
Legenden om ... 

Velkommen til scenariet Legenden om ... 

En hyldest til Robert E. Howards Conan-
historier. 

Et Sword & Sorcery-scenarie til Viking-Con 
27 af Troels Ken Pedersen og Morten Greis 
Petersen.

Scenariet er for en spilleder og fire 
spillere, det er skrevet til D&D 4th ed.-
reglerne. 

Tekster af Robert E. Howard, billeder af 
Sidney Sime.

A touch on his tunic sleeve made him turn his head, scowling at the 
interruption. He saw a tall, strongly made youth standing beside him. 
This person was as much out of place in that den as a gray wolf among 
mangy rats of the gutters. His cheap tunic could not conceal the hard, 
rangy lines of his powerful frame, the broad heavy shoulders, the massive 
chest, lean waist and heavy arms. His skin was brown from outland suns, 
his eyes blue and smoldering; a shock of tousled black hair crowned his 
broad forehead. From his girdle hung a sword in a worn leather scabbard. 
Uddrag fra The Elephants Tower (1933) af Robert E. Howard.
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Foromtale

En britisk ekspedition fandt i 1917 en stele under udgravning i Irak. 
Stentavlen var slået i flere stykker, men arkæologerne fandt 
inskriptioner på et ældgammelt sprog. Stentavlen blev bragt til British 
Museum, hvor arkæologer og filologer i årtier har studeret den ældgamle 
tekst. De identificerede fire tekststykker på stelen, fire legender om 
helte, der satte deres præg på den hyborianske tidsalder, der fulgte 
Atlantis’ fald.

Bryllup i Shem er legenden om, hvorledes kærlighed i den hyboriske alder 
blev forgiftet af stygisk trolddom og slangegift fra en endnu ældre tid. 

Tyve i templet er legenden om, hvordan Ypperstepræsten Craterias’ mange 
rigdomme lokkede tyve til hans tempel, og om de ældgamle guder, hvis 
tjenere endnu vogtede over skattene 

Khoraj brænder! … og skæbnehjulet ruller tungt over tyrannen Mokai IV og 
alle hans værker, men brave helte kan redde sig guld og hæder fra 
katastrofen og ride op til magtens tinder.

Ruinen i ørkenen er legenden om en by, der stod prægtig indtil den dag, 
da Edderkopperne fra Leng kom. Nu ligger de skønne bygninger svøbt i 
sand, og indbyggernes klagehyl lyder i gaderne. Kun de mest vovemodige 
helte og gerrige tyve kommer hertil. 

Stelen står den dag i dag på British Museum. Et lille skilt fortæller 
publikum, at den er fundet i Irak, og at dens alder er ukendt. Spørger du 
en af museets professorer en sen nattetime, så kan han fortælle en 
prægtig historie om mægtige helte og glemte guder fra den hyborianske 
tidsalder, hvor Atlantis endnu var et vagt minde.

“Legenden om …” er et D&D 4th ed.-scenarie bestående af fire små 
historie for fire spillere og en spilleder. Erfaring med D&D 4th ed. 

Ikke nødvendigt. 
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In one of these dens merriment thundered to the low smoke-stained roof, 
where rascals gathered in every stage of rags and tatters--furtive cut-
purses, leering kidnappers, quick-fingered thieves, swaggering bravoes 
with their wenches, strident-voiced women clad in tawdry finery. Native 
rogues were the dominant element--dark-skinned, dark-eyed Zamorians, with 
daggers at their girdles and guile in their hearts. But there were wolves 
of half a dozen outland nations there 
as well. There was a giant 
Hyperborean renegade, taciturn, 
dangerous, with a broadsword strapped 
to his great gaunt frame--for men 
wore steel openly in the Maul. There 
was a Shemitish counterfeiter, with 
his hook nose and curled blue-black 
beard. There was a bold-eyed 
Brythunian wench, sitting on the knee 
of a tawny-haired Gunderman--a 
wandering mercenary soldier, a 
deserter from some defeated army. And 
the fat gross rogue whose bawdy jests 
were causing all the shouts of mirth 
was a professional kidnapper come up 
from distant Koth to teach woman-
stealing to Zamorians who were born 
with more knowledge of the art than 
he could ever attain. 

Uddrag fra The Tower of the Elephant 

(1933) af Robert E. Howard.

Sword & Sorcery
Dette scenarie henter sin inspiration fra den litterære side af Sword & 
Sorcery-genren, subgenre under fantasy-genren, som den udvikledes i den 
første halvdel af det 20. århundrede. Det er en genre, som i film og 
tegneserier er blevet forvansket til ukendelighed gennem diverse barbar-
film med muskuløse mænd i lændeklæde eller bjørneskindsunderbukser.
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Sword & Sorcery ligger langt fra high fantasy-genren, som vi kender så 
godt fra Ringenes herre, eller fra de fleste Forgotten Realms-
supplementer. Det er ikke den episke kamp mellem godt og ondt, som kaster 
imperier i ruiner, og lader nye riger rejse sig, men derimod er det den 
umiddelbare kamp for overlevelse her og nu, det gælder. Den er en genre, 
hvor trolddom og overtro hersker i en ellers rationel verden, og hvor 
trolddom er baseret på skumle kunstner og mørke pagter med væsner, hvis 
ælde knapt kan begribes. 

Robert E. Howards Conan-historier er arketypiske inden for denne genre, 
men det gælder om at holde sig til de oprindelige forfattere, og ikke til 
andres genfortællinger i film og tegneserier, eller til andres 
videredigtninger af sammen da ånden i de historier meget let går tabt. 
Andre relevante historier er Michael Moorcocks Elric-historier og Fritz 
Leiberts Fafhrd and Grey Mouser-historier.

Til scenariet er der en række temaer, som vi gerne vil have frem:
Akronologisk 
Conan-historierne er ikke skrevet kronologisk, og de skal heller ikke 
læses kronologisk. Som læsere ved vi, at Conan begynder sit liv som 
barbar, og at han i sin levetid både er røver, pirat og lejesoldat, 
indtil han ender sin karriere som konge. På samme måde er både 
rækkefølgen og kronologien fri mellem de fire legender i scenariet, da de 
alle sammen udspiller sig et sted mellem den indledende og den 
afsluttende historie.

Nærhistorisk fortid
Den hyboreanske tidsalder er en fjern tidsalder, men det er historier, 
som på et plan skal forestille, at udspille sig i vores verdens fortid, 
og ikke i en parallelverden eller i en fantasyverden. Det er en tid, hvor 
Atlantis er sunket i havet, og det udspiller sig antageligvis for mere 
end 10.000 år siden – og derfor er så mange stednavne genkendelige, de 
har en direkte parallel til vores historiske fortid. Denne verden har et 
åndsfællesskab med flere andre forfattere, herunder Lovecraft, og de 
kosmiske rædsler, der findes i Cthulhu-mythossen, er også at finde i den 
hyboreanske tidsalder.
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Det følgende uddrag er for at give en fornemmelse af, hvilken forhistorie 
der går forud for vores historiske tid. Den hyboreanske tidsalder slutter 
omtrent der, hvor de ældste oldtidskulturer bliver kendt i moderne 
historieskrivning, nemlig ved summererne, hvis tidsalder omtrent er 
perioden fra 7000 til 4000 år siden.

Uddrag fra Robert E. Howards Hyborean Age-essay (1930'erne):
Of that epoch known by the Nemedian chroniclers as the Pre-Cataclysmic 
Age, little is known except the latter part, and that is veiled in the 
mists of legendry. Known history begins with the waning of the Pre-
Cataclysmic civilization, dominated by the kingdoms of Kamelia, Valusia, 
Verulia, Grondar, Thule and Commoria. These peoples spoke a similar 
language, arguing a common origin. There were other kingdoms, equally 
civilized, but inhabited by different, and apparently older races. 

[...]

The Thurian civilization was crumbling; their armies were composed 
largely of barbarian mercenaries. Picts, Atlanteans and Lemurians were 
their generals, their statesmen, often their kings. Of the bickerings of 
the kingdoms, and the wars between Valusia and Commoria, as well as the 
conquests by which the Atlanteans founded a kingdom on the mainland, 
there were more legends than accurate history.

Then the Cataclysm rocked the world. Atlantis and Lemuria sank, and the 
Pictish Islands were heaved up to form the mountain peaks of a new 
continent. Sections of the Thurian Continent vanished under the waves, or 
sinking, formed great inland lakes and seas. Volcanoes broke forth and 
terrific earthquakes shook down the shining cities of the empires. Whole 
nations were blotted out.

[...]

A thousand years after the lesser cataclysm, the western world is seen to 
be a wild country of jungles and lakes and torrential rivers. Among the 
forest-covered hills of the northwest exist wandering bands of ape-men, 
without human speech, or the knowledge of fire or the use of implements. 
They are the descendants of the Atlanteans, sunk back into the squalling 
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chaos of jungle-bestiality from which ages ago their ancestors so 
laboriously crawled. To the southwest dwell scattered clans of degraded, 
cave-dwelling savages, whose speech is of the most primitive form, yet 
who still retain the name of Picts, which has come to mean merely a term 
designating men--themselves, to distinguish them from the true beasts 
with which they contend for life and food. It is their only link with 
their former stage. Neither the squalid Picts nor the apish Atlanteans 
have any contact with other tribes or peoples. 

[...]

Five hundred years later the kingdoms of the world are clearly defined. 
The kingdoms of the Hyborians--Aquilonia, Nemedia, Brythunia, Hyperborea, 
Koth, Ophir, Argos, Corinthia, and one known as the Border Kingdom--
dominate the western world. Zamora lies to the east, and Zingara to the 
southwest of these kingdoms--people alike in darkness of complexion and 
exotic habits, but otherwise unrelated. Far to the south sleeps Stygia, 
untouched by foreign invasion, but the peoples of Shem have exchanged the 
Stygian yoke for the less galling one of Koth. 

[...]

Another five centuries and the Hybori peoples are the possessors of a 
civilization so virile that contact with it virtually snatched out of the 
wallow of savagery such tribes as it touched. The most powerful kingdom 
is Aquilonia, but others vie with it in strength and mixed race; the 
nearest to the ancient root-stock are the Gundermen of Gunderland, a 
northern province of Aquilonia. But this mixing has not weakened the 
race. They are supreme in the western world, though the barbarians of the 
wastelands are growing in strength. 

[...]

The ancient Sumerians had no connection with the western race. They were 
a mixed people, of Hyrkanian and Shemitish bloods, who were not taken 
with the conquerors in their retreat. Many tribes of Shem escaped that 
captivity, and from pure-blooded Shemites, or Shemites mixed with 
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Hyborian or Nordic blood, were descended the Arabs, Israelites, and other 
straighter-featured Semites. The Canaanites, or Alpine Semites, traced 
their descent from Shemitish ancestors nuxed with the Kushites settled 
among them by their Hyrkanian masters; the Elamites were a typical race 
of this type. The short, thick-limbed Etruscans, base of the Roman race, 
were descendants of a people of mixed Stygian, Hyrkanian and Pictish 
strains, and originally lived in the ancient kingdom of Koth. The 
Hyrkanians, retreating to the eastern shores of the continent, evolved 
into the tribes later known as Tatars, Huns, Mongols and Turks. 

Ingen hjælp udefra
Vore helte må klare sig med det, de har. Der er ingen guder, der kommer 
folk til undsætning, og derfor heller ingen clerics blandt 
spilpersonerne, og ligeledes ingen gamle, magtfulde troldmænd eller 
venligsindet kavaleri, som står på spring for at undsætte en. Ingen 
stater eller love hjælper dem, de må selv påtvinge deres omgivelser 
orden, mening eller retfærdighed gennem deres egne handlinger.

”Helte”
Spilpersonerne er ikke rendyrkede helte, de er handlingens mænd og 
kvinder. De er ressourcefulde og målrettede, men de er ikke forkæmpere 
for det gode. De er ofte outsidere, fremmede i de samfund, hvor de har 
deres eventyr. De drives efter deres egen livslyst, og ikke af store 
idealer om retfærdighed, sandhed og det gode, og de er i den forstand 
”anti-helte”.

Det overnaturlige er mørkt og farligt
Fornuft og videnskab er erstattet af overtro og anvendelsen ar mørke 
kræfter. Trolddom består ofte af indviklede og skumle ritualer, pagter 
med rædsler fra en steder, som det fornuftige menneske skælver ved at 
forsøge at begribe. Det er en ældgammel verden, hvor troldmændene trækker 
på lærdom, der stammer fra forsvundne Lemuria og Mu. Trolddom er 
skummelt, farligt og noget, der skal omgås varsomt. Ligeledes er der 
ingen guddommelig kraft, der skæbnebestemmer vore helte til deres 
storhed. Gudernes eksistens er irrelevant for heltenes handlinger.
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Murilo saw that the barbarian had locked his legs about the ape-man's 
torso and was striving to maintain his position on the monster's back 
while he butchered it with his poniard. Thak, on the other hand, was 
striving to dislodge his clinging foe, to drag him around within reach of 
the giant fangs that gaped for his flesh. In a whirlwind of blows and 
scarlet tatters they rolled along the corridor, revolving so swiftly that 
Murilo dared not use the chair he had caught up, lest he strike the 
Cimmerian. And he saw that in spite of the handicap of Conan's first 
hold, and the voluminous robe that lashed and wrapped about the ape-man's 
limbs and body, Thak's giant strength was swiftly prevailing. Inexorably 
he was dragging the Cimmerian around in front of him. The ape-man had 
taken punishment enough to have killed a dozen men. Conan's poniard had 
sunk again and again into his torso, shoulders, and bull-like neck; he 
was streaming blood from a score of wounds; but, unless the blade quickly 
reached some absolutely vital spot, Thak's inhuman vitality would survive 
to finish the Cimmerian and, after him, Conan's companions.

Conan was fighting like a wild beast himself, in silence except for his 
gasps of effort. The black talons of the monster and the awful grasp of 
those misshapen hands ripped and tore at him, the grinning jaws gaped for 
his throat. Then Murilo, seeing an opening, sprang and swung the chair 
with all his power, and with force enough to have brained a human being. 
The chair glanced from Thak's slanted black skull; but the stunned 
monster momentarily relaxed his rending grasp, and in that instant Conan, 
gasping and streaming blood, plunged forward and sank his poniard to the 
hilt in the ape-man's heart.

Uddrag fra Rogues in the House (1934) af Robert E. Howard.

Ikke dit gennemsnitlige fantasy-scenarie
Du finder således ingen elvere, dværge eller hobbitter, der er ikke 
troldmænd i hjørnet, der sidder rede til at sende folk på en mission, og 
det onde truer ikke verdens orden igen. Ej heller er der en forræder i 
gruppen, eller intriger mellem spilpersonerne.
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Legender i praksis, eller, hvordan kører man det?

Dette scenarie indeholder elementer af både historiefortælling og taktisk 
kamp-spil (D&D 4th), men scenariets formål er ramme fornemmelsen af de 
gode, gamle Conan-historier og give spillerne en rigtig god Conan-
oplevelse i R. E. Howards ånd. Nye fans kan også starte her, og lære at 
elske Sword & Sorcery på den gammeldags manér: sex, vold, gru og mest af 
alt: Lidenskabelige mænd og kvinder, der kæmper for deres drømme uden at 
lade pænhed og konventioner komme i vejen. Til det formål anvendes 
historiefortællingen til at anbringe Vore Helte i en større sammenhæng, 
der viser hvad de kæmper for, og ikke blot kampen selv, mens det taktiske 
kamp-spil bruges til at lokke den elementære spænding ud af kamp på liv 
og død.

Hver helt har en legende. Vi véd, hvad der er gået forud for de 
historier, vi spiller, og vi véd også hvad det ender med! Ligesom i de 
gamle Conan-historier, hvor der hentydes til at han endte som konge, før 
man vender tilbage til hans ungdommelige vovestykker og den egentlige 
novelle. Undervejs fyldes der kød på heltenes legender ved at spillerne 
skriver handlingen undervejs ind i heltenes historier efter hvert under-
scenarie. Når I er færdige med at spille, læser I legenderne højt for 
hinanden. Det kan være en god ide at udveksle ideer og hjælpe hinanden, 
når spillerne skriver teksterne, læs en eller to historier højt som 
inspiration.

Der er fire små scenarier. Med lidt stramme balder skulle det være 
muligt at spille dem alle sammen. Til slut sidder spillerne med nogle 
fine små legender. Der er fire helte, og scenarierne repræsenterer de 
fire gange, hvor skæbnens luner fører dem sammen. Ellers er de ikke noget 
”party”. Efter hvert scenarie ”resetter” I spilpersonerne, hvad end skade 
de har lidt eller udstyr de har samlet op undervejs, bærer ikke over i 
næste scenarie. Hvis en spilperson omkommer, gør det ikke noget, for 
”dødsfald” i scenarierne tæller ikke som ”dødsfald”, men det betyder i 
stedet, at spilpersonen har fejlet sin mission, og at han bliver båret 
derfra mere død end levende. Der holdes ikke rede på XP, erfaringer 
udredes i legenderne. Alle scenarierne består af en Skill Challenge og en 
kamp (eller to). Det anbefales klart, hvis ikke såvel spilleder som alle 
spillere er helt rutinerede ud i D&D 4th edition, at I starter med 
scenariet ”Khoraj Brænder!”, idet både udfordrings-delen og kampen er 

9



nogenlunde simple. Derefter kan I tage dem i fri rækkefølge. Der er intet 
krav til kronologisk sammenhæng, og det er ganske muligt at indlede et 
scenarie med ordene ”...to år tidligere” eller sådan noget.

Hvordan og hvorfor karaktererne er konstruerede
Vore Helte er level 2 karakterer. Dette er for at holde tallene, specielt 
antallet af Powers, nede på noget overskueligt. De er ”i virkeligheden” 
meget sejere end level 2, modstanderne er bare også tilpasset.

De er bygget på 28 pts. Point Buy, for at der skulle være råd til at 
skeje lidt mere ud, og fordi de...

...ikke har noget magisk udstyr. Ikke nogen Storm Bringers i disse 
historier.

Deres at-will attack powers er skåret ned fra tre til én hver (plus basic 
attacks), igen for at holde antallet af powers nede. Til gengæld har de 
fået to ekstra feats, en helt fri og en Skill Training Feat. Deres Skill 
Training er ikke skrevet på som egtl. feats, men det er derfor de har 
nogle skills fra uden for deres class-lister.

