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Et mysterie-scenarie til AD&D som 
kan løses af en dygtig 3. niveau 

gruppe, men tvinge en ubetænksom 
7. niveau gruppe i knæ. Eventyret 

foregår i samme omgivelser som 
Ervod-kanmpagnen I TABU DE JOL 
(Fyrstedømmet 0Derstel i konge- 

riget Histreich), men det er, ikke 

en del af denne. 

Spillerindledning: Karaktererne 
kontaktes af Moderkirken, som de 
skylder en tjeneste (de har evt. 

fået en karakter vækket fra de 
døde). Præsten i Osterkamp "er 
forsvundet, og der lader til at 
ligge noget bag. Vore helte skal 
opklare sagen. Hvis de ikke skyl- 

der Mor noget, loves de en beløn- 

ning. 

Grunden til 
grum døds 

SpilLeder Indledning: 
forsvindingerne er en 

opvågnen. 
For mange år siden var denne 

mand, Carmadius, leder af en hem- 

melig kult i en grænseforpost. 
Han søgte at blive områdets 

udøde hersker ved en unævnelig 
guds hjælp, men hans planer blev 

knust, da kulten blev opdaget, og 
han selv blev begravet i hellig 
jord" Dod -'håavde… han nået at 
forrette så stor skade, at byen 

nu henligger som ruiner i  øde- 

marken. 
For et år siden blev det 

tempel, hvor vampyren. var be- 
gravet, hærget af en flok gnolls 
og herved kunne han slippe fri. 

Han er dog ikke helt fri. Da 

hans hjerte er begravet i et and- 
et tempel, kan han ikke forlade 
stedet og hærge beboede egne. Han 

skaffer sig menneskeblod via 
agenter; bl.a. den førnævnte flok 
gnolls og jægeren Fridhoff fra 

Osterkamp. 

TANDET T AVE LEE DEAD ETA DESU VET ET TEEN 
Det var en flagermus eller s 
noget, men nu var den der 
mere. Istedet stod en 

sortklædt skikkelse. "KNÆL”" 
den. "Du vil tjene mig, 

vil belønne dig - jeg vil have 

blod." Fridhoff kastede sig i 
støvet. ”Hvad skal jeg kalde dig, 
Oh Herre", bævede Fridhoff. 

"Carm-øgh-Gradzulk", sagde Guden. 

VOLA TEL EL SLI DELE LER DEDE LÅR DEL 

re 

høj 
sagde 

og jeg 

Carmadius åbenbarede sig for 

Fridhoff og overbeviste ham om at 
han var en gud og at Fridhoff 

skulle bringe ham ofre. I de 

sidste år har Fridhoff gjort net- 
op dette i byen Osterkamp. Til 
formålet har han opbygget en kult 

med sig selv som "præst" for 
Frygtelige" 

i Osterkamp er under 
og frygter hans (ikke 

overnaturlige ev- 

"Karmograzzug den 
Flere folk 
hans magt, 
eksisterende) 

ner. 
Da broder Rutger, præst for 

Modergudinden, fik færten af det, 

har &Fridhoff også kidnappet ham. 
Af mangel på bedre ideer, vil han 

ofre ham til sin gud. 

FØR START: 
Hjælp og oplysninger: 

forskellige ting der er 

at vide for karaktererne. 
man lære i Modertemplet 

vedsædet i Ruwerstein, 
kan opspore oplysningerne 

steds. 
Note: 
spillerne 
oplysningerne. 

Der er 
nyttige 
Det kan 

ved ho- 
eller de 

andet- 

Du kan gøre det svært for 
ved at økonomisere med 

Omvendt kan du 

hjælpe usikre spillere ved at 

lade dem få råd og hjælp fra 
Modergudindens præster. 
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Uddrag af broder Rutger i 

Osterkamps sidste månedsrapport: 
Jeg er bange for ikke alt er vel. 

Der er i den sidste tid et 
bemærkelsesværdigt stort antal 
mennesker, der har forladt byen 
eller er forsvundet. Det er 
muligvis tilfældigheder, men jeg 
føler jeg bør undersøge sagen. 
Jeg er stærkt bekymret over den 

modfaldenhed jeg møder, men måske 

  

er det den dårlige høst som har 
skylden. 

En profeti: 
Stor condskab skjuler sig bag 

lille ondskab, men bagest skjuler 

sig det grummeste! (Denne profeti 
kan man bruge, hvis nogen laver 
divination osv.) 

2) Ind mod bakkerne. Spillerne vil 

ikke have de korrekte oplysninger, 

når de begiver sig ind i skoven. 
Kældermesteren må være forberedt 
på, at de tror de er oppe mod en 
gud. Når de engang er i området, er 

rekognosering og observation af 
situationen nødvendig. Før ved de 
ikke, hvilket problem de skal løse. 

3) Undersøgelse og problemløsning. 
Når problemet er defineret, evt 
fejlagtigt, sætter en jagt på spor 

ind og organisering af tidligere 

== E 
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viden. Så kan der gøres noget ved 

situationen. 

Historie: 

Finder de på at spørge om hvad 
der før er sket i området, kan de i 

"Liber Templi Fronterii" (Bogen om 
grænsetemplerne) læse, at Osterkamp 

ikke oprindeligt lå på kanten af 
vildmarken, men at der før lå en 
by, Leovard, som med sit tempel 
beskyttede området. 

Denne fæstning blev dog svækket ved 
forræderi for ca. 300 år siden. Det 

skete samtidigt med de store 

orkkrige og pestens tid, hvor hele 
området ind til Osterkamp blev tabt 

for civilisationen, 

  

på karavaner For Hvad har 
angriberne åbenbart gået efter at 

tage fanger. Man tror det er orker, 

der vil bruge dem som siaver. 

