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Ældgamle grotter dækkende over mysterier fra Hinterlandets fortid, en stamme af vilde 

kobolder, der æder alt, hvad de kommer i nærheden af, og en trussel i dybet, hvor den største 

skat nogensinde venter – men det gør Dragen også. 

 

Et scenarie til Hinterlandet af Morten Greis Petersen.  

Dragens rede       DV3 
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Anvendelse 
Dragens rede er et stort hulesystem, hvor i bunden skjuler sig en Drage. Undervejs gennem hulerne kan spillerne 

være heldige at samle lidt spor op fra en tidligere ekspedition ind i grotterne, og de kan være heldige at finde 

magiske våben fra den tidligere ekspedition, de kan bruge imod Dragen. 

Selve Dragen er en gigantisk udfordring, og grupper, der er under niveau 5, har ikke en chance imod Dragen, 

men Dragen nyder den frygt, den kan indgyde i ufarlige fjender, og den lader derfor gerne uheldige eventyrere 

slippe levende fra dens grotte, så længe de lader dens skat være. Udfordringerne før Dragen dukker op er ikke 

nær så farlige, og også lavniveau eventyrere kan have sjov med at kæmpe mod kobolderne. 

Dragens rede kan let tage to-tre adskilte missioner at gennemspille. Den første mission kan være at undersøge 

koboldernes aktivitet i området, hvilket bringer heltene til grotterne. Anden mission kan være at dræbe 

koboldhøvdingen, og den tredje bliver at udforske de dybeste dele af grotterne (og måske at konfrontere 

Dragen). Spilles med en højniveau gruppe kan mission 3 spilles alene. 

Spilles Dragens rede sammen med de to andre Dragen vågner-missioner, kan de første to oplæg spilles som 

missioner ind mellem færdene til f.eks. Dragedræberens grav, som ligger i samme egn af Hinterlandet, og det 

kan bruges til at overraske de eventyrere, der tror, at de nu ved, hvor de skal hen. 

Mission 1: Kobolderne 
I er blevet indkaldt til kommandanten. På sit kontor ved et enormt skrivebord fyldt med rapporter fra eventyrere, 

der har udforsket vildmarken sidder den aldrende kommandant, der er veteran fra Kejserkrigene. Bag ham på 

væggen er et stort kort over Hinterlandet med alle mulige notater og angivelser af, hvor eventyrere har fundet 

mystiske ruiner, og hvor spejdere har indberettet, at der er noget, som skal udforskes. 

Jeg har en vigtig mission til jer. I den egn af Hinterlandet, der kaldes Bjergelandet, er der et område plaget af 

kobolder, der plyndrer og raner alt, hvad de kan komme i nærheden af. Jeg har brug for nogen til at finde og 

udforske deres huler. I vil modtage 25 dukater hver – sat plyndringsretten – hvis I undersøger de grotter, hvor 

kobolderne kommer fra og vender tilbage med rapporter om deres færde. Området ligger 5 dagsrejser herfra. 

Mission 2: Koboldhøvdingen 
Kommandanten har indkaldt jer til sit kontor. Dynger af rapporter fra opdagelsesrejsende fylder hans skrivebord, 

og på kortet bag ham er der en oversigt over ødemarken samt angivelser af områder, der er blevet udforsket, og 

steder, hvor eventyrere er blevet sendt ud, men aldrig er vendt tilbage. 

Jeg har en vigtig mission til jer. Oppe i bjerglandet, fem dagsrejser herfra, har en større stamme af kobolder deres 

tilhørssted. De er en plage mod Kejserriget, de tilbeder Dragen og plyndrer alt i området for at skaffe den 

offergaver, og jeg har brug for modige helte, der kan bringe mig koboldernes høvdings hoved. For det vil I 

modtage 25 dukater hver samt plyndringsretten til koboldernes huler. 

Mission 3: Dybet og Dragen 
Indkaldt til kommandantens kontor bliver I ført ind i et rummeligt kontor med et stort skrivebord. På bordet 

ligger talrige rapporter indgivet af eventyrere over deres udforskninger, og I genkender et par af dem fra jeres 

egne ekspeditioner. Væggen bag den aldrende kommandant er et kort over ødemarken med talrige angivelser af 

ruiners placeringer, udsendte ekspeditioner og mysterier, som venter på at blive udforsket. 



 3 Hinterlandet: Dragens rede 

Jeg har en vigtig mission til jer. Oppe i bjergene, fem dagsrejser herfra i Bjerglandet, ligger nogle grotter beboet 

af kobolder og andre fæle væsener, men i dybet bag koboldernes grotter lurer en langt større fare, som jeg har 

brug for, at I udforsker og konfronterer. Det er en farlig mission, men jeg har tiltro til jer. For denne opgave vil jeg 

tildele jer hver 25 dukater, når I er hjemvendt, og I vil få plyndringsretten til grotterne. 

Rammen 
Hulesystemet ligger i et øde og ødelagt landskab, hvor grådige kobolder strejfer omkring for at finde skatte og 

fanger at ofre til den sovende drage, som ligger dybt inde i hulerne. Hulesystemet er en sammensmeltning af tre 

forskellige sæt huler. Den ene del af en ældgammel ruin, som dragen har forseglet og her sover den på sin skat 

og har gjort det i århundreder. Naturhuler er imidlertid blevet forbundet med ruinen, og i disse grotter skabt af 

en underjordisk flod, som endnu løber gennem hulerne, er beboet af en stamme kobolder, der ofrer til dragen 

som var den en af de udødelige, og naturhulerne hænger sammen med et andet ruinkompleks, som nu er 

hjemsted for monstre.  

Dragen er den absolutte trussel i hulesystemet, og de fleste andre fjender er derfor af ringe farlighed. 

Hulesystemet er tiltænkt erfarne helte. 

Baggrund 
I en glemt tidsalder vågnede de kræfter, som nu er 

Dragen. En grådig mand lod sig opsluge af begæret 

efter guld og magt, og det skabte Dragen. I perioder 

med århundreder imellem bevæger Dragen sig ud fra 

sit skjul for at hærge og brænde, og derefter vender 

den tilbage sit skjul. De lange perioder mellem 

plyndringstogterne gør, at de færreste aner en 

sammenhæng mellem dem. Dragens skjul er ruinerne 

af et gammelt palads, hvor dragen indgår gik omkring 

som menneske. 

For 200 år siden hærgede Dragen sidste gang Kejserriget og stjal fantastiske mængder af skatte, som den tog 

med sig. Mange flokkedes til ødemarken for at finde dragen og dens rede, men ingen havde succes, omend en 

gruppe helte nåede så langt som til hulesystemet, hvor de siden omkom. Sporene af deres indtrængen findes 

endnu. 

Rygter 
Ved fæstningen florerer rygter om de mange mystiske steder ude i ødemarken og om de sære oplevelser, folk 

har derude. Nogle rygter er sande, nogle er falske, og andre er ikke relevante for eventyrerne. 

Hvis nogle af karaktererne har evnen til at opsamle rygter, eller hvis spillerne besidder mikro-supplementer, der 

giver adgang til rygter, kan de samle nogle af følgende op. Alternativt kan spillerne forsøge at erhverve sig et 

rygte, som måske har relevans for ekspeditionen. Det kræver et succesfuldt karisma-tjek 12 at erhverve et 

tilfældigt rygte fra tabellen: 
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1t6 Rygte 

1 På markedspladsen overhøres to vagter snakke om, at Kommandant Lucinius er særdeles interesseret i at 
lære mere om kobolderne oppe i bjergene, da nogle af dem rygtes at besidde frygtindgydende magiske 
kræfter. 

2 En gammel pelsjæger fortæller, at der er en del uglebjørne i området, og uglebjørne er dødsensfarlige 
rovdyr, der ofte bor i de forreste dele af grotter, da de som regel er for store til at trænge dybere ind. 

3 En flok eventyrere hjemvendt fra eventyr kan nede på kroen fortælle, at de har været i bjerglandet, og de 
så mange steder spor af plyndringer og ødelæggelser fra kobolderne. De opdagede, at en af koboldernes 
strategier var at lokke rovdyr til at overfalde rejsende ved at lægge et spor af kødstykker hen til ofrene. 

4 I badstuen er der lystig snak om alle de rigdomme, man kan være heldig at erobre i vildmarken. En historie 
går på, at orker ofte gemmer deres skatte bag løse sten og fliser, og de mærker dem med et rødt kryds 
eller cirkel. 

 Spilleren har nu følgende mulighed: Du kan i det sjette rum, I udforsker, erklære, at du vil lede 
efter løse fliser med et rødt mærke på. Ved væggen finder en en flise med et rødt mærke på. Der 
er 50% chance for atden gemmer en fælde (en kniv springer frem; 1t4 skade; 25 eventyrpoint) 
eller at der ligger en pung med 2t4 guldmønter. 

5 I vinstuen snakker folk om vejret og vejrvarsler. Der bliver snakket om, hvordan vejret er de næste par 
dage. Hvis der opstår problemer på rejsen, som skyldes vejret, har du fordel på at løse et problem, da du 
har hørt nogle varsler. 

6 Ved markedspladsen fortæller en flok hinterlandske nomader, om smalle lidet kendte stier oppe i 
bjerglandet, som de bruger til at komme sikkert frem med. Oplysningerne giver karakteren fordel på et 
rejsetjek foretaget på rejsens fjerde eller femte dag. 

Belønning 
For hvert rum kortlagt: 100 point (op til 3400) 

For fælder, mysterier og undere oplevet: 

 Under – Krystalblomsterne  i rum #11 100 

 Mysterie – Dragens aura – diverse steder 50 point for hver effekt oplevet (maks. 200) 

 Mysterie – De smeltede klipper i rum #1 50 

 Mysterie – Stenblokken i rum #4  50 

 Mysterie – relieffet  i rum #9  150 

 Mysterie – Den magiske cirkel i rum #16 100 

 Mysterie – Kranierne i rum #19  100 

 Mysterie – Det sukkende lig i rum #20 50 

 Mysterie – Dragens grådighed i rum #25 150 

 Mysterie – Dragens orakle i rum #28  150 

Rejsen til hulesystemet 
Rejsen går gennem ødemarken og ud i de bjergrige egne. De første par dage veksler mellem skove og enge, men 

snart bliver landskabet mere bakkerigt, skrænterne bliver stadigt stejlere, og på tredjedagen begynder klipper at 

springe frem af undergrunden. I horisonten anes bjergene som grå skygger, og de bliver stadigt tydeligere. 

På rejsens sidste del går turen mellem stejle bjergskråninger og på smalle stier langs bjergsider eller i bunden af 

slugter. Der er stille, og der er meget lidt liv i området. Sejlivet krat klynger sig til skrænterne, men ellers er der 

ikke meget liv at se. 
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Området uden for hulesystemet 
Området er øde. De få træer i området er døende, græsset er vissent, og vandhuller stinker giftigt af svovl. 

Vinden er kold, og himlen grå. Landet er døende, og i denne ødemark strejfer bander af kobolder omkring for at 

finde nye skatte og væsener, de kan ofre til Dragen. Dyr holder sig instinktivt herfra, men onde væsener finder 

sig draget til de ødelagte landskaber.Små stier gennem det dystre landskab fører til hulesystemets store 

grotteindgang (rum #1), mens den anden indgang (rum #3) er ude af syne bag vissent krat. Ledes der aktivt efter 

en alternativ indgang vil den blive fundet efter 10 minutter. 

Hulesystemets beboere 
Dette vidtstrakte hulesystem er grotten, hvor Dragen holder til. Systemet er beboet af vilde koboldkrigere, som 

Dragen ikke gider jage bort, og derfor lever de i dragens skygge, hvor de andre humanoider i området tør 

komme. Andre dele af hulesystemet er blevet hjemsted for primitive rovdyr, som Dragen har ladet leve, fordi de 

ikke truer hans skat, og fordi de fungerer som naturlige vagter. 

Dragens aura 
Hulesystemet er gennemsyret af Dragens tilstedeværelse. Dragen sover tungt, men dens personlighed eller dens 

kraft gennemsyrer hulesystemet, og rejseselskabet vil flere gange stå over for manifestationer af dragen. 

Formålet med dragens aura er dels at forvarsle for spillerne, hvor magtfuld en modstander de er oppe imod, og 

dels give heltene en chance for at stå over deres modstander undervejs i hulesystemet, inden de møder dragen i 

sin fysiske form. 

Dragens aura er manifesteret fast i visse rum, men ellers kan den dukke op som følge af et ‘omstrejfende 

væsen’, eller hvis der er et dramatisk passende øjeblik for dragens aura at manifestere sig. 

1. Instinktiv grådighed. Man famler efter sine personlige skatte og finder ikke hvile, førend man har 

kontrolleret at ens dyreste eller kæreste eje eller ens guldstykker er, hvor de skal være 

2. Refleksiv grådighed. Uden at tænke over det, fingrerer man med en guldmønt, eller hånden er dybt 

begravet i pungen med mønter, og ubevidst er de ved at blive talt igen og igen. Få spilleren til at spille 

dette, og når det bliver opdaget eller påpeget af andre, kan karakteren løsrive sig fra effekten. 