Level-begrænsningen er fjernet på multiclass feats, pga. det lave level, 
karaktererne er sat på.

Og nu til menuen:
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Menu: (vedlagt som bilag bagerst i scenariet)

Heltene:

-Thurgar den Tunge, barbarisk krigsherre fra det høje nord, og sin tids 
største militære geni. Han er for dem, der vil spille noget Conan-agtigt, 
men med mere hjerne end den nyere steroid-bøf udgave af ham.

-Morias den Sørgende, adelig og troldkyndig. Hvis man kan lide Elric, og 
synes at en noget dekadent, dyster og poetisk helt kunne være spændende, 
er Morias sagen. OK, rent ud sagt: Morias er ret emo. Og så kan Morias 
forøvrigt lige så vel være en noget feminin mand som en noget mandig 
kvinde, det bestemmer spilleren.

-Amhira fra Argos, blodtørstig piratdronning i eksil, på jagt efter hævn, 
ære og alt det guld, hun skal bruge til at opnå det. Piratdronningen er 
klassisk Sword & Sorcery, og har man lyst til at sparke røv uden at komme 
med undskyldninger, kunne Amhira være noget.

-Khortama fra Stepperne, spirituel rytternomade på en søgen efter sit 
folks skæbne. Khortama er den spirituelle og ærefulde barbar, som 
konfronterer civilisationen og dens dekadence med fordømmelse og en snert 
af fascination. Er man i slaget til lidt civilisationskritik, er Khortama 
sagen. Og Khortama kan lige så vel være klassisk bueskytte-amazone (og 
dermed selvsagt kvinde) som en ”almindelig” enmands-horde fra stepperne, 
det bestemmer spilleren.
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Scenarierne:

-Khoraj Brænder! handler om en desperat skattejagt i en by i oprør mod en 
væmmelig tyran. Temaet er skæbnens magt over storhed og fald, i kontrast 
med raske folks mulighed for at hæve sig op ved at gribe en chance og 
vove pelsen. Velegnet som intro-scenarie, for både udfordring og kamp er 
ret lige til.

Herefter er rækkefølgen helt fri.

-Bryllup i Shem handler om begær, lidenskab og forræderi. Et bryllup, 
hvor én af Vore Helte skal giftes, og de andre er gæster, går helt, helt 
galt. Og så er der en masse slanger... Udfordringen er forholdsvis 
simpel, mens kampen er ret udfordrende for de taktiske talenter.

-Ruinen i ørkenen er en hyldest til åndsfællesskabet mellem R. E. Howard 
og H. P. Lovecraft. Det er mest af alt et dystert stemningscenarie om 
civilisationens forfald og de tragiske menneskelige konsekvenser. 
Udfordringen er lidt kompliceret at håndtere, men kampene er forholdsvis 
simple (skønt ikke nemme!).

-Tyve i Templet handler om grådighed, og hvordan uovervejede træk kan 
have uforudsete konsekvenser. Det er en hyldest til særligt to af R.E. 
Howards Conan-historier. Udfordringen er ret avanceret, skønt kampen er 
ligetil.
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Rent praktisk om scenarierne.

Det meste står at læse i dem selv, men her er nogle generelle principper. 
Strukturen og slagene i udfordringerne bruges til at drive historierne 
frem. Hvis I skal nå det hele, er der brug for fokus og fremdrift!

Alle scenarierne starter med, at man danner sig et overblik over 
situationen: Hvad laver Vore Helte egentlig her? At de til tider har 
nogle ret meget mere pikante udgangspunkter end blot ”lad os sammen gå 
ned i den næste dungeons” er en del af charmen. Dyrk stemningen, når du 
som spilleder har ordet. Ved starten og af scenarierne kan generel Sword 
& Sorcery stemning og karakterernes temaer med fordel forfølges, under 
udfordringerne og når kampene rundes af er det tid til at gå efter 
scenariernes specifikke temaer. Ved afslutningen på scenarierne er det 
tid til at binde scenariernes og karakterernes temaer sammen.

Om sex, vold og komik når man skaber stemning i disse små Sword & 
Sorcery scenarier: Generelt er det en del af charmen, at S&S ikke er 
pænt. Det er ikke meningen at det skal blive porno-agtigt, men det er OK 
at både spilpersoner og biroller er seksuelle væsner, og nogen gange må 
det godt dampe lidt af begær, såsom i Bryllup i Shem og i et par 
flashbacks i Tyve i Templet. Vold skal være fed action, men det bliver 
bedst, hvis det ikke er antiseptisk. Når folk dør, gør det ondt på dem! 
Slagmarken dækkes af blod, indvolde og lig, selvom brikkerne forsvinder. 
En enkelt sætning om, at en spilperson får en modstanders varme blod i 
hovedet, idet modstanderen hugges ned, rækker langt. På steder såsom den 
første kamp i Ruinen i ørkenen må det gerne være lidt grufuldt. Det er 
også OK, at der af og til opstår morsomme og absurde situationer, og det 
må man godt grine af. Men lad være med at spille efter at fremprovokere 
latter, det dræber spændingen.

Om udfordringer: Jeg vil anbefale, at I afviger en lille smule fra idéen 
om at tage det i initiativ-orden. Prøv i stedet dette her: Spillerne må 
selv om rækkefølgen MEN man kan ikke slå igen før alle har haft en tur. 
Det vil sige, at efter fire slag (hvad enten de lykkes eller ej) har alle 
slået, og så kan man frit bestemme rækkefølgen i de næste fire slag. 
Generelt er det vigtigt at ramme en vis balance mellem at lade spillerne 
komme til orde, både med snedighed og med lidt rollespil, og så at drive 
plottet frem på de jernbanespor, det sandt at sige ligger på.
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Om kamp: Der følger et A3 kamp-kort med til hvert scenarie. Velkommen til 
4th edition D&D, I får brug for kortet. Som spilleder vil det være smart, 
om du medbringer et udvalg af figurer eller brikker i forskellige farver 
og former (plyndr f. eks. et brætspil såsom RISK, der har et godt 
udvalg). Den store edderkop i Ruinbyen kan repræsenteres af fire brikker 
tæt sammen hvor de fire felter, den som Large væsen fylder, mødes. At en 
helt falder i kamp betyder ikke at helten er død: Vi ved jo at det ikke 
var dér, det endte. Kortet er åbent på bordet. Intet holdes skjult.

Med hensyn til kamp er det vigtigt for både spilleder og spillerne 
at holde sig D&D 4ths karakter for øje: Arbejder man sammen, er man 
meget, meget sejere, end hvis man hver især forsøger at køre sit eget 
show. Gør ikke modstanderne smartere end de er (nogen af dem er ret 
smarte!), og hån spillerne lidt, hvis de spiller dumt og ukoordineret.

Husregler i kamp: I kamp bruges en meget vigtig husregel, som 
understreger at Vore Heltes skæbne ligger i spillernes hænder. Spillerne 
slår alle terninger! Derfor er både angreb og forsvar for spillerne 
formuleret som en bonus til deres d20. Omvendt anvender alle modstandere 
faste værdier. Således kan en modstanders angreb hedde ”16 vs. AC”. Det 
siger spilleder til spilleren, som så slår en terning og lægger sit AC-
bonus til. Spilleren vinder altid, når det står lige. Spilleren slår også 
skade på sig selv, og saving throws og recharge-slag for fjender bør slås 
af den spiller, der henholdsvis har udsat dem for effekten eller sidst 
lidt dét angreb. Det holder også spilleder fri til at koncentrere sig om 
overblik og stemning.

Her er en anden (som dog kan ses bort fra): Løst initiativ i kamp. 
Alle modstanderne kommer på én gang, på et fast tal. I første runde har 
de spillere, som har vundet initiativ over modstanderne, tur, så har 
modstanderne, og derefter har alle vore helte tur og må selv bestemme 
deres rækkefølge. Og så modstanderne, osv.

Her er en sjov, men ganske frivillig variant, som højner spillernes 
blodtørst ganske fornøjeligt, men som også kræver noget gefühl af 
spilleder for at forhindre tilløb til upassende komik: Brug M&Ms. M&M 
peanuts repræsenterer ”rigtige monstre”, M&M minis er minions. Farverne 
gør det nemt at holde rede på flere forskellige slags modstandere. Til 
Vore Helte og til væsner, der ikke bør dræbes, såsom de forældreløse børn 
i Bryllup i Shem, kræves stadig en håndfuld ikke-spiselige brikker. Når 
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en modstander falder, får de spillere, der har bidraget væsentligt til 
dens fald, lov at spise den. Dvs. en til hver af den slags slik.

Om at bruge legenderne: Før det første scenarie skal spillerne læse deres 
legender op, så alle har i frisk bevidsthed, hvor Vore Helte kommer fra, 
og hvor de engang ender. Efter hvert scenarie skal hver spiller føje et 
par korte, fyndige sætninger til sin helts legende, som tolker scenariets 
begivenheder og scenariets temaer ind i legendens temaer. At man led et 
grufuldt nederlag og kun undslap på en usandsynlig men måske også lidt 
ydmygende måde gør faktisk ikke historien dårligere, end hvis man vandt 
en storladen sejr! Når legenden skal skrives, er det tid til at hæve 
historien op på et lidt højere plan. Det handler om, hvorledes denne 
oplevelse gjorde Vor Helt til en større og visere helt, ikke om at de 
dræbte én eller anden og tjente en masse penge (eller hvad der nu skete).

Til slut, når det sidste scenarie er spillet (altså det sidste 
scenarie I faktisk får spillet, også selvom I ikke når dem alle sammen), 
så lav en lille ceremoni ud af, at folk læser deres legender op fra start 
til slut. Det skulle gerne blive en højt skattet souvenir!

Eksempel fra spiltest
… ved brylluppet i Shem, da Morias nedkæmpede Slangernes dronning og 
reddede sin elskede ud af troldkvindens greb, lidet anende at den 
stygiske sortekunst allerede havde sået sin sorte sæd i Aurias hjerte.

Opsummering
 Rækkefølgen og kronologien i scenarierne er fri (men vi anbefaler, 
som sagt, at I begynder med Khoraj brænder).
 Kortene til scenariet er ”åbne”, der er ikke nogen sektioner, som 
holdes skjult for spillerne.
 Spillerne slår terningerne!
 Dødsfald: Hvis en spilperson falder, er spilpersonen kun ude af den 
specifikke historie, da denne er for lemlæstet til at fortsætte (men 
kan ikke dø, da vi jo kender slutningen på personens legende).
 Hver historie indledes med at I finder årsagen til at spilpersonerne 
er til stede.
 Efter hver historie ”resettes” spilpersonerne, og I skriver deres 
legende.
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Khoraj Brænder!

Synopsis: Bystaten Khoraj er på randen af oprør, på grund af den grusomme 
tyran kong Mokai IVs undertrykkelse og mangel på krigslykke. En håndfuld 
skattejægere har fået fingre i en stor skat som var skjult i byen, men er 
taget til fange af kong Mokai, fordi han vil have skatten til at 
finansiere sin flugt. De har dog skjult skatten, før de blev fanget. Da 
der udbryder oprør i byen tilbyder en vagtkaptajn at slippe dem fri og 
bevæbne dem til gengæld for en andel i skatten. Så er det ellers med at 
fremskaffe skatten og skaffe den ud af den brændende by, og før enden 
møder vi jo nok også tyranen igen.

Tema og stil: Det handler om skæbne, et af de store S&S-temaer. På den 
ene side har vi ”skæbnehjulet”, hvor nogle løftes op for så senere at 
kastes ned, på den anden side har vi den frie vilje, muligheden for enten 
at klokke i det eller at gribe chancen og vinde rigdom og hæder. I 
scenariet ser vi kong Mokais fald og den næste konges opstigen. Vi har 
også Vore Helte, som starter helt på bunden og (forhåbentlig!) ender med 
at dræbe kong Mokai.

Historie og geografi: Khoraj er hovedstaden i Khoraja, en bystat på 
grænsen mellem det hyboriske land Koth og den store ørken. Kong Mokai IV 
er den sidste konge i sit dynasti. Hans første forgængere var hårde men 
dygtige og retfærdige, de næste var dygtige men grusomme, og Mokai IV er 
bare grusom. Han har ført krige mod sine naboer, og det er ikke gået 
godt. Nu er Khoraj på randen af oprør. Ingen véd det enddnu, men han vil 
blive efterfulgt af sin general Hamakai, som er en god og dygtig mand.

Setup: Bed om en frivillig til at være vagtkaptajn for tyrannen kong 
Mokai IV. Understreg at alle karakterer er i spil, og at nogen af de 
mindre oplagte muligheder også kan være sjove. Oplagt er dog helt i 
orden. Når så der er en frivillig, falder bomben: De andre hænger i 
lænker på væggen i tyrannens fangekælder! Forklar at de har fundet en 
skat i byen, som tyrannen også vil have fingre i, og at de gemte den kort 
før de blev fanget, hvorfor Mokai har underkastet dem pinligt forhør. 
Ingen grund til at jokke i den konkrete tortur, blot dette: De er 4 
Healing Surges nede. Præcis hvad det er for en skat er ikke så vigtigt. 
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De kan jo finde på noget, hvis de gider, men det kan sagtens ignoreres. 
Én ting bør skattejægerne dog tænke over: Hvorfor var det nu, at de havde 
et akut behov for en masse guld på netop det tidspunkt? For nogles 
vedkommende er det ret oplagt, andre må kunne finde på noget ud fra deres 
legender. Var det løsepenge for en elsket? Var det et myrdet barns vægt i 
guld? Var det den ublu pris, et dystert orakel forlangte for svar på et 
spørgsmål? Husk at give vagtkaptajnens spiller vagtkaptajnens ark, der er 
at finde bagest i Khoraj Brænder!

Nyttige oplysninger at spinde en ende over:

Byen Khoraj, i bystaten Khoraja, 
mellem Koth og den Store Ørken
Tyrannen kong Mokai IV
General Hamakai, af skæbnen udset 
til efterfølger
Blandede navne at bruge:
Han- Hun-
Damash Amana
Sahot Lili
Khilal Rudita
Matob Himea

Indledning: Vi starter i 
fangekældrene under tyrannens palads 
i Khoraj, dunkelt oplyst af osende 
fakler og af bødlens store fyrfad. 
De massive kampesten emmer af smerte 
og fortvivlelse. I tunge lænker på 
væggen hænger skattejægerne. Foran 
dem står Mokai IV, en korpulent 
midaldrende mand iført silke, 
leopardskind og glitrende juveler. Hans tynde, fedtede skæg indrammer en 
på en gang arrogant og desperat snerren. Ved hans side står hans 
torturbøddel, et vommet, behåret muskelbundt, der skuler sit ansigt under 
en hæslig maske. Mokai er netop ved at udstøde endnu en trussel mod 
skattejægerne, da en ligbleg budbringer med en pil stikkende ud af 
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skulderen kommer vaklende ind og gisper: ”Pøbelen har løbet 
Sydportsfæstningen over ende!” Kongen blegner og farer sammen, inden han 
retter sig og stryger ud til sine livvagter, de Fire Ubesejrede Brødre, 
fire massive hellebardsvingere, og går væk. Bødlen bliver tilbage, 
smisker og skal netop til at genoptage sit grumme hverv, da vagtkaptajnen 
træder ind. Vagtkaptajnen kan beordre bødlen væk eller dræbe ham. Det 
kræver ingen terningslag. Lad Vore Helte tale med hinanden et øjeblik 
(men ikke for længe). Skattejægernes ting hænger på væggen i trofærummet, 
hvor de kun venter på de tilhørende skalpe.

Måske et intermezzo i haremmet: Vagtkaptajnen ved at der netop nu er 
beredt et måltid til tyrannen i haremmet, og en af haremskvinderne har 
desuden færdigheder med helbredende urter, som Vore Helte kunne have 
særdeles god brug for! Læg den mekaniske handel frem for dem: Tager de 
måltid og lægehjælp, får de tre Healing Surges tilbage, men får til 
gengæld én automatisk fiasko i den efterfølende udfordring på grund af 
forsinkelsen. Vil de godt have måltidet, kan vagtkaptajnen føre dem til 
en sval have i eftemiddagssolen, hvor den sorte Liane fra Kush og 
østerlandske Golcoje venter med farseret girafhals og druer afkølet i is 
fra de fjerne bjerge. Liane er urtekyndig og Golcoje kan løsne skuldre 
som ingen anden. De er meget smukke og ængsteligt venlige. De frygter for 
deres sikkerhed, hvis paladset skulle blive rendt over ende af pøbelen, 
og er ganske villige til at følge med, hvis nogen vil tilbyde dem 
beskyttelse. De er mekanisk set level 1 minions med 12 i defenses og 
ingen angreb. Man kan i udfordringen få +1 på et slag ved hjælp af deres 
assistance (+3 til Bluff), men én gang kan DM erklære –2 på et slag, 
fordi de er lidt besværlige at have med. Bemærk og spil lidt på, om Vore 
Helte behandler Liane og Golcoje pænt. Det har ingen mekanisk effekt, men 
er i høj grad med til at tegne dem som helte.

Skill challenge: Find skatten og bring den frem til den hemmelige udgang 
fra byen! I første halvdel af udfordringen skal de finde skatten og 
bringe den tilbage til paladset, i anden halvdel skal de finde gennem 
kældrene under paladset, til den hemmelige udgang som vagtkaptajnen 
kender til. Ikke mindst skal de tale sig vej forbi den formidable general 
Hamakai! Man skal opnå otte successer før man opnår fire fiaskoer (og ja, 
jeg har læst errata). Bemærk at de allerede har en fiasko, hvis de har 
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hvilet sig i haremmet. Fortæl spillerne lige ud, hvad der er på spil: 
Fejler de, mister de skatten!! DCs for disse checks er generelt 18. Husk 
assisterende slag og bonusser for klogt eller legendarisk spil/minusser 
for idioti, generelt +/-2, men automatisk fiasko hvis det er helt 
åndssvagt (Diplomacy på en rasende pøbel, fx.). Amhira kan bruge sin 
Crucial Advice Power én gang i løbet af udfordringen. Primære 
færdigheder: Bluff til at snakke sig forbi folk, Intimidate til at true 
sig frem, Stealth til at luske, Athletics/Acrobatics til at forcere 
forhindringer. Sekundære færdigheder kan være Perception, History og 
Insight. Succesfulde checks på disse giver +2 til de ”rigtige” checks. 
Der må ikke slås mere end et assisterende slag pr. spiller. Husk 
haremspigerne, hvis de er med. Brug minusset mod spillerne tidligt, så 
vil de huske og værdsætte plusset. En vigtig specialregel, som du må 
huske at fortælle spillerne om: Man kan efter slaget få plusser på sit 
check, ved at spendere Healing Surges og forklare, hvordan en ekstra 
anstrengelse redder situationen. Husk også at understrege, at dette er en 
specialregel netop til ”Khoraj Brænder!” Vær ikke alt for stiv i 
betrækket, folk må godt være kreative.

