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Lysets Efterår

Forord

Lysets Efterår er et scenarie, som foregår i 
en kampagneverden kaldet Envirôn. 
Det første scenarie,  som foregik i denne 
verden,  hed slet og ret “Envirôn”, og det 
blev skrevet til Fastaval´97.
Lysets  Efterår  er  en  fortsættelse  til 
“Envirôn”,  men  kan  på  ingen  måde 
betegnes som en toer, da begge scenarier 
kan spilles separat, og man som spiller og 
spilleder ikke behøver noget kendskab til 
“Envirôn” scenariet.
Scenarierne  har  dog  nogle  fælles 
bipersoner og træk, der går igen, nemlig 
kampen mellem den gode kejser Gernialf  
og hans onde lillebror Morriam.
Vi håber, at du som læser og spilleder vil 
nyde  vores  historie  og  den  verden,  den 
finder sted i.

Hensigten med scenariet

Lysets  Efterår  er  ikke  et  Hack´n´Slash 
scenarie, ej heller fast regelbundet. 
Ligesom  med  “Envirôn”  er  det  skrevet 
med rollespil i tankerne.  Hensigten er at 
bevise, at det er muligt at rollespille, selv 
om man spiller AD&D, samt at man godt 
kan rulle en terning eller to, selvom man 
samtidig også spiller “godt” rollespil.

Det er ikke meningen, at alle regler skal 
tages fuldstændigt bogstaveligt.
Reglerne er fra vores side, som forfattere, 
ej heller blevet fulgt til punkt og prikke, 
da spilpersonerne blev lavet.
Vi opfordrer dig som spilleder til at nøjes 
med at bruge de regler, som du føler dig 
tryg  ved,  og  som  du  mener  ikke 
ødelægger muligheden for godt rollespil. 

Scenariets tema

Temaet er kampen mellem godt og ondt, 
samt det, at det onde altid vender sig mod 
sig selv.
Scenariets  genre,  intrige,  skulle  gerne 
hjælpe  med  til  at  underbygge  temaet. 
Hver  af  de  seks  spilpersoner  er  agenter 
for  det  onde,  der  arbejder  på  en fælles 
opgave,  men  gør  det  med  hver  deres 
motivation og mål. Derfor ond mod ond. 

Envirôns skabelse:

Det skal her indskydes at Kaos i Envirôn 
universet mere skal forstås som, et ondt  
guddommeligt lignende væsen med sjæl,  
i  stedet  for  den  normale  betydning  af  
kaos.
 
Den gamle verden
Engang for længe siden i  en helt  anden 
verden,  levede folk i en evig kamp mod 
kaos og ondskab.
Da  præsterne  og  troldmændene  i  den 
gamle verden indså, at de var ved at tabe 
kampen,  forsøgte  de  at  finde  på  en 
redningsplan for dem selv.
Det lykkedes ondskaben at give præsterne 
den idé, at de ved at skabe en ny verden 
på en andet  plan kunne slippe væk fra 
kaos. 
Troldmændene  og  præsterne  begyndte 
med  forenede  kræfter  at  skabe  et  nyt 
univers. Et univers som de kunne forme 
med deres eget sind, som de kunne rejse 
ind i, og som de kunne flygte til.  I dette, 
deres eget selvskabte univers, som de var 
flygtede til, kunne magibrugerne styre og 
kontrollere alt, og derved kunne de være 
i sikkerhed for kaos. De blev til guder.

De nye unge guder, skabte en verden. De 
skabte bjerge,  de skabte have,  de skabte 
de  store  kontinenter  og  de  overførte 
racerne fra deres gamle verden til deres 
nye paradis.
Det største af  kontinenterne kaldte de for 
Envirôn,  og  det  er  her,  at  historien 
udspiller sig.
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Sjælekrystallerne
Nogle af  de vigtigste ting der blev brugt 
til skabelsen af  verden, var nogle magiske 
sjælekrystaller.  Det  var  igennem  disse 
krystaller,  at  de  gamle  Magibrugere 
kunne sende deres tanker og sjæl til deres 
nye verden og derved skabe den.
Det var fra dem, at de fik kraften til at 
skabe. 

Undergang?
Hvad  de  unge  guder  i  midlertidig  ikke 
vidste var, at deres verden var kunstig,  at 
den kun levede og fungerede ved at snylte 
på  kræfterne  fra  den  gamle  verden.  At 
den  gamle  verden  var  begyndt  at  gå  i 
opløsning  i  takt  med,  at  den  nye  blev 
bygget.  At  kræfterne  fra  den  gamle 
verden  blev  suget  væk  igennem 
sjælekrystallerne.
Dette  var  Kaos´  måde  at  ødelægge 
verdenen  på.  Ved  at  lade  dét,  som 
præsterne troede var deres redning, blive 
deres undergang.   

Gudesteder
Da de gamle magibrugere skabte den nye 
verden,  gik der noget tid før de fik alle 
deres guddommelige kræfter og evner.  I 
denne  overgangsperiode  gik  de  alle  på 
jorden,  og  regerede  som  de  mægtige 
personer de var. Til deres hjælp skabte de 
mange  magiske  redskaber  til  at  forme 
verdenen med.
Mange af  disse findes stadig tilbage. Disse 
gemte guderne på særligt magiske steder 
kaldet gudesteder.

Rogælcon & Jelvvartar
Selv om de unge “guder” troede sig sikre 
i  deres  nye  verden,  var  der  alligevel 
sluppet  ondskab  og  kaos  ind  i  deres 
skabelse.  Dette  viste  sig  ved,  at  der 
begyndte at komme splid og stridigheder 
imellem guderne.
Stærkest  viste  det  sig  imellem Jelvvartar 
og  Rogælcon.  Det  var  disse  guder,  der 
siden hen kom til  at stå for henholdsvis 
godhed,  næstekærlighed samt frihed,  og 
ondskab,  orden,  tyranni  og 
undertrykkelse.
Det er kampen imellem disse to guder, 
der er baggrund for mangt en historie i 
kampagneverdenen Envirôn.

“Envirôn 1”

En fortsættelse?
Lysets  Efterår  en  slags  fortsættelse  til 
“Envirôn”,  og som nævnt i forordet kan 
det  godt  spilles  uden  at  have  spillet 
“Envirôn”. Men det vil nok en fordel for 
spillederen at have kendskab til historien 
i  “Envirôn”,  og  det  kan  også  varmt 
anbefales,  at  man  har  spillet  begge 
scenarier,  om  ikke  andet  så  fordi 
settingen er det samme og  derved gives 
grundlag for gensynets glæde, samt at der 
er mindre, som spillederen skal sætte sig 
ind i.

Morriam & Gernialf.
Gernialf  er  Morriams  storebror  og  for 
nogle  år  tilbage  sad  Gernialf  på 
Kejsertronen som regent over kejserriget 
Envirôn. 
Morriam lavede  en pagt  med den  onde 
gud Rogælcon og med gudens hjælp fik 
Morriam  fanget  Gernialfs  sjæl  i  en 
sjælekrystal  og  Kejserens  krop lå  livløst 
tilbage.  Gernialf  blev  taget  for  død  og 
Morriam overtog Kejsertronen.
Envirôn gik en mørk og dyster fremtid i 
møde.  Men  den  gode  gud  Jelvvartar 
kunne ikke lade værd med at blande sig. 
Han  udvalgte  nogle  eventyrere  og  lod 
dem stjæle Sjælekrystallen fra Morriam, 
og da Morriam forsøgte at få fat på den 
igen,  sørgede Jelvvartar  for,  at  den blev 
banket  i  panden  på  Morriam.  Derved 
blev  sjælene  byttet  ud  og  nu  var  det 
Morriams tur til at få sin sjæl fanget og 
taget for død. Alt i mens at Gernialf  rejste 
sig fra graven og genindtog Kejsertronen. 