3. Dragen snor sig. Dragen i sin drømmeform snor sig gennem klipperne, og en stor, spøgelsesagtig skællet 

krop bølger hen over klippevæggen. Nærværet med dragen fylder folk med frygt. Resistens (frygt) 12 – 

fejler tjekket, bliver karakteren straks nødt til at forlade stedet (medmindre holdt tilbage), og indtil 

enten dragen eller personen er borte, skælver vedkommende af angst og har ulempe på sine aktiviteter. 

4. Dragens blik. I sin drømmeform manifesterer dragen sig. Nede af den mørke gang gløder grumme øjne, 

og langsomt toner det enorme dragehoved frem. Enhver, der møder dragens blik, skal klare et resistens 

(viljestyrke) 22 eller falde på knæ for dens blik. Derefter toner hovedet bort med en grusom latter. 

5. Dragens kolde grusomhed. Dragens hale i sin drømmeform smyger sig langs gulvet og snor sig om et 

offers ben, og ofret bliver menneskeligt kold og kynisk. Få spilleren til at spille sin karakter som mere 

kynisk, og omformuler gerne karakterens udtalelser til at være mere kyniske og kolde, end spilleren selv 

gør det, hvis det ellers ikke kommer ordentligt til udtryk. Bestem ikke karakterens handlinger, kun deres 

udtryksform. Ofret kan først forsøge at løsrive sig dragens indflydelse, når andre påpeger indflydelsen 

(eller udpeger halen). Derefter kan ofret foretage et Resistens (viljestyrke) 12-tjek, og det kan forsøges 

hvert kvarter – og tjekket kan klares automatisk, hvis karakteren kæmper for at lyde og være empatisk 

og medmenneskelig. 
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Bemærk, alle disse manifestationer er et resultat af den sovende drages underbevidsthed, som strejfer omkring, 

og dragen har derfor ikke noget mindre om at have mødt folk, som dens underbevidste drømmeform har 

påvirket. 

Kundskabstjek mod sværhedsgrad 12 kan foretages hver gang selskabet møder Dragens aura. Hver gang der er 

succes, kan du frigive lidt informationer om, hvad det er for et fænomen, som heltene står overfor, hvis spillerne 

ikke allerede har gennemskuet det. Det de møder er dragens kraft, og det er en kraft, som gennemsyrer hele 

hulesystemet, og den er en følge af, at dragen har en ånde- eller drømmeform, og denne form sandsynligvis er 

dens underbevidst, som rører på sig. Hvor andre sovende væsner måske vender sig i søvne eller mumler et par 

ord, er dette dragens handlinger. 

Skrånende hulegange 
Flere steder skråner gangene men med det ujævne grottegulv, bemærkes 

det sjældent. De skrånende gange får flere steder rum og gange til at 

passere over eller under hinanden eller ligge i lag. Det er vanskeligt for 

rejseselskabet at bemærke hulegangenes stigen og falden instinktivt 

undtagen for dværge (sværhedsgrad 20; 12 for dværge), men undersøges 

en gang for om den skråner, er det lettere at konstatere (sværhedsgrad 

12; 4 for dværge). 

Floden 
Hulesystemet skæres igennem af en underjordisk flod, der tidligere har stået langt højere og som gennem 

århundreder har fundet vej gennem klipperne ved at slide de blødere stenarter bort og har formet grotter og 

huler undervejs. Floden larmer og kan høres på afstand, og alle vægge i nærheden af floden er fugtige (også 

gangen, der går under floden; der kan flodens rumlen ligefrem mærkes gennem klipperne). Strømmen er kraftig, 

men ikke værre end at man kan vade gennem den, til gengæld er vandet isnende koldt og rigt på blindt dyreliv. 

Floden ender i et vandfald, der forsvinder dybt under jorden, og enhver, der lader sig gribe af floden, er fortabt. 

Genbefolkning 
Grumme rovdyr tiltrækkes af dragens tilstedeværelse, og uglebjørnen, de hvide aber og ådselsluskeren vil blive 

erstattet af andre lignende rovdyr. Koboldstammen er langsomt ved at dø ud, og en svækket stamme vil med 

tiden få nye herrer i form af orker, hobgoblins eller bugbears, der vil slavebinde kobolderne. I perioder dukker 

troldkarle eller helligfolk op for at studere dragens indflydelse og lære dens hemmeligheder at kende, og for en 

tid slår de sig ned i hulerne. Mystikeren kan erstattes af en troldkarl, og koboldstammen kan suppleres med 

bugbears eller orker, der har kobolderne som slaver. 
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Omstrejfende væsner 
Tjek hver halve time for, om der dukker væsner op. Der er 25% chance for, at der dukker noget op fra 

nedenstående tabel (rul 1t6). I området uden for hulesystemet er 10% chance i timen at noget dukker op (rul 

1t6+2) 

1t6(+2) Omstrejfende væsner (udenfor) 

1 Dragens aura (se afsnittet om dragens aura ovenfor) 

2-3 Luskede kobolder – en bande kobolder (1t4+4) leder efter skatte, som de kan ofre til dragen. De er 
ikke interesseret i kamp, men foretrækker at holde sig på afstand. 

4 Jagende stirges – en flok sultne stirges (1t3+1) kommer flaksende efter bytte.  

5 Sultne hvide aber – de hvide aber (1t4) er sultne, men kan let bestikkes med mad til at gå deres 
vej (fordel på forsøgene med bestikkelse). 

6 Nysgerrige hulefolk – en gruppe hulefolk (1t3+2) er på udkig efter nye huler at bebo, og de er 
derfor i gang med at udforske området. 

7-8 Orker på togt – en flok orker (1t4+2) er ude på røvertogt, og de angriber enhver, som synes egnet 
til plyndring. 
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Huleindgangene (#1-2)  
En gang for længe siden ledte denne huleindgang ind i ruinerne under jorden, men Dragen, som nu sover dybt 

under jorden fik gangen til at styrte sammen. Endnu tidligere var gangen blevet gravet for at kunne nå ind til 

ruinerne (rum #31). Isolationen af Dragen fik ikke lov at stå på, da nye gange siden er blevet gravet (gangen 

mellem #21 og #29).  

#1 – Uglebjørnen rede 
 Uglebjørn; Lys udefra 

Fra den store grotteåbning strømmer lys ind på det 

ujævne grottegulv. Vægge og gulve er ujævne med 

store flænger ridset i vægge og gulv. Det er som om 

grotten ikke er formet af tidens tand, men af enorme 

kløer, der med umenneskelig kraft har flået 

klipperne fri af undergrunden og har banet sig vej 

gennem jorden. 

En ram stank af pels og rovdyr blandet med utallige ofres kvaler emmer ud fra området. Knogler og knuste 

kranier er strøet ud over gulvet. I skæret fra lyset blinker ødelagte våben og rustninger, men også mønter, 

mellem knoglerne af de mange lig.  

Denne grotte er nu blevet bolig for en uglebjørn, som bor her, og når den har været ude og jage, slæber bytte 

med tilbage. Der ligger mange ødelagte rustninger og våben, og spredt ud på gulvet ligger 3t10 sølvstykker og 

2t6 guldstykker. 

Den sammenfaldne del af grotten er sortsveden, og de nedstyrtede klipper er smeltet sammen af en ukendt, 

men voldsom ild.  

#2 – Grottegangen med rotterne 
 Kæmperotter (10 styk) 

Tiden og de voldsomme anslag på undergrunden (rum #1) har fået jorden til at sprække og har dannet smalle 

passager, som små væsner med flid har udvidet. En nordlig sidepassage mod vest er styrtet sammen, da 

forbindelsen mellem #1 og #31 blev ødelagt. Også her er klipperne sortsvedne og sammensmeltede. 

En østgående passage ender i en skakt, som fører op ad (til rum #9) (klatre-tjek 8; fejlet tjek resulterer i et 

uheldigt fald for 1t6 i skade). 

De smalle gange er labyrintiske, men alt for smalle til at Uglebjørnen (rum #1) kan komme her ind. Her lever en 

sværm af kæmperotter (10 styk). Kæmperotterne piler rundt i gangene, og de ynder at omringe deres fjender og 

angribe i en stor flok fra flere sider. Indtil da lokker de fjender på afveje ved at pile rundt og pibe højlydt. 
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Ruinen (#3-10) 
Området er resterne af et gammelt kælderkompleks og væggene er alle steder byggede af groft tilhuggede sten, 

som giver ujævne og ru overflader. Sprækker i undergrunden har forbundet kældrene med andre dele af 

grotterne (rum #2), mens den underjordiske flod en gang sled bløde klipper bort, som formet rum, der er blevet 

forbundet med kældrene andetsteds (rum #10-11). I den nordlige ende er kældrene aldrig blevet bygget færdig, 

men blevet forbundet til nogle naturlige grotter, som konstruktørerne stødte på (rum #13-14). 

Ruinen er resterne af fangekældre og laboratorier, hvor en troldkarl i sin tid bedrev sine eksperimenter. 

#3 – Porten til ruinen 
Væggene i gangen er bygget af groft tilhuggede sten. De er ru og ujævne, og når lyset fra lamper falder på dem, 

giver deres rå form en fornemmelse af at gangen snor og vender sig, som var en en lang orm, man bevæger sig 

nedad.  

I det fjerne høres langstrakte klagende lyde, der pludselig ender brat. Så er der helt stille, som om nogen i mørket 

holder vejret spændt. 

#4 – Lænker og drager 
De samme ru vægge præger dette rum, som de præger alle de andre gange, men her er der regelmæssigt runde 

huller på 10cm i diameter i rundt om i væggene i omkring en meters højde. Fra nogle af dem hænger rustne 

rester af lænker eller store metalringe. Midt på gulvet blinker noget gyldent metallisk fra sprækkerne mellem 

fliserne. 

Dørene: Dørene er lavet af sten og forankret med metal. Der er tale om solidt håndværk, som har holdt gennem 

århundreders brug. Dørene glider let op ved skub, og det lader selv dyr komme og gå i hulerne. 

Huller i væggene: Der er rester efter lænker og lænkeringe til at holde fanger fast med. Nogle steder er de helt 

forsvundet, andre steder er ringene eller lænkerne der stadig. 

Det gyldne på gulvet: Mellem fliserne er rester af guld - det er levn af flydende guld, som er endt mellem fliserne 

og endnu ikke blevet brækket fri af grådige folk. 

Loftet: Midt i rummet er en stor rund sten midt i loftet. Den er omkring ½m i diameter, cirkelrund og midt i den 

er en rusten metalring. Med et reb er det muligt at trække stenen fri (kræver mindst 45 styrkepoint til sammen 

at trække fri, samt et styrketjek 10 fra den stærkeste). 

Trækkes stenen fri, vælter den ned med et brag og afslører et hulrum, som er sortsvedent, og der er på flere 

steder et tyndt lag guld, som er rester efter indtørret guld. 

Skat: Guldet i hulrummet kan skrabes fri. En person af gangen kan arbejde på det, og der kan skrabes 1t10 

guldstykker fri i timen, indtil der er skrabet for 30 guld fri. 

#5 – Fangecellerne 
Langs alle væggene i rummet er sorte metaldøre. Der er fem i hver væg (undtagen nordvæggen, som har fire), og 

nogle af dem står åbne, andre er lukkede. Bag de åbne kan ses små mørke rum, måske 30cm dybe. I dørene er 

der omkring hovedhøjde et rundt glughul.  
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Ud over dørene og gulvet (se nedenfor) er rummet tomt, men der kommer af uransagelige årsager ofte væsener 

forbi herinde. Tjek for omstrejfende væsener hver 3. minut heltene opholder sig herinde. 

Dørene: De er lavet af ukendt metal, som er tungt og holdbart. De åbner ind til små rum, der har været brugt til 

fanger, som knapt har kunnet gøre andet end stå op. 

Gulvet over gangen: Gulvet er ikke tykt eller solidt. Hulrummet er let at bemærke (sanse-tjek 12; for dværge 4). 

Gulvet kan slås itu (tjek 14), men det kan også ske et dramatisk øjeblik, hvor nogen lander tungt på gulvet eller 

tramper tungt hen over det. 

#6 – Det tomme rum 
Midt på gulvet er spor efter en bålplads og der lugter af røg og stegt kød. Der er en stor dynge aske og resterne 

af udbrændte brændeknuder, og lige ved døren ligger tre bjælker. Der er malet grafitti på væggene, og med store 

røde bogstaver er der skrevet “Glaumvorax skal dø”. 

Rummet er tomt, men har tidligere været anvendt til lejrplads. Bjælkerne ved døren har været brugt til at 

forskanse rummet. Grafittien er ridset ind i væggen eller skrevet med kul. Det er tegninger af folk med en 

kæmpe skatte og små ønskedrømme om, hvad de vil bruge skatten til. Noget grafitti ligner strategiske planer på, 

hvorledes de skal snige sig ind på dragen og dræbe den. Planerne involverer fem personer betegnet ‘A’, ‘K’, ‘S’, 

‘L’ og ‘U’ (se rum #10, #16 og #34 for yderligere om disse personer). 