Før I går i gang, et spørgsmål: Hvor var det egentlig at skattejægerne 
nåede at gemme skatten, lige før de blev fanget? Var det i springvandet 
på den Store Plads? Var det i brønden bag horehuset Den Duftende Brise? 
Eller var det i en massegrav, hvor hastigt slagtede fjender af tyrannen 
var blevet kastet ned i en slugt?

Der er en specialsituation, som bør ligge ved det næstsidste check: 
General Hamakai. Han er en høj, bredskuldret mand med et markant 
kæbeparti og et fast, alvorligt og lidt sørgmodigt blik. Der er ligesom 
noget kongeligt over ham. Vagtkaptajnen genkender ham om ikke andre. 
Sammen med ti elitevagter (dette er en håbløs kamp!) er han ved at redde 
de kostbareste bøger fra biblioteket til en sikret hvælving i kælderen. 
Et Insight check (som da også giver sit +2) vil afsløre, at Bluff og 
Intimidate checks mod Hamakai vil have DC 27, men at han er til at tale 
fornuft (Diplomacy) med, hvis man da kan finde noget fornuftigt at sige, 
og bestikkelse er IKKE fornuft (det vil give autofiasko, da Hamakai er en 
mand af ære med blik for større ting end ussel mammon). Bemærk (og sig) 
også, at Healing Surges IKKE bider på Hamakai! Ejheller haremspiger. Skal 
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de absolut sætte skatten over styr (og det skal de jo helst ikke), er 
dette ikke en skidt lejlighed.

Mulige situationer i øvrigt (men improvisér gerne hvis du er i stødet): 
Snige sig gennem byens gader. Undvige en rasende menneskemængde. Løbe fra 
Khorajs stridshunde, Pitbull-lignede hunde i Grand Danois-størrelse, med 
piggede hjelme af bronze. Finde skatten uforstyrret frem fra dens skumle 
gemmested. Liste sig ind i paladsets kældre. Forsøge at slippe fra mødet 
med general Hamakai med skatten i behold. Slippe forbi fælder med 
hamrende stenblokke, hvirvlende klinger og den slags. Og til slut kommer 
vi til udgangen, den hemmelige dør mellem kongegravene...

Kampen ved døren til friheden: Her er vi så ved den store, saftige kamp, 
og ikke mindst: Kongens fald! Se det vedlagte kamp-kort. Vore Helte 
starter rundt om hjørnet i den mærkede gang. Bag statuerne, foran 
sarkofagerne står tre af de Ubesejrede Brødre. Foran døren står kong 
Mokai IV sammen med den sidste livvagt, og med sin lille sminkede nubiske 
slavedreng i snor og guldhalsbånd. Netop som Vore Helte står bag hjørnet, 
er tyrannen i færd med en enetale, hvor han sørger over sit fald fra 
magtens tinder, begræder hvorledes Skæbnens Hjul, der hævede hans 
forgængere op fra simple kår, nu ruller tungt over Mokai (ja, han ynder 
at omtale sig selv i 3. person). Så råber en af vagterne ”hvem der?!?”, 
og kampen går vel i gang af sig selv. Hvis de lige vil konfrontere 
hinanden kort, er det OK, men de må også godt bare smadre hinanden.

Oversigt over modstanderne:
De fire ubesejrede brødre, 4 Soldier lvl 3
Kong Mokai IV, Lurker lvl 1
(Ereshi, nubisk katamit, level 1 Minion som ikke slås)

Taktik: De tre forreste livvagter holder linjen og kæmper til døden. De 
arbejder sammen som bedst de kan, men der står altid mindst én mand i 
hver side, så længe alle tre står. Står en af dem uden modstander i en 
runde, kaster han sin håndøkse. De tager IKKE readied actions på at 
stoppe modstandere med deres Powerful Strike, for det ville bryde 
initiativet op og gøre kampen besværlig. Når de har tur, bruger mindst én 
af dem Powerful Strike og træder et skridt tilbage, og én anden træder 
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frem og slår almindeligt med Reach på den faldne. Fortsæt så længe nogen 
har Powerful Strikes tilbage. Imens tager tyrannen og den sidste af 
brødrene dækning (-5 til at angribe dem) bag sarkofagerne. Den sidste 
livvagt rykker frem og angriber den første, der slipper forbi linjen. 
Mokai bruger først Stealth til at sætte et sneak attack op mod den 
første, der kommer ned mellem sarkofagerne, og derefter Bluff ved at lade 
som om han overgiver sig, men så trække en skjult kniv og stikke til. Så 
er hans endeligt nok ikke fjernt. Når han ligger døende, spytter og 
sparker hans slave-dreng på ham. Højt at flyve...

Afslutning: Selvom der nok går taktik og terningslag i selve kampen, så 
bør afslutningen være episk og bringe Vore Helte i kontakt med deres 
legender. Husk, at bare fordi en helt falder i kampen er vedkommende ikke 
død, for legenden stopper jo ikke der. Det ændrer bare lidt på 
fortolkningen af denne episode i legenden. I alt fald, kongen falder, og 
ikke som den mægtige troldmand, de måske har frygtet, men bare som en 
ganske almindelig luskebuks. General Hamakai bliver konge, fordi han er 
værdig og egnet til det, mens Mokai IV er uværdig. Det er skæbnens 
lektie, hjul eller ej. Til slut drager vore ud mod solnedgangen over 
Koths bakker, og ind i resten af deres legender. Til slut skal spillerne 
skrive et afsnit til deres heltes legender. Få dem til at læse op hvad 
der er indtil videre, og så finde på et par fyndige sætninger. Mind dem 
om nødvendigt om at det handler om hvorledes de blev større og visere 
helte af dette her, ikke om hvad de opnåede af sejre og trofæer.
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Modstandernes tal: Initiativ 14

De Fire Ubesejrede Brødre, 4 lvl 3 Soldiers
Str: 16 Con: 15 Dex: 14 Int: 10 Wis: 11 Cha: 12
HP: 47 Bloodied: 23 Speed: 5
AC: 18 Fort: 16 Ref: 15 Will: 14
-Hellebard (Reach, men IKKE threat 2, At-Will, Standard): 20 vs. AC, Hit: 
1d10+3, target Marked indtil slutningen af Brødrenes næste tur.
-Powerful Strike (Reach, men IKKE threat 2, Encounter, Standard): 20 vs. 
AC, Hit: 1d10+7, target knocked prone.
-Øksekast: (Range 5/10, Encounter, Standard): 19 vs. AC, Hit: 1d6+3.
Udstyr: Hellebard, håndøkse, ringbrynje
Hvad Marked gør: man får -2 på angreb, som ikke INKLUDERER den som 
markerede).

Kong Mokai IV, lvl 1 Lurker
Str: 12 Con: 8 Dex: 14 Int: 10 Wis: 8 Cha: 12
HP: 20 Bloodied: 10 Speed: 5 (for han er fed)
AC: 14 Fort: 11 Ref: 13 Will: 12
-Kortsværd (At-Will, Standard): 15 vs. AC, Hit: 1d6+1, +2d6 med Combat 
Advantage
-Sneaky Strike (Encounter, Standard, kræver Concealment): 20 vs. 
Perception, Hit: Follow-up angreb med CA, 17 (dvs. 19 I alt) vs. Reflex, 
Hit: 1d6+1, +2d6 for CA. Miss: Follow-up Kortsværd angreb uden nogen 
fordel.
-Treacherous Strike (Encounter, Standard): 20 vs. Insight, Hit: Follow-up 
angreb med CA, 17 (dvs. 19 I alt) vs. Will, Hit: 1d6+1, +2d6 for CA
Udstyr: Prægtige klæder, kortsværd, skjult kniv. Miss: Follow-up 
Kortsværd angreb uden nogen fordel. 

Katamitten Ereshi, lvl 1 Minion (non-kombattant)
HP: 1 (Minions tager ikke skade af angreb, der rammer forbi) Speed: 6
Defenses: 12 Angreb: Ingen
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Khoraj Brænder! – til vagtkaptajnen

De sidste tre måneder er du blevet betalt med falsk mønt, så du skylder 
ikke kong Mokai IV nogen loyalitet. Til gengæld har du desperat brug for 
penge! Disse skattejægere har fundet en stor skat og skjult den igen, 
lige før de blev fanget. For en andel i skatten kan du føre dem til deres 
våben, såvel som mad, drikke og forbindinger lagt af meget smukke mænd og 
kvinder.

Du kender også til en hemmelig udgang fra kongens kældre til uden for 
byen. Selvfølgelig er det kun dig, der kan finde den. Dine soldater vil 
ikke være til at stole på i denne sag.
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Ruinbyen

Dybt inde i ørkenen, langt fra nærmeste karavanespor, ligger ruinerne af 
en ældgammel by, hvis lige ikke er kendt siden. Landet var frodigt, og 
folket var rigt. Underjordiske kilder nærede jorden, som var rig på 
afgrøder. Klipperne var righoldige på ædelstene, og slaverne sled i 
minerne for, at byens mænd og kvinder var prydet med stene, der glitrede 
i solen. Når natten faldt på, bragte byens folk store ofre til 
Edderkopperne fra Leng. Den umådelige rigdom gjorde folket dekadent, og 
det magelige liv gjorde dem til svæklinge. Der kom den dag, hvor de vilde 
barbarer fra ørkenen ikke kunne holdes stangen, og hvor byen faldt. 
Edderkopperne fra Leng kom ikke folket til undsætning, og den dag åd og 
drak barbarerne i sale af guld, de sov i senge betrukket med silke, og de 
tog tusindvis af slaver med sig ind i ørkenen igen.

I dag er der ingen, som erindrer byens storhedstid, udover de få 
indbyggere, der skjulte sig i ruinerne af deres en gang så prægtige by. 
Nu er kilderne tørret ind, markerne visnet og minerne kollapset. Alt, 
hvad der er tilbage, er et degenereret folk i vis vilde øjne, der en gang 
var tegn på kultur, og som på de mørke nætter tilbeder Edderkopperne fra 
Leng med menneskeofringer, når de ikke mindes den gang, de ruiner, som de 
nu bebor, var noget større og prægtigere,.

I denne historie er vore helte strandet i ørkenen mellem Koth og Turan, 
der ligger ved Vilayet havet, efter, at deres karavane er blevet røvet af 
ørkenfolk. En sandstorm har hvisket karavanesporet ud, og de må drage 
gennem ørkenen under en brændende sol. De finder deres vej til de 
tilsandede ruiner, hvor de finder et tempel fyldt med mægtige skatte, 
degenererede mennesker og en Edderkop fra Leng.

Scenariets struktur: Først en Skill Challenge/Udfordring til at føre 
spilpersonerne gennem ørkenen, og efterfølgende er der to kampe i 
Templet. Først et slag med degenerede mennesker (minions) og derefter en 
kort Udfordring, der fører dem til en skat og en kamp med Edderkoppen fra 
Leng (solo).
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Stemning: Dette scenarie ligger op til en anden stemning end de tre andre 
historier. I denne historie er det temaerne om faldne kulturer, 
degenererede folk og afgudsvæsner. Svulstige stemningsbeskrivelser der 
vægter tingenes majestæt, hvor gamle bygningerne er, hvor forfaldent 
stedet er, hvor degenererede og abeagtige de tidligere højt civiliserede 
mennesker er, og hvor dybt de er faldet. Stemningen tager sit afsæt i 
Lovecrafts og Howards historier. Fortællemæssigt sigter beskrivelserne 
mod indsigter og detaljer, som en læser eller et publikum til historien 
ville få serveret, frem for hvad spilpersonerne måtte sanse.

Altså svulstigt, storladent, ældgamle guder, glemte folk, ruiner fra 
tidernes morgen, afgrundsdybe kløfter, majestætiske bjergtinder, blikke, 
der rummer al menneskelig gru, og menneskeaber med en tørst efter blod. 
Giv dig tid til at komme med beskrivelserne – det kan være en god ide at 
øve dig på forhånd i at komme beskrivelserne, særligt hvis du har tænkt 
dig at læse eksemplerne fra scenariet højt.

Introduktion: Spilpersonerne er med karavanen, der skal føre dem mod det 
turanske rige, men for hver deres årsag. Spillerne fastsætter årsagen 
til, at deres spilpersoner hver især er med karavanen. Der er ikke nogen 
særlig årsag fra scenariets side til, at de er med på denne færd, og 
årsagen kan skyldes begivenhederne i tidligere legender. 

Forslag til mulige årsager

En hærfører i Turan lover store skatte til dem, der melder sig under hans 
banner. I Vilayethavet er der en mystisk ø prydet med jernstatuer, måske 
rummer øen den skat eller hemmelig, som en af dem måtte søge? Havnebyerne 
i Turan plages af sørøvere, og de kan bruge en brav våbensvinger. I 
Vilayethavet er der en del sørøvere, og alt hvad de mangler er en 
ordentlig pirat til at anføre dem.

Ved spillets begyndelse er deres karavane blevet plyndret af ørkenfolket, 
og de er de eneste overlevende. De står strandet i en ørken, de ikke 
kender, uden andet end sølle forsyninger af mad og vand. 

Bemærk, at Morias ikke har adgang til sine magiske ritualer i dette 

scenarie, da hans remedier er blevet røvet fra ham. Årsagen er, at han 
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blandt sine formularer har Endure Elements, som i denne sammenhæng vil 

spolere dele af faren ved ørkenen. I et ørkenscenarie skal der være en 

brændende sol.

Færden gennem ørkenen [Udfordring]

Rejsen gennem ørkenen udspilles som en Skill Challenge/Udfordring. Selve 
udfordringen er rimeligt simpel, da den skal bruges til at sætte tempoet 
for en hovedsagelig stemningsmættet færd gennem ørkenen. Spilpersonerne 
finder vej til først en oase, siden til en offerplads, ruinbyen og 
templet i ruinbyen.

Kompleksitet: (8 succeser før 4 nederlag)
Denne Udfordring er bygget sådan op, at færdighedsrullene udløser 

stemningsbeskrivelser.

Primære færdigheder: Endurance, Nature, Perception

Endurance (DC 15): Hver spilperson skal rulle et Endurance-rul for at 
udholde strabadserne i ørkenen. De er plaget af sult og tørst, af den 
brændende sol og af de iskolde nætter. Hvert succesfuldt rul tæller som 
en succes i Udfordringen – dog maks tre succeser. De spilpersoner som 
fejler mister en Healing Surge. Hvis alle fejler, tæller det som et 
Nederlag. 

Nature (DC 15): Mindst en spilperson skal rulle et Nature-rul for at 
hjælpe gruppen gennem ørkenen og for at undgå de værste farer, samt at 
finde sparsomme mængder af mad og vand. Succes tæller som en succes i 
Udfordringen. Hvis det fejles, mister hele gruppen en Healing Surge, og 
det tæller som et nederlag.

Perception (DC 15): Kan bruges til at finde brugbare spor til at komme 
gennem ørkenen med. Enten kan spilleren selv berette, hvilket hjælpsomt 
spor det er, eller du kan anvende en af stemningsbeskrivelserne. En 
succes tæller ikke som en succes i Udfordringen, men giver +2 til en 
anden spilpersons Endurance eller Nature-rul. Hvis det fejler, giver det 
-2, men tæller ikke mod den samlede mængde af nederlag. 
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Beskrivelser
De følgende stemningsbeskrivelser skal anvendes sammen med 

terningslagene. Brug dem til at skabe stemning med, og genfortæl 

teksterne med dine egne ord. Du kan justere beskrivelsen alt efter om 

spilpersonerne havde held med deres færdighedsrul eller ej, eller du kan 

anvende beskrivelserne, som de er. Brug beskrivelserne om spillerne har 

held med deres terningslag eller ej. Der er dog ikke 

stemningsbeskrivelser til hvert terningslag.

Den brændende sol

Over ørkenen hænger som solen som en hvidglødende ildkugle. Enhver skygge 
er brændt væk under de hede stråler, og sandet under fødderne er knasende 
tørt. Intet liv er at ane mellem klitterne. Det er som om, guderne har 
sat solen til at brænde alt liv ud af ørkenen, og kun efterlade det 
tørre, tørre sand. Hvis der har levet mennesker i denne ørken, er et 
hvert spor af dem brændt væk under den glødende sol, og som aske efter en 
brand har den hede ørkenvind fejet et hvert spor bort.

En streg i sandet

Forude rejser sig en enorm sandbanke. Den er et vældigt slid at komme op 
ad, for hver to skridt frem, glider I et tilbage i det løse sand. Da I 
endelig kommer over sandklittens ryg, skuer I ud over en dyb afgrund. Det 
er som om, at en navnløs guddom fra forne tider har trukket en streg i 
sandet. Fra højderyggen aner I en flimren i horisonten. Ikke en vind 
rører sig, intet liv er her, hvor ældgamle væsner har haft deres gang. 
Hele ørkenen holder spændt åndedrættet tilbage, da de rejsende krydser 
afgrunden, og begynder den hårde kamp op ad den fjerne side af dybet.

En flimren i ørkenen

I aner en flimren i horisonten, et fatamorgana måske, måske jeres trætte 
kroppe og desperate sind, der spiller jer et pus, men I kan se smukke 
tårne og imponerende paladser, der stråler af guld, kobber og jade i 
solens skær. Mellem tinderne aner I toppene af træer, og fra hængende 
haver på murene løber frisk kildevand. Desperate næsten løber I under den 
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brændende sol mod synet, som står i skarp kontrast til den nedadgående 
sols røde stråler. Lange skygger kastes gennem ørkenen, og da solen 
forsvinder pludseligt i horisonten, taber I syne af byen.