Materiel hjælp: (størstedelen af 

belønningen). Hvis kirken stoler på 
eventyrerne, kan de give dem 
belønningen allerede før start 
udover Potions/serolls 3 

potions/healing, scrolls med 6-7 
præstespells. Røddrageskældskjold + 

1 (+6 på ild-sawing throws). 

Til låns: Bastardaxe+t3 (se TABU 11) 

Ring .o0f Free Action. 

  

Et AD&D mysterie-scenarie? 
Det er ikke for at reklamere for 
Call of Cthulhu jeg gør det, men 
for at reklamere for detektiv- & 
horrorgenren også i Fantasy. 
Scenariet vil forløbe i cirka 
Sage hvis gruppen ikke kører 

1) Undersøgelse af Osterkamp. Det er muligt, at handlingsorienterede 
spillere vil ignorere alle 
oplysninger der er at hente og vil 
vælte ind i vildmarken. Deres 
manglende viden vil være en 
væsentlig ulempe for dem. 
Hvis spillerne dropper at overveje 

hvad der egentligt foregår, vil de 

løbe panden mod et par mure, bl.a. 
vil de have ret ringe chancer for 
at dræbe vampyren. 

Det er så detektivdelen og ikke så 
svært at finde ud af, når man 

tænker klart. Det er her de 
uhyggelige elementer kommer ind. 
Ved at forvirre spillerne, skræmme 

dem og få der 
viden, skan 

dem, fejlinformere 
til at tvivle på deres 

du få dem derud, hvor selv en 
relativ simpel handling” bliver 
uoverskuelig. 

Det gør det krævende at spille 
rollespil. 
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GUDER I SCENARIET: 

Der forekommer et par templer, 

kulter og guddomme i scenariet; 

Moderen, Modstanderen og Anubis. 

De to første bør du vælge til at 

passe ind i din kampagne. 

Den kult som sender eventyrerne ud 

er Moderkulten, der havde det store 

tempel i Leovard. Passende 

modergudinder er egyptiske Tsisy 

græsker Demeter, keltiske Danaa 

eller en kombination af disse 

skikkelser. Den er allieret med 

Anubis kulten, som havde et lille 

tempel i deres tempel. 

Modstanderen, Carmadius' herre, der 

star bag Leovards fald, kan være en 

direkte modstander som Seth GI 

forhold «til. Isis), en ' specifik 

dødsgud som Hades eller bare en 

almindelig dæmon eller djævel. 

Osterkamp: 

Denne landsby er på 150 sjæle. De 

fleste bor spredt omkring et lille 

torv med et tempel og en kro Et 

par større gårde ligger ude i 

terrænet, ligeledes et par hytter. 

3-4 kilometer mod øst skimtes 

begyndelsen på de store skove. 

Modertemplet: Det passes for tiden 

af præstens kone Inghilde, og det 

er hende som har bedt om hjælp" fra 

hovedtemplet. Inghilde er en El0ot 

dame med to børn. Hun er byens 

kloge kone og kender til at læse 

over syge dyr og brygge sære 

drikke. På den måde deler hendes 

mand og hun de religiøse funktioner 

i byen. Hun finder sig ikke i 

nedladende karakterer. 

Inghilde ved, hvad hendes mand 

foretog sig, selvom han var ret 

hemmelighedsfuld på det sidste ( 

han taler først når han er sikker) 

og hun vil være hjælpsom. 

Hun mener at Gamle Edwan og 

Gardners tjenestepige ikke bare 

burde være forsvundet, og hun har 

også bemærket, at landststrygerne 

holder sig væk (de kan åbenbart 

lugte ulykke). 

Hun ved, det sidste hendes mand 

gjorde svar at studere nogle gamle 

bøger, særligt "aber Templi 

Fronterii". Denne bog er i hans 

studerkammer, og her kan man få de 

Jeg foretrækker at bruge selve 

Modstanderen såsom Satan eller 

Ahriman, den old-persiske hersker 

over alt ondskab. 

Brug en, du ønsker at få spillerne 

til at elske at hade. Hvis du skal 

have spillerne ud at slås med 

Drows's, kan du bruge Lolth "osv. 

gengæld  Ssvær at 

mange af problemerne 

egyptiske 

rolle 

Anubis er til 

erstatte, da 

er forbundet med den 

begravelsesmåde og Anubis" 

som dødsvogter. 

Hvad laver så Anubis i nærheden af 

et tysktalende område? 

Jeg regner med, at denne gud har en 

stor udbredelse i fantasiverdenen, 

da han er en af de få dødevogtere; 

en meget nyttig funktion. 

    

oplysninger, der er resumeret 

herover. 

Der er ellers ikke mange spor i 

selve templet; Under alteret er en 

lem beskyttet af en Glyph of 

Warding (3d10 pt ildskade, save 7 

skade). Herunder er altersølvet 

(værdi 500 gp) og fire mpotions: 

Balm of Life, 2 x Healing of Flying 

(har den bivirkning at brugeren er 

selvlysende i en lilla farve mens 

den fungerer). Hvis hun stoler på 

karaktererne, vil hun lade dem 

bruge disse potions, samt hendes 

mands Chainmail (FR) E 

Kroen: "De Tre Pile" er noget 

skummel og misvedligeholdt. 

vinduerne er små og lokalet er 

altid tilrøget, hvilket skyldes at 

krofatter Karlo ryger landskinker i 

køkkenet. Disse skinker er fan 

-tas-ti-ske! 

Gårde og huse: Her bor bønder og 

husmænd med  snavne som Erdell, 

Gardner, Merklinburg, Varskov og 

Anderswo. 
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Hytter: De mindre bygninger er 
træhytter beboet af jægere og 
løsarbejdere, og hytterne er oftest 

yderst sparsomt udstyret. En 
undtagelse er Fridhoffs, Besocks og 
Kratkalens hytter. 