#7 – De hvide abers rum 
 Hvide menneskeaber (fordelt mellem #7 og #8: 6 styk) 

En stank af rovdyr og pels blandt med råd og affald hænger tungt i luften. Gulvet er møgbeskidt, overstrøet med 

efterladenskaber, madrester og ragelse. Væggene er beskidte, men synes en gang at have været smukt 

hvidpudsede. 

En flok hvide menneskeaber har slået sig ned i disse rum. Aberne har en høj dyrisk intelligens og primitiv brug af 

værktøjer. De er djævelsk snedige og jager gerne mennesker, fascineres af ild og frygter åbenlys trolddom. 

Stammen af aber består af i alt 6 hvide aber, som er fordelt mellem de to rum, og lyden af kamp drager de andre 

aber til. Rummets oprindelige funktion er slidt bort af tid og aber. 

Gulvet i rum #7 over rum #10: Gulvet er ikke tykt eller solidt. Hulrummet er let at bemærke (sanse-tjek 12; for 

dværge 4). Gulvet kan slås itu (tjek 14), men det kan også ske et dramatisk øjeblik, hvor nogen lander tungt på 

gulvet eller tramper tungt hen over det. 

#8 – De hvide abers tronsal 
 Hvide menneskeaber (fordelt mellem #7 og #8: 6 styk) 

En stank af rovdyr og pels hænger tungt i luften. Gulvet er møgbeskidt med efterladenskaber og ragelse, og midt 

i alt dette står en besynderlig tronstol bygget af af knogler og pyntet med fjer, pels, tænder og blanke sten og 

glasstumper. Væggene er beskidte, mens synes en gang at have været hvidkalkede. 

Herinde har De hvide aber bygget en primitiv tronstol af trofæer, som stammens alfa regerer fra. Tronstolen er 

bygget op af knogler og pyntet med fjer, pels, tænder og blanke sten og glasstumper, samt 70 sølvstykker og 4 

guldstykker foruden 1 Lykkemønt. Rummets oprindelige funktion er slidt bort af tid og aber. 
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#9 – Vogteren i væggen 
 Magisk skat; Fælde – monster (Metalstatue) 

Væggene er bygget af groft skårne klippeblokke, men den ene væg er en undtagelse. Den er i stedet dækket af et 

enorm relief lavet af metalplader dekoreret med sælsomme mønstre, der allesammen samler sig om en grotesk 

skikkelse, der forestiller et menneske sammensmeltet med en pladerustning. Skikkelsen er som mønstrene 

relieffer i metalvæggen - og foran dem står en høj metalstander, omtrent 1½m høj, og anbragt på toppen af den 

er et smykke. 

Midt i rummet er et stort hul i gulvet, hvor det synes at være styrtet sammen en gang for længe siden.  

Relieffet: Metalplader dækker hele væggen, og de er smeltet sammen med stenmuren bag dem. Smukke men 

sære og forstyrrende mønstre er formet som relieffer i metallet. Studeres mønstrene grundigt (kundskabstjek 

14), begynder de at bevæge sig for øjnene af personen (Resistens (viljestyrke) 12 for at løsrive sig), og et af 

følgende finder sted: 1) Hvis statuen er borte, drages personen ind i fordybningen, men hvor metalvæggen 

flyder sammen med personen, som smelter sammen med den og bliver til en ny statue (har vedkommende 

dragemedaljonen, ender den på standeren igen). 2) Hvis medaljonen er i standeren, griber personen ud efter 

den, hvilket vækker statuen. 3) Hvis medaljonen er borte, men statuen er i væggen, begynder symbolerne at 

afsløre hemmeligheder om trolddom, og personens forhold til trolddom forandres (kundskab om trolddom-evne: 

+2 resistensbonus mod alkymi og nekromanti; -2 resistensbonus mod dragetrolddom). 

Standeren: Den høje metalstander er der ikke noget usædvanligt ved. På den er anbragt en medaljon 

(dragemedaljonen). 

Metalstatuen: Idet øjeblik nogen rører ved medaljonen eller angriber statuen, vågner den op, og træder ud af 

det relief, som den er anbragt i. Statuen angriber, så længe nogen har medaljonen eller udgør en trussel mod 

den. Statuen bevæger sig langsomt og tungt, men er yderst vanskelig at rokke (tjek 16). 

 Forsvar 12; Tærskel 12; Sår 5; Resistens 14; Morale 22; Angreb 2 næveslag+9; skade 1t10+slå omkuld 

Omkuld: Modstanderen slås automatisk omkuld af det voldsomme slag. 

Spy ild: Inde i statuen brænder en magisk ild, og hver tredje runde kan statuen spy flammer. Flammerne rammer 

3m x 3m. Alle i området skal klare et resistens (undvige) eller blive slemt forbrændt (4t6 skade). 

Hullet i gulvet: se rum #2. Falder nogen ud over kanten, skal de klare et Resistens-tjek: 16 - står og balancerer på 

kanten; 12 - falder, men får grebet kanten; 8 - falder ned for 1t6 skade; fejlet (dvs. 7 eller mindre) - falder hårdt 

for 2t6 i skade. 

Skat: Dragemedaljonen.  
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Monstrenes huler (#10-18) 

#10 – Grotten ved ruinerne 
 Brun skimmelsvamp; små magiske ting 

Gangen munder ud i en grotte, der strækker sig mod syd. Væggene er glinser i lysskæret af et tyndt lag fugt, som 

synes at komme fra den nordlige gang, hvor et brusende ekko kommer fra. Væggene er glatte og bærer slet ikke 

den ru overflade, som ruingangene med deres tilhuggede sten har, da vand gennem århundreder har slebet dem 

glatte. 

I bunden af grotten længst fra indgangen sidder et skelet lænet op af væggen. En pil stikker tydeligt frem af 

brystkassen, hvor knoglehånden endnu knuer indgangssåret fra pilen. Rester af indtørret hud og hår flagrer fra 

knoglerne. 

For længe tid siden flygtede en dragedræber ind her såret af en koboldpil, men brun skimmelsvamp, som vokser 

på væggene tog livet af dragedræberen, hvis lig er rådnet bort (for mere om dragedræberne se rum #16 og rum 

#34). Skimmelsvampen sidder rundt om på vægge, gulve og lofter omkring skelettet, og undersøges skelettet, vil 

skimmelsvampen dræne varmen fra heltene. 

Skat: I en rådnende rygsæk ligger en flaske vin, en flaske vand, en trylledrik (styrkedrik) og et magisk lys 

(vågelys). På gulvet ligger spredt 17 sølvstykker og 2 guldstykker. 

#11 – Rummet med floden 
OBS. På afstand kan vandets brusen høres, og gangen ned mod rummet er fyldt med lyden af floden, som kaster 

ekkoet af vandets gurglen og pludren mod vandrende druknende al anden lyd. 

Larmen fra det brusende vand vokser, og lyden opsluger hvert et støvletramp. Der er fugt i luften, og væggene i 

gangen og i rummet glinser fugtigt af vanddamp. Forude åbner sig et forunderligt kammer skåret ud af klippen 

af århundreders vandmasser, som har formet glatte og runde stenflader, der nærmest giver et indtryk af, at 

grottens stenvægge er bløde. 

Midt gennem rummet fra øst mod vest bruser en rivende vandstrøm af sted. I lysskæret ses bunden af vandet let. 

Floden er lavbundet og få meter bred. 

Gradvist vokser rummets under frem. Langsomt rundt om på vægge og lofter begynder krystaller at lyse op, og 

de kaster et sart gulligt og blåligt skær fra sig, som stadig bliver klarere og smukkere at se på. 

I denne grotte er opstået et forunderligt fænomen: Krystalblomster. Fugten fra det iskolde vand aflejrer 

bittesmå krystalsedimenter, som ligger i et tyndt, uset lag på væggene, men som glider sammen og vokser frem, 

som rå bjergkrystaller, når der falder lys på dem. Langsomt opsuger krystallerne lyset og kaster det tilbage i 

smukke gulliggrønne og blålilla nuancer, mens krystallerne stadig vokser i form, indtil de ligner blomster formet i 

is. Fænomenet er harmløst og meget skrøbeligt. Krystallerne opløses igen, når de efterlades i mørke, og de går i 

stykker, hvis de “plukkes”. Nogle dværge er bekendte med fænomenet (dværge kan lave et tjek 14; succesfuldt 

betyder det, at de har hørt om fænomenet før, at det er yderst sjældent og harmløst, men smukt - mange 

dværge vil betale godt for at opleve dette). 

OBS. at opleve dette under giver 100 eventyrpoint (også angivet i belønningslisten). Du kan vælge at tildele 

spillerne de 100 point med det samme for at understrege værdien af oplevelsen, og brug gerne rummet til at 
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skabe et smukt, episk øjeblik, hvor de farlige huler afslører en naturlig skønhed, som de færreste får lov at 

opleve. 

OBS. Dette rum er ikke synligt fra rum #18, hvis man ikke går et stykke op langs floden og vice versa. 

#12 – Sidegemakket 
I en anden tidsalder var dette rum en vagtstue, men træ er mørnet bort og metal er blevet til rust, der er blæst 

væk. På en hylde i væggen ligger resterne af en alarmklokke, som falder sammen, når den undersøges nærmere. 

Gulvet er dækket med skidt og snavs. 

#13 – Ådselsluskerens huler 
 Ådselslusker; Udfordring – kvalm stank 

Rummet synes at være en blanding af gamle bearbejdede vægge og rå klippevægge. I den sydlige ende består 

rummet af de rå og ru stenblokke, som har udgjort en stor del af ruinerne, og i den nordlige ende består vægge, 

gulve og lofter af brunlige og gråsorte klippevægge. I den nordlige ende snævre rummet sig sammen og ender i 

en gang, og i syd- og vestvæggen er hver en dør. 

Gulvet er beskidt, uhumsk, og til stanken af råd følger den summende lyd af fluer og de puslende lyde af rotter, 

der piler omkring i mørket. I det uhumske ligger knogler og gamle ben og stikker frem. Rester af rådnende kød 

sidder stadig på dem og er årsagen til den overvældende stank, der truer med kvalme. 

I disse grotter holder 1 ådselslusker til. Områderne er relativt uforstyrrede, da kobolderne ikke kommer her, og 

mange dyr kan lugte ådselsluskerens tilstedeværelse, og derfor ikke kommer her. Ådselsluskeren slæber bytte 

hjem fra resten af hulesystemet og fortærer det her, og den er derfor ofte at finde her. 

Dørene: Dørene i lokale #13 er af samme type, som dørene i rum #4, så ådselsluskeren kan let skubbe dørene op 

for at komme rundt. 

Stanken af råd: Heltene skal klare et Resistens (kvalme) 12-tjek eller blive ramt af kvalme. De har ulempe på 

fysiske og magiske aktiviteter, indtil de efter 5 minutter har vænnet sig til stanken. Hvis Resistens-tjekket fejler 

med mere end 4, kaster personen desuden op. 

Ådselsluskeren: Væsenet gemmer sig blandt ligrester i den fjerne ende af rummet, og den ignorerer alle, der 

holder sig fredsommeligt fra den og forsvinder ud af en af de tre gange. Monstret er desuden let at bestikke med 

mad (bestikke-tjek 8) så monstret lader rejseselskabet være i fred. 

Skatte: Ligene er næsten alle fra det lokale dyreliv, og de ligger og rådner, så ådselsluskeren kan nyde det gode, 

rådnende kød. Mellem ligene er enkelte kobolder, gobliner og mennesker; blandt disse er 3t4 sølvstykker. 

Resten er blevet stjålet af dumdristige kobolder. 

Ådselsluskeren og kobolderne: Kobolderne kommer ikke i nærheden af dens rede, da de er bange for at blive en 

del af dens føde, men de har lært at lokke den ud med klumper af rådnende kød. Hvis der er indtrængere i deres 

huler, vil kobolderne sende en gruppe hen for at lokke ådselsluskeren efter indtrængerne. Kobolderne lokker 

ådselsluskeren fra #11 til #13 og videre til #18 og #21, indtil den er, hvor indtrængerne forventes at være. 

Rejseselskabet vil muligvis undre sig over, at der ligger klumper af rådnende kød midt på hulegulvet, men mens 

de står og kigger på det, dukker ådselsluskeren pludselig op, og i det fjerne lyder sejrshyl fra kobolderne. 
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#14 – Sidegemakket 
Et smalt kammer med en ubestemmelig klam, indelukket stank. Væggene er delvist forarbejdede, og der er 

bygget stendøre ind i væggen i begge ender.  

Kammeret er næsten tomt. Skjult i en sprække under loftet ligger en stak knogler med rådnende kødrester, som 

giver kammeret en ubehagelige stank. Mellem knoglerne ligger flaske vin. 