Oasen

Pludseligt er den der. Skjult mellem grønne palmer og lavt buskads er en 
oase. Luften er fugtig og sval, der er skygge under palmerne, og den 
brændende sols greb løsnes om de rejsende. Vandet i oasen er klart og 
rent, grebet af en voldsom tørst kaster de sig over vandet, uden tanke 
for om det måtte være giftigt eller ej. Da den første tørst er slukket, 
får de rejsende endelig set sig om. Små vilde bær vokser på buskene, 
deres sure saft smager bedre i dette øjeblik, end de fornemmeste vine fra 
Kush, og de tørrer rødder er bedre end det bedste vildt fra Aquilonia. 
Udmattede falder de i søvn ved oasen, og det er først den følgende dag, 
at de opdager det nøgne fodaftryk ved vandkanten. Fodaftrykket minder om 
et menneskes, men det er for groft og primitivt til at tilhøre noget 
civiliseret væsen, og det fører bort fra oasen, ind i ørkenen igen.

Offerpladsen

Der lugter af brændt kød og af røg længe førend stedet ses. Pladsen er 
stor, og sandet trampet fast nøgne fødder, der har danset vildt og 
afsindigt om stensøjlen i midten af pladsen. Ved søjlens fod er rester 
brænde og forkullede knogler. Et hurtigt blik på knoglerne afslører, at 
ofrene en gang har været mennesker, eller noget, der ligner mennesker, 
for ikke alle knoglerne synes at tilhøre almindelige civiliserede væsner. 
Der er bidemærker i alle knoglerne, grove tænder har flået det brændte 
kød af knoglerne, og stærke hænder har brækket hver en knogle for at 
komme til marven. 
Fra pladsen fører en sti ind mellem klitterne.

Ruinbyen

Omgivet af høje sandklitter strækker levnene af en prægtig stad sig. Her 
levede og døde et prægtigt folk, og her lever deres primitive 
efterkommere videre. Ørkenen er trængt ind i byen, gaderne er begravet i 
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sand, der ligger sig som dyner op ad husmurene. Bygningerne er forfaldne, 
kun væggene står tilbage som tegn på, hvor smuk byen en gang var. I byens 
midte ses et tempel, der er højere og prægtigere end alt andet, og det er 
som om, tidens tand er gået uden om templet. Alt andet er blevet slidt 
ned af den hylende ørkenvind.

Ud af sandet stikker her og der teglsten fra tagene, nogle er beklædt med 
rester af guld, jade og bronze. Andre steder ses levn af smukke 
glasmosaikker, der har beklædt murene, og som fortæller historien om et 
stolt folk, og deres storhedstid. Men nu er alt glemt, og ingen forstår 
de historier, som mosaikkerne fortæller. 

Det er som om en stor sorg hviler over stedet, som om at klagehylene fra 
indbyggerne, deres nødråb, er mejslet ind i murerne til evig advarsel om, 
hvor ilde det kan gå selv de største folk.

Sekundære færdigheder: History, Arcana, (Heal)

History (DC 15): En spilperson kan forsøge at bruge sin History-færdighed 
til at erindre nogle detaljer om ørkenen. Succes giver +4 på næste 
Arcana-rul, Perception-rul eller Nature-rul, og det tæller som en succes. 
Nederlag demoraliserer gruppen, og det tæller som et Nederlag.

De lærde i Khoraj fortæller, at historikeren Amon Joka skrev historien om 
de vilde nomader i denne ørken, og alt, hvad han skulle bruge til at 
skrive deres historie, var en linje på en skriftrulle. I stedet 
dedikerede han sit værk til at samle rejseberetninger fra karavanerne mod 
Turan om en ruinby, hvor En karavanefører fortalte Amon Joka, at han en 
gang undsatte en mand, der var sammen med sine rejsefæller var faret 
vild, og at de havde fundet en oase i nærheden af ruinerne af en by. 
Manden var drevet til vanvid af sult og tørst, og han fablede om, at 
vilde degenererede folk havde ofret hans rejsefæller til en afgud, der 
var kommet i natten og havde ædt dem alle.

Arcana (DC 15): En spilperson kan forsøge at bruge sin Arcana til at 
komme i tanke om de legender, der er om denne ørken. Succes giver +4 på 
næste History-rul, Perception-rul eller Nature-rul, og det tæller som en 
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succes. Nederlag demoraliserer gruppen, og det tæller som et Nederlag.

Legender fortæller, at en gang var denne ørken frodig, og at der lå en 
fornem by, hvor alle byens borgere var rige på smykker og juveler, som 
deres slaver hentede op af dybe miner. En nat trængte de vilde nomader 
fra ørkenen ind i byen og massakrerede dens indbyggere, de plyndrede 
palæerne og røvede kvinderne, men de vovede ikke at røre templet, for 
byens indbyggere tilbad Edderkopperne fra Leng, og disse vogtede over de 
mange skatte, som deres tilbedere havde bragt dem gennem årene. De få 
indbyggere, der ikke blev taget som slaver og ført ud i ørkenen, forfaldt 
til et dyrisk liv, og de lever som vilde menneskeaber uden ord eller 
kultur.

Heal (DC 15): Kan først bruges ved Oasen! En spilperson kan forsøge at 
behandle gruppens skader fra solens vedholdende brænden. Succes tæller 
mod antallet af succeser, og giver enten en spilperson en Healing Surge 
tilbage eller den giver +2 på næste Nature eller Endurance rul. Fejles 
rullet tæller det som et Nederlag.

Succes: Spilpersonerne ankommer til ruinbyen, hvor de efter et kort 
ophold render ind i de degenererede indbyggere.
Nederlag: Spilpersonerne ankommer udmattede til ruinbyen, hvor de falder 
i et baghold. Med andre ord så bliver kampen hårdere, og risikoen større 
for at dette afsnit ikke bliver videre episk.

Ruinbyen [Kamp]

Spilpersonerne er på vej gennem ruinerne af byen, da de støder på de 
degenererede efterkommere af byens oprindelige indbyggere. En gang var de 
smukke, høje og sarte væsner med glødende blå øjne og bleg hud, som de 
beskyttede mod solens brændende stråler med lag af silke og smykkestene. 
Deres efterkommere er abemennesker, deres udvikling er strandet et sted 
mellem mennesker og aber, og de har kun det allermest grove sprog, som 
ingen mennesketunge kan gøre dem efter. Deres kroppe lavstammede og 
grove, stridt sort hår og et vildt blik i deres blå øjne, der er anbragt 
dybt under lave pander og kraftige øjenbryn. 
Standard encounter – 16 minions
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Hvis spilpersonerne havde succes i Udfordringen:

Sælsomme skrig lyder mellem bygningerne, og de besvares af andre skrig. 
Stedet er beboet! Og hvad end der bebor stedet, så er det ikke længere 
menneskeligt, og har ikke været det i utallige generationer. Frem mellem 
to bygninger kommer de forsigtigt frem, indtil der står en vældig skare 
af dem. Så angriber de. 
Anbring de mange minions på to rækker. Over for dem står vore helte. De 

to grupper er klar til kamp. 

Hvis spilpersonerne havde nederlag i Udfordringen:

Baghold! Ud mellem bygningerne strømmer de vilde indbyggere. De er 
bevæbnet med køller og tilspidsede knogler fra tidligere ofre, fra deres 
struber lyder bestialske skrig, og deres blå øjne er vilde af blodtørst. 
De kommer stormende fra alle retninger, og vore helte er omringet.
Anbring spilpersonerne mellem ruinerne og omring dem med minions. De er 

faldet i et baghold.

Taktiske elementer
Sandbanker – langs murene har samlet sig lave sandbanker, som er svære at 
bevæge sig i. De er at betragte som Difficult Terrain. Til gengæld kan 
det løse sand kastes i øjnene på en modstander (DEX+4 vs AC; modstander 
er blinded (save ends)). 

Ruinmurene – lave mure, som er resterne af bygningerne. De er lette at 
passere og giver cover.

Templet [Kamp og Udfordring]

I midten af byen er et vældigt tempel. Det er aldrig blevet plyndret, da 
de vilde ørkenfolk ikke vovede sig i lag med templets vogtere. Templet er 
endnu beboet. De degenererede indbyggere bringer stadig ofringer til 
templet, for deres simple sind har ikke glemt de mørke kræfter, der 
huserer her.

Inde i templet holder en Edderkop fra Leng til. Det er et solo monster, 
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som skjuler sig ved den skat, der er inde i templet. Scenen begynder med 
en udforskning af templet bygget op over en Udfordring, hvor 
spilpersonerne finder en gigantisk statue, der er omtrent 20 meter høj, 
og hvis øjne er mosaikker af ædelstene. Her vogter Edderkoppen fra Leng, 
og det kommer til scenariets sidste kamp.

Formålet med udfordring er at udforske og finde skatte i templet, og 
udfaldet afgør spilpersonernes position i forhold til Edderkoppen fra 
Leng. I stedet for en traditionel søgen gennem templet rum for rum, så 
udspilles færden via en Udfordring, der tillader spilpersonerne at 
passere fælder og naturlige farer gennem praktisk anvendte terningslag.

Kompleksitet: 4 succeser før 3 nederlag

Primære færdigheder: Dungeoneering, Perception, Athletics

Dungeoneering (DC 17): Spilpersonen anvender denne færdighed til at 
navigere gennem templet. Skrøbeligt murvæk og ustabile gulvfliser 
undviges, steder med dårlig luft undgås osv. Kan anvendes til maksimum 
tre succeser. Hvis det fejles, tæller terningslaget som et nederlag, og 
det aftvinger et Athleticsslag fra en spilperson i gruppen.

Perception (DC 17): Spilpersonen anvender denne færdighed til at lede 
efter skjulte døre og fælder. Der er korridorer skjult bag statuer og 
massive stenblokke, og der er primitive fælder med snubletråde og 
faldgruber opstillet af de primitive byboere. Kan anvendes til maksimum 
tre succeser. Hvis det fejles, tæller terningslaget som et nederlag, og 
det aftvinger et Athleticsslag fra en spilperson i gruppen.

Både Perception og Dungeoneering fører til Edderkoppen fra Lengs kammer, 
hvor der er en gigantisk statue, der forestiller en siddende guddom eller 
konge, og hans øjne er lavet af kæmpestore juveler, som det er lige til 
at kravle op og prikke løs. Succes eller Nederlag i Udfordringen afgør, 
at man inden da opdager Edderkoppen fra Leng, eller først gør det, når 
det er for sent.

32



Athletics (DC 17): Fælder og usikre passager kan undgås med krumspring og 
forsigtig balancering. Dette rul udføres, hvis et Dungeoneering eller et 
Perception er fejler, hvilket tolkes, som at en spilperson er trådt ind i 
den fare, som det foregående terningslag skulle undgå. Succes tæller mod 
de fire succeser, og nederlag tæller både som et nederlag, og det 
medfører, at spilpersonen såres: Denne mister enten en Healing Surge 
eller tager 3d10 i skade.

Sekundære færdigheder: History, Arcana, Religion

History (DC 17): Succes giver +2 og nederlag giver -2 på Dungeoneering 
eller Perception. Terningslaget tæller hverken som succes eller nederlag 
i forbindelse med Udfordringen.

Spilpersonen tolker de vægmalerierne. Under de støvede vægge, bag tætte 
lag af spindelvæv er illustrationer og mosaikker af livet i byen, førend 
dens fald, og spilpersonen kan danne sig et indtryk af byens historie – 
om den storhedstid, om tilbedelsen af Edderkopperne fra Leng, som på 
lange tråde af spindelvæv vævede sig ind i byens beboeres drømme, og 
ankom fra det fjerne plateau Leng, der ligger på grænsen til søvnens rige 
i De Himelianske Bjerge. Beboerne byggede templet og skænkede 
edderkopperne mange levende ofre og dyre skatte.

Religion (DC 17): Succes giver +2 og nederlag giver -2 på Dungeoneering 
eller Perception. Terningslaget tæller hverken som succes eller nederlag 
i forbindelse med Udfordringen.

Spilpersonen tolker statuerne og des lige. Kun oplyst af fakkelskæret 
strækker statuer sig, formet af slavers hænder, op i mørket under loftet. 
Deres hænder og sokler er brune efter det indtørrede blod, og i mørket 
kan deres øjne anes, som et blegt glimten, fra strenge ansigter. 
Statuerne viser hvorledes de degenererede folk så ud i deres storhedstid, 
et majestætisk folk, der tilbad deres bedste som guder, og som ærede dem 
med blodige ofre. Små juveler er sat ind som øjne i statuernes ansigter.

Succes: Gruppen opdager Edderkoppen fra Leng, mens den hænger i sit spind 
oppe under loftet. En spilperson antages at være kravlet op på statuen 
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for at stjæle ædelstenene fra statuens øjne. De andre spilpersoner må 
spillerne frit placere nede på gulvet eller oppe på statuen. Der rulles 
initiativ.

Nederlag: Edderkoppen fra Leng angriber fra et baghold. Hele gruppen er 
overrasket, og Edderkoppen kan frit slå til. Spilleder får lov at 
anbringe spilpersonerne frit på kortet. Det antages, at angrebet sker, 
mens mindst en spilperson er kravlet op for stjæle ædelstenene fra 
statuens øjne.

Taktiske elementer
Statuen – Statuen er en siddende person. Der er 20 fod op til statuens 
”skød”: Acrobatics reducerer skaden ved fald (PHB p.181), Athletics DC 15 
til at bestige (PHB p. 182). Fra statuens ”skød” kan man kravle op af 
overkroppen (20 fod) til ansigtet, hvor man kan prikke juvelerne løs (STR 
vs DC 10. For hver 5 point over 10 løsnes en ekstra juvel. Der er i alt 
10 kæmpestore juveler i hvert øje. Fejles et forsøg med mere end 5 point, 
skal der rulles et Acrobatics DC 15 for ikke at tabe balancen).

Spindelvævet under loftet – et kæmpestort spindelvæv, der dækker hele 
loftet, og der er indhyldede, udtørrede ofre fanget i spindelvævet. 
Edderkoppen fra Leng kan bevæge sig frit i hele spindet, og kan lande 
uskadt på gulvet hvor som helst fra spindet. 

Spindelvævet kan antændes med et succesfuldt ranged attack med en kastet 
fakkel (Dex vs AC 15), hvorefter lokalet vil være klart oplyst i et 
minut, mens spindelvævet brænder ud.

Flækkede stenfliser – de flækkede fliser antyder, at der er et stort 
hulrum nedenunder, og de er svære at bevæge sig på. Betragtes som 
Difficult terrain.

Belysning
Der er ingen naturlig belysning i templet, og stedet er kun oplyst af 
spilpersonernes egne fakler (radius 5 felter).
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Kampens afslutning: Når kampen mod Edderkoppen fra Leng er slut, begynder 
gulvet i templet at kollapse. Vore helte flygter ud, mens de enorme 
stenblokke forsvinder ned i afgrunden, ned i ældgamle krypter og 
offergrave, hvor hundredvis af mummificerede lig ligger spundet i 
gammelt, støvet spindelvæv.

Herefter slutter Legenden om ruinbyen. 

Stats på monstre
De degenererede efterkommere (level 1 minions)
HP: 1; a missed attack never damages a minion 
Init.: 11 Senses +0 Speed: 6
AC: 15 Fort: 13 Ref: 13 Will: 11
Club (Melée, At-will, Standard): 16 vs. AC, Hit: 4 damage 
Et glimt af civilisation (minor action, encounter): ranged 5, +2 vs Will. 
Modstanderen ser ind i degeneratens blå øjne, og han indser for en kort 
stund, at det dyriske menneske rummer i sit blod et levn af højtstående 
kultur og civilisation, og ofret står som lamslået. Ofret er dazed (save 
ends; hver person kan kun blive påvirket af denne power en gang pr. Dag, 
uanset hvor mange forskellige degenererede efterkommere, som denne 
møder).

Edderkoppen fra Leng (level 4 solo, large)
Initiative 19 Senses: Perception +14; tremorsense 8
HP: 160; bloodied 80
AC 20; Fort 17; Refl 20; Will 18
Immune: Poison
Speed 6; spider climb 6
1 action point

 Bite (standard, at will) ✦ poison
19 vs AC; 2d6 +5 damage, and the target takes ongoing 5
poison damage and is slowed (save ends both).

 Døden fra oven (standard; at-will)  ✦ Poison
Edderkoppen fra Leng springer imod sit bytte, shift 6 squares, og 
laver et Bite-angreb. Hvis den rammer tager ofret ekstra 1d6 i 
skade og er slået omkuld.

 Blødt fald (ignorer de første 50 fod fald)
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 Jagtedderkoppens spring (move, encounter, recharge 5,6): shift 10
 Sjælesang (standard, daily, recharge 6): Range 10; 17 vs Will. 

Target is pulled 5 squares and is dazed (save ends). En sælsom, 
overjordisk sang ekkoer mellem templets vægge, et kald til det 
inderste i mennesket byder sine ofre at blindt adlyde kaldet, og 
drages til deres undergang.

 Tusinde øjnes stirren (Immediate interrupt, når Edderkoppen fra 
Leng er mål for et nærkampsangreb; encounter, recharge 5, 6): 17 vs 
Will imod angriberen; angriberen skal targete et andet væsen eller 
afslutte angrebet.
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Bryllup i Shem

Synopsis: Én af Vore Helte skal giftes med en adelsmands barn i den lille 
bystat Hinom i landet Shem. Men den kommende ægtefælle er involveret med 
den stygiske troldkvinde Zhira, som kidnapper sin ven/elsker/lærling fra 
brylluppet og tager ham eller hende med til sin base i et gammelt slange-
tempel. Vore Helte må storme ud for, som de mener, at ”redde” den 
kidnappede, men må (forhåbentlig) konfrontere den sørgelige sandhed til 
sidst, hvadenten den kidnappede bliver reddet eller ej.

Tema og stil: Det er lidenskaber, forbudte forbindelser og forræderi, der 
er på spil. Hvor det er muligt, bør tingene fortælles så det lægges op 
til en dampende hed men også skummel stemning, hvor spillerne kan spille 
på forbudte, undertrykte lidenskaber, og hvor fortiden i form af stygisk 
trolddom korrumperer ungdom og idealer.