Fridhoffs hytte ser vakkelvoren ud 
og vinduerne er for snavsede til at 

man kan se igennem dem. Indenfor er 
væggene beklædt med sort silke ( 

150 gp), og 2 tunge tinlysestager 
(2  x 20) står på bordet sammen med 

en guldciceleret vinkande og 
tilsvarende drikkekar (sæt: 400 

9p): 
Over 

  

bordet hænger et veludført 
skjold (50 gp) med en flyvende 
drage afbildet og to fine krydsede 
sværd (2 x 100gp) er ophængt på den 

modsatte væg. Sværdene og skjoldene 
er blevet solgt til Fridhoff sammen 

med buen som værende magiske af en 
dygtig fupmager. 

Besock har en kiste under sengen, 

hvori der befinder sig smykker til 
cirka 400 gp, samt yderligere 340 i 
mønter. 

z den ruin Kratkalen bor i, 
opbevarer han sin chainmail 

(placeret på et træstativ), en flot 
hjelm og en økse. 

ED Fodnote til COsterkamp. ----- 
De forsvundne: Fridhoff og Co. har 
hidtil bragt 13 ofre. 
7 af disse var rejsende eller 

landstrygere, der bare forsvandt. 
Meget få byboere savner 
landstrygernes besøg og derfor 

holder de sig fra byen. Hvis nogen 
opsøger de vandrende svende, kan de 
høre om det. De tror at det er 

nogle bønder som myrder dem for at 
blive dem kvit. 
3 var eneboere, der boede et godt 
stykke uden for byen. Den ene blev 

anset for en særling, den anden var 
en enkemand på aftægt. Den sidste 
er den jæger, der ikke ville være 
med og alle tror han er blevet væk 
påen jagttur. 

Så var der den skøge, Fridhoff 
havde med fra byen i foråret. Alle 
tror at hun bare stak af en morgen. 
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Een er en stuepige på Gardners gård 
og de fleste tror også hun er 

stukket af. Det var i virkeligheden 
Gardner, der leverede hende efter 
trusler fra. Fridhoff om at. hans 
lille søn stod for tur. 

Den sidste var præsten og det har 
gjort de menige kultmedlemmer meget 
bange. 
mmm EEN 

Undersøgelser: Det er smart at være 
diskret. Nogle af indbyggerne er 
bange og andre er med i Fridhoffs 

kult, og hvis karaktererne er for 
nysgerrige, vil de være advarede. 
Heldigvis er kultfolkene ikke 
videre smarte. 

Almindelige beboere: De er bønder 
eller jægere,og derudover er der en 
smed og en møller i byen. 

Efter præstens forsvinden har der 

bredt sig en ubehagelig stemning i 

byen. De fleste mistænker ikke en 
direkte sammenhæng mellem præstens 
og de øvriges forsvinden -— men hvis 

de bliver spurgt om det vil de 
måske se en sammenhæng. Iøvrigt vil 

de besvare bekræftende på næsten 
alle ledende spørgsmål! De fleste 
tror iøvrigt at de forsvundne er 

blevet taget af "de underjordiske", 
hvilket jo er en almindelig og 
udbredt folketro. 

Man kan også høre uhyggelige 
historier om kratbakkerne med 
ruinerne af Leovard. 

På Gardners gård vil man dog ikke 
få en sluder for en sladder. Konen 
vil fortælle om den ellers så 
flinke pige, som løb sin vej. Hun 

tror det har noget at gøre med det 
"fruentimmer", som Fridhoff havde 

med sig fra Zermark for et halvt år 
siden. Hun mener pigen har fået 
hovedet fordrejet og er stukket af. 

Manden på gården er åbenlyst sur på 
konen fordi hun plaprer løs. Han er 
også mere end normal nervøs, da han 
jo er medlem af Fridhoffs. bande. 

Han måtte næsten levere pigen til 
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Fridhoff (som han foragter), da 

denne havde truet med at tage hans 
søn istedet for. 

Karlen på gården tror derimod at 
Gardner har gjort Helga gravid. 

Han havde bemærket, at han " så så 

underligt; på hende" "lige  førs hun 
forsvandt. Karlen ror, at 
gårdejeren har; hyret. jægeren til 

det. beskidte arbejde, da han har 
set dem i dulgt samtale. 

Hvis karaktererne er smarte, kan de 
ved observation og ved at lægge 
pres spå de svagere led, få 
optrevlet bander. 

På et tidspunkt vil undersøgelsen 
føre dem videre...ind i- skoven. Om 
ikke andet kan hovedtemplet sende 
dein tilbage tii Osterkamp, efter at 

de har avlagt rapport. 

FRIDHOFFS KULT 

Fridhoff er en sur stodder på ca. 
45 år med rødt skæg, høgenæse og 

næsten farveløse blå øjne. Han har 
aldrig forsøgt at blive populær i 
byen i de 14-15 år, han har levet 
der... Han er gået på jagt alene 

eller med andre jægere, og har 
solgt sine skind i storbyen. 
Spørger man mere om ham, kan man 

høre, at han åbenbart er kommet til 
nogle penge; i foråret boede en 

"købt kvinde" hos ham (hun er nu 
flyttet igen), og nogle af mændene 

i byen er begyndt at tale til ham 
med en vis respekt, samt at komme 
over og drikke med ham osv. (hvad 

deres koner slet ikke kan lide). 
Fridhoff nyder at være genstand for 
frygt og had. I mange år har han 
følt sig set ned på af bønderne, og 
nu er hævnens time inde. Fridhoff 
er god til sit job, og han ved hvem 

der er svage nok til at kunne 
trues, og hvem der kan forsvinde 
uden at nogen har ondt af det. 