#15 – Hobgoblin mystikeren 
 Hobgoblin mystiker; Dæmpet belysning fra døende stearinlys 

OBS: På vejen herhen bevæger man sig under floden, og det kan 

mærkes. Der er en skælven i klippen, som er fugtig og glinser i lyset, 

men tydeligst mærkes det ved vandets buldren. 

En sær lugt af krydret røg hænger i luften, og den blander sig med 

duften af udbrændt stearin. På gulvet ligger tynde, slidte tæpper, og 

beskedne træskamler står samlet i en ring midt på gulvet. Mellem to 

stoles yderste kanter balancerer en ensom skikkelse i mørket. 

Skikkelsen sidder i lotusstilling, som om den mediterer, og I fanger dens 

blik. De sortebrune øjne stirrer direkte på jer, og I ser det er en 

hobgoblin i munkedragt. Rundt på væggene er der overalt rester af 

nedbrændte stearinlys og i luften hænger resterne af en tynd røg. 

Her bor en hobgoblin mystiker, der har forladt civilisationen og har 

slået sig ned i Dragens huler for at fordybe sig filosofiske mysterier. 

Hobgoblin mystikeren er ikke fjendtlig, men er naturligvis varsom, da 

mange væsner i hulerne er farlige og fjendtlige. 

Mystikeren sidder i mørket og mediterer til duften af røgelse, mens den forsøger at forstå mysteriet i hulerne og 

lære dragens natur at kende. Mystikeren er mest af alt interesseret i at overleve og vil gerne snakkede med 

fremmede og flygte fra kampe. 

Informationer: Her bor en koboldstamme, som har deres hovedsæde dybere inde. De kalder sig Den mægtige 

sult, og de ofrer deres skatte og fanger til dragen, der slumrer i dybet. Dragen i dybet kaldes Glaumvorax, og 

dens ånd kan mærkes i hele undergrunden, og Mystikeren er her for at lære dens mysterium at kende. Måske 

var dragen en gang en troldkarl, som mestrede dragetrolddom til det yderste og lod sig opsluge af sin magiske 

tradition, og nu huserer troldkarlens åndelige essens i grotterne som en drage? 

Skatte: Mystikeren bor spartansk, og hverken skamler, røgelse, tæpper eller andre af de beskedne ejendele er 

ikke noget værd. 
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#16 – Grotten med ligene 
 Magisk fælde 

En sælsom energi fylder luften i grotten. Der lugter kvalmt og sødligt af råd blandt med jordslået fugt. I bunden 

af grotten siddende op af væggen er to lig omfavnende hinanden og mellem dem synes en bog at stikke frem. På 

gulvet er malet en sort cirkel, der næsten dækker hele rummet, og inkluderer de to døde. Det ligner en magisk 

cirkel af en art. 

De to lig i bunden af grotten er omgærdet af trolddom, og hulernes beboere holder sig instinktivt borte. I favnen 

på det ene lig er en mørnet bog, hvor omslaget går i stykker og siderne går i opløsning, når man rører ved den. 

Den magiske cirkel: Cirklen skaber en magisk barriere, som det er vanskeligt at trænge igennem, men den er for 

troldkyndige let at studere (kundskabstjek 10 for at forstå cirklen). Cirklen er baseret på alkymistiske skole, og 

den rammer folk med vinterens intense frost, hvis de træder ind over den. 

- at krydse cirklen: Intens frost rammer vedkommende, som tager 5t10 i skade, men ved et Resistens 

(udholdenhed) 12 tages kun halv skade. 

- at ophæve cirklen: Trolddomskyndige kan forsøge at negere cirklen med et kyndighedstjek 14. Fejler 

det, forbliver cirklen intakt, og den trolddomskyndige tager 1t8 i kuldeskade. 

- at ødelægge cirklen: en frostvind fryser og fejer de fleste ting bort, men ved et succesfuld tjek mod 

sværhedsgrad 12 får heltene magien til at bryde sammen. 

- at omgå cirklen: kreative helte kan nok finde interessante måder at omgå cirklen og få fat i skattene på. 

Brug din dømmekraft – som udgangspunkt er sværhedsgraden 14 mod de fleste tjeks. 

Ligene: De to lig er ligene af en elvermand og menneskekvinde. Elveren er iført en ringbrynje, er bevæbnet med 

et sværd, mens mennesket er iført et læderkyrads og er bevæbnet med en økse. De har en rygsæk med en tom 

vandflaske og indtørrede madrester, og et reb med en krog. 

Den læderindbundne journal: En håndskreven journal ført af den ene af de to afdøde. Teksten er næsten gået 

tabt, men der er nogle få brudstykker tilbage 

Generelt: Journalen handler om fem helte, der ifølge dateringen for 200 år siden drog ud for at dræbe dragen 

Glaumvorax, som havde hærget Kejserriget og med en stor skat havde slået sig ned i Hinterlandet. Anført af en 

ridder drog en flok helte ind i hulerne, her mødte de stor modstand fra fanatiske kobolder, der tilbad dragen 

som en af de udødelige, og som havde rædselsvækkende menneskeofringer til dragens ære. 

Uddrag: 

Første uddrag: 

Kobolderne forsvarede sig bedre, vi regnede med, og da vi havde slået deres barriere ned, viste det sig, at det var 

et baghold. Da først pilene kom regnene ned over os, måtte vi flygte. Der gik panik i os, og Servius stak af, da han 

tog en pil i skulderen. Det var en af deres sorte dragepile, og han skreg hele vejen væk i smerte. Vi ved ikke, hvor 

han gemmer sig nu.  
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Andet uddrag: 

Vi faldt i et baghold. Kelem tog en pil for Allustra. Det var en af koboldernes forbandede pile. Den stinker af 

drageblod, og der er gået betændelse i Kelems sår. Vi har slået lejr her, mens Allustra tilser Kelems sår. Ridder 

Livius presser på, at vi skal fortsætte med det samme. Ifølge Livius er det nu, vi skal presse på. Kobolderne er 

opslugt af at ofre deres fanger til deres dunkle herre, og vi kan snige os gennem hulerne nu. De andre mener, 

Livius er blevet besat af guldet, og det er grådighed, som driver ham frem. Han bliver rasende hver gang, det 

nævnes, men jeg kan se, hvorledes han har fingererer med en guldmønt, når han tror ingen ser det.  

#17 Skrænterne med Stirges 
 Sværm af stirges under loftet (12 styk) 

Dette rum er højt, meget højt, og grotten er delt i tre dele, der hver er adskilt af en stejl, men ujævn skrænt. Der 

er flere hulninger i skrænterne. På hvert plateau i grotten er en en huleudgang. 

Tre etager: Grotten er fordelt på tre etager, og der er en ujævn skrænt med mange hulninger mellem hver 

etage. På hver etage er en korridor, så på 1. etage er en korridor til #13, på 2. etage er en korridor til #16 og på 

tredje etage korridorer til #15 og #28. 

At klatre op: Det kræver et klatre-tjek 10 at komme op af en skrænt. Fejlet tjek betyder, at man falder og må 

begynde forefra. Fejles et tjek med mere end 4, tages 1t6 i skade. 

At komme ned: Hop eller klatren ned kræver et tjek 8 for at komme sikkert ned. Fejles med mere end 4, tages 

1t6 i skade; ellers fandt personen ikke modet til at komme ned. 

Stirges: Der er i alt 12 stirges i rummet. De gemmer sig dels oppe under loftet, hvor de sidder skjult ofte i klynger 

af tre (tjek 14 for at få øje på dem), eller de gemmer sig i hulningerne i skrænten, som er små huller en voksen 

mand, kan rager sin arm ind i. Fra deres skjul flakser de ud og omringer deres ofre. 

Kamp på en skrænt: Angribes en helt på en skrænt, har denne ulempe på angreb og på at klatre videre. 

Kobolder og stirges: Kobolderne har lært at leve med flokken af stirges, og de blodsugende bæster lader 

kobolderne være i fred, da sidstnævnte ofte bringer bedre bytte til stirgesne, end hvis de jagtede dem. 

Kobolderne plyndrer ligene efter stirgesne, og der er derfor ikke nogen lig eller noget bytte herinde. 

#18 – Grotten ved floden med stirges 
 Sværm af stirges under loftet (14 styk) 

Væggene er fugtige, og der hænger en del fugt i luften. Fra rummets sydlige ende kommer den højlydte brusen af 

iskoldt vand, der skyller forbi i høj fart. I rummets nordlige ende er en stendør anbragt i væggen. Gulvet i grotten 

er beskidt. Der ligger ekskrementer af ubestemmeligt ophav, og der er på det fugtige, beskidte gulv spor efter 

mange små fødder, som fører gennem rummet og helt ned til vandet. 

Kobolderne bruger floden til at hente vand og fiske i, og bevæger sig tit via floden til rum #11 for at jagte 

forsyninger i resten af hulesystemet. Oppe under loftet skjult i kroge og dybe skygger skjuler sig 14 stirges. Kun 

hvis de forstyrres, eller hvis koboldernes hyl kalder dem, vågner de op og begynder at jage, ellers venter de til 

natten kommer, inden de flakser ud via floden til andre dele af hulerne. 
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Kobolder og stirges: Kobolderne har lært at leve med flokken af stirges, og de blodsugende bæster lader 

kobolderne være i fred, da sidstnævnte ofte bringer bedre bytte til stirgesne, end hvis de jagtede dem. 

OBS. Dette rum er ikke synligt fra rum #11, hvis man ikke går et stykke ned langs floden og vice versa. 

De hemmelighedsfulde kamre (#19-20) 
Dørene: Dørene til disse rum er af samme natur, som dørene i rum #13 og 14, og i rum #4. 

Kobolderne: De små monstre kommer her ikke frivilligt, men kun hvis de skal skjule sig fra heltene. De kan 

mærke den trolddom, som lurer i de to rum, og instinktivt holder sig fra alt, hvad der er herinde. 

#19 – Forkammeret til graven 
 Magisk fælde 

Døren til Kammeret: Midt i klippen er en forabejdet, kort 

korridor, der ender i en sortmalet dør, som er dekoreret 

med påmalede grinende hvide kranier. 

Kammeret: Hundredevis af kranier stirrer på jer med deres 

tomme øjenhuler. Væggene er bygget op af kranier, gamle 

og gullige, og grå af støvet, som dækker dem. Rester af 

nedbrændte stearinlys kan ses på toppen af mange af 

kranierne, og stearinen har trukket lange spor ned over 

kranierne. I den østlige væg er en tung stendør, sortmalet 

og prydet med kranier og knogler formet i sølv. 

Der hviler en ældgammel trolddom over dette kammer. Kranierne springer til live, og de begynder på en højlydt, 

hæslig latter, der skærer gennem marv og ben, og bringer intense smerter. Effekten er en illusion, og den findes 

kun inde i hovederne på folk. Det kræver Resistens 11 at modstå latteren, og klares det, har man fortsat ulempe 

grundet den smertefulde larm, og hvis tjekket klares med mere end 4 point, forsvinder illusionen for 

vedkommende.  

Fejler tjekket, tager vedkommende 1t6 i skade og er handlingslammet hver runde. Hver runde kan effekten 

forsøges udholdt (resistens 10; succes fjerner handlingslammelsen og i stedet er der ulempe; klares det med det 

med 6 point gennemskues illusionen).  

Folk, der har gennemskuet illusionen, kan forsøge at hjælpe andre fri af den (de får en +4 bonus). 

#20 – Gravkammeret 
På væggene i rummet hænger utallige hvide ansigtsmasker. Deres øjne er tomme huler, der stirrer anklagende 

ned på jer for forstyrrelsen af gravens fred. Rundt langs gulvet står forseglede stenurner. Midt i alt dette står en 

stor stenkiste. Låget på stenkisten er dekoreret med en mosaik, der forestiller skikkelser i røde kåber, der går 

gennem øde, tomme landskaber. 

Her ligger Ardariskos begravet, og det gør han sammen med en masse andre. 
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Maskerne: De hundredvis af hvide masker er dødsmasker, afstøbninger af forfædre, slægtninge, venner og 

tjenere, som er fulgt Ardariskos i døden som selskab, æresgæster eller tjenere. 

Urnerne: Alle urnerne indeholder asken af den begravedes tjenerstab, som gik med Ardariskos i døden.   

Sarkofagen: Her ligger Ardariskos begavet. Sarkofagens mosaik er en gengivelse af de dødes vandring gennem 

efterlivet. Låget er tungt (tjek 18 for at få af. +2 bonus for hver, der hjælper). Nede i sarkofagen ligger de jordiske 

rester af Ardariskos. Graven har allerede været plyndret, og der er ikke længere nogen gravskatte, men liget 

ligger og vånder sig og beder om at få sine skatte bragt tilbage. Liget er harmløst. 
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Koboldstammens huler (#21-28) 
Denne sektion af hulesystemet er ikke beskrevet rum for rum, men er samlet under nogle mere overordnede 

afsnit. Vær klar til at improvisere forløbet i hulerne med flere små møder med de paniske kobolder, der ikke er 

bange for at flygte fra heltene, og der er mindre lagt op til at heltene skal udradere alle kobolderne. Snarere skal 

de bevæge sig gennem hulerne og opleve mødet med den mærkelige koboldkult, hvis liv er formet under 

påvirkningen af dragens nærhed. 