Ovennævnte handling var, hvad der skete 
i “Envirôn” scenariet.  Dette var plottet i 
det første scenarie. Meningen var til sidst, 
at  en  af  spilpersonerne  skulle  have 
hoppet  i  en  vulkan  med  Krystallen  og 
derved have destrueret Morriams sjæl for 
evigt.
Da “Envirôn” blev spillet på Fastaval´97 
var  der,  i  én  af  grupperne,  imidlertid 
ikke nogen der havde lyst til  at hoppe i 
vulkanen,  og  spilpersonen  beholdt 
krystallen.  Derfor  eksisterer  Morriams 
sjæl stadig i Krystallen, og det er det, der 
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giver  muligheden  for,  at  historien  kan 
fortsætte, at mørket kan få comeback, og 
at det om muligt kan blive Lysets Efterår.  

Plottets baggrund:

De  magiske  sjælekrystaller  er  egentligt 
skabt af  kaos selv. De bærer kraften til at 
fange/binde eller ødelægge en sjæl, men 
også kraften til af  lede sjælekraft fra en 
verden  til  en  anden.  Derved  danner  de 
ene  og  alene  grundlaget  for  Envirôns 
eksistens.
Imidlertid er det kaoskræfternes ønske at 
ødelægge og opløse Envirôn én gang for 
alle.  Dette  kan  ske  ved  at  give  en  af  
sjælekrystallerne en stor nok kraft  til  at 
den  kan  sprænge  forbindelsen  imellem 
Envirôn  og  den  gamle  verden.  Derved 
forsvinder Envirôns eksistensgrundlag og 
verdenen vil ophøre med at eksistere.

For  at  sprænge  forbindelsen  mellem 
verdnerne  kræves  dog  en  meget  stor 
sjælekraft.  Faktisk  skal  der  en  guds 
sjælekraft til. 

Kharkhils vision
Kaos gør så det at det manifesterer sig i 
Ypperstepræsten Kharkhils drøm. 
Kaos giver ypperstepræsten en vision. 
Han skal få nogle af  hans folk til at skaffe 
den  sjælekrystal,  som  indeholder 
Morriams  sjæl,  og  med  en  snedigt 
tilrettelagt plan derefter  lokke Jelvvartar 
til  verden  i  hans  avatarform.  Når  dette 
sker,  skal guden berøres med krystallen, 
og guden vil blive fanget i krystallen og 
derved  ødelagt.  Samtidig  vil  Morriams 
sjæl blive frigjort i gudens krop, og han 
vil overtage gudens kræfter.
Hvad  ypperstepræsten  derimod ikke  får 
at  vide  i  sin  vision  er,  at  dette  i 
virkeligheden  vil  føre  til  verdens 
undergang.

Synopsis

Selve plottet:
Efter  at  Kharkhil  har fået sin vision om 
Morriam, samler han en gruppe agenter, 
der skal udføre visionen.
Men igen bliver Kharkhil snydt, for hvad 
ypperstepræsten  ikke  ved  er,  at  næsten 
alle personerne i gruppen selv ønsker at 
få sit eget bedste ud af situationen. 

Kelov  D´Artorle,  gruppens  troldmand 
ønsker selv at blive en guddom.

Wannic  de  Harplus  er  i  virkeligheden 
den gamle kejser Morriam i en ny krop. 

Citsym  Lanoitpo  al  Harp  er  i 
virkeligheden en agent for Kaos.

Ziria  Andrilica,  gruppens  præst,  vil  i 
virkeligheden  ikke  have  andre  onde 
guder end Rogælcon.

Halvados  de  Gaidon,  gruppens  paladin, 
er splittet imod hans tro på Rogælcon og 
hans loyalitet til Morriam.

Qu-Am  Zolde  er  Morriams  tidligere 
livvagt  og  ved  derfor  at  Morriam  i 
virkeligheden ikke er død.   

Så der er lagt op til en god gang intrige, 
når  spillerne  begiver  sig  ud  på  deres 
opgave.

Spilpersonernes opgave:
Spillernes opgave er ikke nem. For før de 
kan  anskaffe  sig  krystallen  som  er 
forseglet med godhed skal de skaffe sig en 
gammel gudestav. Et magisk redskab som 
Rogælcon  brugte  da  han  vandrede  på 
jorden.
Staven  befinder  sig  på  et  af  de  gamle 
gudesteder.  Ypperstepræsten  Khrakhil 
ved  ikke  hvor  dette  gudested  er,  det 
eneste  spor  han har  er  et  gammelt  digt 
skrevet af  en kronikør og profet ved navn 
Paterphotors Balladirros. 
Herefter må spillerne gå i gang med lidt 
klassisk gådeløseri og detektivarbejde. 
Når spilpersonerne har anskaffet sig den 
magiske stav, kan de nu forsøge at finde 
Morriams Sjælekrystal.
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Det spor de har at gå efter er, at det er én 
af de gamle helte (fra “Envirôn”), der er i 
besiddelse af  krystallen. Men de ved ikke 
hvem,  og  ej  heller  hvor  alle  heltene 
befinder sig.
Ved hjælp af  lidt undersøgelser og brug 
af  udelukkelsesmetoden  kan  spillerne 
finde frem til, hvem der har krystallen.
Det viser sig at være gruppens troldmand 
Thanijts Kalanikov. 
Hvad spilpersonerne finder ud af, når de 
vil  snuppe  Krystallen  er,  at  Thanijts  i 
virkeligheden  er  en  engel,  og  at  han 
tjener magiens gud Androkolos.
Her skal spillerne så finde ud af, hvordan 
de narrer  Krystallen fra englen.
Efter  spilpersonerne  har  fået  fat  på 
Krystallen,  vil  dens  kaotiske  kræfter 
begynde  at  få  indvirkning  på  de 
forskellige spilpersoner. De får mærkelige 
visioner og mareridt samt en svag idé om, 
at  Krystallen  besidder  store  magiske 
kræfter.

Når spillerne til sidst har gjort klar til den 
endelige  opgave  skal  de  finde  ud  af, 
hvordan de kommer ind i kejserpaladset 
uden  at  blive  opdaget,  og  ikke  mindst 
hvordan  de  kommer  så  tæt  på  kejser 
Gernialf, at de er en så stor trussel, at kun 
guden Jelvvartar kan stoppe dem. 

Herefter skulle Jelvvartar gerne stige ned 
i  hans  avatarform  og  materialisere  sig 
foran spilpersonerne.
Her  er  det  så  nogle  spilleres  ønske  at 
smække  Krystallen  i  hovedet  på  guden, 
samt andres ønske at forhindre dette.
Dette  skulle  gerne  blive  scenariets 
klimaks.

Slutning:
Scenariet har en meget åben slutning.

Enten bliver scenariets tema spillet  fuldt 
ud og de onde spillepersoner bekæmper 
og udsletter  sig selv,  så det  gode derved 
sejrer. 

En anden mulighed er, at spilpersonerne 
finder ud, hvad der virkelig er sket med 
kejser  Morriam  og  opdager,  hvilke 
kræfter  Krystallen  i  virkeligheden 
besidder.  Derved  forhindrer  de 

forhåbentligt verdens undergang. 
En tredje mulighed er,  at spilpersonerne 
knalder  Krystallen  i  hovedet  på  guden 
med  den  sjæl  der  nu  engang  er  i 
Krystallen. Hvis dette sker,  vil  Jelvvartar 
blive  dræbt  og  verden  begynde  at  gå  i 
opløsning omkring vor kære helte.

Scenariets slutning skal i sig selv ses som 
et  vendepunkt,  som en mulighed  for  at 
overraske  spillerne,  men  samtidig  også 
give dem en lille mulighed for i forvejen 
at regne ud hvad der vil ske.

