
Lysets Efterår

Race: Humanoid Alignment: Chaotic Evil
Class: Thief Level: 6
Sex: None (M) Age: ?
Height: 178 cm Weight: ca. 70 kg

STR: 14 INT: 14
DEX: 18 WIS: 13
CON: 12 CHR: 10

Open Doors:     8 Bend Bars/Lift Gates:  7 %
System Shock:  80 % Resurrection Survival: 85 %

Hit Points: 25 Saving Throws
Wounds: paral./poison 12

rod,staff,wand 12
petr./polym. 11

breath weapon 15
spells 13

Melee Combat:
Weapon #ATT THAC0 Damage Speed
Bronze Dagger 1 18 1d4/1d3 3
Bronze Sword 1 18 2d4/1d6 9
Hand of Chaos 1 14 1d8+1 0

Missile Combat:
Weapon #ATT THAC0 Damage Speed
Bronze 
Dagger

2 15 1d4/1d3 3

Armor Class:        1      
(Leather Armor of Chaos +3)

Weapon Proficiencies:
Dagger; Sword; Martial Arts (Hand Attack)

Non-Weapon Proficiencies:
 Disguise (9); Tumbling (18); 

Thief Abilities:
Pick Pockets 35 Move Silently 85
Open Locks 45 Hide in Shadows 80
Find Traps 25 Detect Noise 55
Read Lang. 25 Climb Walls 60

Skulle  det  nu  virkelig  være  nødvendigt?  Jeg  kender 
mine  kræfters  alt  for  snærende  begrænsninger  i 
denne verden, og jeg ved at mange vil gøre alt, hvad 
der står i deres magt for at forhindre min herres plan. 
Jeg ved, at min krop, dette ynkelige hylster, måske ikke 
vil  kunne holde til  opgaven,  men det er en farce at 
følges  med disse  indbildske væsner,  skabt  af  endnu 
mere indbildske guder, der dog havde magt til at holde 
min herre  fra  deres  verden og skabe et  sidste  sted, 
hvor min herre ikke kunne nå.
Men tiden er nær. Tålmodighed. Disse sjæle vil danse 
efter min herres pibe,  og uden at vide det forberede 
deres egen fortabelse. Min herre vil opsluge dem som 
tak. Tålmodighed.
Men jeg ser også det  geniale i  min herres plan. De 
dødelige  vil  ødelægge deres  egen verden med deres 
intriger og deres guder - de tåber – vil opmuntre dem, 
uden at vide, hvad konsekvensen af  deres handlinger 
vil være. Først for sent vil det gå op for dem, at tiden 
er kommet for maskerne at falde. Og da vil min herre 
komme, og de vil få deres straf. Ingen kan holde min 
herre væk for evigt.

Min herre har hvisket med sin forførende tunge i øret 
på denne ypperstepræst og givet ham idéen til,  hvad 
han tror er en sejr for hans gud, hans kirke og hans 
kejser. Men han ved ikke, at jeg vil opsluge sjælen fra 
guden, når de tror deres triumf sikret, og gennem mig 
vil min herre komme, styrket af  kraften fra den gud 
de vil udslette.

Noter:
Citsym er en dæmonisk skabning, født af  kaos for at 
tjene  kaos.  Kaos  er  uforudsigeligt,  og  derfor  vil  det 
ikke være utænkeligt, at en dæmon, der tjener kaos, 
har  ét  standpunkt  til  han  tager  et  nyt.  Han  er  et 
selvstændigt væsen, men kaos’ interesser er også hans 
egne, da han selv er kaos. Han kender også straffen for 
ikke  at  handle  som  kaos  ønsker,  nemlig  total 
udslettelse. Selvom kaos ikke kan nå ham på Envirôn, 
kan han ikke blive  der  for  evigt.  Derfor  tjener  han 
kaos,  men samtidig også sine egne mål,  efterhånden 
som de måtte falde ham ind.
Rollespilstips: Citsym er »kendt« som en dygtig listetyv, 
og det er også den rolle han vil spille overfor gruppen. 
Han vil virke som en mystisk figur, der er tavs, spydig 
og observerende. De andre skal tjene ham, og han har 
ikke tænkt sig at hoppe og danse for dem.
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De Andre:
Halvados: En  indbildsk  nikkedukke  af  en 
tempelridder. Han tror hans gud og hans kirke er den 
eneste sandhed. Naiv som et lille barn, pakket ind i en 
krop,  der  ganske  vist  udstråler  mere  orden  end  de 
flestes, men er lige så skrøbelig, når tiden kommer.
Kelov: En troldmand, og derfor én af  dem man skal 
passe  på.  De  har  adgang  til  sandheden,  men  deres 
ambitioner  og  forstokkede  virkeligheds-opfattelse 
forblænder dem.
Qe-Am: Trænet til at beskytte sin kejsers liv og gerne 
ofre sit eget for hans skyld. Hjernevasket. En sjæl, der 
har  fortrængt  alle  ambitioner  til  fordel  for  altid  at 
være på vagt,  alle  sanser spændt til  det  yderste.  En 
sjæl, der ikke længere lever sit eget liv, men er knyttet 
til en andens.
Siria: En sjæl,  der ikke kender sin egen styrke,  fordi 
hun er pakket ind i et hylster, som binder hende til at 
være  det  andre  forventer  hun  skal  være.  Det  er 
næsten synd, hvis hendes sjæl går tabt engang, men 
hvis ikke hun selv vil åbne øjnene, må det være sådan.
Wannic: Jeg  fornemmer  en  stærk  sjæl,  der  kender 
mere  af  sandheden  end godt  er.  Men denne  styrke 
forhindrer mig i at se dybere i hans sjæl. Er der mon 
nogen, der holder hånden over ham? Eller er det blot 
en  facade  af  stolthed,  der  gennem  generationers 
indavl er blevet til en uigennemtrængelig mur?