Koboldernes huler er inddelt i deres beboelseshuler (#21-25), deres helligdom (#26), tronsal (#27) og orakel & 

offersal (#28). Fælles for alle hulerne er, at de er en blanding af grotter opstået ved vandets erosion af blødere 

stenarter og af intelligensvæsners bearbejdelse af klipperne. Overalt er der beskidt og stinker klamt. Rester 

flyder alle steder, og der er mange ujævnheder og kroge, som de små kobolder med deres ringe statur kan skjule 

sig i (kobolderne har fordel på at gemme sig) 

Koboldgrafitti: Hulemalerier er almindelige i hele området. De er typisk i rødbrune nuancer, og billederne 

forestiller et stort mørke, som snor og vrider sig gennem hulerne, og med sit enorme gab opsluger alt, hvad 

kobolderne smider derned, og det mørke, skællede opslugende mørke truer med at fortære verden. Mørket 

med sit altopslugende gab ligger i dybet, og det ruger på et bjerg af skatte. 

Koboldstammen Den mægtige sult 
Stammen kalder sig Den mægtige sult som en hæder til Dragen i et håb om at dragen ikke vil æde dem. Gennem 

generationer har de tilbedt dragen, og de har ofret skatte og talrige fanger til dragen. Værdige krigsfanger bliver 

kastet i afgrunden sammen med skatte (rum #28), mens andre fanger ofres til selve kulten (rum #25). Stammen 

er langsomt ved at dø ud. Kampen for at skaffe fanger og skatte til dragen, har langsomt drænet kulten for dens 

bedste krigere, og der er stadig færre stammemedlemmer, og de bliver stadigt færre og fattigere. 

Stammen har også færre ressourcer, og deres tidligere så frygtede sorte dragepile har de nu kun få af, og 

kunsten at skabe dem er gået tabt. Nu vogter deres høvding over de få tilbageværende pile (rum #27). 

#21-25 – Koboldernes beboelseshuler 
Disse huler er alle befolket koboldstammen. Fælles for dem alle er, at de er beskidte og uhumske. Der stinker 

fælt, og der ligger affald overalt. Rester af skind og pelse, knogler og levn fra stammens mange ofre ligger spredt 

ud over det hele. Rotter piler frem og tilbage mellem skarnet, fisker kødrester frem og forskrækker folk ved at 

vælte en dynge knogler om. 

Lyset kan kommer fra små tællelys, der giver et sparsomt lys, der næsten er umuligt for mennesker at bruge til 

noget, men de lysfølsomme kobolder kan let finde rundt. 

I hulerne er der 40 kobolder. De er fordelt i grupper på 2t4 styk. De er ikke kendt for deres mod, og de 

foretrækker at løbe deres vej, bruge kastevåben og skjule sig i mørket. De kommer sjældent deres egne til 

undsætning, men lykkes det nogen at overvælde heltene, kommer gerne flere rendende til. 

Skatte: Kobolderne er meget fattige. De råder over primitivt udstyr til at jage og beskytte sig med, men alle 

værdigenstande, som de støder på, giver de i offergaver til dragen for at formilde dens vrede; se rum #28. Der er 

derfor meget få skatte i koboldhulerne. 
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Møder med kobolderne 

 Baghold - kobolderne ligger i skjul, og de indleder et angreb (gerne fra flere steder) med en bye af pile 

og spyd, hvorefter de stormer i nærkamp. 

 Snigangreb - kobolderne har skjult sig i skygger og kroge, og inden heltene har set sig om, står en flok 

kobolder iblandt dem med knive og hakker og stikker i rygge og tramper på fødder. 

 Panik! - kobolderne render ved et tilfælde ind i heltene, og de går i panik og flygter skrigende fra 

heltene, mens de kaster deres ting fra sig. 

 Stirges (se nedenfor) - heltene render i kobolderne, der lader som om de går i panik og flygter i vilden 

sky, men i virkeligheden forsøger de at lokke heltene gennem et område med stirges, se nedenfor. 

Scene: Kobolder og stirges 

Kobolderne vil flygte fra heltene, og de vil rende gennem stirgesnes område. Dette får sværmen af stirges til at 

dykke ned over forfølgerne, mens kobolderne stikker af: 

Hujende og skrigende med deres skingre, bjæffende stemmer piler de små væsner forud. De forsvinder ind og ud 

af skygger, mens de bruger hvert et klippefremspring og hver en krog til at skjule sig, mens de angste flygter fra 

jer. 

I rum #17 vil kobolderne flygte op af skrænterne, klantrende alt hvad livet har lært dem, eller pile ned af 

sidegangene, mens stirges dykker ned over deres fjender. 

I rum #18 vil kobolderne flygte ned til floden og løbe ned langs den, indtil de er ude af syne eller når rum #11, 

eller de flygter ind i de hemmelighedsfulde kamre (#19-20), hvor de gemmer sig uden at røre ved noget. 

Ud fra deres reder og gemmesteder flakser sværmen af stirges, mens kobolderne stikker af. 

#26 – Det hellige kammer 
 Kobolder (1t4+4) eller en kæmpe skare i gang med et ritual (20+); dæmpet belysning; hellig aura. 

Lugten af sved, pels, død og blod er intens herinde. De grå grottevægge er bemalede med dramatiske tegninger 

af en flammende død, der rejser sig fra undergrunden, mens gulvet og de nederste dele af væggene er 

mørkerøde af indtørret blod. Grotten er oplyst af små tællelys anbragt overalt på små hylder i klippevæggene, og 

i skæret fra lyset kan ses i midten af kammeret et stillads af tunge træbjælker. 

Her er koboldstammens kultfællesskab. Rummet bruges til ceremonier, hvor kobolderne hædrer dragen. 

Væggene er bemalet med simple malerier, der viser dragen i al sin glorværdighed, når den spreder død og 

ødelæggelse. I midten af kammeret er et stillads af tunge træbjælker, som bruges til at spænde ofre op på og 

langsomt snitte dem ihjel. Gulvet under stilladset er mørkt og gennemblødt af det meget blod, der er ofret her. 

Hellig aura: Dragens grådighed 

Auraen har to effekter: 

 Den ene effekt er, at blod glimter som var det fyldt med guldstøv, så hver eneste sår fra f.eks. kampe 

glimter af guld, så længe blodet er friskt. Denne effekt påvirker alle i rummet.  
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 Den anden effekt er at smitte alle med grådighed efter guld. Kobolderne giver frivilligt efter for denne 

effekt, men alle andre kan modstå den med et resistens (viljestyrke)-tjek 10. Denne effekt påvirker ikke 

dværge. Fejles resistenstjekket fyldes personen af et begær efter blodguldet, og de kaster sig ud i 

mængden i en blodrus efter blodet, smører det ud over sig, gnider sig blodet og stræber efter stadig 

mere af det. Oplevelsen er en intens rus, der varer i ca. 10 minutter og efterlader personen (også 

kobolderne) stærkt udmattede og med tømmermændslignende smerter (ulempe på alle aktiviteter den 

næste time). 

Scene: Midt under et ritual 

Hvis heltene ankommer midt under et ritual, oplever de følgende: 

Skrig og skrål, og trampen i gulvet, mens spydstokke hamres ned i gulvet i en rytmisk banken, som ekkoer 

gennem området fra de mere end 30 kobolder, der er samlet i kammeret. Hver og en af dem er opslugt af deres 

ritual, deres opmærksomhed vendt mod midten af kammeret, hvor et menneske er spændt op på en træramme, 

som kobolderne med reb og trisser er ved at hejse op på træstillads. Der er en hvislen fra lange knive, der trækkes 

med et, da hele flokken gør klar til at lade ofrets blod flyde. 

Når først blodet begynder at flyde, glimter blodet, som rummede det flydende guld - en effekt af rummets 

magiske aura - og kobolderne skyller ind over ofret og dennes blod for at få fat i blodguldet, det røde guld, som 

deres ritual har skænket dem, og de smøres ind i blodet, der glimter af guld. Den magiske aura rammer også 

heltene, som skal klare et resistens-tjek 10 for ikke at kaste sig ud i ritualet (dværge er immune). 

#27 – Tronsalen 
 Koboldhøvdingen med livvagter og elskere. Dæmpet belysning. 

Væggene i denne grotte er beklædt med farverige tegninger af sejrrige kobolder, der tramper deres fjender for 

fode. I midten af alt dette er anbragt en tronstol bygget af tænder, horn og knogler, som er beklædt med fjer og 

tingeltangel. Omkring tronstolen er spredt en masse puder. 

Bygget af tænder, horn og knogler fra rovdyr har kobolderne bygget en trone beklædt med fjer og tingeltangel. 

På tronstolen er høvdingen at finde, og ved tronstolens fod slanger seks af høvdingens elskere sig. Fire dystert 

udseende kobolder med ansigtsmaling står vagt ved tronstolens side. 

I tronsalen regerer koboldhøvdingen med ondt lune og despotisk sindelag. På høvdingens bud afgøres det, om 

fanger skal skænkes til Dragens røst eller ofres til kultfællesskabet. Høvdingen er sårbar over for smiger (morale 

6 mod smiger), og han ynder gerne at lade smigrende folk overleve, enten som slaver, der skal underholde med 

mere smiger, eller de kan få lov at løskøbe sig 100 sølv pr. person -50 sølv for hver 4 point, som et smigertjek 

mod morale 6 klarer (dvs. ved en 14'er, er der -100 sølv til den samlede udgift), omend høvdingen aldrig giver sig 

for mindre end 50 sølv. 

Skatte 

 Skindene fra tronstolen (10 sølv i alt) 

 Krukke med Koboldsalve - er gemt inde under tronstolen i en lille lerkrukke. 

 "Drageklo" - et magisk våben, som koboldhøvdingen er bevæbnet med. 

 Koboldernes sorte dragepile (8 styk) - magiske pile, som høvdingen og dennes livvagt er bevæbnet med 
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#28 – Dragens røst 
En højloftet grotte åbner sig for jer. Luften er tung og ubehagelige af gullige svovldampe, som rejser sig fra et 

kæmpe hul i midten af grotten. På groft udskårne træstolper forestillende dæmoniske dragehoveder er der 

anbragt fjer og pæne sten, knogler og farvet klæde. Stolperne er anbragt i ring omkring afgrunden. 

Værdige krigsfanger bliver ikke ofret i det hellige kammer (#26), men bliver derimod skænket til Dragens røst, 

hvor kobolderne også skænker deres skatte. Alt sammen i håbet om at formilde dragen og opnå dens 

velsignelser. Stedet er konstant under dragens aura (se indledningen til hulesystemet). 

Hullet er dybt, og det fører en grotte, der er under rum #36 (dragens rede – men ikke gengivet på kortet). 

Siderne er ru, og det er relativt let at klatre ned af grubens vægge (styrketjek 8), men med et reb er det endnu 

mere sikkert (tjek 4). De giftige dampe er først et problem, hvis man opholder sig i længere tid i hullet, som når 

man klatrer ned (Resistens (gift) 9; hvis fejlet bliver den klatrende svimmel og skal klare et nyt klatretjek med 

ulempe; uanset om tjekket klares eller ej, mistes 1t4 livspoint). 

I grotten er giftige svovlpøle, og alle ofringer til dragen tumler ned i de giftige pøle, hvor de langsomt ædes op af 

de giftige pøle. Op da dammene stikker rester af smukke og kunstfærdige skatte, de fleste er smeltede, men hist 

og her stikker rester op, men ingenting er intakt. Svovlpølene er giftige, hede og syreholdige. De gør 3t10 i skade 

til dem, der ender i pølene. Grotten er en demonstration af alt det, som heltene er gået glip af. 

Scene: Ofringen til dragen 

Kobolderne er samlet om hullet midt i rummet. De har tramper og hamrer med deres spyd, de skriger med deres 

skingre stemmer. Larmen er infernalsk, og den vokser til et højdepunkt, da der pludselig bliver stille. Flokken 

skilles, og frem træder en kobold heksedoktor prydet med aflagte drageskæl, som er poleret og plejet af kobolder 

gennem århundreder. I sine hænder holder heksedoktoren en skål med sølv- og guldskatte, som den går frem til 

kanten af hullet med, og den hælder fadets indhold ned i hullet, som glitrende i fakkelskæret forsvinder ned i 

mørket. Der lyder kort efter et dyrisk brøl, og i de giftige dampe over hullet former sig konturerne af en gigantisk 

drage. Former i røg og giftige dampe, men ikke desto mindre levende. Øjnene gløder ondskabsfuldt, da “dragen” 

taler i et ældgammelt tungemål til kobolderne, der skælver af angst, og alle falder på knæ. Med en hæslig latter 

opløses “dragen” i giftig røg, som driver bort. 