Det  er  op  til  dig  som spilleder  og  dine 
spiller. om du vil udslette verdenen eller 
lade den forsætte med at eksistere.

Held og lykke, du for brug for det !!
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Setting:

Scenariet foregår i et klassisk middelalder 
fantasy miljø. Handlingen udspiller sig på 
det  store kontinent  Envirôn.  Kontinentet 
er  samtidig  også  et  stort  kejserrige  af  
samme  navn.  Envirôn  ligger  på  den 
sydlige  del  af  planeten  Fhêll,  og  dette 
betyder, at det bliver koldere jo længere 
sydpå  man  kommer.  Det  sydlige  hav 
hedder  Ishavet,  og  dette  er  frosset  til  i 
vinterhalvåret.
Den  nordlige  del  af  kontinentet  er  lige 
under planetens ækvator og derfor er der 
forbandet varmt der. 

Kejserbyen Alston:   
Denne by ligger i nordlandet Alvran, der 
er her at den kejserlige familie har boet i 
de  sidste  5000 år,  og det  er  herfra den 
gode kejser Gernialf  nu igen styrer landet 
med en kærlig hånd. Kejseren bor i  det 
store  Kejserpalads,  som  er  Envirôns 
største bygning. 
Kejserpaladset  er  også  Envirôns  største 
arbejdsplads.  Her  færdes  dagligt  flere 
tusinde embedsfolk,  diplomater,   fyrster, 
adelsfolk  og  mange  andre  vigtige 
personer.

Bipersoner i Alston:
Kejser Gernialf
General Boromir
Kazandra Kabbelar 

Envirôns lande:
Kejserriget  Envirôn  er  inddelt  i  mange 
små lande,  regeret  af  fyrster,  grever  og 
baroner.  De  vigtigste  af  disse  beskrives 
kort her:

Karmenadia:
Dette  land er som et fristed for tyve og 
landevejsrøvere.  Landets  ledere  er  let 
bestikkelige og styrelsen er bundkorrupt. 
Landets hovedstad hedder Karm og er en 
meget stor by som  nærmest fungerer som 
ét stort tyvelaug.
I Karmenadia ligger også byen Lissdell. Et 
stykke  fra  denne  storby  ligger 
Dysterskoven.  Heri  løber  Hvidekilde  og 
heri ligger også et af  de gamle gudesteder 
som spilpersonerne skal besøge. Men det 
kommer vi til senere.

Bipersoner i Karm:
Luke Zaufenbraun
Conrad El-Jamisson

Modalona:
Dette  land  kaldets  også  for  sydlandet 
fordi  det  ligger  sydpå.  Det  ligger  sne 
næsten  året  rundt,  der  er  få  buske  og 
træer og her er forbandet koldt. 
Befolkningen  her  bor  i  stammer,  mere 
eller  mindre  som i  det  nordlige Canada 
og Grønland.
Bipersoner i Modalona:
Sila Sis-Arenna
Shartok Hvidebjørn

Rostenburg i Trentiel:
Rostenburg  er  et  af  de  steder  hvor 
Gernialfs  Kejserriddere  endnu  ikke 
patruljerer  i  gaderne.  Rostenburg  er  en 
skummel by. Det er for det meste her de 
bedste lejesoldater holder til.
Det  er  også  her  at  Rogælcon´s 
hovedtempel nu findes, efter det i Alston 
blev  revet  ned.  Templet  bruger  en 
gammel  badecentral  som skalkeskjul  da 
Rogælcons  udbredelse  ikke  er  den  mest 
populære for tiden.
Derfor  vil  spilpersonerne,  hver  gang de 
er  i  templet,  altid  være  gennemsvedt  i 
den varme dampmættede luft som der er 
overalt.
Det  meste  af  byen ved dog godt  at  den 
gamle  central  rummer  mere  end 
dampbade og vaskerum, men de fleste er 
ligeglade.
Bipersoner i Templet:
Ypperstepræst Kharkhil

Biblioteket:
Ikke langt fra templet er der et bibliotek. 
Det er ikke særligt stort, men det har dog 
et mere eller mindre fuldtalligt eksemplar 
af Envirôns største leksikon.
Encyclopedia  Envirônica.  I  dette  kan 
spilpersonerne søge de oplysninger de får 
brug for.
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Spilpersonerne 

Efter  som scenariet  er  et  intrigescenarie 
er  det  naturligt  at  spilpersonerne  har 
hver deres mål. Her er en kort beskrivelse 
af  personerne  og  deres  mål,  så 
spillederen  kan  danne  sig  et  hurtigt 
indtryk.

Kelov D´Artorle
6. levels CE Troldmand
Kelov  er  en  gammel  magtbegærlig 
troldmand der tidligere indtil flere gange 
har forsøgt at opnå gudestatus, men altid 
forgæves.  Kelov er  ikke  særlig  Morriam 
tro, så nu vil han udnytte chancen til selv 
at blive en guddom i stedet for Morriam.
Kelov  var  tidligere  hoftroldmand  hos 
kejser Morriam.

Wannic de Harplus
7. levels LE kriger
Wannic  var  en  af  Morriams  tidligere 
adelsmænd.  Inden  Morriams  sjæl 
tilsyneladende blev fanget i Krystallen fik 
Morriam   ordnet,  at  hans  sjæl  blev 
bundet  i  Wannics  krop  istedet.  Derved 
kunne  Morriam leve  videre  i  en  anden 
krop. Morriam har holdt dette hemmeligt 
for alle, da han vil se tiden an, og bestemt 
ikke ønsker at blive guddom.
 
Citsym Lanoitpo al Harp 
6. levels CN tyv
Citsym er en agent for Kaos, der udgiver 
sig for at være klatretyv.
Hans opgave er at “sluge” Jelvvatars sjæl, 
når  den  først  er  havnet  i  Krystallen. 
Derved vil hans herre kunne komme til 
verdenen og udslette den.

Ziria Andrilica 
6. levels LE præstinde
Ziria er den onde ypperstepræsts lærling. 
Men  hun  er  ikke  enig  med  hans  gale 
plan.  Hun  mener  at  Rogælcon  burde 
være  den  eneste  onde  guddom  og  Kan 
ikke se hvorfra ypperstepræsten har fået 
sin vanvittige idé.

Halvados de Gaidon
6. levels LE paladin
Halvados er en ond paladin og i som 

sådan delt mellem hans loyalitet til hans 
gud Rogælcon og hans kejser Morriam. 
Han vil følge begge til døden, men i 
denne opgave er han nødt til at træffe et 
valg.

Qe-Am Zolde
6. levels LE kriger.
Qe-Am er  Morriams tidligere  livvagt  og 
er den eneste i gruppen, udover Morriam 
selv, der ved, at Morriam virkelig er i live. 
Qe-Am  er  i  besiddelse  af  Morriams 
livssten,  der så længe Morriam er i  live 
vil  lyse  med et  magisk lysskær.  Qe-Ams 
mål  er  at  finde  ud  af,  hvor  og  hvad 
Morriam  er,  og  hvorfor  han  ikke  er 
fanget i Krystallen. 

Bipersonerne 

Der  er  rigtigt  mange  bipersoner  med  i 
dette  scenarie,  men  kun  få  der  er  så 
vigtige,  at  de  behøver  en  længere 
beskrivelse  og  stats.  Resten  er  her  blot 
nævnt kort.

Kharkhil
Kharkhil  er  den  onde  ypperstepræst  af  
Rogælcon.  Han  har  ellers  tjent  sin  gud 
godt,  men  nu  har  kaos  givet  han  den 
vision ,at  han kan gøre  Morriam til  en 
ny guddom, og at Kharkhil vil få al æren. 
Mange af  Rogælcon tilhængerne synes, at 
det er en gal plan,  men de tør ikke sige 
deres ypperstepræst imod.