Historie og geografi: Landet Shem er et vagt mellemøst-agtigt land af små 
og mellemstore bystater, befolket af stolte, sorthårede folk med 
høgenæser. Det hed engang Acheron og blev behersket af grusommer 
slangetilbedende troldmands-fyrster, men disse blev svage og dekadente, 
og blev styrtet af shemitisk oprør og hyboriske angreb. Shem ligger dog 
stadig nord for floden Styx, og sydfor ligger Stygia, Acherons søster-
rige, stadig hyldet i tåger og trolddom…

Setup: Én af Vore Helte skal giftes. Bed om en frivillig. Understreg, at 
alle karakterer er i spil, og at mindre oplagte bryllupper blot er sjove. 
Den frivilliges køn bestemmer den tilkommendes (som er det modsatte). 
Således bliver den romantiske interesse enten bruden, den smukke unge 
Aurya, eller gommen, den stolte, kønne yngling Nikaram. Derefter fordeles 
”roller”, dvs. hvad deres interesse er i brylluppet, til de andre 
karakterer. Dette gøres offentligt, og folk kan byde ind. Én skal være 
hemmeligt forelsket i gommen. Én skal være hemmeligt forelsket i bruden. 
Her er samme køn ingen hindring, Sword & Sorcery helte bekymrer sig om 
lyst og lidenskab, ikke pæne små kategorier. Den sidste karaktérs spiller 
kan vælge mellem: Ven af adelsmanden Esram (faderen), ven af den helt, 
der skal giftes, barndomsven af den tilkommende. Til slut skal den helt, 
der skal giftes, forklare hvorfor. Er det pengene? Forbindelserne? Er det 
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forelskelse, og faderen skal bruge 
Vor Helt?

Nyttige oplysninger at spinde en 
ende over:
Bystaten Hinom i landet Shem
Adelsmanden Esram
Bruden Aurya
Gommen Nikaram
Vagtkaptajn Adom
Tante Mutya
Irriterende onkel Felim

Blandede navne at bruge:
Han- Hun-
Medom Asha
Khilam Hiil

Indledning: Vi befinder os på adelsmanden Esrams villa udenfor Hinom. Der 
har allerede været festet i en dag, og i aften skal brylluppet stå 
(hvorefter man fejrer videre i morgen). Det er tidlig aften. Som det 
sidste før ceremonien skal brudeparret og vigtige gæster tage et 
ordentligt dampbad i badestuerne, mænd for sig og kvinder for sig. Ja, 
folk er ganske nøgne som de sidder der på bænkene og sveder, det er Sword 
& Sorcery og man må godt se den slags. Lad folk rollespille et øjeblik, 
og lad onkler, tanter og Aurya eller Nikaram give deres besyv med efter 
behov. Lad det skinne igennem, at Aurya/Nikaram virker både 
forventningsfuld og ansændt (ikke at det er unormalt før en vielse). Vore 
Helte fornemmer så en sær bedøvende duft i dampen, og da lasede, 
formummede fremmede vælter ind i den afdeling, hvor den tilkommende 
befinder sig, er de sløvede og nærmest lammede. I den anden afdeling 
høres lidt tumult, men de er også bedøvede. De fremmede forsvinder med 
den tilkommende og idét vagterne prøver at stoppe de indtrængende, vælter 
der hæslige giftslanger frem af gnistrende sorte sprækker i luften! Da 
Vore Helte kommer ordentlig til sig selv, går spillet i gang for alvor…
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Skill Challenge: Find den forsvundne! Fortæl spillerne ligeud, at dette 
er en skill challenge, som vil bringe dem frem til den forsvundne. Hvis 
de får otte successer før de når op på tre fiaskoer, vil de få et 
fordelagtigt udgangspunkt i slutningen af scenariet, hvis de kommer op på 
tre fiaskoer før de når otte successer, vil de få et skidt udgangspunkt. 
Men de vil nå frem.

Første del af udfordringen, frem til ca. 4. succes, er investigation i 
villaen. Lad folk finde på skøre idéer og vær nogenlunde tolerant over 
for forslag, som ikke er helt åndssvage. Generelt er DCs 16, og der kan 
kun gives et assist-slag pr. egtl. challenge-slag. Hjælp til DM-
improvisation kan forefindes under ”Nyttige oplysninger at spinde en ende 
over”. Her er lidt mere systematisk:

Nede ved floden Styx, nogle mil syd for Hinom, ligger der ufremkommeligt 
bakkeland med krat og slugter. De lokale er overbevist om at det er 
hjemsøgt, og det vil ikke være muligt at få en hærstyrke til at rykke ind 
i en fart. Her, i en klippedal, ligger et gammelt slangetempel fra 
Acherons tid, hvor troldkvinden Zhira og hendes folk holder til. Se mere 
om Zhira under hendes afsnit. Hun har i forklædning spioneret i området 
og samlet dels en røverbande til sig, dels et lille dusin forældreløse 
tiggerbørn. De mere ydmyge lokale ved godt, at en mystisk person er på 
spil, og dette kan komme frem i udforskningen. De magiske slanger, som 
angriberne fremtryllede, kan identificeres som stygisk trolddom med et 
Arcana-check. De angribendes (synlige) anfører var lykkeridderen Bork, en 
berygtet lejesoldat og bandit som én af vore helte trods klæde over 
ansigtet evt. godt kan genkende med et passende check (Perception eller 
Insight?). Efter succes nr. 4, bør Vore Helte vide, at de skal finde 
templet, og at de ikke kan få nogen hær med. Anden del af udfordringen 
bliver at finde frem, med passende listighed. Men først:

Cut Scene, imens, andetsteds... Foran gruppen af banditter, der bevæger 
sig gennem det forrevne, øde landskab i skumringen, rider en sort hest 
med manke og hove, som svinder hen i grå dis (lad folk selv genkende en 
Phantom Steed, hvis de kan, der er ingen grund til at sige noget). På 
hesten sidder en høj, smuk kvinde med langt, skinnende sort hår og bleg 
hud, som udfordrer aftenkulden ved kun at være klædt i top pg lændeklæde 
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af grøn silke og guldlænker. Bag hende sidder (den udkårne) med et lille, 
drømmende smil på læben og holder fast om den mystiske kvindes liv.

Del to af udfordringen er ret lige ud af landevejen. Nature, Perception, 
Athletics og den slags bør udgøre de to første successer, der drejer sig 
om at finde vej gennem det skumle og uvejsomme landskab, til de kommer i 
nærheden af slangetemplet. Ved checket (eller checkene) til succes nr. 
tre i denne gruppe ser de ved vandløbet i dalen neden for templet, lidt 
oppe ad strømmen hvor det er til at komme til vandet, en lille mørkhåret 
pige på måske 8-10 år, laset men nogenlunde velnæret, som er nede ved 
floden for at hente vand. Hun hedder Inari og er en lille forældreløs 
pige som Zhira har samlet op. Fra hende kan man (hvis man klarer sine 
snakke for sig-checks) høre noget om templet og dets beboere. Inari er 
bange for Bork og hans bande, men glad for at Zhira ikke lader mændene 
gøre børnene noget. Hun kan fortælle at (den udkårne) har været her før, 
for en måneds tid siden. Både med børnene og (den udkårne) bør det 
fortælles lidt tvetydigt, så man ikke helt kan afgøre om der er tale om 
venskab eller skumle, hypnotiske kræfter. Hvad end de stiller op med 
Inari, bør det sidste check være Stealth for at snige sig ind i templet 
uden at blive opdaget.

Slangetemplet: Her er den så, den store, lækre kamp! Fortæl det lidt 
lækkert, med forfalden storhed, laser og osende fakler. Giv Zhiras skumle 
skønhed og frygtelige, hvislende trolddom et par ord med på vejen når det 
bliver relevant. Husk de skrækslagne børn! Se kampkortet som er vedlagt. 
Alle templets indbyggere har kamp-stats, som følger efter de taktiske 
overvejelser. Men først et overblik. Templet består af tre områder: En 
stor sal med søjler, podie (3 meter højt) og alter, et lokale bagtil hvor 
Bork og hans mænd holder til, og Zhiras gemakker bag ved alteret. Her er 
beboerne opregnet:
Bork, lvl 2 Skirmisher (Leader)
6 Banditter, lvl 1 minions
En kæmpestor dødninge-kobra, lvl 4 Brute
4 Hvæsende kobraer, lvl 3 minions
5 børn og en udkåren, lvl 1 non-kombatant-minions
En slangekule (fælde, men man kan bare gå udenom, den er ikke skjult)
Troldkvinden Zhira, lvl 3 Controller
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At komme omkring: Med tilløb eller en ”hestesko” og Athletics 16 kan man 
springe op og gribe fat i podiets kant. Derefter kræver det en move 
action at trække sig op til at være prone ved toppen. Det kræver 
Athletics 21 at springe op uden tilløb. At springe over slangekulen og op 
på trappen kræver Athletics 21 med tilløb. Kommer man på 16-20 ender man 
med at hænge fra trappen i fingrene.

Der er to mulige start-opstillinger for forsvarerne, hvis de er 
overraskede (Vore Helte klarede udfordringen) og hvis de ikke er 
overraskede. Hvis de er overraskede, befinder børnene sig mellem søjlerne 
til venstre for indgangen, hvor de sover. Der er to banditter på vagt, én 
nær indgangen og én mellem søjlerne til højre for indgangen. Bork og fire 
banditter befinder sig i banditternes rum, dødninge-kobraen er under/bag 
alteret, Zhira og den udkårne hviler i Zhiras bageste kammer og de 
hvæsende kobraer er ikke tilkaldt. Hvis de ikke er overraskede, befinder 
børnene sig mellem søjlerne til venstre for indgangen (hvor de gemmer sig 
som bedst de kan), Bork og banditterne ligger på lur mellem søjlerne til 
venstre, dødninge-kobraen gemmer sig bag/under alteret, og Zhira står bag 
alteret, usynlig. Den udkårne står bag forhænget ind til Zhiras gemakker 
og følger med, og de hvæsende kobraer er ikke tilkaldt.

Taktik, forsvarerne er overraskede: I alt fald banditten mellem søjlerne 
gør anskrig, og i runde to kommer Bork frem. I runde tre og fire kommer 
de sidste banditter ud to og to. Slangen under alteret vågner, og bruger 
en readied action på at rykke ud og blokere (og altså ikke angribe) den 
første angriber som når til midt på trappen. Derefter holder den sin 
position og kæmper til døden, medmindre Zhira giver andre ordrer. I runde 
fire kommer Zhira frem gennem forhænget under Cloak of Shadows (men folk 
i nærheden kan se forhænget bevæge sig). I runde fem bruger hun Hissing 
Summons til at forårsage maksimal skade og kaos, og holde folk væk fra 
podiet. Man kan høre de hvæsende trolddomsord runge. I runde seks bruger 
hun Dominate (og bliver synlig), enten på én der er trængt op på podiet 
eller på én, der vil være i stand til at angribe en allieret, enten med 
en pil eller med et charge-angreb. Derefter håber hun på at Dominate 
recharger, og kæmper som bedst hun kan. Er hun ved at blive overvældet, 
trækker hun sig ind i sine gemakker.
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Taktik, forsvarerne er ikke overraskede: Mellem søjlerne til højre og 
venstre ligger banditterne på lur, Bork til højre. I runde et kaster de 
fra dækning spyd på de første af Vore Helte, der vover sig ind. I runde 
to prøver de efter bedste evne at omringe og udflankere én til to af Vore 
Helte, og Bork bruger Skarp Ordre! til størst mulig effekt. I runde tre, 
hvor det nok er ved at tynde ud i banditterne, bruger Zhira Hissing 
Summons. I runde fire bruger hun Dominate, og så må det gå, som bedst det 
kan.

Afslutning: Selvom der nok går taktik og terningslag i kampen, bør det 
slutte episk og tragisk. Bemærk at Zhiras skønhed forsvinder når hun dør. 
Enten kan den udkårne komme til skade, eller også kan vi få lov at se den 
udkårne begå forræderi. Zhira er noget flygtig, og det er muligt at den 
udkårne på et tidspunkt står bag forhænget og følger med. Det kan være at 
en af Vore Helte er i nærheden af forhænget og på udkig efter den 
flygtige Zhira, og så ser forhænget bevæge sig. Et angreb mod forhænget 
vil være et angreb mod den udkårne (med +2 defense for cover). Dør den 
udkårne (som jo har ét hitpoint), går Zhira amok og angriber med en 
forgiftet daggert, tydeligvis vild af sorg. Ellers kan det være at kampen 
ender inde i gemakkerne. Når Zhira falder, springer den udkårne frem, 
holder om hende og råber ”NEJ!”, men trækker sig tilbage i rædsel når 
skønheden forsvinder og afslører vanskabningen nedenunder. Derefter 
skyder den udkårne skylden for alting på Zhiras trolddom og klynger sig 
til sin tilkommende i skræk. Det bør fremgå af dit spil, at det er løgn, 
men lad være med at fortælle det. Show, don’t tell.

Til slut skal spillerne skrive et afsnit til deres heltes legender. Få 
dem til at læse op hvad der er indtil videre, og så finde på et par 
fyndige sætninger. Mind dem om nødvendigt om at det handler om hvorledes 
de blev større og visere helte af dette her, ikke om hvad de opnåede af 
sejre og trofæer.
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Modstandernes tal: Init 14

Bork, lvl 2 Skirmisher (Leader)
Str: 17 Con: 13 Dex: 14 Int: 10 Wis: 11 Cha: 13
HP: 37 Bloodied: 18 Speed: 6 Sneak Attack +1d6
AC: 16 Fort: 14 Ref: 13 Will: 12
-Shortsword (Melée, At-Will, Standard): 17 vs. AC, Hit: 1d6+3 Effect: 
Shift 1
-Javelin (Ranged 10/20, Encounter, Standard): , 17 vs. AC, Hit: 1d6+3
-Skarp Ordre!  (Encounter, Minor): Alle banditter i Burst 5 shifter 1 og 
angriber som free action.
Udstyr: Læderbrynje, let skjold, kastespyd, kortsværd.
Banditter, lvl 1 minions (6)
HP: 1 (Minions tager ikke skade af angreb, der rammer forbi) Speed: 6 
AC: 16 Fort: 12 Ref: 14 Will: 11
-Javelin (Melée, At-will, Standard): 16 vs. AC, Hit: 4 damage (5 med 
Combat Advantage)
-Javelin (Ranged 10/20, Encounter, Standard): 17 vs. AC, Hit: 4 Damage (5 
med CA)
Udstyr: Læderbrynje, to kastespyd.

Dødninge-kobra, lvl 4 Brute
HP: 65 Bloodied: 33 Speed 4, Climb 4
AC: 17 Fort: 16 Ref: 18 Will: 16
-Bite (Melée, At-Will, Standard): 19 vs. AC, Hit: 1d6+4 plus secondary 
attack
-Secondary: 17 vs. Fort. Hit: 5 poison ongoing (save ends)

Hvæsende Kobraer, lvl 3 Minions (4)
HP: 1 (Tager ikke skade af angreb, der rammer forbi) Speed 4 Climb 4
AC: 17 Fort: 12 Ref: 17 Will: 12
-Bite (Melée, At-Will, Standard): 15 vs. Ref, Damage 5 poison ongoing 
(save ends)

De dukker frem af gnistrende sorte sprækker, når Zhira tilkalder dem, og 
angriber.

43



”Fælde”: Åben Pit Trap. At springe fra trappen kræver Athletics 16. At 
springe til trappen kræver 26 uden tilløb og 21 med, men fejler man med 
fem eller mindre, hænger man i armene over hullet og kan i næste tur 
trække sig op til prone (liggende) med en move action. I hullet: 1d10 
skade for faldet, 5 poison ongoing (save ends), fornyet hver runde, for 
et dusin giftslanger i hullet.

Zhira den Skjulte, lvl 3 Controller
Str: 8 Con: 14 Dex: 11 Int: 15 Wis: 13 Cha: 18
HP: 46 Bloodied 23 Speed 6
AC: 17 Fort: 14 Ref: 15 Will: 16
-Poisoned Dagger (Melée, At-Will, Standard): 14 vs AC, Hit: 1d4-1, poison 
5 ongoing (save ends) –en krum, juvelbesat kniv med et beskidt 
regnbueskær på klingen…
-Evil Eye (Ranged 10, At-Will, Standard): 18 vs Will, Hit: 1d6+4 psychic, 
Zhira er usynlig for offeret til starten af sin næste tur. Zhira svinger 
slangesceptret, og et øjeblik lyser hendes øjne som grønne juveler.
-Dominate (Ranged 5, Encounter, Standard): 18 vs Will, Hit: 1d6 +4 
psychic og Dominated (save ends). Recharge 6. Pludselig indser Vor Helt, 
at Zhira er helt igennem vidunderlig, og at det er hendes/hans mission I 
livet at beskytte Zhira! Dominated: Dazed (kun én action), og 
modstanderen kan diktere éns næste handling. Prøv at inddrage spilleren i 
stedet. Husk at man stadig kan nå steder hen med et charge.
-Villigt offer (Personal, At-Will, Immediate Interrupt én gang pr. tur): 
Adjacent Dominated creature becomes the target of a ranged attack.
-Hvæsende tilkaldelse (Close Burst 10, Encounter, Standard): 4 Hvæsende 
Kobraer dukker frem af intet inden for området, og angriber umiddelbart. 
Dette er IKKE et angreb fra Zhira.
-Kappe af Skygger (Personal, Encounter, Standard): Zhira bliver usynlig 
indtil slutningen af sin næste tur. Angreb ophæver trolddommen. Sustain 
Minor.

Zhira er (eller var) præstinde for Set, stygiernes grumme slangegud. Hun 
tilhørte en sekt, der med trolddom havde avlet mennesker og slanger, og 
hun er delvist slange, skællet og med kløftet tunge og sprækker som 
pupiller. Hun er også omkring de 60 år, rynket og med gråt hår. Hun tabte 
i en af de giftige politiske intriger, som Stygia koger af, og flygtede 
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over floden Styx til Shem, det gamle Acheron. Men trods sit forfærdelige 
og onde liv bærer Zhira en længsel efter kærlighed, hun kan bare ikke 
rigtig finde ud af at stille andet op end at manipulere og bestikke sig 
til det. Derfor har hun med skumle ritualer dækket sin hæslighed med et 
skin af ungdommelig og menneskelig skønhed, en trolddom som vil ophøre 
ved hedes død. Hun har samlet sig en flok håndlangere ved at fortrylle 
Bork, og har taget forældreløse børn til sig, dels som tjenere og 
spioner, dels fordi deres taknemmelighed er så nem at købe. Men hun 
længes efter sand kærlighed, og derfor har hun kastet sit blik på (vor 
udkårne), som hun har besnakket og lokket med løfter om trolddomskraft. 
Zhira vil give sin elskede det kostbareste hun ejer, selvom det er en 
giftig og forbandet gave…
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”Roller”: (Klip ud)

46

Ven af adelsmanden Esram 
(svigerfar)

Brud/gom HEMMELIGT forelsket i bruden

HEMMELIGT forelsket i gommen Ven af Vor Helt, der skal giftes

Ven af Vor Helts tilkommende



Tyve i templet

I landet Corinthia finder vi en vidtstrakt og gammel by, og i den by 
ligger et tempel dedikeret til byens mange guder. Templet er berømt for 
sine skatte, der er skænket til eksotiske og mystiske guder, som en gang 
havde deres færd på jorden. Nu erindres de kun i mareridt og i obskure 
templer, hvor præsterne i skjul afsiger bønner på tungemål, de ikke 
længere forstår, men som de ved rummer stor kraft. I denne historie 
render vore helte ind i hinanden, mens de hver især er ved at snige sig 
ind i byens tempel.