Dragens aura er til stede i rummet under ofringen. 
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Dragens rede (#29-37) 
Disse ruiner udgør et helt andet hulesystem. De er levnene af et vældigt underjordisk palads, og de er bygget på 

en anden og langt mere sofistikeret måde end det første ruinkompleks (rum #3-14), og de adskiller sig langt fra 

de naturgrotter og koboldernes huler, som heltene tidligere er rejst igennem. Understreg over for spillerne, hvor 

anderledes disse haller er, og hvor meget mere majestætiske og imposante disse levn af et mægtigt kejserrige 

er. Her er titaniske haller, hvor lofterne er løftede op af enorme søjler formet som mennesker, hvis ansigter ikke 

kan ses, da lyset fra fakler og lanterne ej når dem. Dragen kendte fra old disse sale, og er for århundreder siden 

vendt tilbage til disse for at sove dragens århundreder lange søvn her. Alle indgange blev blokeret med mægtig 

drageild, men med tiden opstod små sprækker, som lod verden udenfor sive ind, og således er stammen af 

kobolder endt med at bo her og tilbede dragen. 

#29 – Den sammenstyrtede sal 
Den ujævne og ru gang, der fører gennem en groft tilhugget åbning ind i resterne af en sal af ubestemmelig 

størrelse. Kun et lille hjørne af nord- og vestvæggen er intakt, mens resten er en ruinhob af store murbrokker, 

som er prydet med glaserede fliser i smukke farver, men flænget af enorme kløer. De to tilbageværende vægge 

smukt dekorerede med samme fliser glaserede i blanke røde og blå farver, og dekoreret med detaljerede og 

righoldige tegninger af paradisiske haver med dyr og blomster. Loftet befinder sig et sted så højt oppe af 

lysskæret ikke, når der op. 

I nordvæggen er en udgang, der ender ved en gammel metaldør. 

Dragen knuste med sine enorme kløer denne sal, men et hjørne af den overlevede, og hvad der synes resterne af 

et rum er levnet af en enorm sal. Klippeblokkene består af murrester dekoreret med smukke fliser i klare røde og 

blå farver. Fliserne er sofistikeret lavet, og dekoreret med smukke tegninger af have og dyr, men de er også 

flængede og knuste af enorme kløer (samme som flåede hulen i rum #1). Sammenlignes brokkerne med de 

intakte vægge bliver det tydeligt, at dyngen af sten er opbygget af knuste vægdele, og heltene står foran et lille 

hjørne af en vældig sal. 

#30 – Tjenernes gemak 
Rummets gulliggrå vægge er dekoreret med simple tegninger, som forestiller opvartede og tjenestefolk, og den 

viser et palads i frøperspektiv, hvor de adelige er gigantiske herrer. 

En gang for længe siden opvartedes hallernes herrer af skarer af tjenestefolk, der gik i usete gange, og som 

havde deres rum parallelt med hallerne. Gemakket er et sådant levn, og trods dets størrelse er det i disse haller 

et beskedent kammer. 

#31 – Den sammenstyrtede søjlehal 
Bag døren er en sal, der strækker sig mod nord og syd. Loftet forsvinder et sted oppe i mørket. I begge sider af 

salen er der enorme statuer af kutteklædte kæmper. Deres ansigter forsvinder et sted oppe i mørket. Væggene er 

bygget af titaniske klippeblokke, og der ruger en andægtig stilhed i hallen. Det må århundreder siden nogen sidst 

gik her, og det må være endnu længere siden disse haller havde deres storhedstid. 

Den sydlige ende af hallen forbandt en gang en større del af det underjordiske kompleks, men det er altsammen 

borte nu. I stedet er der sortsvedne, halvt sammensmeltede klipper, som de er sat andre steder (rum #1 og #2). 
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#32 – Pragtsalen 
Salen er kæmpestor, og lyset har svært ved at fortrænge mørket. En vældig stilhed hænger over stedet. Gulvet er 

rødt, nærmest som var det et basin af friskt blod, og det er ikke til at se, at århundreder har passeret salen. 

Væggene er dekoreret af enorme mosaikker, der må være lavet af millioner af små fliser. 

Gulvet er dekoreret en forunderlig rød stenart, som har holdt sig unaturlig smuk siden dens skabelse. De 

gigantiske mosaikker fortæller historier om magthavere, og deres rigers udstrækning. Om vældige palæer og 

enorme rigdomme, om skarer af tjenere og byer, der strækker sig kilometer efter kilometer. 

#33 – Den sammenstyrtede sal 
Æonernes tavshed hviler over dette rum. Salens loft forsvinder i mørket et sted højt oppe, og i begge sider mod 

øst og vest er salen styrtet sammen. Her ligger titaniske stenblokke af størrelser, og det synes ubegribeligt at 

nogen i en fjern fortid har bygget med disse, og mellem dem ligger knuste søjler, splintrede som træerne foran 

orkanens styrke. Rummet er dækket af et tykt lag støv fra splintrede sten, som gennem århundrederne langsomt 

har fundet hvile i salen. Et støvet spor sat af enorme dragefødder og dovent trækkende en skællet hale efter sig 

fører gennem rummet. Ved siden af dem er et sæt fodspor fra et par støvler, som går samme vej. 

Tiden har tæret på hallerne, og i denne sal modstod de ikke presset. De tårnhøje søjler, som bar loftet brast, og 

tonstunge sten kom bragende ned og lagde salen i ruin. Hvor langt salen strakte sig mod øst og vest er ikke 

længere til at sige.  

Ruinerne i begge sider af kammeret er en sælsom blanding af titaniske stenblokke og splintrede søjler, der er i 

diameter er mandshøje og nu ligger knækket som tændstikker på jorden. Søjlerne er skårne som vise mænd og 

kvinder, og deres ansigter bærer tegnene af fordums visdom og sorg. 

Rummet er dækket af støv fra sammenstyrtningen, og de eneste spor er Dragens ensomme færd gennem 

rummet, som fandt for århundreder siden, men stadig århundreder efter salens kollaps, og fra den sidste af 

dragedræberne, som drog efter Dragen, men kom af dage inden de mødtes i kamp (se rum #34). 

#34 - Sidekammeret 
Døren: Mellem titaniske stenblokkeer en mindre dør. Døren er blåmalet, og der er et billede af en ridder i sort 

rustning på døren, og malet hængende i luften ved siden af ridderen er billedet af et sværd. 

Kammeret: Væggene er dekoreret med fliser i flammende røde og gule farver. Rundt langs væggen er stenhylder, 

tomme og støvede, og i midten af rummet står et stenbord. Her sidder en skikkelse i panser og plade med ryggen 

til jer. Skikkelsen sidder helt stille og rører ikke på sig. Et tyndt lag støv har lagt sig på rustningen. 

Ved bordet sidder en den sidste af dragedræberne. Det er en ridder iklædt en pladerustning, som er rigt 

dekoreret med sirlige mønstre, der former vinranker og blomster. Ved ridderens side står et stort skjold, og i 

bæltet hænger et sværd. Ridderen er død, og er nu et indtørret harmløst lig. Ridderen døde, da denne blev 

grebet af dragens grådighed og i vanvid forsøgte at fortære guld. På bordet ligger en mørnet læderpose, og der 

er guldmønter over det hele, liget holder nogle i hånden, og mund og mavesæk er rig på dem. 

Fælde: Guldmønterne er alle blevet forbandede. 55 styk Dragens forbandede guldmønter. 
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Skatte:  

 Pladerustningen er støvet og ikke magisk, men brugbar. Dens smukke dekoreringer gør den yderligere 

200 guld værd på markedet.  

 Eusebius’ skjold fra Selenica 

 Hervors sværd 

#35 – Forkammeret til Dragens rede 
Knuste søjler fylder gulvet. De gigantiske søjler, som holder loftet er væltet om, revet omkuld af enorme kløer, 

som har trukket dybe spor i stenene. Væggene er skamferede, og mosaikkerne, som fortalte denne sals historie, 

er knust. Den store sal er et virvar af klippestykker, og den fjerne ende af salen åbner op til en endnu større sal. 

Inde fra den mærkes en dunkel og voldsom kraft, som synes at røre på sig. 

Allerede inde i denne sal kan rejseselskabet mærke den fysiske tilstedeværelse af den sovende drage. Brug 

effekten til at varsle over for spillerne, at dragen er nær, og til at bygge en stemning op. Foruden venter et 

frygteligt monster, som de færreste helte vil overleve mødet med. 

Salen er vanskelig at bevæge sig igennem uden at støje. Alle, der passerer gennem rummet, skal lave et 

behændighedstjek 10 for ikke at støje, og hvis de ligefrem vil liste lydløst af sted, skal tjekket laves med ulempe. 

Fejler tjekket, kommer man til at røre ved en løs sten eller sparke til en klippeblok, og det får det til at ekkoe 

gennem salene. Vækker det mon dragen? 

#36 – Dragens rede 
Salen er som de foregående enorm. En rad af søjler står hele vejen rundt langs væggene, så langt jeres øjne 

rækker. I mørket midt i salen glimter et gyldent skær fra tusinder og atter tusinder af mønter. Et bjerg af skatte 

ligger midt i den enorme sal. På dyngen ligger en mørk og dunkel skikkelse. Endnu før I ser den, kan I mærke dens 

tilstedeværelse. Dragen! Den sorte fortærer af mennesker og civilisation, der bragte ruin og ødelæggelse til 

Kejserriget for århundreder siden ligger hvilende her, ej død, ej sovende, og I kan mærke kraften fra det enorme 

bæst. Dets kløer kan flå klipper, og dens hede flammeånde kan smelte klipper. 

På et glimtende bjerg af sølv og guld og underfulde skatte ligger Dragen og sover. Dragen er fordybet i 

århundrede lang søvn, hvor dens drømme strejfer omkring i hulerne. Salen er som de foregående majestætisk og 

langt større end heltenes lyskilder kan nå. Der er kun to udgange i rummet, og begge fører de til haller, som i 

længden er blevet spærret af af Dragen (rum #31 og #37). Rundt langs væggene er de samme imponerende 

søjler, som heltene på deres færd igen og igen har bevidnet. Søjlerne strækker sig op under loftet og forsvinder i 

mørket. 

Skatten: Der er 400.000 sølvstykker og 10.000 guldstykker, 4000 ædelstene (værdi 1t100 guld stykket) og 1000 

forskellige smykker i sølv og guld beklædt med ædelstene (75% har værdi 1t20 guld; 25% har værdi 1t100 guld). I 

dyngen af skatte ligger desuden 12 trylledrikke, 9 magiske mønter, 6 fortryllede lys og to magiske ting - som 

spilleder vælger du selv, hvad det skal være. 

Der er ingen orden i dyngen, og det vil tage timevis at arbejde sig gennem det hele for at samle de mest 

værdifulde skatte sammen. 
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#37 – Den sammenstyrtede passage 
I lighed med rum #1, #2 og #31 er passagen styrtet sammen, stenene er sortsvedne og halvt sammensmeltede 

under intens varme. Vejen dybere ind i ruinen er afskåret.  



 27 Hinterlandet: Dragens rede 

Appendiks: Monstre 
Brun skimmelsvamp 
En giftig svamp, der angriber sine omgivelser ved at trække varmen ud af dem. Brun skimmelsvamp vokser i 

klynger, der typisk dækker 1½mx1½m, og på jordvægge kan svampen ofte være svær at få øje på, da den falder 

sammen med de brune omgivelser. 

 Forsvar 6; Tærskel 12*; Sår 4*; Resistens 16 (6 mod frost); Morale --; Angreb: kulde; Skade 2t6. 

Kuldeangrebet: Brun skimmelsvamp påvirker et område op til 1½m væk. Her er temperaturen mærkbart lavere, og alle der 

passerer inden for dette område, mister hver runde 2t6 livspoint (monstre mister 1 sår), da skimmelsvampen trækker varme 

ud af dem. 

Reaktion på ild: Brun skimmelsvamp vokser eksplosivt, hvis det udsættes for ild. Levende ild inden for 1½ meter af 

skimmelsvampen får den til at fordoble på en runde. Betragt hver forøgelse som en selvstændig klynge af brun 

skimmelsvamp. Skimmelsvampen suger også energi ud af levende ild, og fakler, lanterne, stearinlys mm. går ud, hvis de 

tager 4 eller mere i skade. 

Reaktion på frost og kulde: kulde skader brun skimmelsvamp og frost dræber det. Trolddomskulde udrydder det 

øjeblikkeligt. 

*) Immunitet: Kun frost og kulde skader skimmelsvampen (trolddom og andre eksotiske former for angreb kan muligvis også 

påvirke brun skimmelsvamp). 

Hvide aber 
Store menneskeaber med en kridhvid pels. De er vilde, kødædende og har en foruroligende intelligens trods 

deres dyriske natur. De er primitive, men kan planlægge og lave fælder. De æder deres kød råt og bruger ikke ild, 

men de kan kommunikere med hinanden med grove grynt, og de svinger gerne tunge knogler som køller. 