Udstyr:
Bronze langsværd; bronze daggerter (6); sort 
læderbrynje (Leather Armor of Chaos +3);
sort kutte med hætte; 2 bæltetasker;

Penge:
2 blodsten à 10 gp
1 onyx à 50 gp
4 perler à 100 gp
36 Kistor (cp)

Specielle Færdigheder:
Formularimmunitet: Citsym kan, som den dæmoniske 
skabning  han  er,  ikke  påvirkes  af  formularer,  der 
angriber sindet eller manipulerer med hans jordiske 
form. Det vil sige, at han ikke påvirkes af f.eks. Charm 
Person eller  Hold  Person.  Magi,  der  skader  fysisk, 
såsom  Fireball,  Magic  Missile eller  Cause  Wounds, 
påvirker ham dog stadig med deres normale effekter.
Våben: En kaosskikkelse  kan ikke selv  bruge våben, 
der er fremstillet af  stål, da dette metal er indbegrebet 
af  orden. Ædelmetaller er endnu værre,  og metaller 
som  guld  eller  platin  vil  ligefrem  kunne  slå  hans 
jordiske form ihjel, blot ved længerevarende kontakt.
Derfor tager Citsym ikke skade fra våben, medmindre 
de  er  fremstillet  af  stål  eller  ædelmetaller  (eller  er 
magiske).  Stålvåben  giver  dog  kun  halv  skade, 
sølvvåben giver normal skade, og guld- og platinvåben 
giver dobbelt skade.
Citsym tager normalt heller ikke skade fra f.eks. fald, 
fælder, knytnæveslag mm.
Mestertyv: Citsym  kan,  når  han  selv  ønsker  det, 
ændre sin form, således, at den perfekt tilpasser sig til 
netop den opgave han er i gang med. Dette ser dog 
skræmmende  ud,  da  tilskueren  vil  se  ham  i  hans 
sande  form,  og  derfor  kan  sådan  en  forvandling  i 
andres åsyn som oftest være alt for risikabel, da den 
kan afføde temmelig aggressive reaktioner. 
Denne  tilpasningsevne  kan  bruges  til  at  forhøje 
chancen for succes for hans tyveegenskaber til 95 %. 
Som sagt  er  dette  meget  risikabelt  og  han  bør  kun 
anvende denne færdighed, når han er alene. Desuden 
er  der  en  mindre  risiko  for,  at  ærketroldmænd, 
paladiner  eller  endog  guder  bliver  opmærksom  på 
hans tilstedeværelse…
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Race: Human Alignment: Lawful Evil
Class: Paladin Level: 6
Sex: Male Age: 23
Height: 182 cm Weight: 82 kg

STR: 18/22 INT: 12
DEX: 12 WIS: 14
CON: 12 CHR: 17

Open Doors:     12 Bend Bars/Lift Gates:  20 %
System Shock:  88 % Resurrection Survival: 92 %

Hit Points: 53 Saving Throws
Wounds: paral./poison 9

rod,staff,wand 11
petr./polym. 10

breath weapon 11
spells 12

Melee Combat:
Weapon #ATT THAC0 Damage Speed
Long Sword +1 2 10 1d8+7/

1d12+7
4

Horseman’s Flail 1 14 1d4+4 6

Armor Class:        -2     
(Field Plate of Rogælcon, Kite Shield +1)

Weapon Proficiencies:
Long Sword ×3 (Master); Horseman’s Flail; 
Shield Proficiency; Weapon & Shield Style

Non-Weapon Proficiencies:
Read/Write (13); Religion (14); Etiquette (17); 
Riding (horse) (17)

Udstyr:
Field Plate of Rogælcon; Kite Shield +1; Blessed Blade 
of Rogælcon (long sword +1); morgenstjerne; 
mørkeblå silkekappe; bæltetaske
medaljon med Rogælcon symbol; pung; 

Penge:
3 Kejser (pp)
21 Donnerhans (gp)
9 Gertomariner (sp)
12 Kistor (cp)

Endelig et modtræk! Nu har vi siddet med hænderne i 
skødet  i  snart  et  år,  og  bare  set  til  imens  kejser 
Gernialfs lakajer ødelægger alt, hvad vi havde bygget 
op. Ingen kan være tilfredse med det. 
Men nu skal vi handle. Og det endda med et træk, der 
på  én  gang  vil  gøre  Moriam  til  kejser  og  sætte 
Jelvartar  ud  af  spillet.  Ja,  Moriam  vil  endda  blive 
mægtigere end blot kejser. Han vil opnå guddommelig 
magt. En skæbne der ikke er forundt mange dødelige. 
Som gud vil han tjene som Rogælcons højre hånd og 
forkynde hans ord.
Man kan dog ikke lade være med at spekulere på, om 
Moriams  ambitioner  vil  stoppe  her.  Vil  han  kræve 
mere  magt  af  Rogælcon,  end  hvad  en  dødelig  kan 
forlange af en gud? Men han vil jo selv være en gud... 
Jeg håber sandelig, at ypperstepræsten ved hvad han 
gør. Hvis ikke Moriam er ydmyg over for Rogælcon og 
viser ham den rette ære,  risikerer vi  en krig blandt 
vore egne guder,  som vil  ødelægge alt,  hvad vi  har 
opbygget her.
Jeg stoler dog på, at Moriam, der trods alt lige som jeg 
selv er opdraget med Rogælcon som sin gud, vil være 
vis  nok  til  at  bruge  den  magt  han  opnår  på  en 
fornuftig  måde,  der  vil  gavne  vores  sag  fremfor  at 
skade den.