Scenariets struktur: Scenariet er bygget op over en Udfordring, der 
afsluttes med en kampscene. Udfordringen er radikalt anderledes fra de 
tre andre scenarier, da den består af fire parallelle handlingsforløb, en 
for hver spilperson, og scenariet bør derfor ikke spilles, som det første 
scenarie, medmindre I er erfarne ud i de nye D&D-regler.

Indtroduktion: Spilpersonerne har hver deres årsag til at være i templet. 
I skal have fordelt de fire forskellige årsager mellem spilpersonerne 
til, at de er i eller ved templet.

Skill Challenge/Udfordringen er struktureret meget anderledes i dette 
kapitel. Ved en regulær Udfordring arbejder spilpersonerne direkte sammen 
mod et fælles mål, og de bidrager til det samlede gode gennem deres 
handlinger. I denne version handler de hver for sig, men mod det samme 
mål, og deres handlinger påvirker hinandens indsats.

Udfordringen er bygget op, så hver spilperson skal foretage tre 
Færdighedsrul, og udfaldet af de rul 
fører mod skatten i templet og til templets ypperstepræst. Undervejs 
bliver der spillet en flashbackscene eller en cutscene, der uddyber 
baggrunden for indbruddet i templet. Graden af succes i Udfordringen 
afgør, hvor godt tyveriet forløber, og hvilken position spilpersonen er 
i, når kampen med templets ypperstepræst begynder. Hvis det er succes 
hele vejen vil eventyreren stå stærkt til sidst, og fejler han hele 
vejen, vil han blive bragt for afguderne og (forsøgt) ofret.
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Templet
Gaderne omkring templet er øde, selv tiggerne forsvinder, når solens 
sidste stråler forsvinder bag husenes tinder. Det hviskes på kroerne, at 
ypperstepræsten tilbeder tjenere fra en for længst glemt tidsalder, og at 
disse tjenere huserer i gaderne om natten, hvor de tager dem, som de 
lyster og bringer for deres gamle guder som blodige ofre. 

Templet knejser stolt som en af byens højeste bygninger. Det er en 
massiv, lavstammet bygning sammensat af massive kampesten, der får folk 
til at spekulere, om templet ikke blev bygget længe før resten af byen 
opstod. Murene er beklædt med smukke malerier, som byens fornemme 
finansierer for at vise deres venskab med templet og dets præsteskab. 
Taget er dækket af glaserede, røde teglsten og prydet på hvert et hjørne 
med smukke stenfigurer af løver og tigre. Udsigtstårne rejser sig fra 
tagryggen. Vejen ind i templet sker gennem den store hovedport, der er af 
jern og beklædt med dæmoniske ansigter i guld og bronze. Om dagen er 
porten åben for alle besøgene, og om natten lukker vagterne den i og 
låser den udefra med en stor nøgle. 

Inde i templet er der de store offerhaller, hvor mægtige stensøjler 
draperet i smukke bånd af silke og fløjl holder loftet oppe. Mellem 
søjlerne er altre anbragt til de mange forskellige guder, som byens folk 
tilbeder. På altrene er der anbragt skåle med røgelse, blod, korn og vin, 
og andre gaver for at formilde vrede guder og for at bringe velsignelser 
over slægten. Sange og bønner høres fra de små flokke af byboere, der er 
samlet ved de forskellige altre.

Uden for offerhallerne, hvor alle byens borgere frit kan komme i 
dagtimerne, er der et sindrigt system af gange og kamre, der fører til 
tempelvagternes vagtstuer og sovesale, til tjenernes kamre og til 
fangehullerne under templet. Der er passager, der fører til forrådskamre 
og køkkener, der er gange, der fører til tjenerskabets kamre, og der 
korridorer, der fører Ypperstepræstens private gemakker, hvor han 
opbevarer sine skatte, og hvor han gør sine ofringer til de guder, der 
allerede var gamle dengang Atlantis stadig bestod.
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Templet er en bygning, som hele byen synes at dreje sig om. Det er en 
bygning, der tiltrækker alles opmærksomhed med sin ælde og sin forbudte 
majestæt. Man indgydes med ærefrygt, når man betræder de hellige haller, 
og ganske vist tilbeder befolkningen, der egne guder, men selve templet 
er fra en anden tidsalder, og alt hvad der foregår i byen sker på lånt 
tid. En dag vil byen forsvinde igen, men templet vil bestå til evig tid.
Templet har sin egen stab af præster, tjenere, slaver og vagter. En stor 
del af disse kommer kun i templet om dagen, og sendes enten hjem eller 
overføres til andre af templets ejendomme. Templet har en central 
vagtbygning, hvor dets vagter hyres og trænes, og herfra overføres 
vagterne til bevogte templet.

Ypperstepræst Craterus fra Lymoria
Craterus er en magtfuld mand. Han råder over templet, og i al hemmelighed 
dyrker han templets oprindelige guddomme, som han skænker mennesker til. 
Han har et hemmeligt offerkammer, som templets præsteskab og vagter kun 
tør hviske angste om, for de er bange for at blive taget og skænket til 
gudernes tjener, som Craterus holder i sit tilstødende skatkammer.

Persongalleri
Vagtkaptajn Urilom
Ypperstepræst Craterus fra Lymoria
Petreus, den forsvundne ven og lejesoldat
Muriela, danserinde og kæreste
Ekstra navne: Ivanos, Joka, Athicus, Kalanthes, Shubal

Spilpersonernes baggrund: Der er fire handlingsforløb i scenariet. Hver 
spilperson begynder for sig, men undervejs render de ind i hinanden eller 
også mødes de allersidst i offerkammeret og det tilstødende skatkammer, 
hvor ypperstepræsten konfronterer dem.

De fire handlingsforløb er følgende: Et kærlighedspant, infiltration, 
indbrud og udbrud. Når du præsenterer oplæggene for spillerne, så skal en 
af dem vælge oplægget, inden du fortæller dem, hvad det næste oplæg er. 
De ved således ikke, hvad er i vente for dem, og den fjerde person ved 
ikke, at han begynder scenariet som en fange. Spillerne får gennem en 
valgfri flashback-scene mulighed for at uddybe, hvorfor de er i templet.
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1) Et kærlighedspant.
En af spilpersonerne har en kæreste, danserinden Muriela, og hun har 
forlangt, at for at bevise sin kærlighed til hende, skal vedkommende 
snige sig ind i templet og hente hende et pant fra templets skatkammer.
Spilpersonen begynder scenariet uden for templet.

2) Infiltrationen
En af spilpersonerne leder efter sin forsvundne ven, lejesoldaten 
Petreus, og vedkommende har infiltreret templets vagter for at kunne 
finde Petreus i templet.
Spilpersonen begynder scenariet i templets vagtstue. Vedkommende er netop 
blevet overført til vagttjeneste i templet for første gang.

3) Indbruddet
En spilperson har sat sig for at bryde ind i templet og rane dens skat.
Spilpersonen begynder på templets tag, hvor han leder efter en indgang.

4) Udbruddet
Den fjerde spilperson er blevet taget til fange for nogen tid siden i et 
nederdrægtigt baghold på en kro, hvor hans vin var forgiftet. Han vågner 
op i en lille celle uden at vide, hvor han er henne.
Spilpersonen begynder indespærret i et bur under templet.

At spille forløbet
Der er fire forløb, og det er kun til allersidst, at det er garanteret, 
at de fire spilpersoner render ind i 
hinanden. Det er derfor vigtigt at krydsklippe aktivt mellem de fire 
spillere, så alle holde aktive. Klip gerne handlingen lige før et vigtigt 
terningslag eller lige før, at der sker noget dramatisk - f.eks. "Døren 
til kammeret går op og ind kommer ..." [klip].

Du kan også bruge klipningen til at give spillerne tænkepauser. Hvis en 
spiller er i tvivl om, hvilken handling han eller hun skal vælge, så 
klip, og spil videre i en anden tråd, så spilleren får lidt 
betænkningstid. Der behøver ikke at være et færdighedsrul i hver scene, 
og nogle scener kan være ganske korte stemningsscener på 20-30 sekunder, 
hvor du bygger stemningen op for en spilperson, og derefter klipper over 
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til en anden spilperson.

Med den aktive klipning kan du opnå dynamik i spillets handling, og du 
kan springe mindre begivenheder over, som er uvæsentligt – F.eks. kan du 
klippe lige som en spilperson kravler op ad 
templet, og næste gang du klipper hen til ham, er han kommet sikkert op 
på taget. Det vigtige er ikke at røvrende spillerne med aktiv klipning – 
hvis du springer noget handling over, så kan 
det ikke senere vende tilbage og være til gene for spilleren.

En sidste vigtig ting med krydsklipningen er, at du kan kæde begivenheder 
sammen. Templet er stort, og der er kun så og så mange vagter i templet, 
så når en patrulje passerer forbi en spilperson, så ankommer patruljen i 
nærheden af en af de andre, eller spilpersonerne hører støj fra en af de 
andre.

Udfordringen/Skill Challenge
Udfordringen består af fire små 
udfordringer, der er flettet sammen til 
en stor udfordring, og tråden i 
handlingen holdes sammen ved aktivt at 
krydsklippe mellem spilpersonerne.

I Udfordringen begynder de hver deres 
sted, og undervejs prøver de at nå frem 
til skattekammeret. Graden af succes i 
udfordringen afgør, hvor stærkt de står 
i slutscenen. De kan derfor ikke 
direkte assistere hinanden, som under 
en almindelig Udfordring, men de kan 
påvirke hinanden indirekte på både godt 
og ondt. 
Bemærk, at det er ikke muligt at slås 

med vagterne i Udfordringen, man kan 

narre dem, skjule sig for dem, eller 

stikke af, men ikke slås. 

Det sker først i sidste scene.
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Handlingsforløb 1: Kærlighedspantet

Spilpersonen begynder uden for templet, og øvelsen går på at trænge ind, 
finde pantet og komme ud igen. Det er nat, templet er lukket for gæster, 
og der meget stille i gaderne omkring templet. Her er ingen værtshuse, og 
ingen tør gå i gaderne ved templet om natten.

Thievery (DC 15): Spilpersonen lister op til døren, og forsøger at dirke 
låsen op. Hvis det lykkes, er vejen ind i templet sikret. Fejler det, så 
går alarmen eller der dukker en vagtpatrulje, netop som porten er blevet 
åbnet.
NB. for ikke at strande spilpersonen uden for templet kan det være en 

fordel, at antage at låsen dirkes op under alle omstændigheder, og at et 

fejler rul betyder, at noget andet er gået galt.

Stealth (DC 17): En patrulje dukker op, og den lukkes ind. Porten står 
åbent længe nok til, at  Spilpersonen kan nå med ind, uset hvis det 
lykkes, og opdaget af vagterne, hvis det fejler.
Athletics (DC 15): Spilpersonen klatrer op på taget og finder her en vej 
ind. Der er den mulighed, at  Spilpersonen enten møder personen i 
handlingsforløb 3, eller at spilpersonen kan snige sig på grund af 
begivenhederne i handlingsforløb 3. Slår det fejl, bliver spilpersonen 
opdaget af vagterne osv.

Handlingsforløb 2: Infiltrationen

Vagtkaptajn Urilom har beordret et kontingent vagter overført fra 
vagtbygningen til templet. Vagterne skal afløse et hold vagter, der 
befinder sig lige nu i templet. Kan spilpersonen få en plads blandt 
vagterne, der skal udstationeres?

Bluff eller Intimidate (DC 15): Kan bestikke eller true en anden vagt til 
at bytte plads med sig. Slår det fejl kan man vække vagternes mistanke, 
og de vælger i stedet at overføre spilpersonen som fange til templet (men 
i det mindste kom han inden for).
Streetwise (DC 15): Med et godt indblik i hvordan forholdene i byen er, 
lykkes det spilpersonen at spille på de rigtige rygter og alliancer til 
at vagtkaptajn Urilom vil lade spilpersonen blive overført.
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Insight (DC 15): Vagtkaptajn Urilom skjuler helt klart et eller andet, og 
med et par velplacerede hints om dette, og han lader den besværlige vagt 
overføre til templet for at slippe af med ham.
Diplomacy (DC 15): Første og eneste gang diplomati virker, og det 
medfører, at kaptajn Urilom lader spilpersonen overføre til templet.

Bemærk, hvis spilpersonen tages til fange, er der den mulighed, at han 

anbringes sammen med spilpersonen i handlingsforløb 4.

Handlingsforløb 3: Indbruddet

Oppe på templets tag er natteluften kold men klar. Her stinker ikke af 
mennesker og dyr som nede i gaderne, og der er en smuk udsigt over byen. 
Heroppe kan det anes, at de mørke gader omkring templet er menneketomme. 
Spilpersonen har besteget templet, og nu gælder det om at finde en vej 
ind.

Dungeoneering (DC 16): Spilpersonen finder en række teglsten, som kan 
pilles af, og som fører en ind i loftskammer. Med en succes trænger 
spilpersonen ind, men hvis det fejler kan det ske, at han taber en 
teglsten ned på gaden, eller at han aktiverer en alarm.
Athletics (DC 17):  Spilpersonen kravler gennem en smal skorsten, og 
trænger ind via et ildsted længere nede i templet. Går det galt, dukker 
der vagter op, netop som vedkommende er trådt ud af ildstedet.
Stealth (DC 15): Spilpersonen sniger sig ind gennem et tårnvindue, mens 
vagterne i tårnet kigger væk. Med en succes er spilpersonen inde i 
templet. Fejler det, bliver vedkommende måske råbt an af vagterne, eller 
vedkommende kommer til at aktivere en alarm.

Handlingsforløb 4: Udbruddet

I kældrene under templet er der bittesmå fangehuller, hvor templets 
fjender opbevares. Nogle for at modtage deres straf, andre for at rådne 
op for tid og evighed, og nogen for at blive ofret af Craterus. Andre af 
Craterus' ofre holdes i metalbure, når Craterus vil have dem ofret 
snarligt, og her sidder vores helt. Han er netop vågnet fra 
forgiftningen, og hans hoved værker. Metalburet er anbragt i den fjerne 
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ende af en vagtstue, lige ved nedgangen til fangehullerne, og 
spilpersonens udstyr er anbragt på en hylde ikke langt derfra.

Bluff (DC 15): Spilpersonen forsøger at bestikke eller narre en vagt til 
at lukke sig ud. Hvis det lykkes, så kommer vagten til at åbne for buret, 
og herefter kan spilpersonen tage sit grej og liste længere ind i 
templet.
Acrobatics (DC 15): en smidig person kan vrikke sig ud mellem barerne i 
buret.
Thievery (DC 15): Låsen kan dirkes op, og herefter er det bare at gå hen 
og hente ens grej, og derefter søge en vej ud af templet eller dybere 
ind.
Diplomacy er ikke en mulighed.
Strength (DC 15): Gitteret er ikke stærkere, end at man kan forsøge at 
bøje stængerne, og derefter presse sig ud.

NB. denne spilperson kan tænkes at ville stikke af, men husk på at 

spilpersonen ikke ved, hvor han er. Det er en mulighed, men det kan ske, 

at vedkommende går den gale vej eller bliver jaget længere ind i 

templet, eller at vedkommende hører, at der er en skat, eller ved at der 

er en skat, og derfor vælger at blive. En anden årsag kunne være hævn

Den videre færd ind i templet efter skatten
Hver spilperson begynder sit sted, men derefter har de alle det til 
fælles, at de bevæger sig rundt i templet, leder efter skatten og prøver 
at undgå vagterne. De fire parallelle handlingsforløb er derfor samlet 
under et i dette afsnit.

Hvis en spilperson har succes med sin foregående handling, kan denne 
fortsætte ind efter skatten (og vælge en udfordring fra den liste), men 
hvis spilpersonen fejlede sit terningslag, udsættes denne for en 
situation fra Flugtscene-listen. Hvis det er tredje tjek, så er færden 
gennem templet slut, og det vil nu afsløre sig, hvorledes personen 
ankommer til ypperstepræstens offerkammer, hvor den afsluttende scene 
finder sted.
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At snige sig gennem templet til skatten
Spilpersonen havde succes med sit terningslag, og nu går færden gennem 
templet.

Foregående rul var en succes 
Porten åbnes, en hemmelig dør findes, buret dirkes op, vagterne narres, 
tegnstenene flyttes og en indgang findes, eller første rul fejlede, men 
andet rul var en succes, og fælden blev demonteret, døren tvunget op og 
vagterne undveget.

Færden gennem templet kan spilles på flere forskellige måder. Det 
afhænger af spillerens strategi, og du bliver som spilleder nødt til at 
tilrette scenerne derefter. Spilleren kan nu vælge en af følgende 
overordnede muligheder (lad spillerne kende mulighederne):

 At snige sig gennem templet – spilpersonen kan uset fortsætte sin 
færd ind i templet. Spilleren kan vælge at anvende en sekundær 
færdighed eller at assistere direkte/indirekte en anden spilperson.

 Videresende truslen – spilpersonen undviger vagterne, og sender dem 
i retning af en anden spilperson, eller spilpersonen undgår en 
fælde, så en anden spilperson vader ind i den eller noget lignende. 
Spilleren må udpege en anden spiller, og næste gang denne spiller 
skal agere, skal denne gøre det, som om at denne fejlede sit sidste 
terningslag (men spillerens succes tæller stadig som en succes), 
eller spillerens terningslag fejlede i forvejen udskifte den ene 
trussel med den anden trussel.