Bibliotekaren
En  kedelig  grå  mand  der  holder  til  i 
biblioteket  i  Rostenburg.  Han  kommer 
sjældent selv med idéer eller gode forslag, 
men  hjælper  kun  folk  hvis  de  spørger 
direkte om et konkret spørgsmål.

Korttegneren
En gal mand der samler på sine kort og 
sjældent vil af  med de kort han har. Han 
er dog villig til at bytte, eller til at sælge 
for en høj pris.
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Englen Thanijts Kalanikov
Thanijts er en kedelig fyr. 
Han tjener magiens gode gud Androkolos 
og udgiver sig derfor at være magiker.
Han er en engel og kan derfor kun skades 
af  magiske våben. (+1 eller bedre) eller 
magi.

Thanijts:
Alignment: NG Level: 6  HP: 26  
AC: 4

Melee Combat:
Weapon # ATT THAC0 Damage
Quarterstaff  +2 1 17 1d6/1d6
Punch (zap) 2 18 2d8+1

Missile Combat:
Dagger 2 17 1d4/1d3
Zap 1 16 2d8+1

Derudover har han følgende evner:
Detect Magic at will
Fly at will
Magic Resistance  30%
Night Vision.

Kejser Gernialf
En  yderst  venlig  og  charmerende  ung 
mand. Med langt hvidt hår. 
Han ynder at gå rundt i en let hvid kåbe 
og virker altid meget munter. Ved sin side 
har han altid sit juvelbesat  ceremonielle 
langsværd.
Han er beskyttet og velsignet af  den gode 
gud  Jelvvartar  og  bærer  på  hovedet  en 
hvidt skinnende krone. Som tegn på hans 
kejserlige status.
 

Foreslåede stats:
18th level human fighter;
AC 4; Hp 95; #AT 2. 
Weapons:             THAC0: -1/-0/5  
Long sword +4,  (1d8+9/1d12+9) 
Dagger +2,         (1d4+7/1d3+7)
Hands  (6d4) save vs. spell for ½ dam.

Shartok Hvidebjørn
En shaman og stammeleder i  Sydlandet, 
samt en god ven til Sila 

Kazandra Kabellar
En  af  de  seks  “Helte”  fra  det  første 
scenarie. Hun sidder i øjeblikket i fængsel 
i Alston.

Sila Sis-Areanna
En af  de gamle helte. Er naturpræstinde 
og  bor  i  øjeblikket  hos  Shartok 
Hvidebjørn i Sydlandet. 

Luke Zaufenbraun
En  tyv  og  lykkeridder  samt  en  af  de 
gamle  helte.  Han  var  med  i  det  for 
pengenes skyld påstår han selv.
Han bor øjeblikket i  Karm hvor i  nyder 
status i at være en lokal helt.

Conrad El-Jamisson
En tidligere agent for Morriam, men blev 
narret af  Jelvvartar til at hjælpe de andre 
medlemmer af  den gamle  gruppe  til  at 
fange Morriams sjæl.
Conrad  bor  nu  i  Karms  tyvelaugs 
hovedkvarter.

General Boromir
Den gamle gruppes paladin. Boromir er 
efter  eventyret  blevet  udnævnt  til 
øverstbefalende  for  Envirôns  kejser-
riddere.  Efter udnævnelsen er han blevet 
hele  Envirôns  store  helt  og et  forbillede 
for alle unge kejserriddere.

Stereotyp Kejserridder
Stats: 7th level human paladin;
AC 2; Hp 50-60; ATT 3/2. 
Weapons:       THAC0: 11/13/13  
Lyng sword,   (1d8+4/1d10+4)
Dagger,         (1d4+3/1d3+3)
Crossbow,     (1d4+1/1d6+1)
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Gode råd og vejledning 

Læs det flere gange:   
Et  godt  råd  med  scenariet,  som  vi  kan 
anbefale,  er,  at  du har  læst  det  så  godt 
igennem, at du ikke behøver at have selve 
teksten foran dig, når du spiller det. Brug 
kun stikord. Sid aldrig og læs i det under 
selve spillet.
Selve handlingen i scenariet kan du godt 
nøjes med at læse én gang, hvis du ellers 
føler at have styr på det. 
Spilpersonernes  og  bipersonernes 
baggrund  og  stats  bør  du  nok  læse  to 
gange eller mere. 
Der er  også en del  vigtige stednavne og 
personer der er vigtige at huske. 

Regler:   
Prøv  at  tage  reglerne  så  afslappet  som 
muligt. Er der tvivlsspørgsmål om regler, 
så har DU det sidste ord.
De  formularer,  som  spillerne  kan,  står 
nævnt  på  deres  personark,  samt 
afkrydsningsfelter til de formularer,  som 
spillerne vælger at indlæse. 
Vi har med vilje ikke valgt formularer til 
Bipersonerne,  da  vi  synes,  at  du  som 
spilleder skal lade Bipersonerne bruge de 
formularer,  som  du  synes  passer  bedst 
ind i spillets balance.

Players Handbook:
Det  vil  nok  være  en  god  idé  at  have 
denne  bog  med,  når  du  skal  spille 
Envirôn. Lad den være til fri afbenyttelse 
for spillerne. Især vil dem, der kan kaste 
formularer,  nok  gerne  læse 
beskrivelserne af deres formularer. 

Bipersoners død:    
Lad  være  med  slavisk  at  følge 
bipersonernes HP. Synes du, at en skurk 
har fået nok tæsk, kan du lade ham dø, 
synes  du  derimod,  at  spillerne  har  haft 
det for nemt, kan du booste ham lidt op. 
Omvendt selvfølgelig med spillerne.

Spillernes død:
Du dræber selvfølgelig ikke dine spillere. 
Sker det alligevel, at en af  spillerne laver 
en utrolig dum handling,  med døden til 
følge har du to muligheder.
1) Hvis de andre spillere er kvikke nok til 
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at  bringe  den  døde  person  tilbage  til 
Rogælcons  tempel,  kan  Kharkhil 
genoplive vedkommende.
2) Sker dødsfaldet til sidst i scenariet kan 
du lade ham være død og lade spilleren 
blive og se på.

NB! Hvis  en  af  spilpersonernes  sjæl 
havner  i  Krystallen  er  dette  ikke 
ensbetydende  med,  at  personen  dør. 
Derimod  får  spilleren  ændret  sin  rolle. 
Han skal nu spille sin rolle med den sjæls 
personlighed som er kommet ind i hans 
krop.

Undtagelser af  formularer og evner:
Visse  formularer  og  evner  kan  måske 
rykke  spillets  balance  eller  gøre  det  for 
nemt  for  spillerne  i  en  given  situation. 
Derfor kan det godt anbefales, at du som 
spilleder  undlader,  at  disse  har  nogen 
effekt. Selvfølgelig kun i en nødsituation.

Forberedelser til scenariet
 
Det  vigtigste af  alt  er  selvfølgelig,  at  du 
har læst selve scenariet godt igennem.
På  selve  connen  vil  vi  forslå  dig  at  du 
finder dit spillokale i god tid.
Før  spillerne  kommer,  indretter  du 
lokalet, som du vil have det. 
Nogen fortrækker at mørklægge lokalet, 
have  stearinlys  på  bordet  og  dystert 
musik i baggrunden.
Du må selv om, hvad du vil gøre, du er 
mesteren og det er dig, der kører showet. 
Men her er ,hvad vi forslår.

Musik:   
Vi anbefaler følgende musik:
Soundtrackene til: The Rock, Braveheart, 
Dragonheart,  Franken-stein,  X-files,  og 
Vangelis 1492.
Især Vangelis er rigtigt godt.
Enya kan også bruges.