Kulten: Ledes af 
og er på 
HON, 

jægeren Fridhoff£ 
7 mand (jægere; se TABU 

  

Fridhoff, Jæger, level 5. 

ST—14 ONS EWI-VE AI DS-17 00-12 
CHE8 Co FOSS 2 HP 
AC-Armor: Læder. Våben/skade: Bue 
(x.2 spec); .D643'; 

(Rutgers') Rod of Smiting. 
Magic: 2 Arrows of Slaying: Giants, 

blrds, longbow 41 (umagisk), 
potions. 

Han har overtalt en anden jæger, 
Besock,n til at deltage, En tredie 

"forsvandt" på en jagttur, og en 
fjerde. stak. af… Derfor er der nu 

kun to jægere i byen og de jager 
ikke så meget mere. 

Besock, Jæger, level 4. 

SÆ=17 5 INSTSE0WI=16 DX=15 CO=1'6 
CHAT EO=TSMTAOFHPE 
AC/Armor: læder. Våben/skade: Bue, 

5 magiske +D6 dam-pile; spyd. 
Besock er ikke fanatiker og tror 
ikke på Karmograzzugs 

guddommelighed (han tror det er en 
mindre dæmon). Han er med for 
pengenes skyld , og vil flygte hvis 
han kommer i livsfare (og med så 
meget værdifuldt som muligt). 

Et andet oplahgt medlem var 

Krat-kalen. En fordrukken tidligere 
soldat og husmand, ca 40 år, og 
hadsk efter at have levet af 

almisser i mange år. Kratkalen har 
fåen en meget fin hjelm som 
belønning for sit arbejde. Den 
beundrer han til "sdaglig i 

hemmelighed og bruger den når 
kulten slår sig løs. 
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"Kratkalen", Fighter, level 3. 

ST-18/39 IN-10 WI-8 DX=15 CO=LS 

EH=/ CO0=6 220HP: 

AC 4 Å armor Chainmail. 

Våben/skade: Bastard axe 

(Specialized). 

4 bønder og husmænd er blevet truet 

til at deltage. Det gjorde Frihoff 

& Co. ved at gøre en svag mand 
opmærksom vpå, hvor mange der er 
forsvundet, og lod ham derefter 

forstå, at det kunne blive hans 

kone eller børn næste gang. 
De er hhv. 0'te, 2 x 1'ste og 3'die 

level Fighters. 

For det meste klarer FETdhOFE; 

Besock og Kratkalen det beskidte 

arbejde og de andre kultfolk er kun 
med til at dække over forsvindinger 

  

osv. Fridhoff og Besock gemmer  Sså 
den fangne i et skjul i skoven, og 

drager så på en "jagttur" Er 

Leovard, hvor Fridhoff ofrer 
vedkommende til Carmadius, der til 

gengæld giver dem noget af sin 

skat. 

Fridhoffs reaktioner: 
Medlemmerne vil søge at 

fejlinformere karaktererne, det vil 
sige sende dem den gale vej ind i 
skoven osv. Lykkes det ikke, vil de 

lægge et baghold for gruppen når de 
bevæger sig ind i vildmarken eller 
gør andet, der virker farligt for 

dem. Det vil fortrinsvis finde sted 
ved nattetid, men under alle 

omstændigheder før gruppen krydser 
åen Røss. Begyndelsesvis vil 
jægerne skyde de vågne/farligste 

karakterer ned mens de andre 
angriber under ledelse af Kratkalen 
( det vil sige med Kratkalen bag de 

andre, så de ikke stikker af). 
Banden vil næppe være nogen 
trussel, medmindre gruppen virkelig 

bliver taget på sengen. Jægerne vil 
nok være farligst når de kan bruge 
deres jagtfærdigheder. 

Fridhoffs skovskjul: 
På den anden side af 0Råss ligger 
Fridhoffs skjul gemt i noget 

tjørnekrat på en forhøjning, og kan 
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findes ved aktiv sporing. 

Her holdes præsten fanget, 
medmindre  Fridhoff er så heldig at 
hente ham. QRutger er kneblet og 

forslået, men vil være parat til at 
hjælpe, når han slippes fri. Han 

ved ikke meget mere, end at han 
skulle ofres til en gud, men fra 

sin læsning ved han meget om hvad 
der engang skete i Leovard (se 
Liber Templi &Fronterii), og han 
tror der er en sammenhæng. 

Bemærk: Rutgers magiske ting er 
enten stjålet, ligger hjemme eller 
er lånt ud. 

Rutger Bhota, Præst, level 6. 

ST=17. IN-21". WI=17 7 DX-10)CO=10 
CH=14"COM=10 7297" HP: 

AC 2:Chainmail +2 & shield. 
Våben: Mace, Rod of &Smiting (25 
CH). 

Lidt om personlighed 

Ondskab: Der optræder flere grader 

af ondskab i scenariet og rollespil 
giver os en chance for at 
eksperimentere med noget som 
ondskab. 

Der er Carmadius og Fridhoffs 

tjenerskab af stærke herre og det 
gør dem ikke mindre onde. Den der 
frivilligt underkaster siq, er 
ansvarlig for sine gerninger. 

Nahymaiiga er også en ond skabning, 
men han er sin egen herre. Det er 
en "bedre" måde at være ond på; 

ihvertilfælde sjovere. 