Noter:
Rogælcon: Din  gud,  der  som  den  mægtigste  af 
Envirôns  onde  guder,  har  som sine  mål  at  fremme 
ondskab, men også orden, gennem undertrykkelse og 
tyranni.  Hans  kirke  skal  styre  kontinentet,  thi  adel, 
borger og bonde ved ikke hvad de gør. Adelen er et 
glimrende redskab til at kontrollere resten af  folket, 
og er derfor kirkens vigtigste allierede – sålænge den 
ikke får tåbelige idéer om, hvem der bør sidde med 
den reelle magt.
Jelvartar: Rogælcons  rival,  der  er  den  mægtigste 
blandt de gode guder. Hans kirke ønsker, at godhed og 
orden  skal  herske  på  Envirôn,  med  frihed  og 
næstekærlighed som sine redskaber. En metode, som 
din  kirke  finder  for  langsommelig  og  en  åben 
invitation til at lade uorden vælte ind over Envirôn, og 
lade folket gå til i dovenskab og frådseri.
Moriam: Den  nu  afsatte  kejser,  der  blev  hjulpet  til 
magten af din kirke. Hans sjæl blev fanget i en krystal, 
der nu er forsvundet.
Gernialf: Den nu genindsatte kejser, der bliver støttet 
af Jelvartars kirke. 

De Andre:
Citsym: En usympatisk type, der kun er med fordi han 
er den bedste på sit felt, hvad det så end måtte betyde. 
Der er noget foruroligende ved ham, men mon ikke 
ypperstepræsten ved hvad han gør?
Kelov: En af  disse evigt problemskabende troldmænd. 
De har altid et hav af  fiksfakserier oppe i ærmet, godt 
blandet med deres personlige ambitioner, der sjældent 
sigter  lavere  end  verdensherredømmet.  Men 
ypperstepræsten  har  valgt  ham,  og  derfor  må  han 
respekteres.
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Qe-Am: En mand, hvis troskab er beundringsværdig. 
Han har viet sit liv til at forsvare sin kejser, også selv 
om han måtte ofre sit eget liv for at redde kejserens. 
Hans  hengivenhed  er  en  tempelridder  værdig  og 
derfor  fortjener  han  respekt,  men  hans  træning  er 
gået for vidt. Hans metoder er ikke ærefulde, om end 
effektive.
Siria: Ypperstepræstens  smukke  kardinal,  som  kan 
bringe stabilitet og fornuft med på vores mission. Det 
vil uden tvivl være lærerigt at tilbringe tiden i hendes 
behagelige selskab.
Wannic: En dygtig kriger uden tvivl. Han besidder de 
egenskaber,  der  kendetegner  den adel,  som Moriam 
har støttet og nærmest opfostret. Selvom han ikke er 
en kirkens mand, vil det være en ære at kæmpe ved 
hans side.

Specielle Færdigheder:
Afværgeslag: Som tempelridder  er  Halvados  i  bedre 
balance med sig selv og sin tro, og  har derfor +2 til 
alle sine afværgeslag (er medregnet)
Håndspålæggelse: Ved at lægge sin hånd på en person 
eller  et  væsen,  kan  Halvdos  kanalisere  Rogælcons 
kraft og give 12 point i skade én gang daglig.
Beskyttelsesaura: Halvados  er  omgivet  af  en 
beskyttende aura, der strækker sig i 3 m radius ud fra 
ham.  Auraen  gør  gode  væsener  utilpasse  og  de  får 
derfor  –1  til  at  ramme.  Auraen  beskytter  desuden 
imod  gode  væsner  fra  andre  planer,  der  ikke  kan 
trænge indenfor auraen uden invitation.
Formularer  (bønner): Som  tempelridder  for 
Rogælcons  kirke,  er  Halvados  blevet  oplært  i  de 
rituelle  bønner,  som også  præsterne benytter  sig  af. 
Derfor  kan Halvados  kaste 2  præste-formularer  om 
dagen.

Formularer:
Tallene i parentes refererer til sidetallene i Player’s Handbook.

1. grad
Antal pr dag: 2
  Command (199)
  Cause Fear (202)
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Race: Human Alignment: Chaotic Evil 
Class: Mage Level: 6
Sex: Male Age: 59 
Height: 175 cm Weight 71 kg

STR: 14 INT: 17
DEX: 17 WIS: 12
CON: 16 CHR: 12

Open Doors: 8              Bend Bars/Lift Gates: 7 %
System Shock: 95%      Resurrection Survival: 96%

Hit Points:       26 Saving Throws
Wounds: paral./poison 13

rod,staff,wand 9
petr./polym. 11

breath weapon 13
spells 10

Melee Combat:
Weapon # ATT THAC0 Damage Speed
Quarterstaff  +2 1 17 1d6/1d6 2
Knife +3 1 16 1d4/1d3 0

Missile Combat:
Weapon #ATT THAC0 Damage Speed
Knife +3 1 16 1d4/1d3 2

Armor Class:      6
Weapon Proficiencies:
Quarterstaff, Knife

Non-Weapon Proficiencies:
Read/Write (17), Cooking (12), Religion (12), Astrology 
(15), Engineering (12), Spellcraft (14), Prestidigitation (17)

Udstyr:
Quarterstaff+2; Knife+3; Staff  of magic detection
(  10  charges); Mørk  kåbe;  Bæltetaske;  Rygsæk;  Vinskind; 
Formularbøger;  Formular  ingredienser;  soveskind; 
Stearinlys; Fyrtøj; Krydderier; Brød;

Penge:
 42 Donnerhans (gp)

Hvor er de dumme og naive. Stakkels fjolser. Når jeg 
sidder her ved bordet, og ser på deres ansigter, fryder 
jeg mig over, at ingen af dem kender til min 
hemmelighed.

Det  er  sjovt  at  tænke  på,  at  disse  fem intet-anende 
personer vil komme til at hjælpe mig, uden at de selv 
er klar over det. Jeg vidste, at det kunne betale sig at 
blive  hyret  som Paladsets  troldmand.  Ok,  jeg  skulle 
måske  tjene  under  den  daværende  kejser  Morriam, 
men det kejserlige palads er ikke noget dårligt sted at 
arbejde som troldmand, og jeg fik trods alt fusket mig 
adgang til  vigtige  oplysninger.  Havde det ikke været 
for  min  plads  som  palads-troldmand,  havde  den 
gamle ypperstepræst nok ikke udvalgt mig til  denne 
særlige opgave. Det gamle fjols.

Som om jeg ville lade den gnalling til Morriam blive 
til  en  guddom.  Aldrig!.  Det  har  han  ikke  gjort  sig 
fortjent til. Det skal være løgn. 

