svin man ikke kan stole 

på, der tror de kan brygge øl! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du er Daron ”Swift”. En runner, der bare kan løbe forpulet hurtigt… For satan, hvor er du 

egentlig hurtig! Det fatter men slet ikke, hvor hurtig du er… Du kan løbe fra klamme 

homoelvere… Eller rettere.. Løbe dem ind. De skal satme bare have nogle på siden, af deres 

fede homokinder! Du er en rigtig dværg, så du er helt vild med GULD! Og du er også god til 

at uddele nogle bank, og helst med din økse. Og husk… hellere lille og satans hurtig, end stor, 

fed, klam og doven… Du ved at dværge er de bedste, og jer kan ingen tæske. Men til gengæld 

kan I knuse alle andre… Det er sådan noget dværge gør. Elvere er for resten nogle svin man 

ikke kan stole på, der tror de kan brygge øl! 

 

 

Du er Magon. En Mountaineer, der bare ikke kan få nok af GULD og at rende rundt i 

bjergene og stå på ski. Desværre ved du, at det højst sandsynligt ikke bliver noget du kommer 

til at skulle bruge på denne rejse, altså det med at stå på ski hele tiden. Heldigvis er du en 

dværg, og er derfor ikke bange for at slå på tæven. Du er tilmed god til det… Du er også den 

eneste der bruger en blunderbuss, for det er nu så sjovt, alt det der kan skyde. Du er klar til 

at smadre alt der måtte forsøge at stoppe jer på jeres vej… Du er jo en dværg! Elvere er for 

resten nogle svin man ikke kan stole på, der tror de kan brygge øl! 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Du er Balÿsia, en arrogant elver. Faktisk er du så superarrogant at det nogle gange gør ondt. 

Du er selvhøjtidelig og du ved du er bedre end alle andre, og at alle elvere er den reneste race 

i hele denne møgbeskidte verden. Du synes dværge er beskidte og grimme, og så er du for 

resten sikker på at elvere kan brygge bedre øl end dværgene. 

 

 

 

 

Du er Kaian, en arrogant elver. Du er så arrogant at andre elvere nogle gange synes du er 

arrogant. Men du har jo noget at have det i. Elvere er jo den bedste race på denne klode. Du 

synes dværge er ildelugtende og dumme, og så er du fuldstændig overbevist om at elvernes øl 

er meget bedre end dværgenes. 

 

 

 

 

Du er Weialÿs, en arrogant elver. Arrogancen nærmest lyser ud af dig, og alle andre racer 

burde ligge på knæ foran dig. Der er ingen bedre racer end elverne, sådan er det bare. Du 

synes at dværge er sure og latterlige, og så ved du at elverøl er super-meget bedre en 

dværgeøl. 

 



 

 

 

Du er Taliaiÿian, en arrogant elver. Du er selv sikker på at du er toppen af arrogance, og det 

er du meget stolt af. Alle andre, selv elvere, kan, og burde, tage ved lære at din sublime 

arrogancepræstation. Du synes for resten at dværge og højlydte og ubehagelige, og så ligger 

landet sådan at elvere kan brygge øl SÅ meget bedre end dværgene. 

 