Og så,..der optræder til tider 

genstande og steder i —AD&D, nvor 
folks Alignment ændres hurtigt til 
det modsatte eiler noget andet. Det 

er med til at ødelægge spillet, da 
Alignments står for holdninger. 
Læser en spiller evt. den 

"unavngivelige bog", vil karakteren 
komme i kontakt med et højere væsen 
der vil prøve at true, friste eller 

narre karakteren til at tjene sig. 
Nægter karakteren, har han reddet 

sig selv, giver han efter eller 
søger han at drage fordel, er han 
på vej mod fortabelsen! 
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I SKOVENS DYBE STILLE RØ...er der Få bakkerne er der ubehageligt, da 

        

  

risiko for følgende encounters: de er tilholdssted for diverse 
uhyggeligheder, evt. på transit. 

Skov generelt: ' Mange af disse monstre er ikke 
2 Sort drage indstillede på at blive overvundet. 
3 2 dværge på flugt 
4 Fyrstelige spejdere BAKKERNE: På grund ak den 
5m2d10' orker unaturlige indflydelse, er bakkerne 
6 Varulv (d46+2HD, JAC. 46) bevokset med krat og forkrøblede 
7 Goblin baghold træer. Mens karaktererne undersøger 
8 Jægere 
3 2D6 goblin-samlere 

10 Smådyr i 
11- Hjorte/vildsvin stedet, - villlivet gå videre Indtil 
12 Stirges/spiders det er lykkedes gruppen at gøre 
13 Elverrøvere alle vagtsomme. 
14 Bjørn 
15 Brug bakke-tabellen STENCIRKLEN: Denne er på høj to, og 
Lor6no lis i her hænges ofrene op og udsuges. 
17 Dé shadows eller andre udøde Cirklen har ingen egentlige kendte 
18, 2 druider funktioner og er ikke vital for 
19 Enhjørning vampyren, udover at den underbygger 
20 40 personers jaagtselskab troen på Carmadius' overnaturlige 

og guddommelige status. 
Bakke: Hans første skattebunke er gravet 

2 Barbed devil ned ved en af stenene: 700 sp, og 
3 Carmadius (kun nat) to ringe: guldring (509 gp) og en 
4 Hellhound . søålvring med glat, lilla sten (200 
5 D& stirges gp)… Denne ring er også en —2ring, 
6 Gnolls and Shaman såa prøv at bilde brugeren ind at 
FVErTdHOofLt (even) den er det modsatte. 
8 Ruin 
9 Edderkopper Det er passende at lade 

10"2D6 Gnolls karaktererne overvære en ofring på | 
11 Rotter afstand efter et par dage i 
12 Forkrøblet træ (Hjælp den over (medmindre de har advaret alt og 

vejen. .MB/JB) alle). Det kan være Fridhoff der 
53 "Uhyggelig lyd ofrer præsten eller en gnoll. 
14 Ghouls ' I så tilfælde vil der være 10-15 
15 Shadows gnolls med shaman mm. 
16-20 Brug skovtabel. Medmindre de angriber gnolls'ene 

Dyr vil søge at forlade med det samme de ser dem, vil ofret 
stedet hurtigst muligt være ophængt og de kan ikke nå frem 
og lokale vil også før vampyren kommer (de kan redde 
holde sig væk. offeret, hvis de sniger sig frem 

efterhanden som gnolls'ene forlader 
stedet). 5     

De to dværge ter "indbruds=" og 
pengeskabstyve. 

Markor Ptry/Tht" 5/67 038 HP 
INT NKCON=TEN DER CHASYTE 

Kar Forf: Fr 4-39, 
ST LSZ9S KK CON=17. 

De er lettere sårede, og har skjult 

  
deres. skat. De er jaget af flere 

grupper fyrstelige spejdere for et 
omfattende røveri. Jagtselskabet er 
FvæSst Kazimir & BOE på 

fornøjelsestur. 
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AASE DASE ERE DETS EL DI SI TESS DAL 
Sulten og irritabel strøg Carmadius 
ind til. sit dagsskjul, tog sin egen 
form, gik ind og standsede så. 
Med ryggen til ham sad et 7. fod 

højt, låddent væsen i rustning. 
Langsomt og lydløst sneg vampyren 
sig frem. 

Uden at vende sig sagde skikkelsen; 
"Skab dig ikke Carmadius. Det var 

os der slap dig ud i første omgang. 
Jeg kommer for at slå en handel af 
med dig." 

BREDER LEDELSER LER EEL LILLI LEE LE ELL 

Gnollhule og Ghouls: 
Disse holder til i en bagslugt i et 
par separate huler. Et studium af 
lokaliteterne vil være nødvændig 
for at en god slagplan kan lægges. 
Kun tåbelige karakterer vil angribe 
uden. 

Ghouls'ene bor i småhuler I 
slugtens sider og der er ialt 38 af 
disse, samt 3 ghasts i området. 

Gnolls'ene CX krigere og 23 
hunner) bor i en serie større 
huler, og i en baghule bor deres 

shaman, Nahymaiiga, med sin livvagt 
og et par ghouls. 

Så har de 5 fanger fra deres 
karavane-overfald. Hver gnoll har 

Girka 1D6.x 10: gp i udbytte fra 
røverierne - værdierne primært i 
huder og kobberkedler. 

Ganolls: 8:71. HD; 14:32 HD: 
2:4 HD og 1:6 HD. Styrke: 

Armor: Slå D6: 1-2 = læder, 
studded og 5-6 = chain. 
Våben: 1 tohåndspyd, gamle sværd og 
økser etc. Enkelte har greatbows. 

637 TAD; 
10 + 2D4., 

3—4 = 

Nahymaiiga: 6HD, Shaman level 4, 44 
HD. 

AC: 2, Scalemail +3, skjold. 
Spells: Light, Cure, Command, Hold, 

Aid. 
Ting: Bluedragon scale armor +3 i 
Gnoll-størrelse med Lightning 
Protection. 

Flail, spyd med sølvhoved, Ring of 
Limited Clairvoyance (360 grader 
vision 3 x 10 minutter pr. dag). 