Det er ikke uden grund, at Morriam og hans folk tabte 
krigen,  og  at  den  tossegode  Gernialf  nu  sidder  på 
tronen.  Og  hvor  er  Morriam nu?  Jeg  spørger  bare. 
Hans krop er ødelagt  og hans sjæl fanget i  en dum 
krystal.  Ha,  han  var  selv  uden  om  det  hvis  nogen 
skulle spørge mig. Men jeg har en plan.
Jeg vil selv være guddommelig. Selvfølgelig vil jeg det. 
Nu  har  jeg  forsøgt  i  mange,  mange  år  på  at  opnå 
guddommelig status, og hver gang jeg har været nær 
målet, er en simpel gruppe eventyrere kommet og har 
spoleret mine planer. Fordømt. Men ikke denne gang. 
Ikke nu.
Nu skal det lykkes.
Jeg vil hjælpe de stakkels fjolser med deres plan lige til 
det sidste, og når tiden er inde vil jeg forsøge at skifte 
Morriams sjæl i krystallen ud med min egen. Derved 
er det min sjæl, der bliver sendt ind i gudens krop, og 
mig der får Jelvvatars guddommelige kræfter.
Men hvad med min krop,  og hvordan præcis bytter 
jeg sjælene om, uden at de andre opdager noget. Det 
ved jeg endnu ikke, men hvis jeg ser tiden an, finder 
jeg nok på noget.

Jeg skal nok få narret de andre tåber. 
Men hvad ved jeg egentlig om dem? Ja, jeg spørger 
bare. Man bør jo kende sin fjendes styrke, såvel som 
svaghed.

Wannic de Haplus:  En ridder og adelsmand der før 
Gernialfs  genindtagelse  af  tronen,  stod  Morriam 
meget nær. 
Han er yderst stille – faktisk har jeg ikke hørt han sige 
to  hele  sætninger  samlet.  Han  virker  meget 
eftertænksom, som om han går med nogle dybe, dystre 
overvejelser, men hvilke?
Fordømt.  Det  irriterer  mig,  at  jeg  ikke  kender  hans 
hemmelighed. Måske kunne jeg få en klemme på ham 
hvis jeg gjorde.
Citsym Lanoitpo al  Harp:  En særdeles veltrænet tyv. 
Han bærer en ret mystisk maske. Jeg ville godt vide, 
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hvordan han egentlig ser ud under den. Efter sigende 
skulle  han  have  arbejdet  i  Morriams  hemmelige 
efterretningstjeneste.  Det  er  blandt  andet  derfor  vi 
andre ikke har hørt noget om ham tidligere. Han er 
særligt udvalgt til  denne opgave,  men er vi ikke alle 
det? Jeg håber for ham,  at  han er så god,  som han 
siger, han er, for jeg har tænkt mig at holde øje med 
ham.
Ziria:  En  præstinde  af  Rogælcon,  guden  for  orden, 
magt  og  tyranni.  En  ond  gud  kalder  nogen  ham. 
Tosser kalder jeg dem der siger det. De har slet ikke set 
hvad ondskab egentlig er.
Ziria er hengiven og loyal over for sin gud. Det er kun 
godt,  så  ved  jeg  hvor  jeg  har  hende.  Hun  er 
ypperstepræstens  mest  betroede lærling  –  endnu en 
god ting for mig. Måske kunne jeg få en klemme på 
ypperstepræsten gennem hende.
Halvados de Gaidon: Ha, her er et fjols man kan stole 
på.  En  mørk  paladin.  En  naiv  tilbeder  og  tjener  af  
Rogælcon. Delt mellem sin tro på sin onde gud og sin 
loyalitet til en allerede død kejser.
Kan det være bedre. En person man kan vende ryggen 
til, og vide at han aldrig vil kunne finde på at stikke én 
ned  bagfra.  For,  uha  da,  så  ville  han  bryde  hans 
æreskodeks. Fjols!. 
Qe-am Zolde: Endnu en simpel kriger. Ham her, er et 
så hjernedødt eksemplar af  slagsen, at han rent faktisk 
var livvagt for Morriam da han var kejser.
Tåbeligt! Tænk sig at sværge, at man ville give sit liv 
for at redde en anden person.
Jeg  tror  faktisk  at  han  virkelig  kan  lide  den  gamle 
kejser Morriam. Ynkelige svans.
 

Spells:
1st level (4+1 per day)
   +    Shield
      Burning Hands
      Cantrip
      Change Self
      Wall of fog
      Feather Fall
   +    Color Spray
      Hold Portal
      Light
      Magic Missile
      Phantasmal Force
      Shocking Grasp
      Tenser´s Floating Disc

2nd level (2+1 per day)
    Alter Self
    Blindness
    Fog Cloud
    Flaming Sphere
    Hypnotic Pattern
    Improved Phantasmal Force
    Invisibility
    Levitate
 +   Web
    Mirror Image
    Ray of Enfeeblement
    Shatter

3rd level (2+1 per day)
    Dispel Magic
 +   Vampiric Touch
    Feign Death
    Fireball
    Haste
    Melf´s Minute Meteors
    Invisibility 10’ Radius
    Spectral Force
    Ligthning Bolt
    Water Breathing
    Wraithform
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Race: Human Alignment: Lawful Evil
Class: Fighter/Thief Level: 6/7
Sex: Male Age: 31
Height: 181 cm Weight 81

STR: 17 INT: 11
DEX: 18 WIS: 12
CON: 16 CHR: 16

Open Doors: 10              Bend Bars/Lift Gates:  13%
System Shock: 95%         Resurrection Survival: 96%

Hit Points:    42   Saving Throws
Wounds: paral./poison 11

rod,staff,wand 12
petr./polym. 11

breath weapon 13
spells 13

ArmorClass               1 (Leather armor + 3)  

Melee Combat: Base THACO: 15
Weapon # ATT THAC0 Damage Speed
Short  sword+  2 
of backstabbing