 Forsvar 13; Tærskel 8; Sår 2; Resistens 12; Morale 15; Angreb: 2 næver+4 eller 1 bid+6; Skade 1t4+3 eller 

2t4+1 

Ekstrem succes (19-20): Kast. Den hvide abe samler sin modstander op og slynger denne gennem lokalet. Angreb+3 for at 

ramme andre væsner (maks 2). Den kastede og de ramte tager 1t6 i skade. 

Kæmperotte 
Rotter på størrelse med små hunde. Omtrent en halv meter lang, hvis ikke større, med enorme tænder og øjne, 

der synes at gløde rødt. Kæmperotter er aggressive, og i flokke kaster de sig gerne over selv store væsner. 

Kæmperotter har en instinktiv frygt for ild, og de angriber næsten udelukkende, når de er i overtal, eller hvis de 

er trængt op i en krog. 

 Forsvar 11; Tærskel 6; Sår 2; Resistens 8 (14 mod gift og sygdom); Morale 12 (ild 8); Angreb Bid+2; 

Skade: 1t6. 

Instinktiv frygt for ild: Truet med levende ild er rotterne mere tilbøjelige til at holde sig tilbage (Morale 8 mod ild). 

Trængt op i en krog: Rotten går i panik, og den har fordel på alle sine angreb, indtil den kan flygte fra sine angribere. 
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Stirge  
Små, blodsugende insektlignende monstre, som med sylespidse næb forankrer sig på deres ofre og suger blodet 

af dem til stirgen er mæt eller ofret er dødt. Om dagen sover de i klynger i kroge oppe under lofter og andre 

steder, hvor de er svære at se. Om natten strejfer de omkring i sværme. 

 Forsvar 14; Tærskel 5; Sår 2; Resistens: 13, Morale 21; Angreb: Stik+6; Skade: Blodsuger 

Blodsuger: Stirgen sætter sig på sit offer og suger blod ud automatisk hver runde for 1t4 skade, indtil den har suget 8 

livspoint eller en part er død 

Uglebjørn 
En hæslig sammensmeltning mellem bjørn og ugle kan skabt et aggressivt rovdyr med en bjørns størrelse og 

styrke, og med en ugles skarpe syn og spidse næb. Kroppen er vekslende beklædt med uglefjer og rødbrun 

bjørnepels. 

 Forsvar 16; Tærskel 12; Sår 10; Resistens 16, Morale 18; Angreb 2 klør+4; bid+8; skade: klo 1t8+2, bid 

2t8+4. 

Ekstrem succes (18-20 på terningen): Ofret slynges gennem luften og lander 5-10m borte og kan ikke foretage sig noget den 

næste runde 

Alternativt angreb: Omfavne+6; skade 2t8+4 og ofret er fanget i uglebjørnens favn, kan bryde fri eller smyge sig fri mod 

sværhed 14 

Ådselslusker 
Ådselsluskere er bizarre væsner med lange segmenterede kroppe, og et fælt udsende, insektagtigt hoved, der 

ender en klump af vridende tentakler. Ådselsluskere lever af lig og af levende væsner, som de har lammet med 

giften fra deres tentakler. 

 Forsvar 14; Tærskel 11; Sår 4; Resistens 11; Morale 15; Angreb: 6 tentakler+4; skade 1t4 + lammende 

gift. 

Lammende gift: Ofre skal klare et resistens 13 eller blive lammet i 1 time. 

Hvis ådselsluskeren er alene med lammede ofre, vil den begynde at æde dem. 

Hobgoblin mystiker 
Mere mystisk end fæl, hobgoblin mystikeren fordyber sig i filosofiske mysterier, som de ofte opsøger for at 

meditere i nærheden af. Hobgoblin mystikere er ofte eneboere, og de er ofte fredelige væsner. 

 Forsvar 11; Tærskel 7; Sår 3; Angreb: daggert+3; skade 1t4+1; Resistens 12 (mental 16); Morale 13. 

Mystiske visdomsord: Mystikere kan skabe forundring og forvirring hos andre med deres dybe indsigt i filosofiske mysterier. 

Med et udsagn kan mystikeren skabe forvirring eller forundring hos andre, der skal klare et resistens (mental) 14, eller blive 

forvirrede (intelligens 12 og lavere) eller forundrede (intelligens 13 eller bedre).  

 Forvirring: vedkommende er forvirret og aner ikke rigtig, hvad der skal gøres, i 1t4 runder, mens hobgoblin 

mystikeren kan liste sin vej.  

 Forundring: vedkommende forundres over mysteriet og er åndsfraværende i 1t4 runder. Hobgoblin mystikeren kan 

liste sin vej.  
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Effekten af forundring og forvirring ophører, hvis vedkommende trues. Om nødvendigt kan personen forsøge at løsrive sig 

sin forundring med et visdom 14-tjek. 

Kobold 
Små, spinkle huleboende væsner, der graver miner. De ynder livet i de mørke tunneller og hader guldgravere og 

gnomer. Deres lysfølsomme øjne gør det let for dem at orientere sig i mørke. 

 Forsvar 13; Tærskel 4; Sår 1; Resistens 10 (undvige 13); Morale 8; Angreb: daggert+1; skade 1t4 

Retræte: Kobolder har med deres livslange øvelse i at kæmpe fejt lært at stikke af fra deres modstandre og angribe fra 

skyggerne i stedet. Kobolder foretage “flygt og skjul”-handlingen, som en retrætehandling, hvor de kan lave en dobbelt 

bevægelse, og hvis der er skygger eller de kommer ud af syne, kan de skjule sig med det samme (Visdomstjek 14 for at få øje 

på dem). 

Listig: +4 bonus at snige sig og gemme sig. 

Koboldhøvding 
Nogle kobolder vokser sig større og stærkere end andre, og de bliver til koboldstammernes høvdinge, og fra den 

position er de despotiske herskere, der hersker med blanding af frygt og nederdrægtigheder. 

 Forsvar 12; Tærskel 7; Sår 3; Resistens 12 (undvige 15); Morale 12; Angreb: kortsværd+5; skade 1t6+1. 

Retræte: Kobolder har med deres livslange øvelse i at kæmpe fejt lært at stikke af fra deres modstandre og angribe fra 

skyggerne i stedet. Kobolder foretage “flygt og skjul”-handlingen, som en retrætehandling, hvor de kan lave en dobbelt 

bevægelse, og hvis der er skygger eller de kommer ud af syne, kan de skjule sig med det samme (Visdomstjek 14 for at få øje 

på dem). 

Listig: +4 bonus at snige sig og gemme sig. 

Koboldlivvagt 
Koboldlivvagter er modige end andre kobolder, og de flygter ikke panisk, når der er fjender i nærheden, men i 

stedet bliver de og flygter sammen med deres høvdinge. 

 Forsvar 13; Tærskel 5; Sår 2; Resistens 12 (undvige 15); Morale 10; Angreb: daggert+4; skade 1t4 

Retræte: Kobolder har med deres livslange øvelse i at kæmpe fejt lært at stikke af fra deres modstandre og angribe fra 

skyggerne i stedet. Kobolder foretage “flygt og skjul”-handlingen, som en retrætehandling, hvor de kan lave en dobbelt 

bevægelse, og hvis der er skygger eller de kommer ud af syne, kan de skjule sig med det samme (Visdomstjek 14 for at få øje 

på dem). 

Listig: +4 bonus at snige sig og gemme sig. 

Koboldshaman 
Anføreren af stammens kult fællesskab. Ondskabsfuld, gammel kobold, som kender de fleste feje tricks, og der 

skal meget til, førend en flok helte lærer shamanen et nyt trick. 

 Forsvar 14; Tærskel 9; Sår 5; Resistens 12 (trolddom 16); Morale 12; Angreb: spyd+4; skade 1t6. 

Retræte: Kobolder har med deres livslange øvelse i at kæmpe fejt lært at stikke af fra deres modstandre og angribe fra 

skyggerne i stedet. Kobolder foretage “flygt og skjul”-handlingen, som en retrætehandling, hvor de kan lave en dobbelt 
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bevægelse, og hvis der er skygger eller de kommer ud af syne, kan de skjule sig med det samme (Visdomstjek 14 for at få øje 

på dem). 

Listig: +4 bonus at snige sig og gemme sig. 

Magiske angreb: Koboldshamanen kan manifestere to magiske angreb hver runde. 

Koboldshamanens angreb kommer i form af manifesteringer af Dragens aura. Koboldshamanen fremdrager 

auraen og bruger den til at forme magiske effekter med eller får den til at angribe sine ofre. 

Drageånd: Ud af auraen strækker dragen sig, og den påtager sig en spøgelsesform med et enormt gab og skarpe 

kløer og glødende, røde øjne. 

 Angreb+6; Skade: rædsel.  

Rædsel: Ofret lammes af frygt, mens drageånden æder af ofrets personlighed. Hver runde ofret står lammet, 

mistes  1t4 karisma-point (ved 0 er ofret fortabt som et viljesløst, tomt hylster). Hver runde kan ofret forsøge at 

rive sig fri af lammelsen med et Resistens (viljestyrke)-tjek 12. Får væsnet revet sig fri af lammelsen, kan 

drageånden angribes ved at stå imod dets frygt (karisma+angreb-tjek mod 12), og er det succesfuldt, opløses 

drageånden. 

Dragekløer: Ud af auraen former sig et par enorme kløer af svovldampe, som glimter ondskabsfuldt i 

fakkelskæret. 

 Angreb+6; Skade: kvælning.  

Kvælning: Ofret mister 1t4 livspoint automatisk hver runde, mens lungerne fyldes med dødelige svovldampe. Hver 

runde skal ofret klare et Resistens (gift) 9-tjek eller falde bevidstløs om, mens kløerne fortsætter deres kvælning. 

Ofret kan rive sig fri af kløerne med et styrke-tjek 10. Et kraftigt vindpust opløser kløerne. 

Svovldampe: Svovldampe former en skællet dragekrop, som hvirvler og snor sig om ofret, som bliver forvirret og 

farer vild i det disede greb, og fortsætter ofret med at fare vild, forsvinder ofret for evigt ind en anden verden. 

 Angreb+6; Skade: vildfarelse.  

Vildfarelse: Ofret er i et diset landskab, hvor ting kun vagt kan anes, mens drageskikkelsen snor sig omkring. Hver 

runde skal ofret klare et Resistens (viljestyrke) 12-tjek. Hvis det fejler, forsvinder ofret dybere ind i svovldampene, 

og hver gang stiger sværhedsgraden med 4 point, indtil sværhedsgraden er så høj, at ofret ikke længere kan klare 

tjekket og forevigt er faret vild (og når dampene letter, er personen borte). For hvert klaret tjek falder 

sværhedsgraden med 4, og når sværhedsgraden 0, finder personen ud af dampene. Et kraftigt vindpust kan 

ophæve tågedragen, og andre kan forsøge at hjælpe personen med råb og kald til at finde ud (kræver et karisma 

10-tjek, og giver en +2 bonus). 

Flammetunge: Flammer snor sig ud af gabet på dragens aura, og bugter sig om sig selv og former en tyk, flere 

meter lang orm, som snor sig gennem luften, og den bider ud efter alle, der forsøger at angribe shamanen. Hver 

gang en helt forsøger et angreb mod shamanen, springer flammetungen ind og bider ud efter helten først (maks 

1 angreb pr. flammetunge). 

 Flammetunge+6; Skade 1t6+giftig svovldampe. 

Giftige svovldampe: Ofret skal klare et resistens (gift)-tjek mod 10, eller blive ramt af et voldsomt hosteanfald, der 

giver ulempe på angrebet. Hvis tjekket er succesfuldt, modstås effekten. 
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Orker 
Grove kroppe og grove træk. Orker kommer i mange farver, men de er ofte for beskidte til at man kan fastsætte 

hudfarven med sikkerhed. De har et rudimentært samfund, hvor magt er ret, og et dybtliggende had til 

civiliserede samfund. 

 Forsvar 12; Tærskel 6; Sår 2; Resistens 11; Morale 12; Angreb: Økse+2; Skade 1t8. 

Amokløb – orker kan storme ind i kamp. De får fordel på deres angreb, hvis de laver stormløb. 

Dragen 
En kæmpestor drage med store, flotte røde skæl. En stank af svovl og ondskab omgiver dragen, og små røgsøjler 

rejser sig fra dens gab.  

 Forsvar 16; Tærskel 24; Sår 20; Resistens 16 (22 mod ild og svovl); Morale 22 (gåder og udfordringer 12). 

Angreb: 

Dragen kan foretage to fysiske angreb hver runde.  Der skal vælges to forskellige angreb, dog kloangrebet kan 

vælges to gange i en runde. 

 Klo+10; Skade 2t6+2 

Ekstrem succes med kløerne (19-20): Modstanderen får maks skade, slynges 1t6+9m bort og kan ikke foretage sig 

yderligere resten af runden. 

 Bid+12; skade 2t10+2+sluge 

Sluge: hvis modstanderen ryger på 0 eller færre livspoint, sluger Dragen automatisk ofret. Hvis ofret er på 1 eller 

flere livspoint, gribes ofret i gabet og slynges 1t6+9m bort og kan ikke foretage sig yderligere resten af runden. 