Kort:   
Det  kort  over  Dysterskov,  som  du 
udleverer  til  spillerne,  kan  du  rulle 
sammen og binde et stykke stof  sammen 
om. Det store A3 kort over Envirôn kan 
du lægge midt på bordet,  så alle kan se 
det.

Skærm:   
Det  er  ikke  en  nødvendighed  at  bruge 
GM skærm til Envirôn. Det er helt op til 
dig.  
Er du typen, der bruger GM skærm,  kan 
du  bruge  din  skærm som støtte  for  A3 
oversigtskortet. Sæt det, så det vender ud 
mod spillerne.

Kranie:
I  spillet  bruger spilpersonerne et kranie 
til at transportere sig magisk rundt med. 
( Ja,  -  vi  ved det.  Det  blev  også  brugt  i 
Envirôn  I)  Kraniet  kan  du  legemliggøre 
med  et  sten  eller  en  stor  terning  så 
spillerne har noget at forholde sig til.

Krystallen:
Her bør du nok også anskaffe dig en sten 
eller en lille krystal (Bjergkrystal måske?) 
til at symbolisere Krystallen i spillet.
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Indledning

Spilpersonerne  er  hver  for  sig  blevet 
indkaldt  til  et  hemmeligt  møde  i 
Rogælcons tempel.
Beskriv for spillerne, hvordan de begiver 
sig  igennem  templets  skalkeskjul. 
Igennem  de  varme  dampbade  og  den 
fugtig  luft.  Ind  til  baglokalet,  hvor 
Kharkhil venter på dem.

Lad spillerne sidde ved bordet, som deres 
spilpersoner vil gøre de,t og gå selv rundt 
om bordet med hysteriske skridt, som om 
du var den fanatiske ypperstepræst.

Settingen er sat,  spillet er i gang.  

Mødet i Templet

Spilpersonerne befinder sig i Rostenburg. 
I Rogælcons tempel. Scenen er sat som i 
foromtalen.  Læs eventuelt  denne  op  for 
spillerne.

Kharkhil  fortæller  spillerne  om  hans 
drøm og hans vision fra Rogælcon.
Han vil  lokke den gode gud Jelvvartar i 
en fælde, dræbe guden og gøre Morriam 
til en gud i stedet.

Kharkhil gør spilpersonerne opmærksom 
på, at de er beskyttet af  ondskab i templet 
og,  at  guden  Jelvvartar,  og  andre  gode 
kræfter,  derfor  ikke  kan observere  dem 
og ej heller kan lytte til deres samtale.

Opgaven

Spillernes vigtigste opgave er,  at  de skal 
lade som om, at det er deres mål at dræbe 
den  gode  kejser  Gernialf.  Guden 
Jelvvartar er nemlig meget blødsøden og 
Kharkhil ved, at guden er så svag, at den 
ikke kan lade værd med at komme ned og 
blande  sig  personligt.  Derved  har 
spillerne  deres  chance  .  I  stedet  for  at 
angribe kejseren er planen, at Krystallen 
skal kastes på guden.
Spillerne  kan  godt  snakke  åbent  om 
planen nu, men når spillerne er uden for 

Rogælcons  tempel,  kan  Jelvvartar  følge 
dem.  Derfor  gør  Kharkhil  dem 
opmærksom på, at de, når de er uden for 
templet, skal lade som om, at de er efter 
Gernialf. Der må ikke tales et ord om den 
virkelige plan uden for templet.

Inden  planen  kan  træde  i  kraft,  er  der 
nogle ting, der skal forberedes.
Krystallen  er  desværre  beskyttet  af  en 
kraftig  god  besværgelse.  Så  derfor  skal 
spillerne  først  anskaffe  sig  en  gammel 
magisk  stav,  som  Rogælcon  brugte,  da 
han gik på jorden.  Stavens kan binde og 
kontrollere godhed.
Dernæst skal spillerne finde ud af  hvem 
der  har  Krystallen  med  Morriams  sjæl, 
dernæst hvor vedkommende er henne.
til sidst skal de finde en måde at komme 
ind i Kejserpladset og komme tæt nok på 
kejser Gernialf  til,  at  det  virker som en 
stor trussel.  Derefter  må de håbe på,  at 
Jelvvartar kommer ned for at blande sig.

Når Morriam er blevet til en guddom og 
har  fået  overtaget  magten  over 
Kejserriget,  vil  spilpersonerne  blive 
udråbt som helte. 

Kraniet:
Ypperstepræst Kharkhil giver spillerne et 
magisk  kranie,  som  kan  teleportere 
spillerne  til  ethvert  sted  på  det 
Envirôniske kontinent.
Kraniet  virker  ved,  at  én  eller  flere 
personer røre ved det og siger højt navnet 
på det sted, han/de vil hen til. 
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Gudestaven

Hvor  Rogælcons  stav  er,  ved  Kharkhil 
ikke,  men han har et  gammelt digt som 
spor. (Handout 2)

Digtet: 
Digtet  er  skrevet  af  en  gammel  natur-
krønniker  ved  navn  Paterphotors 
Balladirros  og  skulle  efter  sigende  være 
en  nøgle  til  hvordan  man  får  fat  på 
Rogælcons stav.

Lad spillerne læse digtet grundigt, da det 
er et meget vigtigt spor. Giv dem eventuelt 
en smule hjælp, hvis de kommer helt på 
afveje under tydningen. 

Spor?
Der er flere spor i digtet.

I  det  første  vers  fortælles,  hvor 
Gudestedet finde,s nemlig i Dysterskoven, 
nær Hvidekilde og Hvidekildeby.
Spillerne kan efter dette spor f.eks. opsøge 
en vismand, en korttegner, eller gå på et 
bibliotek og undersøge dette spor. 

Biblioteket:
Alt  efter  hvor  nemt  du  vil  have  at 
spillerne skal have det kan du lade dem 
bruge noget tid på biblioteket. 
Om du vil lade en bibliotekar komme og 
gøre dem opmærksom på, at de kan slå 
op i Encyclopedia Envirônica, eller om de 
selv  skal  finde  ud  af,  det  må  du  selv 
bestemme.

Encyclopedia Envirônica:
Encyclopedia  Envirônica  er  et  kæmpe 
leksikon  i  mange,  mange  bind  der 
beskriver det Envirôniske kontinent. 
Her  kan  spillerne  søge  oplysninger  om 
næsten alt. De mest relevante oplysninger 
til dette scenarie står i Handout 3. En god 
idé er  at  klippe papiret over så du kun 
udlevere  den oplysning til spillerne som 
de søger om.
Du kan også vælge at lade værd med at 
udlevere  papiret,  men  lade  spillerne  få 
oplysningen af  en gammel vismand eller 
landsbytosse.  Men  selvfølgelig  kun  hvis 
de spørger pænt.
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Handout 4
I biblioteket er der også en korttegner der 
er i besiddelse af  en kort over Dysterskov, 
om han vil af  med det er så en anden sag, 
der er op til spillederen.

Efter  en  halv  til  en  hel  times  spil  bør 
spillerne  i  hvert  fald  have  fået  fat  i 
Handout  4  og  være  på  vej  til 
Hvidekildeby. 

Rejsen med kraniet:

“Til Hvidekildeby”.
I rører alle ved kraniet og siger sammen 
navnet på stedet, hvor i skal hen. En hvid  
tåge strømmer hurtigt ud af  kraniet, ned 
på jorden og omgiver  jer  hurtigt.  I  kan 
mærke,  at  I  mister  fodfæstet  og  at  I  
svæver  rundt i luften. Det giver et kort  
smertefuldt  ryk  i  jer,  I  føler  jer  svimle,  
men I kan igen mærke jorden under jeres 
fødder, og langsomt letter tågen. 