3/2 11 1d6+5/ 
1d8+5

-1

Daggert +5 3/2 8 1d4+8/ 
1d3+8

-5

Dagger 3/2 13 1d4+3/
1d3+3

0

Missile Combat:
Weapon #ATT THAC0 Damage Speed
Short Bow +3 1 10 1d6+4/ 

1d6+4
3

Dagger +5 3 7 1d4+8/
1d3+8

-5

Dagger 3 12 1d4+3/
1d3+3

0

Thief  Abilities:
Pick Pockets 40 Move Silently 50
Open Locks 45 Hide in Shadows 55
Find Traps 55 Detect Noise 75
Read Lang. 15 Climb Walls 65

“Mit liv for Kejserens.”
Sådan  lød  mit  kodeks.  Sådan  lød  min  opgave,  og 
alligevel lykkedes det for mig at fejle.
Min opgave som kejser Morriams livvagt var simpel. 
Beskyt  kejseren med dit  eget  liv.  Jeg var god til  mit 
arbejde.  Indtil  flere  gange  har  jeg  ladet  min  krop 
modtage hug og  skud,  der  var  tiltænkt  kejseren.  På 
trods  af  min  fulde  opmærksomhed,  lykkedes  det 
alligevel  for  en  dum  eventyrgruppe  at  smække  en 
magisk krystal i hovedet på Morriam og derved fange 
hans sjæl.
Men jeg forstår det ikke, for reelt burde Morriam ikke 
længere være i live. Hans krop er ødelagt og hans sjæl 
fanget.  Det  mystiske  er  så  bare,  at  den  magiske 
Livssten som jeg bærer i  en kæde om halsen,  stadig 
lyser.  Hvis  Morriams  sjæl  virkelig  er  fanget,  ville 
Livsstenen blive helt  sort.   Men det må jo  betyde at 
Morriams sjæl stadig er fri.
Men hvor er Morriam så?. Hvorfor har han ikke givet 
sig til kende?. 
Måske kunne han i dette øjeblik befinde sig et sted i 
nærheden. 
En ting ved jeg dog. Morriams to andre Livvagter er 
døde, så reelt er jeg den eneste, der ved, at Morriam 
stadig  er  i  live.  Udover  ham  selv  selvfølgelig,  og 
eftersom han ikke har gjort opmærksom på sig selv, 
går jeg ud fra, at det er hans plan, at ingen skal have 
noget at vide. Endnu.
Men hvorfor dette narrespil?. Hvad er hans plan?.  
Hvad  med  Ypperstepræstens  plan?.  At  fange  guden 
Jelvvartars sjæl i Krystallen og derved sætte Morriams 
sjæl ind i gudens krop. Hvad vil der ske,  hvis det ikke 
er Morriam der er i Krystallen?.

Jeg må ikke vise over for de andre, at jeg aner uråd. 
Indtil videre må jeg spille med i legen.
I  mellemtiden må jeg håbe at Morriam vil  kontakte 
mig.  Eller måske at jeg finder ud af  hvor – og ikke 
mindst – hvad han er.
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Kelov D´Artole: En af  paladsets gamle troldmænd. Jeg 
har set ham et par gange i Kejserpaladset, dengang da 
Morriam  regerede.  Han  virkede  dog  ikke  særlig 
engageret  i  troldmændenes  aktiviteter  dengang.  Han 
var ikke én man lagde mærke til, Det er altid dem der 
er de farligste.
Jeg  forstår  ikke,  hvorfor  han  er  blevet  udvalgt  til 
denne gruppe. ?
Citsym Lanoitpo al  Harp: En særdeles veltrænet tyv. 
Han  bærer  en  ret  mystisk  maske.  Jeg  hader  det!.  I 
Morriam  regeringstid  ville  sådan  noget  ikke  have 
været  tilladt.  Han  er  med  i  Morriams  hemmelige 
efterretningstjeneste, og efter hvad jeg har hørt, en af  
de bedste. Men vi får se, Maskemand, hvem af  os der 
er bedst når det kommer til stykket.
Ziria Andrilica: Ypperstepræst Kharkhils lærling. Jeg 
har kun set Ziria en par gange før i paladsets tempel. 
Hun er yderst hengiven over for Kharkhil, og er meget 
fanatisk i  hendes tilbeden af  hendes gud. Måske jeg 
med tiden med hendes hjælp kan finde ud af,  hvad 
der er blevet af Morriam.
Halvados de Gaidon: En af  Morriams Sortriddere og 
en  mørk  paladin.   Halvados  tilhørte  én  af 
adelsfamilierne fra dengang Morriam var kejser. Han 
var yderst loyal overfor Morriam, men derudover også 
for hans gud, Rogælcon. Gad vide, hvilken side han vil 
vælge,  hvis Morriam bliver til  en guddom. Morriam 
eller Rogælcon?. 
Gad vide om der egentlig ikke ville blive konkurrence 
imellem de to?
Wannic  de  Haplus: En  af  Morriams  gamle 
adelsmænd.  Han er en dygtig  kriger,  næsten lige  så 
dygtig som Morriam var. Han virker dog noget dyster 
for tiden. Gad vide om han ikke bryder sig om den 
plan, vi snart skal til at udføre.
Men jeg skal nok holde et vågent øje med ham.

Weapon Proficiencies:
Dagger (specialized), Short sword (specialized), 
Dagger.

Non-Weapon Proficiencies:
Alertness  (13),  Endurance  (16),  Running  (10), 
Observation(11), Reading Lips (9)

Udstyr:
Short sword+ 2 of  backstabbing;  Daggert  +5;  Short 
Bow  +3;  Leather  armor  +  3;  Morriams  Livssten; 
Thives` picks; Spyglass; Vandrestøvler; Alm. tøj; Bælte; 
Fyldte Vandskind; Sort kappe; Soveskind; Tørret kød.
20 pile til buen i kogger.
8 Kastedaggerter i bæltet. 

Short sword of  Backstabbing:
Med dette sværd kan man backstabbe,  som om man 
var 4 levels højere en man egentlig er. I dette tilfælde 
betyder et backstab derfor:
#ATT: 1;  THAC0: 3*;  Dam x 4  
*) Alt inklusiv. 