 Cutscene – spilleren kan enten spille en flashback, hvor 
introhistorien uddybes, eller vælge en cutscene, hvor spilleder 
fortæller om noget, der sket andetsteds i templet samtidig med. 
Derefter rulles der for at se, hvordan det går spilpersonen i 
dennes videre færd.

 At finde de andre – det kan være spilpersonen har fået mistanke om 
de andres tilstedeværelse, eller at spilpersonen ved et tilfælde 
render ind i anden.

Spillerne kan forsøge sig med følgende færdigheder alt afhængigt af 
situationen:

 Thievery – anvendes til at sende en fælde videre til anden 
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spilperson (DC 15)
 Bluff – anvendes til at sende vagterne videre til en anden 

spilperson (DC 15)
 Stealth – anvendes til at snige sig gennem templet (DC 17)
 Strength – anvendes til at snige sig gennem templet ved at flytte 

en fysisk forhindring (DC 12)
 History – anvendes til at spille en cutscene/flashbackscene (DC 16)
 Insight – anvendes til at spille en cutscene/flashbackscene (DC 14) 

eller til at finde en anden spilperson (DC 17)
 Dungeoneering – anvendes til at finde en anden spilperson (DC 15)

Spilleren kan evt. også forsøge sig med At assistere eller Anvende en 
sekundær færdighed (se nedenfor).

Flashbackscene
Spilleren vælger at spille en scene, som uddyber baggrunden for hans 
eller hendes tilstedeværelse i templet. Der er ingen terningslag i 
scenen, og I enes om, hvad der skal udspilles. Det skal ikke være en lang 
scene, og den kan fortælles af spilleren alene. Når den er udspillet 
foretager spilleren det relevante færdighedsrul, og anvender sine 
refleksion over årsagen til sin tilstedeværelse til at komme skatten 
tættere på.

Cutscene
Som spilleder får du nu mulighed for at fortælle om livet i templet. Du 
kan fortælle om vagternes patruljering, om præsteskabets placering af 
fælder, og du kan introducere ypperstepræsten og vise hvilke evner, han 
råder over. Afslør endelig templets hemmeligheder og dets mystiske 
forhistorie.  Hold scenen kort og dramatisk og brug den til at kæde 
begivenheder i templet sammen. Når den er fortalt færdig, ruller 
spilleren sit færdighedsrul for at komme videre.

Foregående to rul var en succes:
Spilleren skal vælge en overordnet handling igen (Cutscene, sende truslen 
videre, snige sig ind i templet eller at finde de andre), men det må ikke 
være den samme handling som foregående rul.
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Foregående tre rul var en succes: 
Færden gennem templet er en ren succes, og spilpersonen har nået sit mål. 
Gå til afsnittet om skatkammeret.
NB. hvis alle spilpersonerne har klaret alle deres tre rul, så er de 

alle samlet i skatkammeret, og de kan derefter vælge at liste ud af 

templet med skattene, eller de kan vælge at ligge et baghold for 

Ypperstepræsten. Det er helt op til spillerne, og de kan således 

fravælge det store slagsmål, skulle de have lyst til det.

Flugtscene
Spilpersonen har fejlet et check, og der opstår et problem, som skal 
løses ved en flugtscene. Det præcise indhold af flugtscenen er afhængigt 
af sammenhængen, men udfaldet er afhængigt af om det er det første, andet 
eller tredje fejlede check, og om det fejlede rul sker, som det tredje 
færdighedsrul. Spilpersonen er havnet i en situation, hvor noget skal 
undgås – og det afhænger af din tolkning af begivenheden: Støjede 
spilpersonen? Udløste spilpersonen en fælde? Blev spilpersonen opdaget af 
vagterne? Lykkedes spilpersonens forehavende ikke?

Ud fra sammenhængen vurderer du hvilken situation, der skal rulles en 
terning imod, og spilleren vælger på den baggrund en relevant færdighed.

 Stealth – Kan bruges til at undgå (DC 15) eller undslippe vagterne 
med (DC 20).

 Acrobatics – Kan bruges til at undvige en fælde (DC 20) eller til 
at undslippe vagterne med (DC 15).

 Thievery – Kan bruges til at forsøge fjerne en fælde (DC 15) eller 
åbne en lås (DC 15).

 Bluff – Kan bruges til at narre vagterne (DC 17) eller til at 
bestikke dem (DC 17).

 Diplomacy kan ikke anvendes, da vagterne er mistroiske over for 
alle fremmede i templet.

 Strength – Kan anvendes til at bryde en dør op med (DC 16) eller 
hæve et faldgitter (DC 20).

Første fejlede check
Noget er gået galt. Porten ville ikke åbne sig, teglstenene var ikke til 
at flytte, buret til at få op eller vagternes mistænksomhed blev vagt, en 
fælde udløses, eller en alarm aktiveres. Det præcise problem er baseret 
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på spilpersonens handling, men du har som spilleder mulighed for at føje 
yderligere en konsekvens til det fejlede check.
Eksempler på ekstra konsekvens: Porten ville ikke åbne sig, og støjen har 
lokket vagter til. En giftnål skyder ud og rammer spilpersonen i hånden 
(Atk 17 vs Fortitude; 5 poison damage) osv.

Hvis spilpersonen fejler dette check, gå da ned til afsnittet ”Andet 
fejlede check”.
Hvis det var tredje færdighedsrul: Spilpersonen har klaret sine to 
første checks, og er derfor tæt på skattekammeret, da noget går galt. 
Andet fejlede check
Spilpersonen har fejlet to checks, og skal nu til at rulle sit tredje 
check. Spilpersonen lider under konsekvenserne af de to første fejlede 
terningslag, og skal nu til at undgå at komme helt galt af sted. 
Konsekvenserne fra de sidste runder forværres – spilpersonen er ved at 
blive indfanget af vagterne eller at fælden aktiveres, eller at en alarm 
udløses og kalder vagterne til sig etc.
Eksempler på ekstra konsekvens: En sky af giftgas rejser sig (Atk 17 vs 
Fortitude; target is slowed (save ends – men der kan først saves, når 
kampscenen går i gang), spyd skyder ud fra væggen (Atk 19 vs AC; dmg 
3d8+2) osv.

 Hvis dette rul fejles, så gå ned til ”Tredje fejlede check”.
 Hvis det var tredje færdighedsrul: Spilpersonen har klaret et check 

og har nu fejlet sit andet. Problemet fra det fejlede check dukker 
op igen, eller medfører, at spilpersonen ankommer til slutscenen 
med en flok vagter i hælene. Der er ekstra minions til stede i 
scenen

Tredje fejlede check
Spilpersonen tages til fange af templets vagter eller bliver fanget i en 
fælde, og derefter indfanget af vagterne, og som fange bringes 
spilpersonen til offerkammeret. Spilpersonen vil således være til stede i 
slutscenen, men begynder den bundet. Spilpersonen har ikke sit udstyr på 
sig, og denne skal klare et Acrobatics (Escape from restraints, DC 15 
(fem minutter) eller DC 25 (standard action), som kan assisteres af andre 
spilpersoner).
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Sekundære færdigheder
Der er situationer, hvor spillerne får mulighed for at anvende sekundære 
færdigheder. Disse tæller ikke mod de tre terningslag, der skal til for 
at komme gennem templet. I stedet giver disse slag bonusser, og de giver 
baggrundsviden om templet.

Intelligence eller Religion (DC 15): Templets store sale bruges til at 
tilbede alle de lokale guder, og præsteskabet hjælper tilbederne til at 
gøre ofrene korrekt. Den tydelige duft af røgelse og vin i området 
omkring de store sale er entydigt tegn herpå. Når man først ved, hvorfra 
duftende kommer, er det også lettere at finde rundt i templet. +2 bonus 
til at undgå vagterne eller til at sende en trussel videre.
Intelligence eller History (DC 15): Templet er ældre end byen, og der er 
foretaget mange udbygninger på templet med årene. Jo ældre stenværket er, 
des tættere på de oprindelige dele af templet er man, og de ældste dele 
ligger langt fra de store tempelsale. +2 bonus til at finde en anden 
spilperson eller til at snige sig dybere ind i templet.
Intelligence eller Arcana (DC 20): En tradition vil, at templet 
oprindeligt blev brugt til menneskeofringer, og at disse blev gjort til 
guder, der er fra før byens tid, og at tilbederne oprindeligt stammer fra 
Shem, hvor der er mange kulter, der tilbeder slanger. Nogle mener, at 
dette stadig sker i templets inderste, hvor kun ypperstepræsten kommer. 
+4 bonus til et flashback eller en cutscene.

At assistere hinanden
Spillerne kan under visse omstændigheder vælge at assistere hinanden. Det 
kan enten ske direkte i tilfælde af, at de er rendt ind i hinanden 
undervejs, eller at de assisterer indirekte. Hvorvidt et assistslag 
gælder for et af de tre terningslag, der skal til for at komme gennem 
templet, er op til dig som spilleder. Hvis to spilpersoner arbejder 
direkte sammen, er det sandsynligt, at det tæller, men hvis der hjælpes 
indirekte er det mindre sandsynligt.

Direkte assistance kan gå på at hjælpe til med at finde hemmelige døre, 
undgå vagter og finde fælder. Indirekte assistance kan være at distrahere 
vagterne fra at finde en anden ved at støje eller udpege fælder ved at 
efterlade kridtmærker osv. Assistancen kan også være ved, at spilpersonen 
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har infiltreret vagterne, og bruger sin placering til at få vagterne til 
at ignorere en anden spilperson eller til at de farer med lempe over for 
denne.

Offerkammerer og Skatkammeret
De to kamre ligger i forlængelse af hinanden, og hvor man ender og under 
hvilke omstændigheder afhænger af spilpersonens mål og grad succes med 
dette mål. I offerkammeret er der et vældigt alter, hvor mennesker ofres 
levende til de gamle guder, og i skatkammeret flyder det med guldmønter 
og andre skatte. Blandt dem er et vældigt guldkar, og i det kar skjuler 
sig gudens tjener, som kommer for at tage imod menneskeofringerne.

Hvis en spilperson ender med at blive taget til fange, så bliver 
vedkommende bragt hertil bastet og bundet, og uden sit udstyr i hænderne. 

Hvis spilpersonen havde succes hele vejen, så er denne nået sikkert frem 
til skatkammeret, og vedkommende står stærkt i forhold til et 
bagholdsangreb senere. Hvis alle spilpersonerne ender herinde, kan de 
vælge at tage skatten og undgå kampscenen i Offerkammeret.

Alternativ: Den lange version
Har I god tid kan I vælge, at hver spilperson skal gennem fire 
terningslag hver. Det kræver, at ovenstående model justeres en anelse, 
men det er lige til, da du bar justerer begivenhederne, som f.eks. at en 
spilperson ikke må anvende samme scene to gange.

Kampscenen med ypperstepræsten
Spilpersonerne vil højest sandsynligt havne i en eller anden form for 
kamp med ypperstepræst Craterus fra Lymoria. Nogle vil have fundet deres 
vej til offerkammeret, enten med vagter i hælene eller som tilfangetagne 
gaver til guderne, klar til at blive ofrede, mens andre vil have fundet 
vej til skatkammeret, og de er i gang med at samle skatte, da 
ypperstepræsten dukker op.

Ypperstepræst Craterus fra Lymoria træder ind i offerkammeret fra sine 
private gemakker for at gøre sin ofringer til sine blasfemiske guder. 
Spilpersonernes placeringer er således afhængige af deres grad af succes, 

60



og de kunne i teorien vælge at udeblive fra konflikten – bortset fra at 
Craterus' afgudstjener skjuler sig i skatkammeret, og den dukker op, når 
ritualerne praktiseres.

På kortet er noteret de forskellige deltageres placeringer.

Taktiske detaljer
Belysning – fakler hænger rundt langs væggene og bækkener med kul er 
placeret rundt om i lokalet. Der er således lyst i lokalet.

-Kulbækken – et kulbækken kan væltes ned over en modstander (DEX vs 
Reflex; range 1, target tager 1d6 fire damage og ongoing 1d6 fire damage 
(save ends).

-Guldskat – de mange løse mønter og andre skatte er difficult terrain. 
Mønterne kan slynges i hovedet på en modstander (DEX vs Reflex; range 1, 
target er dazed for en runde).

-Alteret – Gaver og fade med blod, størknet og frisk pryder alteret. 
Alteret er stort nok til at give dække, og det er let at springe op på 
(Athletics DC 10).

-Vægtæppe – smukke vægtæpper vævet med dyre tråde pryder væggene. Et 
vægtæppe kan der enten klatres i for at undvige en fjende (Athletics DC 
14) eller det kan hives ned over en fjende (STR vs Reflex; modstander er 
immobilized under tæppet, men har også +2 AC bonus, Acrobatics DC 10 for 
at slippe fri).

Afslutning

Spilpersonerne ender sandsynligvis med at dræbe præsten og dennes tjener, 
og de kan nu stikke af med en masse guldskatte, inden templets mange 
vagter dukker op for at fange dem. Historien ender her, og måske er det 
denne skat, som bringer spilpersonerne i uføre i et af de andre kapitler? 
Skulle det gå helt galt, så ender de i stedet i fangekældrene, hvor det 
siden lykkes dem at flygte, inden de bliver ofret.
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Tempelvagter (minions level 1), 4 styk pr. jagtet spilperson, maks 12.
(Kun til stede hvis en spilperson har klaret sig så dårligt, at denne 
jages ind i offerkammeret af dem, og det vil betyde, at konflikten 

bliver ekstra svær)

Initiative 15 Senses Perception +0
HP 1; a missed attack never damages a minion.
AC 14; Fortitude 12, Reflex 10, Will 10
Speed 6
kortsværd (standard; at-will)  ✦ Weapon
17 vs. AC; 4 damage.
Linjekamp: Tempelvagterne gains a +2 power bonus to all defenses while
at least two other tempelvagter are within 5 squares of it.
Alignment Any Languages Common
Str 14 (+2) Dex 10 (+0) Wis 10 (+0)
Con 12 (+1) Int 9 (–1) Cha 11 (+0)

Gudernes tjener (brute level 3)
I et kæmpeskrin skjult inde mellem alle skattene holder gudernes tjener 
til. Det er en kæmpemæssig, ældgammel slange, hvis alder ingen kender, og 
som kommer ud af sit gemmested for at fortære de ofre, som Craterus 
bringer.

Initiative 15 Senses Perception +1; darkvision
HP 54; Bloodied 27; 
AC 14; Fortitude 14, Reflex 12, Will 11
Immune disease, poison
Speed 8
-Bite (standard; at-will)  P✦ oison
18 vs. AC; 1d6 + 3 damage, and the target takes ongoing 5
poison damage (save ends) and is knocked prone if it is Medium
size or smaller.
-Dødsrallen (when reduced to 0 hit points)  ✦ Poison
Gudernes tjener makes a bite attack against a target within its
reach.
Str 16 (+4) Dex 13 (+2) Wis 10 (+1)
Con 14 (+3) Int 1 (–4) Cha 3 (–3)
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Ypperstepræsten (Elite controller level 4)
1 action point
Initiative 15 Senses Perception +1; darkvision
HP 112; Bloodied 56
AC 18; Fortitude 17, Reflex 18, Will 19
Immune disease, poison
Speed 6
- Slangebid – frem af Craterus mund vokser slangekæber (standard; at-
will)  ✦ Poison
20 vs. AC; 1d6 poison damage, and the target loses 1 healing surge.
- Nyogthas greb, hvor Craterus laver en gribebevægelse mod sit offer, der 
straks kan mærke et dødsgreb om sit hjerte (standard; at-will) ✦ 
Necrotic
Ranged 20; 17 vs. Reflex; 1d6 + 4 necrotic damage, and the target is 
immobilized (save ends).
- Hypnotisk slangeblik, der fylder ofret med en sådan angst, at denne 
falder tilbage. (standard; recharge 4,5,6)  ✦ Fear
Close blast 5; 18 vs. Will; 1d6 damage, and the target is pushed 3
squares.
- Klapperslangeraslen – når Craterus vil det, lyder der overalt omkring 
ham den uhyggelige lyd af klapperslangers raslen (Fear) aura 2; enemies 
in the aura take a –2 penalty to attack rolls.
- Slither Away (encounter, minor action, recharge 6)
For one round Craterus fra Lymoria gains +2 speed and a +5 bonus to all 
defenses.
Alignment Evil Languages Common
Skills Arcana +10, Religion +10
Str 10 (+2) Dex 14 (+4) Wis 9 (+1)
Con 14 (+4) Int 16 (+5) Cha 18 (+6)
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Thurgar den Tunge, Tactical Warlord level 2 og behåret barbar

Str: 18 +4/+5 Initiative: +0 Speed: 6
Con: 12 +1/+2 Hit Points: 34 Bloodied: 17
Dex: 8 -1/0 Surge Value: 8 Surges: 8
Int: 18 +4/+5 AC: +8
Wis: 10 0/+1 Fort: +6 Ref: +5 Will: +2
Cha: 11 0/+1 Mit Action Point: ->   <-

Skills: (*ACP –1 er med) Class Features:
Athletics* +9 -Combat Leader (+2 Init til alle)
Endurance* +6 -Tactical Presence: (Allierede
History +10 der bruger et Action Point får +2
Insight +6 til angreb)
Intimidate +6 -Inspiring Word x2/Encounter,
Religion +10 x1/round

Feats: Powers (se bagsiden):
-Toughness At-Will: Wolf Pack Tactics
-Weapon Proficiency: Encounter: Warlord’s Favor,
Bastard Sword Knight’s Move
-Powerful Charge (+2 damage Daily: Lead the Attack

med charge attacks)
Weapon Focus (Heavy Blades)

Equipment: Bastard Sword, Hide Armour, 2 Javelins.

Udseende: Mand, blond, behåret, solbrændt, enorm.

Personlighedstræk: Rastløs, eventyrlysten, grådig, gavmild, genial, har 
en svaghed for civiliserede kvinders silkeklædte, parfumerede ynder.