I  kan se,  at  I  står  på  en grusvej.  I  kan 
lugte  tørt  halm. Det  er  efterår  og her  i  
Hvidekildeby er høsten lige gået ind.
Så langt øjet rækker til begge jeres sider  
kan I se gule kornmodet marker, hvorpå 
bønder går og høster i lystig sang. 
Foran jer er Hvidekildeby, en lille by, men 
hvis  størrelse  er  tredobbelt  grundet 
tilsyneladende  en  masse  telte  der  er 
blevet slået op i byens udkant.
En masse syge pilgrimme er ved at begive  
sig ned mod en helt mælkehvidt vandløb.
Bag  Hvidekildeby  kan  I  se  skoven.  
Dysterskov hvori Gudestedet ligger.  

Hvad digtet virkelig betyder

Gudestedet  er  en  stor  samling  af  helt 
glatpolerede  sorte  mamorblokke,  der 
ligger i et præcist ordnet forhold. 
Midt i det hele står en statue af  en drage. 
Det  er  den,  der  bliver  kaldt  for 
Ildblæseren. (Giv spillerne Handout 5)

Ildblæserens  funktion  er,  at  den  skal 
holde  uindbudte  gæster  væk  fra 
gudestedet. Det gør den ved at blæse en 
kraftig  ildstråle  ud  imod  dem,  som 
nærmer sig den. (Vers 2)

Den eneske  måde  at  kontrollere  dragen 
på er ved at anskaffe en rubin (dragens 
øje)  og  sætte  den  ind  i  den  tomme 
øjenhule,  der  er  midt  i  dragens  ansigt. 
(Vers 3)

Den rubin, der skal bruges findes øverst 
oppe i kronen på et stort gammelt træ der 
bliver kaldt for “Grummel”  (Vers 3+4)
Rubinen  ligger  i  en  hul  gren.  “Et  sted 
hvor lyset aldrig når” (vers 4)

For  at  sætte  rubinen ind i   Ildblæseren 
skal  en  person  snige  sig  lydløst,  bagom 
dragestatuens  ansigt.  Dragens  ryg  er  i 
virkeligheden bygget som en trappe op til 
hovedet, og selve statuen står på en rund 
sokkel der kan dreje rundt. Når man står 
oppe Ildblæserens hoved skal man hive i 
dens  horn,  som et  håndtag,  for  at  åbne 
øjehulningen, så man kan lægge rubinen 
derind. (vers 5).

På dragens hoved er også en fordybning 
der er formet som en håndflade. Her skal 
en person med en ren ond livsanskuelse 
lægge  hånden  for  at  kunne  kontrollere 
dragestatuen.
(vers 6) 

Inden  Ildblæserens  stråle  kan  aktiveres 
skal statuen vendes så den står med øjet 
mod nord så solen kan ramme rubinen. 
(vers 7)

Når en af  spillerne aktiverer Ildblæseren 
med  sit  håndflade  i  fordybningen,  vil 
dragen sende en kraftig stråle af  magisk 
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ild ud i den retning som hovedet vender. 
Hvis dragen er indstillet rigtigt vil strålen 
blive reflekteret en del gange imellem de 
glatte  sorte  marmor  blokke  og  til  sidst 
ramme  en  blok   hvori  der  er  en 
krystalvæg. Væggen vil blive knust og bag 
den  vil  Rogælcons  stav  ligge  på  en  rød 
silkepude. (Vers 8)

Grummel:
Spillerne  skal  før  de  kan  aktivere 
Ildblæseren først hente “Dragens øje” hos 
Grummel. Men Grummel er ikke bare et 
gammelt træ. Grummel er i virkeligheden 
en gammel Treant, der er blevet sat til at 
bevogte rubinen.
Grummel  er  ligesom  Hvidekilde  og 
Ildstedet et af de magiske fænomener, der 
findes i nærheden af Gudestedet.

Grummel vil  stå  stille  så længe en eller 
flere af  spilpersonerne er på vej op i dens 
grene,  men i  det  samme nogen nærmer 
sig rubinen vil treanten forsøge at knuse 
personen der er i dens grene eller smide 
vedkommende  i  Hvidekilde,  som  løber 
lige ved.

Grummel:
Alignment: Chaotic good
Hit Dice: 12;  HP: 99 
AC 0;  #ATT 2; THAC0: 9; Dam; 4d6 
Size: Huge; Morale: Champion 

Grummel tager normal skade fra våben,  
men  hvis  den  bliver  angrebet  med  et 
ildbaseret våben vil der være +4 to hit og 
+1 i dam.

Grummel kan ikke lide onde personer og 
vil gøre alt for at udslette dem.
Hvis den kommer i nød vil den animere 
de  omkringstående  træer  og  med  deres 
hjælp forsøge  at  smide  spilpersonerne i 
Hvidekilde.

Hvidekilde: 
Denne mælkehvide kilde er en kilde, der 
er skabt af Gudestedets eksistens. Den har 
gode magiske healende kræfter. Den kan 
fjerne  al  sygdom,  holde  folk  unge,  og 
drikker man dagligt af  den, vil afhuggede 
lemmer gro ud igen.
Hvidekildeby er vokset op omkring kilden 

og hver dag kommer mange pilgrimme til 
kilden  for  at  blive  helbredt  for  diverse 
sygdomme. 
Vores helte har bare et problem, for de er 
onde og for dem er Hvidekilde det rene 
gift.  Bliver  der  sprøjtet  noget  væske  på 
dem vil det virke som syre og give 1d6 i 
skade.  Ryger  en ond person i  kilden vil 

han få 6d6 i skade. (Av- og så siger de at 
jeg er vandskræk!)
Citsym er ikke ond og tager derfor ingen 
skade.
Ting der er velsignet af  ondskab vil gå i 
opløsning hvis det kommer i kilden. F.eks. 
vil Halvados´s rustning ruste.
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Ildstedet:
Er  også  en  magisk  sted,  skabt  af  
Gudestedet. Det består at en rødglødende 
klippe. Tager man et klippestykke med sig 
vil det forsat blive ved med at gløde uden 
nogensinde at aftage i varme. En kæmpe 
fordel, når man skal opvarme sit hus om 
vinteren. Eller hvis man tilfældigvis skal 
kæmpe mod et levende træ, der er ved at 
kvæle ens venner.

Ildblæseren og de tre stave.

Når spillerne har rubinen, er det egentlig 
bare at følge digtet. Det skal dog siges, at 
der er tre sorte marmorblokke, der hver 
indeholder  en  stav.   Hvis  spillerne 
indstiller Ildblæseren forkert kan der ske 
to ting.

1) Ildstrålen skyder ud, farer imellem de 
sorte  blokke  og  rammer  en  af  de  to 
forkerte  krystalvægge.  Sker  dette  får 
spilpersonerne  fat  i  en  forbandet  stav. 
Hvad forbandelsen gør er op til dig som 
spilleder. 
2) Hvis spillerne er rigtige uheldige bliver 
ildstrålen  skudt  ud  så  den  rammer  en 
eller flere af  spilpersonerne. Bliver man 
ramt gør det ondt. 
8d4 i skade. Med et save vs. fireball for 
halv skade.

Kun hvis Ildblæseren peger mod nord vil 
den rigtige krystalvæg blive brudt ned så 
spillerne kan tage staven.
For at du som spilleder kan se i hvilken 
retning  ildstrålen  kan  flyve  alt  efter 
indstilling af  Ildblæseren kig på Handout 
6.  Her  er  indtegnet  de  forskellige 
retninger  i  farver.  Der  er  nogle  af 
indstillingerne,  der  vil  føre  tilbage  til 
Ildblæseren og ødelægge den.

Hvem har krystallen?