Morriams Livssten:
Dette er en lille sten i en halskæde der lyser med en 
rød skær, så længe Morriam er i live.
Dør  Morriam vil  stenen øjeblikkeligt  blive  mørk  og 
livløs.  

Dagger + 5 og leather armor + 3.
Begge ting er gaver fra Morriam til Qe-am, som han 
kunne bruge når han skulle bevogte Morriams liv.
Daggerten er yderst effektiv i nærkamps situationer og 
kan  med  en  hurtig  håndevending  eliminere  enhver 
trussel der kommer for tæt på Morriam.

Penge:
42Donnerhans (gp)
50 Gertumariner (sp)
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Race: Half-drow Alignment: Lawful Evil
Class: Priest Level: 6
Sex: Female Age: 29
Height: 169 cm Weight: 52 kg

STR: 10 INT: 15
DEX: 17 WIS: 16
CON: 13 CHR: 16

Open Doors:     6 Bend Bars/Lift Gates:  2 %
System Shock:  85 % Resurrection Survival: 90 %

Hit Points: 34 Saving Throws
Wounds: paral./poison 9

rod,staff,wand 13
petr./polym. 12

breath weapon 15
spells 14

Melee Combat:
Weapon #ATT THAC0 Damage Speed
Sickle +3 1 15 1d4+4/

1d4+3
1

Scourge of Venom* 1 18 1d4/
1d2

5

*) Ramt → afværgeslag mod gift eller 2d4 yderligere i skade

Armor Class:        5      (Ring of Protection +2)

Weapon Proficiencies:
Sickle (segl); Scourge (nihalet pisk); 
Two-Weapon Style ×2

Non-Weapon Proficiencies:
Read/Write (16); Religion (16); Healing (15);
Swimming (10); Ancient History (14)

Udstyr:
Gold Sickle +3 (guldsegl); Scourge of Venom (forgiftet 
nihalet pisk); Ring of Protection +2;
mørkeblå silkekappe; sort silkekjole; medaljon med 
Rogælcon symbol; bæltetaske;

Penge:
5 Kejser (pp)
32 Donnerhans (gp)
4 Gertomariner (sp)
7 Kistor (cp)

Det  er  jo  det  rene  vanvid!  Har  Kharkhil  mistet 
forstanden? Jeg håber sandelig han ved hvad han gør. 
Hvis  han  gør  Moriam  til  gud,  vil  alle  Rogælcons 
tilbedere måske vælge at tilbede ham i stedet. Ganske 
vist fjerner vi Rogælcons værste fjende, Jelvartar, men 
er  det  ikke  bedre  at  have  en  fjende  man  kender  i 
forvejen, fremfor en ven, der af  magtbegær vender sig 
imod dig?
Moriam var jo ikke ligefrem kendt for at have et lavt 
ambitionsniveau.  Altid  ville  han  have  mere  magt. 
Måske  var  det  årsagen  til,  at  attentatet  mod  ham 
lykkedes.
Jeg  ved  ikke,  om  det  er  Rogælcon,  der  har  givet 
Kharkhil den her idé, men jeg har på fornemmelsen, 
at han selv har fostret den.
Det kan jo være, at jeg ikke har fået alle detaljer af  
planen  at  vide,  så  måske  dømmer  jeg  Kharkhil  for 
tidligt. Han har jo trods alt mange års erfaring. Men 
stadigvæk…
Og så  den  måde  planen  skal  udføres  på!  Havde  vi 
endda bare kunnet nøjes med at tage folk fra kirken 
med.  Situationen ville  se  meget  lysere  ud,  hvis  ikke 
også Moriams egne folk – ja og så også folk udefra – 
var med på opgaven. Der er alt for meget der kan gå 
galt!
Men selvfølgelig kan gevinsten så også være så meget 
større…

Noter:
Rogælcon: Din  gud,  der  som  den  mægtigste  af 
Envirôns  onde  guder,  har  som sine  mål  at  fremme 
ondskab, men også orden, gennem undertrykkelse og 
tyranni.  Hans  kirke  skal  styre  kontinentet,  thi  adel, 
borger og bonde ved ikke hvad de gør. Adelen er et 
glimrende redskab til at kontrollere resten af  folket, 
og er derfor kirkens vigtigste allierede – sålænge den 
ikke får tåbelige idéer om, hvem der bør sidde med 
den reelle magt.
Jelvartar: Rogælcons  rival,  der  er  den  mægtigste 
blandt de gode guder. Hans kirke ønsker, at godhed og 
orden  skal  herske  på  Envirôn,  med  frihed  og 
næstekærlighed som sine redskaber. En metode, som 
din  kirke  finder  for  langsommelig  og  en  åben 
invitation til at lade uorden vælte ind over Envirôn, og 
lade folket gå til i dovenskab og frådseri.
Moriam: Den  nu  afsatte  kejser,  der  blev  hjulpet  til 
magten af din kirke. Hans sjæl blev fanget i en krystal, 
der nu er forsvundet.
Gernialf: Den nu genindsatte kejser, der bliver støttet 
af Jelvartars kirke. 
Kharkhil: Ypperstepræsten for Rogælcons kirke og din 
mester.  Efter  Jelvartars  kirke  rensede  ud  efter 
Moriams  korte  tid  som  kejser,  mistede  Rogælcons 
kirke mange af  sine højpræster,  og derfor er du nu 
den,  som  står  til  at  skulle  overtage  pladsen  efter 
Kharkhil, når han ikke længere er i stand til at styre 
kirken.
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De Andre:
Citsym: Jeg finder ham dybt foruroligende. Hvorfor er 
han med? Ja det er meget muligt, at vi kan få brug for 
hans særlige evner, men hvad er de helt præcist? Og 
så denne maske. Den skræmmer mig. Det er i det hele 
taget som om, han udstråler… hmm, uorden?
Halvados: En  trofast  og  loyal  Tempelridder  for 
Rogælcon. Men han er endnu så ung og så… tåbeligt 
ivrig efter at vise sit værd! Vil han i et svagt øjeblik 
svigte  sin  gud for  at  tjene  sin  kejser?  Jeg  må støtte 
ham, så han senere kan hjælpe mig til  at forhindre 
dette komplot mod vores gud.
Kelov: Han  er  uden  tvivl  en  dygtig  troldmand,  når 
Kharkhil har udvalgt netop ham. Medmindre han var 
den eneste der kunne overtales. Det er nok klogest at 
være  forsigtig.  Man  ved  jo  ikke,  om  han  har 
personlige  ambitioner  –  det  plejer  hans  slags  jo  at 
have.  Og  det  er  sjældent  de  falder  sammen  med 
kirkens interesser.
Qe-Am: En  fascinerende  mand.  Han  sanser  er 
spændte som rovdyrets. Hans hengivenhed til kejseren 
kender  ingen  grænser.  En  mand,  der  vil  dø  for  et 
andet  menneske,  og  vil  gøre  det  med  stolthed.  En 
mand, som man kun kan beundre.
Wannic: Én  af  Moriams  vasaller,  der  formentlig  er 
med for at kontrollere,  at  alt  går rigtigt til.  Det kan 
blive  interessant  at  se,  om han  er  loyal  overfor  sin 
kejser til det sidste, eller om han er skræmt ved tanken 
om, at Moriam bliver til en gud. Et øjebliks vaklen kan 
i hvert fald udnyttes.