SIDE 29 

Nahymaiiga er en cool ghoul. Han 

har evnen til at tale med udøde, og 
han er ikke bange for dem. Han har 

lavet en alliance med vampyren; for 
at holde Carmadius' fjender væk, 
får  Nahymaiiga og hans gnells lov 
at bo i bakkerne, hvor de færreste 
af deres fjender tør begive sig 

ind. Shamanens magt over vampyren 
er også grunden til hans 
lederstilling i stammen. 

Han har en ogre livvagt: 5+2 HD, 283 
HP) UST-1875601,7 2-Hsøkse, AC 4, 
Han omgiver sig også med 8 

hygge-ghouls: Blood, Sweat sand 
Tears (HP SISSE HD). 

Hvis det går ham imod, vil 
Nahymaiiga hellere slå en handel af 
med karaktererne end at se sig selv 

og sine gnolis myrdet For en 
uduelig vampyrs skyld. 

Nahymaiiga har en nedgravet skat i 
skoven på ca. 1400 gp. 

Gravkapellet: Dette er et lille 
tempel, der er bygget ind i bakken 

og bronzedøren er brudt ind og 
interiøret er raseret. Eftersom det 
ikke er tæret af vind og vejr, er 

det” sket for nylig” (ea7 | år 
siden). Der er blandt andet en 
totalsmadret lerstatue af Anubis og 

gennemrodede iigkister bag den. 

Dette gjorde det muligt for 
Carmadius at undslippe 
dødevogterens greb og sprede sin 
ondskab. De fleste døde ligger i 
urner ”, lerklinede nicher v 
væggene, og vigtigere personer er 
begravet, hvor kapellet går ind i 

- bakken. 

Bag legemshøje sten er opstillet 
mumiekister.” En af stenene er 
væltet og nogen har bortridset 
navnet mpå den døde (måske opdager 

man at den er væltet indefra). 
Udover den hæmningsløése smadring 
(gnolls), er der også foretaget 
bevidst desekration. Det er 
tydeligst bag en hemmelig dør 
bagest i templet, der åbenbart ikke 
er blevet fundet af de oprindelige 

gravrøvere. Her er sarkofagene for 
Anubis' balsamører, og den sidste 

balsamørsarkofag indeholder sikke 

sin retmæssige ejer; her holder 
Carmadius til om dagen. 
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  SIDE 30 

TIT en anden 

sarkofag - under mumien >— er den 

anden af Carmadius' 3 skattekister 

(sølvspisesæt til ca. 500 gp, 

assorterede mønter til ca. 780 gp 

og sværdet Trobann). 

BEDES PE EO LE DDU DL ILA EPE UDE LELLA LL 

Studenten kiggede sig skyldbevidst 

over skulderen, da han atter engang 

bladrede i den forbudte bog. 

Der var ingen - hans nervøsitet 

havde spillet ham et puds. Midt på 

den nye side stod en rune af sølv, 

der øjeblikkeligt fangede hans blik 

- navnet...…. 

"Carmadius, hedder aa, lød 

spludselig en stemme i hans sind, 

"Det glæder mig, at du har læst så 

længe i min bog." 

"Og d-d=du hed-d-der..." 

fremstammede Carmadius. "BUG 

aldrig mit mavn == SLAVE!", skreg 

den indre stemme afbrydende. 

DIES LEEDS OSSE LED LT Å D ELLE S EDEL DAR 

tabte sin sjæl, ødelagde 

sin hjemby og søgte at dræbe den 

kvinde han elskede. Selv med hans 

nuværende magt er han en slave. 

Carmadius 

CARMADIUS 

  

Han er en høj og mager mand med 

brændende, røde øjne og mørkt hår. 

Han klæder sig i mørkt tøj og 

undersøges hans krop (det vil han 

naturligvis modsætte sig), kan man 

finde de steder hvor indvoldene er 

fjernet fra. Dette medfører også at 

han ser noget hulbrystet ud, men 

lad vær med at fortælle det for 

tydligt til spillernes, 

Carmadius, Level 7, HP 33, AC-2. 

Våben/skade: Hænder (2D6) og bid D6 

+ blødning. 

EVNER/STYRKE: Kan kun rammes af 

magiske våben og sølvvåben. Kan 

antage rotte- og stirgeform og med 

disse har han max. 15 HP. Kan også 

kontrollere rotterne i Leovard (se 

herunder). 

Create Illusion (2 gange om dagen), 

Enthrall (save vs spells, når man 

lytter til ham, ellers bliver man 

forblændet). 

Fear by Touch (+4 to hit, +2 save). 

Regenerate 2HP/rnd, selv når han er 

brændt osv. 

De bidesår 

blødninger; 

heles. 

han giver medfører 

D6 HP pr. runde til de 

SÅRBARHEDER /SVAGHEDER: Kan ikke 

frivilligt bevæge sig over en mil 

(7,54 km) fra sit hjerte. Kaldes 

han ved sit navn, mister han. sine 

særevner/styrker (bortset fra 

blødning) og angriber på -4 i 2D6 

runder. Efterfølgende gange man 

bruger hans navn, reduceres det til 

-2 og Dé runder. 