Når spillerne kar skaffet Rogælcons stav, 
står de straks over for det næste problem. 
Hvem  har  sjælekrystallen,  og  hvor  er 
vedkommende.
Helt  umuligt  er  problemet dog ikke,  for 
søgningen kan skæres ned til  seks spor. 
Nemlig  de  helte  der  i  sin  tid  fangede 
Morriams sjæl i Krystallen.
De seks personer er: 

Sila  Sis-Arenna,  Luke  Zaufenbraun, 
Kazandra  Kabellar,  Conrad  El-Jamisson, 
Boromir  Vasil  Strolojca  og  Thanijts 
Kalanikov

Sila Sis-Arenna
Sila  er  flyttet  til  sydlandet  Modalôna 
sammen med sit kæledyr Willer. Hun bor 
nu  hos  en  stamme  shaman  ved  navn 
Shartok Hvidebjørn. I Sydlandet er der i 
øjeblikket  meget  lange  nætter  og  korte 
dage da det snart hælder mod vinter. Hvis 
de onde spilpersoner får opsnappet at Sila 
er  her og teleportere sig hertil  vil  de få 
det meget meget koldt.
Sila har ikke Krystallen og ved ikke hvem 
der  tog  den  efter  den  gamle  gruppe 
fangede Morriams sjæl i den.
Hun har ikke set nogen af  dem efter den 
episode.

Luke Zaufenbraun
Luke  er  ikke  svær  at  opspore.  Hans 
lykkeridder-rygte  kommer  ham  langt  i 
forkøbet.  Hver  aften  er  der  stor 
sandsynlighed for, at han befinder sig i et 
af  Karms fineste spillehuse og prøver sit 
held i de diverse pengespil.
For  den  rette  pris  vil  da  Luke  gerne 
fortælle   et  eventyr  eller  to  om  den 
magiske krystal, men det eneste han ved 
er at det var Boromir eller en Thanijts der 
tog den med sig bagefter. 
Luke  ved  også,  at  det  var  meningen  at 
Krystallen  skulle  kastes  i  en  vulkan,  da 
dette  var  den  eneste  måde  at  ødelægge 
Krystallen på.
Luke vil forsøge af  få spilpersonerne til at 
spille et  eller andet pengespil med ham, 
så han kan franarre dem deres penge.
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Kazandra Kabellar
Kazandra,  den  onde  krigerkvinde  er  i 
fængsel,  dømt  for  forræderi  mod 
Gernialf.  Hun  sidder  i  fangekælderen 
under  kejserpaladset.  Hende  kan 
spillerne ikke komme til  at snakke med, 
og  logisk  nok  har  hun  heller  ikke 
Krystallen.

Conrad El-Jamisson
Conrad  er  i  Karm,  det  er  ikke  nogen 
hemmelighed. Han var en højtanset tyv i 
Karms tyvelaug og en god spion for den 
gamle  kejser  Morriam.  Men  efter  at 
Conrad blev narret af  guden Jelvvartar til 
at hjælpe med til at fange Morriams sjæl 
er  han  blevet  temmelig  skør.  Han  har 
isoleret sig på hans værelse i  tyvelauget 
og går dagen lang og lægger planer for 
hvordan  han  vil  dræbe  de  gode 
medlemmer i hans gamle gruppe. I hans 
forvirret  sinds  tilstand kan han til  tider 
godt finde på at kaste knive efter alle der 
nærmer sig ham.
Hvis det lykkes for spillerne at få Conrad 
i tale vil han kunne fortælle dem at det er 
Thanijts der har Krystallen og han er et 
forfærdeligt magisk væsen. En himmelsk 
udsending for det gode. 
Hvis spillerne presser ham yderligere vil 
han afsløre, at Thanijts befinder sig i en 
lille  pladderromantisk  god  bondeby  ved 
navn  Hasaro.  Hvor  han  besøger 
Jelvvartars tempel.

Boromir Vasil Strolojca
Boromir er siden hans lille eventyr hvor 
han  befriede  den  gode  kejser  Gernialf, 
blevet udnævnt til general over Envirôns 
kejserriddere. Der er siden blevet sunget 
mange lovprisende sange om den gode og 
retfærdige paladin. Boromir bliver meget 
svær at  få  fat  på,  da han hele  tiden er 
omgivet  af  5-6  gode  paladiner  eller 
Jelvvartar-præster.  Engang  i  mellem  er 
han  dog  på  rejse  i  landet,  hvor  han 
besøger små mindre militærgarnisoner.
Hvad Boromir ved er,  at det er Thanijts, 
der har Krystallen og at Thanijts for tiden 
er  på  besøg  i  Harsaro  for  at  lægge 
Jelvvartars tempel et besøg.

Thanijts Kalanikov
Thanijts  er  spillets  badguy,  øhh... 
Goodguy,  eller  whatever.
Han er i besiddelse af  Krystallen og han 
er på besøg i Harsaro.
Spillerne kan også nemt finde ham. 
Men  hvis  spillerne  forsøger  at  angribe 
ham, vil  de finde ud af  at han er mere 
end  hvad  han  udgiver  sig  for  at  være. 
Bliver  det  for  meget  for  Thanijts  flyver 
han simpelthen sin vej.
Hvis spillerne ikke angriber ham, men at 
han på en eller anden måde  finder ud af  
deres hensigter, vil han ligeledes flyve sin 
vej.

Thanijts plan:
Thanijts  kan  hurtigt  finde  ud  af,  hvad 
spillerne vil ham. De vil have Krystallen, 
og den eneske  måde han kan forhindre 
dem i  at  få  fat  på  den,  er  ved,  at  han 
kaster  sig  selv  og  Krystallen  i  en  stor 
vulkan. Kun ved at én person,  ren i sin 
tro, ofrer sig ved at kaste sig i en vulkan, 
vil  Krystallen  kunne  blive  fuldstændigt 
ødelagt, og sjælen der er i den vil dø.
Spillerne skal nå at stoppe Thanjits inden 
han gør dette.

Krystallen

Endelig  har  spillerne  anskaffet  sig 
Krystallen og de har Rogælcons stav til at 
holde den med.
Nu er det så din opgave som spilleder at 
trække tiden lidt ud inden spillerne farer 
ind i Kejserpaladset til Gernialf.
Spillerne skulle jo gerne have en chance 
til at finde ud af  hvad Krystallen virkelig 
er.
Krystallen er af  Kaos, og det har den altid 
været, men den er blevet stærkere her på 
det  sidste.  Den  har  jo  f.eks.  allerede 
trukket kræfter fra to magtfulde kejsere, 
der  er  blevet  kastet  en  masse  magi  på 
den,  og  nu  trækker  den  også  på 
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kræfterne  fra  Rogælcons  stav,  som 
spillerne  fejlagtigt  tror  holder  den 
bundet.

På  nuværende  tidspunkt  er  der  sikkert 
nogle  af  spillerne,  der  vil  forsøge  små 
eksperimenter  med  Krystallen.  Det  skal 
de være velkomne til.  Jo mere magi der 
bliver  kastet  på  den  jo  mere  magtfuld 
bliver den.

Troldmanden Kelov kunne på nuværende 
tidspunkt nok få lyst til at bytte hans egen 
sjæl ud med Morriams, som han tror er i 
Krystallen.  Hvis  han  gør  det  kommer 
hans sjæl rigtigt nok i Krystallen, men ind 
i  Kelovs  krop  kommer  en  ravns  sjæl. 
Derefter skal Kelov spilles som sådan. 
Nu kan det være sådan at Kelov ønsker at 
afprøve Krystallen først. Det gjorde han, 
da vi prøvespillede scenariet.
Så kan det måske være, at han får en idé 
om, at der er noget galt med Krystallen, 
og at det ikke er Morriams sjæl, der er i 
den.
Der  er  mange  muligheder  for,  hvad 
spillerne gør med Krystallen, når først de 
får fat på den, og det er her, at scenariet 
begynder  at  blive  vældig  spændende, 
men samtidig også svært, for det er her, 
at  der  skal  improviseres  en  hel  del  fra 
spillederens side.