Specielle Færdigheder:
Half-drow: Sirias  fædrende  ophav  er  af  elvisk 
afstamning,  nærmere  bestemt  medlem  af  elvernes 
udstødte folk: sortelverne. 
Bemærk, at sortelverne på Envirôn ikke er sorte med 
hvidt hår og rødglødende øjne, men ligner almindelige 
elvere,  blot  med mørkt  hår  og ofte  en  mere gylden 
hudfarve end deres brødre.
Sirias mor er menneske, og hendes blandede blod er 
derfor  skyld  i,  at  hun  ikke  besidder  de  samme 
medfødte  kræfter,  som  andre  elvere.  Helt  uden 
talenter er hun dog ikke.
Præcis  Stedsans: Siria  har  en  evne  til  at  vurdere 
retninger og afstande med en utroligt præcision. Hun 
kender  instinktivt  et  steds  beliggenhed  i  forhold  til 
andre  steder,  ligesom  hun  kan  finde  rundt  på 
fremmede steder og i deres omgivelser.
Camouflage: Fra hendes faders forfulgte folk, har Siria 
arvet  evnen til  ikke at  blive  opdaget,  hvis  ikke hun 
ønsker  det.  Hun kan forsvinde i  skygger,  buskadser 
eller endog folkemængder. Der er 30 % chance for, at 
hun ikke opdages,  når hun således »flyder sammen« 
med omgivelserne.
Modstandskraft: Det  ædle,  om end urene,  blod,  der 
flyder i hendes årer, giver hende en evne til at optage 
og neutralisere magi, rettet imod hende. Der er således 
15 % chance for,  at  en formular rettet  imod hende, 
ingen effekt har.

Formularer:
Tallene i parentes refererer til sidetallene i Player’s Handbook.

1. grad
Antal pr dag: 5
     Command (199)
     Cure Light Wounds (199)
     Cause Light Wounds (199)
     Darkness (201)
     Detect Magic (199)
     Light (201)
     Protection from Good (201)
     Protection from Evil (201)
     Cause Fear (202)

2. grad
Antal pr dag: 5
     Charm Person (203)
     Heat Metal (205)
     Hold Person (205)
     Silence 15’ Radius (206)
     Spiritual Hammer (207)
     Withdraw (208)

3. grad
Antal pr dag: 2
  Cause Blindness or Deafness (209)
  Cause Disease (209)
  Cure Disease (209)
  Locate Object (211)
  Remove/Bestow Curse (213)
  Remove Paralysis (213)
  Summon Insects (214)
  Water Breathing (215)
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Race: Human Alignment: Lawful Evil
Class: Fighter Level: 7
Sex: Male Age: 33
Height: 175 cm Weight 75

STR: 18/9
5  

INT: 10

DEX: 16 WIS: 9
CON: 18 CHR: 16

Open Doors: 15 (3)         Bend Bars/Lift Gates:  35%
System Shock: 99%         Resurrection Survival: 100%

Hit Points:       82 Saving Throws
Wounds: paral./poison 11

rod,staff,wand 13
petr./polym. 12

breath weapon 13
spells 14

Melee Combat:
Weapon # ATT THAC0 Damage Speed
Scimitar +4 1  8 1d8+9/ 

1d8+9
1

Langsværd +2 1 10 1d8+7/ 
1d12+7

3

Dagger +3 1 9 1d4+8/ 
1d3+8

0

Missile Combat:
Weapon #ATT THAC0 Damage Speed
Dagger +3 2 9 1d4+8/1d3+8 0

Armor Class:      3       (Plate Mail)

Weapon Proficiencies:
Scimitar (specialized), Long sword (specialized), Dagger.

Non-Weapon Proficiencies:
Etiquette (16),  Riding (12),  Reading/Writing (11) Religion 
(9),  Engineering (7), Endurance (18), Hunting (8)

 “Mit navn er Wannic de Haplus,  fra Huset Haplus,  
tidligere  adelsmand  under  den  gamle  kejser 
Morriam.”