Baggrund: Lejesoldat og lykkeridder fra Asgard i det fjerne nord. Leder 
efter sine ligeledes eventyrlystne brødre.
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Powers:
At-Will:
-Basic Melée Attack: Bastard Sword, Standard Melée Weapon Attack +8 vs. 
AC, Hit: 1d10+6
-Charge (under reglerne for den slags): Standard Melée Weapon Attack +9 
vs. AC, Hit: 1d10+8
-Basic Ranged Attack: Range 10/20, Standard Ranged Weapon Attack, +7 vs. 
AC, Hit: 1d6+4
-Wolf Pack Tactics (Warlord 1): Standard Melée Weapon Attack +8 vs. AC, 
Hit: 1d10+6, Special: Før angrebet kan en allieret nær dig eller målet 
shifte

Encounter:
-Inspiring Word (Warlord Feature, to gange pr. encounter men kun én pr. 
runde): Minor, Close 5, udløs en Healing Surge for dig selv eller en 
allieret, +1d6 ekstra HP
-Warlord’s Favor (Warlord 1): Standard Melée Weapon Attack +8 vs AC, Hit: 
2d10+6 OG en allieret indenfor 5 felter får +5 power bonus til attack mod 
målet indtil slutningen af din næste tur. Dette er et godt setup til de 
andres store powers.
-Knight’s Move (Warlord 2) Move Utility, en allieret inden for 10 felter 
tager en Move Action som en Free Action

Daily:
-Lead the Attack (Warlord 1) Standard Melée Weapon Attack +8 vs AC, Hit: 
3d10+6 OG du og alle allierede inden for 5 felter får +5 power bonus til 
attack mod målet, kampen ud. Miss: +1 power bonus (og ingen skade!)

Taktik: Charge i nærkamp, identificér den største trussel og brug Lead 
the Attack. Men vær sikker på, at det her ER truslen. Er du ikke sikker, 
så start ”blidt” med Warlord’s Favor hvis en anden helt vil kunne gøre 
noget fedt. Charge så meget som muligt uden at udmanøvrere dig selv. Vær 
aggressiv!
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Legenden om ...

Og således hændte det, da det endte med …
Sejr Nederlag

66

Thurgar den tunge, der skabte skælven og rysten blandt Grænserigerne, 
når hans krigshorn gjaldede, begyndte sin færd som omstrejfende 
lejesvend, der sammen med sine brødre blev lokket mod rigerne syd for 
Asgard og Hyperborea af en kongesøn, der ville tage riget fra sin 
nederdrægtige onkel. Sønnen faldt på slagmarken, og Thurgar og hans 
brødre stod tilbage på slagmarken uden leder. Herfra blev de drevet 
af den sejrrige hær, som forfulgte dem op i Ophirs bjerge, hvor 
Thurgar og hans brødre blev adskilt.

På slagmarken i Corinthia mødtes Thurgar med sine brødre 
efter mange års adskillelse, og han fældede dem begge 
førend de genkendte hinanden. En stor sorg faldt over 
Thurgar den tunge, der viede sin skæbne fra den dag til 
slagmarken, og han blev en berygtet røverhøvding fra 
Asgard, der søgte døden i krig.



Morias den Sørgende, Inspiring Warlord (Warlock) level 2

Str: 16 +3/+4 Initiative: +1 Speed: 5
Con: 13 +1/+2 Hit Points: 30 Bloodied: 15
Dex: 10 0/+1 Surge Value: 7 Surges: 8
Int: 14 +2/+3 AC: +9
Wis: 8 -1/0 Fort: +6 Ref: +5 Will: +6
Cha: 18 +4/+5 Mit Action Point: ->   <-

+3 til Attack med Action Point

Skills: (*ACP –4 er med) Class Features:
Arcana: +8 -Combat Leader (+2 Init til alle)
Athletics* +5 -Inspiring Presence (allierede,
Diplomacy +10 som bruger et Action Point,
Endurance* +4 healer 5 HP)
History +8 -Inspiring Word x2/Encounter,
Intimidate +10 x1/round
Religion +8

Feats: Powers (se bagsiden):
-Pact Initiate (Fey) At-Will: Furious Smash
-Novice Power Encounter: Eyebite, Witch-
-Action Surge Fire, Shake It Off
-Heavy Shield Proficiency Daily: Bastion of Defense

Equipment: Longsword, Chainmail, Heavy Shield, magiske remedier.

Udseende: Mand ELLER kvinde (vælg selv), stilfuld, mørkhåret, bleg, 
androgynt smuk.

Personlighedstræk: Hjemsøgt af fortiden, søger at sone sin slægts synder, 
værdsætter livet og det fine, gode og smukke.

Baggrund: Sidste efterkommer af et dynasti af grumme troldmandsfyrster. 
Omvandrende exorcist og eventyrer. Kan i øvrigt masser af ritualmagi, som 
er dyrt og besværligt.
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Powers:
At-Will:
-Basic Melée Attack: Longsword, Standard Melée Weapon Attack, +7 vs. AC, 
Hit: 1d8+3
-Furious Smash (Warlord 1): Standard Melée Weapon Attack, +7 vs. Fort, 
Hit: 3 Damage OG en allieret nær enten dig eller målet får +4 power bonus 
til attack og damage på sit næste angreb mod målet, skal bruges før 
afslutningen på den allieredes næste tur.

Encounter:
-Inspiring Word (Warlord Feature, to gange pr. encounter men kun én pr. 
runde): Minor, Close 5, udløs en Healing Surge for dig selv eller en 
allieret, +1d6 ekstra HP
-Eyebite (Warlock 1): Standard Range 10 (Implement) Attack, +5 vs. Will, 
Hit: 1d6+4 psychic, og målet kan ikke se dig før starten af din næste 
tur. Dine øjne glitrer som juveler, og din vilje forblænder din fjendes 
blik!
-Dreadful Word (Warlock 1): Standard Range 10 (Implement) Attack, +5 vs. 
Will, Hit: 2d8+4 psychic OG fjenden har –1 på Will indtil slutningen af 
din næste tur. En grufuld og skrækindjagende forbandelse.
-Shake It Off (Warlord 2): Minor Utility, du selv eller en allieret inden 
for 10 tager straks et ekstra Saving Throw med +4 power bonus

Daily:
Bastion of Defense (Warlord 1): Standard Melée Weapon Attack, +7 vs. AC, 
Hit: 3d8+3 OG allierede inden for 5 får +1 power bonus til defense kampen 
ud. Effect (sker under alle omstændigheder): Allierede inden for 5 får 9 
temporary HP.

Taktik:
Bak de andre op og hjælp og beskyt dem. Hold dem i live. Brug evt. 
Eyebite til at manøvrere forbi folk og give de andre helte flanking. Brug 
dit Action Point på enten Dreadful Word eller Bastion of Defense.
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Legenden om ...

Og således hændte det, da det endte med …

Sejr Nederlag
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Morias, den sørgende, der lagde fortidens ånder til hvile, for at 
sone de umenneskelige gerninger og blasfemiske pagter, som Morias' 
forfædre havde bragt til verden, og som havde bragt dem til fald.
Fra de øde egne af Argos havde familien regeret og herfra drog 
Morias, der tildrog sig navnet Den Sørgende overalt, hvor Morias kom 
frem, for det kunne ses i blikket, at et tungt mørke hvilede på 
Morias' skuldre.

I Stygia fandt Morias endelig hvile ved floden Styxes 
breder. Dødekongens grav var knust, og dermed var det 
sidste tilbageværende minde om Morias' slægt og dens 
gerninger det, som Morias selv bar på. Da brast hjertet og 
en tung byrde forsvandt fra Morias' skuldre, og denne 
udåndede, og Morias' frænder lagde Morias på en båd, som de 
skænkede glemslens flod Styx. Således endte beretningen om 
Morias Den Sørgende og dennes slægt.



Amhira fra Argos, TWF Ranger level 2 og piratdronning i eksil

Str: 18 +4/+5 Initiative: +6 Speed: 6
Con: 12 +1/+2 Hit Points: 34 Bloodied: 17
Dex: 16 +3/+4 Surge Value: 8 Surges: 8
Int: 10 0/+1 AC: +8
Wis: 13 +1/+2 Fort: +6 Ref: +6 Will: +2
Cha: 13 +1/+2 Mit Action Point: ->   <-

Skills: (*ACP –1 er med) Class Features:
Acrobatics* +8 -“Den fjende er min” (Hunter’s
Athletics* +9 Quarry, 1d6 ekstra skade til én 
Dungeoneering +7 fjende)
Intimidate +7 -Prime Shot (+1 ril Ranged
Nature +7 attacks, hvis ingen allierede 
Perception +7 er tættere på målet end dig)
Stealth* +8

Feats: Powers (se bagsiden):
-Toughness At-Will: Twin Strike
-Two-Weapon Fighting Encounter: Fox’s Cunning,
-Two-Weapon Defense Crucial Advice
-Quick Draw (træk frit som Daily: Piratens knibtangsangreb
del af et angreb)
-Action Surge (+3 med AP)

Equipment: 2 longswords, brynjeskjorte (~Hide Armour), 5 Daggers

Udseende: Kvinde, atletisk, solbrændt, viltert krøllet mørkt hår under 
rød bandanna.

Personlighedstræk: Hidsig, lidenskabelig, livsnyder. Modig kriger, men 
frygter trolddom og forræderi.

Baggrund: Forrådt piratdronning fra det hyboriske rige Argos, som samler 
penge til en ny flåde.
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Powers:
At-Will:
-Basic Melée Attack: Longsword, Standard Melée Weapon Attack, +8 vs. AC, 
Hit: 1d8+5 (1d8+4 med venstre hånd)
-Twin Strike (Ranger 1): Standard Melée or Ranged (5/10) Weapon Attack. 
To angreb mod et eller to mål, Melée +8 vs AC, Hit: 1d8+1/1d8. Ranged +7 
vs. AC (men husk Prime Shot), to angreb mod et eller to mål, Hit: 
1d4/1d4.

Encounter:
-Fox’s Cunning (Ranger 1): Immediate Reaction Melée Weapon Attack, +9 vs. 
AC, Hit: 1d8+5. Bemærk, at du bruger evnen som reaktion på et 
nærkampsangreb. Du shifter én og angriber, uden for tur!
-Crucial Advice (Ranger 2): Immediate reaction utility, en allieret som 
netop har fejlet et check i en skill, du er trænet i, får et forsøg til 
med +1, når du giver et godt råd.

Daily:
Piratens knibtangsangreb (Ranger 1, Jaws of the Wolf): Standard Melée 
Weapon Attack, To angreb mod ét mål, +8 vs. AC, Hit: 2d8+5/2d8+4, Miss: ½ 
skade.

Taktik:
Vær aggressiv som bare pokker, men pas på ikke at blive omringet og 
overvældet. Brug Twin Strike til at dræbe minions (gerne med knivkast: 
Kast et sværd op i luften, træk og kast to knive, og grib sværdet igen 
...fordi det er så pokkers cool), og til ”almindelige” angreb. Sørg for 
at få hjælp fra en Warlord OG bruge dit action point, når du bruger 
knibtangsangrebet. Det er dit skinnende helte-øjeblik, så saml alle de 
bonusser du kan!
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Legenden om ...

Og således hændte det, da det endte med …

Sejr Nederlag
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Amhira fra Argos, der blev kaptajn på piratskibet 
”stormgribben” efter sin far, Amhalas', død. Fire år senere 
anførte den forræderiske førstestyrmand ved hjælp af onde 
løgne og trolddom et mytteri, som Amhira med nød og næppe 
overlevede. Rasende og fortvivlet drog hun ud for at samle 
penge og allierede til at generobre sin retmæssige arv.

Til slut generobrede Amhira ”Stormgribben”, udrustede en 
vældig flåde og drog ud over havet på jagt efter det tabte 
Atlantis' skatte.



Khortama fra Stepperne, Archer Ranger level 2

Str: 10 +0/+1 Initiative: +6 Speed: 6
Con: 13 +1/+2 Hit Points: 30 Bloodied: 15
Dex: 20 +5/+6 Surge Value: 7 Surges: 7
Int: 10 0/+1 AC: +9
Wis: 14 +2/+3 Fort: +3 Ref: +7 Will: +3
Cha: 10 0/+1 Mit Action Point: ->   <-

Skills: (*ACP –1 er med) Class Features:
Acrobatics* +10 -Hunter’s Quarry (1d8 ekstra
Athletics* +5 skade til ét mål)
Endurance* +6 -Prime Shot (+1 til Ranged
Heal +8 Attacks, hvis ingen allierede
Nature +8 er tættere på målet end dig)
Perception +8 -Healing Word (hjælp fra
Religion +6 forfædrene)
Stealth +10

Feats: Powers (se bagsiden):
-Defensive Mobility At-Will: Nimble Strike
-Lethal Hunter Encounter: Two-Fanged Strike,
-Weapon Focus (Bows) Yield Ground
-Action Surge (+3 med AP) Daily: Hunter’s Bear Trap,
-Initiate of Faith Healing Word

Equipment: Longbow, NOK pile, Hide Armour, Dagger (hest)

Udseende: Mand ELLER kvinde (vælg selv), mørkhåret, vejrbidt, arret, 
usoigneret men yndefuld.

Personlighedstræk: Asketisk, indadvendt, spirituel. Foragter dekadente 
skikke, men er også lidt nysgerrig.

Baggrund: Rytternomade (eller amazone!) på jagt efter sit 
borgerkrigsramte folks mystiske, profeterede arving, som skal findes i de 
dekadente, civiliserede lande.
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Powers:
At-Will:
-Basic Melée Attack: Dagger, Standard Melée Weapon Attack +4 vs. AC, Hit: 
1d4 (Ja, det er ynkeligt, så lad være)
-Basic Ranged Attack: Standard Range 20/40 Weapon Attack, +8 vs. AC, Hit: 
1d10+6
-Nimble Strike (Ranger 1): Standard Range 20/40 Weapon Attack + 8 VS. AC, 
Hit: 1d10+6, Special: Shift 1 før eller efter

Encounter:
-Two-Fanged Strike (Ranger 1): Standard Range 20/40 Weapon Attack, 2 
angreb mod ét mål, +8 vs. AC, Hit: 1d10+6 pr. angreb, 2 ekstra skade (i 
alt) hvis begge angreb rammer.
-Yield Ground (Ranger 2): Immediate Reaction Utility. Trigger: En fjende 
skader dig med et melée attack. Effekt: Shift 2, få +2 power bonus til 
alle defenses indtil slut på din næste tur.

Daily:
-Hunter’s Bear Trap (Ranger 1): Standard Range 20/40 Weapon Attack +8 vs. 
AC, Hit: 2d10+6 OG målet er slowed og tager 5 ongoing skade (save ends 
both), Miss: Halv skade, og målet er slowed instil slut på din næste tur.

Taktik: Hold dig i baggrunden og dan dig overblik (mens du skyder vildt 
til alle sider). Når et værdigt mål er identificeret, så kom tæt nok på 
til at bruge Hunter’s Quarry, træk dig så tilbage og skyd dit mål i 
smadder. Få hjælp fra en Warlord og/eller brug dit Action Point, når du 
bruger dine store angreb, Two-Fanged Strike og Hunter’s Bear Trap. De må 
ikke gå til spilde! Hold dig ude af nærkamp. Hunter’s Quarry: Som en 
minor action kan du erklære den nærmeste fjende for dit HQ. Du kan kun 
have ét Quarry ad gangen. En gang pr. runde, når det er din tur, kan du 
få et af dine angreb som rammer en fjende til at gøre 1d8 ekstra skade. 
Du beslutter dig efter du har ramt.
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Khortama fra Stepperne, fra en klan sønderrevet af 
frændestrid drog ud på jagt efter sit folks sande arving, 
bevæbnet med en gammel profeti. Mange dekadente riger drog 
Khotama gennem på sin søgen ...

... endelig indså Khotama sandheden, og så sit folks arving i 
et spejl. Khotama drog tilbage, fældede sine morderiske 
rivaler i åben kamp og førte sit folk til fredelige og grønne 
græsgange.



Heltene:

-Thurgar den Tunge, barbarisk krigsherre fra 
det høje nord, og sin tids største militære 
geni. Han er for dem, der vil spille noget 
Conan-agtigt, men med mere hjerne end den 
nyere steroid-bøf udgave af ham.

-Morias den Sørgende, adelig og troldkyndig. 
Hvis man kan lide Elric, og synes at en noget 
dekadent, dyster og poetisk helt kunne være 
spændende, er Morias sagen. OK, rent ud sagt: 
Morias er ret emo. Og så kan Morias forøvrigt 
lige så vel være en noget feminin mand som en 
noget mandig kvinde, det bestemmer spilleren.

-Amhira fra Argos, blodtørstig piratdronning i 
eksil, på jagt efter hævn, ære og alt det 
guld, hun skal bruge til at opnå det. 
Piratdronningen er klassisk Sword & Sorcery, 
og har man lyst til at sparke røv uden at 
komme med undskyldninger, kunne Amhira være 
noget.

-Khortama fra Stepperne, spirituel rytternomade på en søgen efter sit 
folks skæbne. Khortama er den spirituelle og ærefulde barbar, som 
konfronterer civilisationen og dens dekadence med fordømmelse og en snert 
af fascination. Er man i slaget til lidt civilisationskritik, er Khortama 
sagen. Og Khortama kan lige så vel være klassisk bueskytte-amazone (og 
dermed selvsagt kvinde) som en ”almindelig” enmands-horde fra stepperne, 
det bestemmer spilleren.
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Scenarierne:

-Khoraj Brænder! handler om en desperat 
skattejagt i en by i oprør mod en væmmelig 
tyran. Temaet er skæbnens magt over storhed 
og fald, i kontrast med raske folks mulighed 
for at hæve sig op ved at gribe en chance og 
vove pelsen. Velegnet som intro-scenarie, 
for både udfordring og kamp er ret lige til.

-Bryllup i Shem handler om begær, lidenskab 
og forræderi. Et bryllup, hvor én af Vore 
Helte skal giftes, og de andre er gæster, 
går helt, helt galt. Og så er der en masse 
slanger... Udfordringen er forholdsvis 
simpel, mens kampen er ret udfordrende for 
de taktiske talenter.

-Ruinen i ørkenen er en hyldest til åndsfællesskabet mellem R. E. Howard 
og H. P. Lovecraft. Det er mest af alt et dystert stemningscenarie om 
civilisationens forfald og de tragiske menneskelige konsekvenser. 
Udfordringen er lidt kompliceret at håndtere, men kampene er forholdsvis 
simple (skønt ikke nemme!).

-Tyve i Templet handler om grådighed, og hvordan uovervejede træk kan 
have uforudsete konsekvenser. Det er en hyldest til særligt to af R.E. 
Howards Conan-historier. Udfordringen er ret avanceret, skønt kampen er 
ligetil.
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