 Haleslag+10; skade 3t8+3+slå omkuld 

Flere fjender: Haleslaget kan ramme to fjender, som er ved siden af hinanden. 

Slå omkuld: ofret taber balancen og slås omkuld. 

 Spy flammer: Dragen kan hver fjerde runde spy flammer og svovl fra sit gab. Angrebet rammer et 

kegleformet angreb, som er 10m langt og 5m bredt i yderpunktet. Alle væsner i området skal klare et 

Resistens (undgive, ild) 12-tjek. Hvis det er en succes, kaster de sig til side, og tager kun 2t10 i skade. 

Hvis de fejler, tager de 6t10 i skade. 

 

 Vingeslag: Dragen rejser sig op på bagbenene og slår med sine vinger, som skaber en kraftig blæst, der 

påvirker et område, der er halvcirkel foran dragen på 10m i radius. Små flammer går ud, store flammer 

spredes, og alle væsner i området skal klare resistens (stå fast)-tjek mod 10 eller blive slynget 1t10+10m 

bort og have ulempe resten af runden. 
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Mentale angreb: 

I stedet for fysiske angreb kan dragen bruge mentale angreb. Mentale angreb kan kombineres med sociale 

handlinger (dvs. hvis rejseselskabet konverserer med dragen, kan Dragen bruge sine mentale evner imod dem, 

mens den snakker med dem). 

Dragens vilje: Dragens personlighed kan mærkes af alle i dens nærhed. Når dragen vil det, skal væsner, der er i 

selskab med dragen klare et Resistens (frygt, viljestyrke)-tjek 14 eller blive ramt af ærefrygt for dragen. Fejler 

tjekket har de ulempe på deres handlinger mod dragen, indtil de kan ryste frygten af sig enten med et 

succesfuldt angrebstjek eller eller opildnet af en allieret klarer et nyt resistenstjek. 

Guldbegær: Dragen kan sprede sit begær efter guld til sine omgivelser. Dragen udstråler et begær efter guld, 

som smitter alle omkring den. Hvis de fejler et resistens (viljestyrke) 12-tjek, kan de ikke holde deres fingre fra 

guld og skatte, og i stedet for at forhandle eller angribe, forsøger de at rage skatte til sig åbenlyst eller skjult 

enten fra dragens skat eller fra deres allierede. Hvis effekten bruges i kamp, har ofrene fordel på deres resistens-

tjek. 

Bed spilleren agere ud fra den magiske indflydelse fra dragen på karakteren, og lad det være op til spilleren fra 

hvem og hvor åbenlyst, karakteren prøver at rage guld til sig. 

Dragens snedige blik: Dragen kan lære meget af sine fjender ved at studere dem med sine store gule øjne. 

Dragen kan identificere sine modstanderes klasser og generelle evner ved at spendere en runde med at læse 

dem (heltene kan forsøge at sløre deres evner med et list (karisma)-tjek mod 14). Dragen kan på lignende vis 

identificere deres magiske skatte. På baggrund af oplysningerne kan Dragen udvirke sine strategier og undgå 

heltenes værste overraskelser. 

At forhandle med Dragen: 

Hvis heltene ikke giver indtryk af, at de har en chance over for Dragen, er dragen villig til at lege med sine ofre. 

Den forlanger magiske skatte og guld for at lade dem gå. Imens forsøger den først at fylde dem med ærefrygt og 

derefter at smitte dem med grådighed og morer sig over, at se dem opslugt af grådighed. 

Dragen vil gerne lære sine fjender at kende, inden den kaster sig ud i kamp med dem, og den er derfor villig til at 

lade sig underholde med gåder og bestikkelse, indtil den har fået studeret sine fjender med sine store gule øjne. 

Efterfølgende begynder den at kræve deres guld og magiske skatte for at lade dem gå i live, mens den 

forbereder sig til kamp. 
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Appendiks: Magiske skatte 
Drageklo 
Skabt en knogle, prydet med fjer og for enden er forankret en knogle udskåret som en krum klo, og over den er 

vævet den skumleste dragetrolddom. 

Dragekloen har følgende magiske effekter: 

Sort aura: En aura af sort lys udstråler fra knoglen i en radius af 1m, og dragekwloens bruger kan få auraen til at 

splintres i stumper af sort lys, som flyver gennem hele området. Alle inden for 10m skal klare resistens (undvige) 

10 eller blive ramt af en sort lyssplint, som slynger ofret omkuld og giver 1t10 i skade. Effekten kan anvendes 3 

gange om dagen. 

Gylden grådighed: Et gyldent lys samler sig om kloen, og lyset stråler gennem alt inden for 20m, og får den 

persons penge til at lyse op, som bærer flest penge på sig, og lyset fra pengene går gennem tøj og lignende. Alle, 

der ser lyset, skal klare et resistens (viljestyrke) 10-tjek, og fejler det, fortrylles de med magisk grådighed, og de 

næste 1t4 runder vil de forsøge at tilrane sig personens penge. Effekten kan anvendes 3 gange om dagen. 

Livets ende: Den, som tjener Dragekloens bruger, binder sig magisk til dragekloen, og brugeren kan pege på 

ofret og beordre denne død. Kløerne på dragekloen slår ud, og ofret falder død om. 

Bemærk, at stavens bruger påvirkes ikke af stavens magiske effekter. 

Koboldsalve 
En fed, ildelugtende salve, der er grålig og klumpet. Påsmurt kroppen heler den 1 førstehjælpsterning, og salven 

beskytter kroppen mod de værste hug og stik. Ekstreme succeser giver ikke maksimal skade, men kun normal 

skade i en time. Til gengæld tiltrækker den fæle lugt vilde dyr i samme periode (risikoen for omstrejfende væsner 

stiger med 1 point, men til gengæld kommer kun dyr). 

Koboldernes Sorte dragepile 
Kulsorte pileskafter med troldruner og med pilespidser af ben. Pilespidserne er dækket af sort klistret masse, og 

hele pilen dirrer af utæmmet ondskab og stinker af drageblod. I hænderne på ikke-onde væsner vrider pilen sig 

og nægter at flyve lige; bueskytten har ulempe på sit angreb.  

Giftig pil: De sorte dragepile er giftige, og ofret skal klare et resistens (gift)-tjek 10. Hvis tjekket er en succes, 

rammes ofret af kraftig smerte, og har derfor ulempe på sine handlinger de næste ti minutter (eller indtil 

helbredt med f.eks. Bringe balance). Hvis tjekket fejler, tager ofret ekstra 1t10 i skade og fra pilens voldsomme 

smerte har ofret ulempe på sine handlinger den næste time (eller indtil helbredt med f.eks. Bringe balance). 

Dragemedaljonen 
Dragemedaljonen er en smuk gylden medaljon med et knaldrødt relief af en drage, som snor sig om en flamme.  

A) Drageblik: Når medaljonen bæres, aktiveres dens trolddom, og bærerens øjne forvandles til gyldne 

drageøjne (-2 straf på sociale handlinger). 

B) Dragevilje: Medaljonens bærer har +2 bonus på viljestyrke-tjeks. 

C) Flammehæmmer: Medaljonens bærer tager 2 point mindre (min. 0) i skade fra naturlig og magisk ild, 

flammer og hede hver runde. 



 34 Hinterlandet: Dragens rede 

Dragens forbandede mønter 
Store, flotte guldmønter, som ligger tungt og lunt i hånden. De udstråler en smule varme, som gør dem 

behagelige at røre ved.  

A) Hvad rigdom vil bringe: Bæreren af mønterne har svært ved at ryste tankerne af sig om alt det, som 

mønterne kan bringe af velstand og status. Drømmene giver stædighed og livsvilje; hvis personen ryger 

ned på 0 eller færre livspoint, kan personen holde sig ved bevidsthed ved hver runde at klare et 

Resistens (viljestyrke) 9-tjek. Bæreren kan vælge at modstå denne effekt med et succesfuldt resistens 

(viljestyrke) 10-tjek. 

Opfordr spilleren til at beskrive disse drømme, når karakteren er under mønternes indflydelse. 

B) Gerrighed: Bæreren af mønterne bliver ferm til at forhandle og prange om priserne. Ved køb og handel 

har bæreren +2 bonus eller bæreren kan købe ind fra indkøbslisterne med 10% rabat. Effekten gælder 

kun, hvis bæreren lader sig influere af mønterne (effekt A). 

C) Grådighed: Bæreren nægter at afhænde mønterne, og vil i handelssituationer afhænde alt andet end 

Dragens forbandede mønter. Denne effekt gælder automatisk, hvis personen er påvirket af effekt A. 

D) Mistænksom: Bæreren gribes af mistænksomhed og mener, at alle andre er ude efter bærerens skat. 

Mistænksom rammer bæreren, hvis denne er under indflydelse af effekt A. Bæreren kan forsøge at 

ryste mistænksomheden af sig med et Resistens (viljestyrke) 13-tjek. Fejler tjekket med 4 eller mere, 

bliver bæreren voldeligt paranoid, og stikker enten af fra de andre eller forsøge at angribe dem direkte 

eller indirekte (spilleder afgør karakterens handlinger, men lad spilleren komme med input til dem); 

denne paranoia er en magisk effekt, og derfor kan den få karakteren til at opføre sig imod sin egen vilje. 

Dragens forbandede mønter er dragende. De frister folk til at samle sig op, og de lokker folk til hele tiden at røre 

ved dem, at lade fingrene glide over dem og kærtegne dem. 

Eusebius’ Skjold fra Selenica 
Skjoldet er et smukt metalskjold, der er præget med en knaldrød drage på forsiden på en metalblå baggrund. 

Skjold glimter, som var det helt nyt og aldrig anvendt i kamp. 

Skjoldet blev smedet af en navnløs smed fra handelskøbstaden Selenica, som ligger i det østlige Darokin, og som 

er en vigtig grænseby mellem Kejserriget og Darokin. Hertil kommer mange handlende, og en fæl drage havde 

sat sig for at berige sig selv gennem plyndringer af de rige karavaner, som bragte silke og sjældne krydderier fra 

Ylaruam til Darokin, Karameikos og Kejserriget. Ridderen Eusebius fik skænket skjoldet af Selenicas byråd, som 

hjælp til sit hverv med at fordrive dragen, og efter den dag så hverken nogen noget til Eusebius eller dragen, 

men Selenica og karavanerne fik fred igen. 

A) Det vedholdende skjold: Skjoldet reparerer sine egne skader ved at låne lidt livskraft fra sin ejer. Efter 

hver dag, hvor skjoldet har været brugt i kamp, låner det 1t4 livspoint fra sin ejer. Ejeren kan ikke 

modstå effekten, og effekten bemærkes kun ved et Sansetjek mod 14, når ejeren begynder at undre sig 

over, hvorfor denne føler sig en anelse svækket. 

B) Drageforsvar: Skjoldet beskytter mod drager og dragetrolddom. Skjoldet giver +4 forsvarsbonus mod 

dragers angreb (foruden de standard +2 forsvar, som skjoldet normalt giver; i alt +6), +4 resistensbonus 

mod drageild, samt +4 resistensbonus fra dragebaseret trolddom (dvs. troldfolk af dragetraditionens 

magi).  
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Hervors sværd 
Klingen er lang og bred, og skaftet er udformet som en sort drage, der spyr ild.  

Sværdet er smedet af jarldatteren Hervor, der så sin slægtsgård ødelagt af en lindorm, der åd hendes slægtninge 

og tog hende som gidsel, da det havde fæle planer om at gifte sig med hende. Hun flygtede fra lindormen og 

svor hævn. Rejste til dværgenes Klippehjem for at lære smedekunstens hemmeligheder, og mange år senere 

vendte hun tilbage og dræbte lindormen med en klinge, hun selv havde smedet. 

A) Dragedræber: Hervors sværd giver +2 skade mod drager og lindorme.  

B) Hærdet vilje: Hervors sværd giver sin bærer ekstra viljestyrke til at modstå dragens vilje. Klingens bærer 

har fordel på tjeks mod dragens list, magi og tricks. 

C) Ved ekstrem succes (ren 20’er) kan effekten ”Dyb flænge” vælges. Ved Dyb flænge mister ofret 1 sår i 

stedet for skade, og flængen skaber et hul i modstanderens forsvar, som kan udnyttes. Hvis flængen 

rammes på efterfølgende (angreb mod ofrets forsvar med -4 straf), har ofret en tærskel, der er 4 point 

lavere. 

D) Hævngerrig: Hervors sværd har et indestængt had mod drager og lindorme, som smitter bæreren. 

Hører bæreren rygter om drager og lindorme, skal bæreren lave et resistens (viljestyrke) 12-tjek for ikke 

at sætte sig for at opsøge monstret og standse det. Får bæreren øje på dragen, skal bæreren klare et 

resistens (viljestyrke) 10-tjek for ikke sætte sig for at dragen skal dræbes umiddelbart. 
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