Kaoskræfter spiller ind.

Jo mere spillerne brugere Krystallen eller 
er i nærkontakt med den, jo mere syge og 
dårlige vil de få det. Dem der kan kaste 
formularer  begynder  at  miste  deres 
memoriserede formularer én efter én.
Efterhånden vil de også begynde at høre 
en stemme, der taler til dem. Først venligt 
og  slesk,  derefter  mere  og  mere 
krævende.
I starten gør det ikke noget,  at spillerne 
tror, at det er Morriam, der taler til dem, 
men senere må der gerne sås tvivl om det 
virkelig  er  Morriam,  der  opfører  sig 
sådan.
Hvis  spillerne  ikke  lader  sig  påvirke  af  
dette, så kan du til sidst lade dem begynde 
at se syner. F.eks. at alt forfalder og går i 
opløsning omkring Krystallen, og når de 
kigger ind i krystallen kan de se en stor 

hvirvlende  rød  kaotisk  tåge,  som  man 
bliver ekstremt ør i hovedet af  at kigge på 
i lang tid. 

Kejserbyen Alstone

Kejserbyen Alston er en fantastisk storby. 
Den  ligger  ved  foden  af  en  stor 
bjergkæde,  og  med  dens  skrående 
hældning ned mod Pifini-floden kan man 
hvis  man står  ved  byens  høje  ende  ved 
bjergene  have  udkig  udover  hele  den 
gigantiske millionby.
Det  er  her  i  byens  høje  ende,  at 
Kejserpladset  ligger.  På  et  plateau  højt 
over byen. Beskyttet af  magiske barrierer, 
der holder nysgerrige troldmænd ude og 
lukker af for indtrængen ad magiske veje. 
Det er her, at Kejseren bor, når han altså 
ikke er på rundrejser. Hvilket han er tit. 

Ind  på Gernialf

Hvordan  kommer  man  så  ind  på  en 
mægtig kejser, der bor et sådan prægtigt 
sted. Beskyttet af  10.000 riddere og en by 
med  millioner  af  gode  borgere,  der  til 
enhver  en  tid  ville  indberette  om onde 
personer i byen?.
Svaret er. Det gør man ikke.
i  hvert  fald  ikke  uden  en  grundig 
tilrettelagt  plan.  Det  nemmeste  som 
spilleder er nok at lade kejseren deltage i 
en festparrade, eller et eller andet festligt. 
Det er op til din og spillernes kreativitet. 
Kejseren kunne f.eks. også være på rejse 
uden for  byen for  at  besøge  de  mindre 
byer på Envirôn.
Hvis  spillerne  dog  lægger  en  rigtig  god 
plan, bør du nok kunne lade dem trænge 
ind i kejserpaladset. Der er trods alt flere 
personer i gruppen, der kender paladset 
ret godt.
Men så er spørgsmålet der:  Hvad vil de 
andre  i  gruppen  sige  til,  at  Wannic 
pludselig kan vise vej til en evt. hemmelig 
indgang, som ellers kun Morriam kendte 
til?.
Her  begynder  det  igen  at  blive 
interessant,  når  man  tænker  på,  hvilke 
intriger de forskellige spillere har. 
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Det endelige opgør

En  mulig  situationen  kunne  på 
nuværende tidspunkt være følgende:

Vi har et stk.  kejser,  sikkert  også en del 
livvagter og så en gruppe agenter for det 
onde, der vil true kejseren på livet. Dertil 
tilsætter vil så en blødsøden gud, der ikke 
kan  lade  være  med  at  komme  ned  og 
hjælpe sin yndling.
Du bør nok gøre noget ud af  at beskrive 
Jelvvartars  nedstigelse.  Fortæl  evt. 
spillerne, at de har svært ved at kigge på 
guden og se, hvordan han ser ud, da de 
bliver blændet af  et kraftigt hvidt lys.
Spørgsmålet er så her, hvad spillerne gør. 
Kæmper de indbyrdes om Krystallen eller 
kæmper  de  alle  side  om  side  imod 
kejserens og hans gud.
Hvis  spillerne  kæmper  sammen  bør  du 
lade dem vinde og opnå deres mål. Hvis 
der er splittelse, bør du lade dem tabe. 

En helt anden situation kunne også være 
at spillerne har fundet ud af  den sande 
sammenhæng ved Krystallen og derefter 
forsøger at ødelægge den. Det eneste der 
kan ødelægge Krystallen er at den bliver 
kastet  i  en  vulkan  sammen  med  en 
person  ren  i  sin  tro.  Hvis  ikke  vil  alle 
forsøg på at ødelægge den kun gøre den 
stærkere.
Hvis krafterne i krystallen bliver nervøse 
vil  den  gøre  alt  for  at  bekæmpe 
spilpersonerne.  F.eks.  ved hjælp af  dens 
hjælper Citsym.
I sidste ende  skal spillerne vinde.  

Hvem vinder?

Der  er  mange  muligheder  for  en 
afgørelse. 

Hvis Krystallen på nogen måde kommer i 
berøring med Jelvvartar, vil sjælene blive 
byttet,  og  hvem  det  så  end  er,  der 
kommer ind i  gudens krop,  vil  opnå en 
kort  lykke  som  guddom,  før  de  andre 
guder finder ud af  det og samler sig om 
det  uheldige  individ  og  river 

vedkommende i småstykker.  
Dernæst  vil  Citsym  nok  anskaffe  sig 
krystallen og sluge Jelvvartars sjæl.
Derved  får  Kaos,  gennem  Citsym  nok 
kraft til at springe alle de bånd der binder 
det  og  går  straks  i  gang  med  at  opløse 
verdenen.
Få øjeblikke efter går verdenen under.

Hvis  spilpersonerne  ødelægger 
Krystallen, ved at én person ofrer sig for 
sagen  og  kaster  sig  i  en  vulkan,  vil 
verdenen være reddet, men med Gernialf  
stadig siddende på tronen.

Hvis  spillerne  er  smarte,  vælger  de  at 
kaste  krystallen  på  Gernialf  i  stedet  for 
Jelvvartar.  En  god  løsning,  men  med  et 
problem. Der står jo en gud i vejen.

Hvis  spillerne  begynder  at  bekæmpe 
hinanden til sidst, har de ikke en chance. 
Da  vil  godheden  vinde,  og  da  vil 
scenariets  tema  være  spillet  fuldt  ud. 
Nemlig at ond bekæmper ond.

Der er mange muligheder for en slutning. 
Kun fantasien sætter grænsen.

Epilog

Epilogen er i dette tilfælde meget svær at 
skrive,  da  der  ikke  er  nogen  bestemt 
præcis slutning på scenariet.  Måske går 
verdenen under. Måske ikke. En ting er i 
hvert fald sikkert, spilpersonerne vil blive 
mærket for livstid.
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Historien forsætter?

Det var så scenariet Lysets Efterår.
Vi håber, at det var tiden værd at læse og 
spille. 
Envirôn  er  en  kampagneverden  som  vi 
har  brugt  og  udviklet,  i  snart  5½  år 
gennem  vores  rollespil.  Lige  som  i 
Envirôn  sceneriet  er  den  del  af  
kampagneverdenen,  vi  har  valgt  at  vise 
her  i  dette  scenarie,  kun en  lille  del  af 
verdenen.
Vi håber at kunne vise mere til verden i 
fremtidige scenarier.
Dertil kan der røbes at vi har planer om 
at lave et Envirôn II til Fastaval 98.

Er der nogle spørgsmål til scenariet, eller 
andet,  vil  vi  med  glæde  besvare  disse 
spørgsmål. 
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