Skader fra sølvvåben 

kun med 1 HP pr. 2 timer. 

symboler: angriber på 6 

præsenteres og i gode templer 

mister han alle sine evner, som når 

man bruger hans navn imod ham. 

regenereres 
Hellige 
når de 

ikke en Monster 

Manual vampyr, men opbygget efter 

scenariebehov. GM's bør give sig 

frie rammer til at improvisere med 

reglerne. En vampyr er blot -set 

menneske, hvis form lever efter 

Carmadius er en 
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livet, og hvis kendetegn stadig 
bestemmer mulighederne, altså som 
en slags skygge eller en parodi på 
det levende. Hans evner og 

sårbarheder skyldes: 
1) Hans levned, 2) omstændighederne 
omkring hans død og 3) de ritualer, 
som gjorde ham udød. Særligt hans 
hang” til" lærd debat og hans 
dobbeltliv har givet evner  ( 
Illusion, Enthrall) og sårbarheder 

(navnet, hans evindelige frygt for 
at blive opdaget). Hans 
begravelsesmåde har gjort ham 
sårbar overfor templer og betyder, 
at han ikke kan. flytte sig så 

langt. 

Eventyrerne mod Carmadius: 
Vampyren vil bruge sine evner til 

det vyderste. Desværre er han ikke 
aktiv om dagen, hvor karaktererne 
vil have frit slag. Ellers vil han 
angribe enkelkarakterer eller pudse 

rotterne på dem. Hvis han kan, vil 
han lave et samlet angreb, dvs. ham 

og rotterne : 
Der er en yderlighed, som Carmadius 

ikke vil gå til: han er bange for 
at beed Nahymaiiga om hjælp. Han 
tror, med rette, at den snu shaman 
er parat til hvad som helst, og det 
er også derfor at han ikke har fået 
gnolls'ene til at rydde det 
underjordiske Anubis tempel; han 
gruer for, hvad Nahymaiiga kan 

bruge krukken med hans hjerte til. 

Carmadius er næsten umulig at 
dræbe, da hans regeneration vil 
vedblive næsten ligegyldigt hvad. 
Hvis han atter bringes ind på 
indviet jord (f.eks templet H 
Leovard), vil han være passiv så 

længe templet står. 
En pæl gennem hjertet vil 

naturligvis kunne dræbe ham, men 
hans hjerte ligger bare i en af de 
mange krukker under templet i 

Leovard... 

RUINBYEN LEOVARD: 

Flere bygninger, de fleste 

forfaldne. Der er en hel del store 

og frække rotter, der ikke normalt 

vil angribe karakterer, hvis de 

holder sig ude fra deres kældre. 

Hvis de angriber, vil det være hit 

SIDE 31 

and run. 
De fleste rotter har 1 HP (Se under 

Giant rat i MM). Et par få er endnu 

større; 1=3'HD: 
I starten vil rotterne ikke være 
under Carmadius' kontrol, men når 

han bliver opmærksom på 
karaktererne, kan han ved stor 
koncentration få dem tii at angribe 
i flok, 

1). Flokangreb: Rotter. Flokken 

rammer som 1 HD for hver 3 rotter 
(13 = 4HD). 
2) Der er 3D6 rotter til rådighed 

normalt, måske flere ved vigtige 
steder. 
3) En rotte rammes ved AC 8, og for 

hver 2 AC lavere, rammes en ekstra. 
Rammes AC 1, vil der dø 3 styk. 
4) Flokken gør skade svarende til 

en D(antal). 10 rotter gør D10. ved 

flere end 10, deles op på flere 
terninger, dvs 22 stk. vil gøre 2D8 
FDG 

  Modertemplet: 
Den mest imponerende af 
bygningerne. Består af et forhus 

med beboelse og et tempel bagved. 
Begge steder viser flere tegn på” 
forfald end hærg. I et af de øvre 
værelser udåndede Jacob der Schone, 

den sidste præst, og her kan hans 
dagbog findes. Her er også bøger 
der beskriver Anubis kultens 
begravelsesritualer (beskrivelse: 

se kapellet). 
En amatøragtig tilmuret døråbning 
dækker cen trappe til kælderen, som 

er erobret af rotterne. 

Anubistemplet: 
I kælderen til Modertemplet findes 

templet for dødevogteren. Forrummet 
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er inficeret af' nysgerrige rotter, 

men vesten er rent, og kan være 
karakterernes sikre tilholdssted. 

Tempelrummet og 
balsameringskammeret er direkte 
tilgængelige. I det sidste rum 
beskriver stenrelieffer indgående 

begravelsesmåde; lit-de-parade, 
fjernelse af visse organer sl 
kanopikrukke, balsamering eller 
brænding; sligtoget til kapellet 

uden for byen. 
En døråbning bag en 
dør. fører ind til et rum, hvor der 
kun er støv på gulvet. I rummet 
står en statue af et menneske med 

hundeagtigt ansigt (Anubis). Den 
bevogter templernes krypt og 
skatkammeret og vil angribe 
uvedkommende. Hvis den får 
spørgsmål, eller man prøver at 
overtale den, vil den vise folk ud 

og lytte Fik dem. Den kan 
overtales, men for at det skal 
lykkes, må man komme. 3 gange med 

nye oplysninger og overtale den 

"tavse" 
vogter. 

sammenfalden 

Vogterstatue (Concecration & 

dedication) HD 4-8, HP 20-40, AC-2; 
våben/skade: Hænder D8 stykker. 

Magic R. 40%. 
Dette er en slags Golem, skabt 
efter hellige forskrifter. Ek 
tilfælde af forstyrrelse af 
gravfreden, beåndes den af Anubis 

og angriber til den er besejret 
eller jager gravskænderne væk. 
Den er i besiddelse af en form for 

intelligens til at besvare simple 
spørgsmål (hvem er begravet hvor, 
hvorfor ets). 

kan regenerere sig med et 1 HP Den 
pr. ugentlig helligdag, hvis den 
ikke en gang er smadret. Den tager 
minimum skade fra stikvåben såsom 
spyd, pile etc, halv skade fra 
skarpe våben såsom sværd og 
lignende samt ads Den er 
upåvirkelig af mental energi, gift 

og lignende. 

Dette er en skuffelse 

for skattejægere! Samlingen består 
af bøger og atter bøger med 

genealogiske optegnelser. 