Hvor har jeg dog øvet mig på den præsentation mange 
gange og den virker virkelig.  Der er ingen,  der har 
fattet  mistanke.  Hvor  er  det  nemt  at  narre  dem. 
Ypperstepræsten og hans smarte planer. Uha, vi skal 
redde Morriam. Ha, hvis de bare vidste at jeg levede i 
bedste  velgående  og  sad  her  i  denne  simple 
adelsmands krop.
Men det gør de ikke, og det får de heller ikke at vide. 
Desuden ville ingen af  dem tro mig, hvis jeg fortalte 
dem, at jeg i virkeligheden er selveste kejser Morriam. 
Ikke i denne krop i hvert fald. Nej, så må jeg hellere 
opretholde maskeraden.
Havde  det  ikke  været  for  min  gamle  hoftroldmand 
havde jeg heller ikke været i live i dag. Jeg havde godt 
på fornemmelsen, at jeg ville få problemer med den 
dumme gruppe helte, som guden Jelvvartar havde sat 
op  imod  mig.  Derfor  var  der  ingen  der  fattede 
mistanke.    De latterlige  helte  troede,  at  de fangede 
min sjæl i Krystallen, men nej, troede de virkelig, jeg 
ville være så nem at besejre?.
Selvfølgelig var det ikke min sjæl, de fik, men derimod 
sjælen fra  mit  lille  kæledyr.  Min ravn.  Det  sørgede 
hoftroldmanden for.
Han sørgede også for at finde en krop, jeg kunne være 
i. Wannic de Haplus´ krop. En ikke helt dårlig krop, 
må jeg sige, dog selvfølgelig ikke nær så god som min 
gamle,  må jeg  med skam bekende.  Ærgerligt  at  den 
skulle komme i de gode magters varetægt.
Men jeg kan være ganske rolig,  når jeg kommer til 
magten igen, kan jeg få en hvilken som helst krop jeg 
vil  have.  Selvfølgelig  skal  jeg  til  magten  igen,  som 
kejser  og  hersker  over  Envirôn.  Denne gang får  jeg 
virkelig  Rogælcons  gunst.  Når  jeg  har  tilintetgjort 
godhedens  gud  Jelvvartar,  da  vil  jeg  blive  rigeligt 
belønnet. Men kun jeg. Kun jeg ved hvad der egentligt 
skal gøres. Ha, at tænke at de andre fjolser vil ophøje 
mig til gud i Jelvvartars sted. Ved de virkelig ikke at 
Rogælcon kun tillader én ond gud, og at deres planer 
er grov blasfemi. 
Jeg  ved  selvfølgelig  udmærket  godt,  at  hvis  jeg  selv 
bliver  til  en  guddom,  på  bekostning  af  Jelvvartars 
ødelæggelse, så vil alle de oprindelige guder gå imod 
mig, og straffe mig med en evighed i pinsel og smerte. 
Næ, jeg kan se mig tilfreds med pladsen som hersker 
over Envirôn.
 
Jeg  ved  dog,  at  Rogælcon  ville  blive  glad  hvis  jeg 
kunne fange Jelvvartars sjæl i Krystallen. Hvor svært 
kan det være. Ha, det er faktisk komisk, min lille ravns 
sjæl kommer ind i en guds krop. Men ikke længe. Så 
vil  den  vanskabning  af  en  guddom  hurtigt  blive 
tilintetgjort af de andre guder.

Jeg ved det kan lykkes, det skal lykkes.

Hvor svært kan det være!
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De Andre:
Kelov D´Artole: En af  paladsets gamle troldmænd. Jeg 
har set ham et par gange i Kejserpladset, dengang da 
jeg regerede. Han virkede dog ikke særlig arrangerede 
i troldmændnes aktiviteter dengang. Han var ikke en 
man lagde mærke til, derfor undre det mig at han er 
blevet udvalgt til denne gruppe. ?
Citsym Lanoitpo al  Harp: En særdeles veltrænet tyv. 
Han  bærer  en  ret  mystisk  maske.  Faktisk  må  jeg 
indrømme, at jeg ikke ved hvordan han egentligt ser 
ud  under  den.  Han  var  med  i  min  hemmelige 
efterretningstjeneste,  og en af  mine bedste folk.  Om 
han er den bedste, det vil tiden vise.
Ziria Andrilica: Ypperstepræst Kharkhils lærling. Jeg 
har kun set Ziria et par gange før i paladsets tempel, 
dengang jeg var kejser. Hun er yderst hengiven over 
for Kharkhil, og er meget fanatisk i hendes tilbedelse 
af hendes gud.
Jeg  forstår  ikke,  hvorfor  hun er  gået  med til  denne 
plan.  Hvis  jeg  selv  blev  en  guddom  som  Kharkhil 
ønsker det, så ville jeg jo blive en slags konkurrent til 
Rogælcon. Ziria må da kunne indse at dette er imod 
hendes  guds  ønske,  eller  har  ypperstepræstens 
storslåede visioner blændet hende?
Halvados de Gaidon: En af  mine tidligere Sortriddere 
og  en  mørk  paladin.   Halvados  tilhørte  en  af 
adelsfamilierne fra  dengang jeg  var  kejser.  Han  var 
yderst loyal over for mig, men derudover også for hans 
gud, Rogælcon. Gad vide, hvilken side han ville have 
valgt,  hvis  jeg  selv  blev  til  en  guddom.  Mig  eller 
Rogælcon? 
Qe-Am Zolde: Her er en jeg helt sikkert kan stole på. 
Qe-Am var med i min gamle livgarde, og jeg ved at 
han til  hver  en  tid  vil  give  sit  liv  for  at  redde mit. 
Problemet er desværre, at jeg jo skal forestille at være 
“død” og min sjæl fanget. Spørgsmålet er nu blot om 
det er muligt for mig at overbevise ham om, at jeg i 
virkeligheden befinder mig i denne tåbelige krop. 
En  god  hjælp  er  en  af  mine  Livssten,  som  Qe-Am 
bærer  i  en  kæde  om  halsen,  ligesom  mine  andre 
Livvagter. Så længe jeg er i live vil stenene lyse op. Gad 
vide om hans gør det?.
Gad vide om han er klar over sagens sammenhæng?

Udstyr:
Scimitar  +4;  Langsværd  +2;  Dagger  +3; Plate  mail; 
Vandrestøvler;  3  Vinskind;  Fyrtøj;  Lanterne;  Lampeolie  (2 
flsk); Soveskind; telt; Adelstøj med Morriams gardes symbol. 

Penge:
35 Kejser (pp); 
42 Donnerhans (gp); 
10 diamanter à 100 gp
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