Balsamering/krypt: Her er der en 
række forskellige instrumenter til 
brug ved balsamering, og. også her 
beskriver  svæg-relieffer  begravel- 

sesmetoden. 
Kanopirum: 

krukker 
personer, 
templet. 

Skatkammer: 

Dette rum indeholder 

indvolde fra de 

som er gravlagt i 
Carmadius' indvolde 

(hjerne, hjerte, lever mm.). 
De er i bemærkelsesværdig frisk 
form i betragtning af at de er 300 

år gamle. Vogteren vil ikke tillade 
at man åbner alle krukker, men den 
relevante kan let findes ved detect 

evil/undead mm. 

med 

Det mest velbevarede hus i 
skrivestue, som 

betragtninger om 
magt og moral. Det er mærkelige 

betragtninger om herskab og 
underkastelse af stærkere magter. 
Disse skrifter er af ond natur, der 

vil friste karaktererne til at 
drage de samme konklusioner. 
Dette hus.er også fri for rotter, 
da de har en tendens til at æde 

Carmadius' skrifter. 

Kontor: 

byen er Carmadius' 
indeholder hans 

Modstanderens tempel: I den mest 
rotteinficerede del af byen ligger 

familien Nellgars store villa, og 
den kan bla. findes ved hjælp af 
Jacobs dagbog. I dens kælder ligger 
templet for den underste. 
Rummet er beklædt med rådnende 
vægtæpper, en statue står i hvert 

hjørne af det kvadratiske rum, og i 
midten af rummet er en brønd der 

fører i sorte dybder. Magi vil røbe 
en stærk ondskab, som stammer fra 

brønden og man vil sandsynligvis 
først bemærke det, når man er vel 
inde i rummet. I det sorte loft er 
kranier indmuret i et gigantisk 

edderkopperelief. 
Magi til beskyttelse mod ondskab 

fungerer kun i en reduceret form i 

  

   



templet. Prøver nogen at desekrere 

templet, vil de blive angrebet af 
en tåge fra den sorte brønd 

samtidigt med at 6 rotter (2—3 HD) 
på størrelse med pattegrise kommer 

væltende ind. 

Ond tåge: 8 HD, 45 HP, AC 6; + 1 
våben for for at skade (spidse og 

stumpe våben = halv skade). 
Angriber med 2 arme. Skade: 2D6 og 

save vs Paralysis. 
Istedet for at angribe, kan den 
trække paralyserede karakterer hen 

mod hullet. Det tager 2 runder, 
hvis man står lige ved og 5 runder 
hvis man står ved væggen. Find selv 
på nogle regler for tovtrækkeri 

mellem gruppen og tågen. 
Dræbes den, gendannes den efter 
cirka 15 minutter. Templet skal 
desekreres (skændes) af en 

professionel før kontakten med 
underverdene lukkes og området 

vender tilbage til det normale. 
Skjult i et siderum til templet er 
et bibliotek med «diverse bøger, 

bla. den bog Carmadius mistede sin 
sjæl ved at læse. At læse den vil 
give karakteren usunde ideer (se 

afsnittet om ondskab). Derudover er 
der en spellbook med 

Illusionists=-spells op til tredie 
niveau og 2-73 på 4-5) niveau. 

"Orientalske papirfoldning for 
viderekomne", hedder en anden bog. 

Det er i virkeligheden en Manual of 
Dexterity (se DMG Magic Items), med 
den ekstra bonus, at man lærer 

avanceret origami. 
Også af interesse er: "Nosferatu; 
Otte veje til livet efter døden" af 

Sivart den Evige; vantageligvis en 
Lich. Han opregner flere måder at 
blive udød på og opregner 
fordele/ulemper. Her er beskrevet 

gode måder at blive Ghoul, Mumie, 
Lich og flere slags vampyrer. 
Under vampyrer kan man læse om 

"Rovdyrsritualiet", hvor den 
håbefulde vampyr indtager flere 
slags dyr levende og gennemgår et 

ritual, så han efter døden vil 
opstå med visse af disses evner, 

samt kontrol over dem. Han 
anbefaler først at søge at mestre 

højest Juto  'farter, vog at gå videre 
senere i sin karriere. Sivert 
nævner i bogen ritualer for rotter, 

SIDE 33. 

ulve og slanger. Han 

forbinder ritualerne lycantropiske 
mekanismer (varulve osv). Dette 

skulle også være grund til at 

stirges, 

vampyrer, der har gennemgået dette 
er særligt sårbare nverfor fFitual, 

sølv. 
i en trækasse, der virker som 
bogstøtte, er Camadius' tredie 

skatkiste. Der er 4 ædeistene i 

sålkeposer: 1100 (Fubin), 2% 200, 
150 GP: Monocle of Reading 
Languages; Ring 0£ Spell Storring: 

Jump x 2, Strength,  Sepia Snake 
Sigil (alle undtagen een Jump er 
brugt og skal genoplades). Oq een 

Cestus  (Kamphandske) +22 to Hit; 

dam. 2D4 + dam. bonus. 

Hvis nogen bevidst søger at gøre 

Modstanderens stempel ubrugeliat, 
vil han sende en grum dæmon (den 

der var budbringer mellem 
Modstanderen og Camadius),., Alt 
efter guden og eventyrernes styrke, 

kan man bruge en type 1-, 2- eller 
3-dæmon; Barbed- eller Bone Devil; 
en Minion of Seth (fra Legends & 
Lore) etc. 

Ligegyldigt hvilken type, 
Vogteren navnet "Rottefjæs" 

lyder 

Besejres Rottefjæs, vil området 
langsomt kunne vende tilbage til 

det normale: Måske kan driftige 
spillere herigennem indynde sig hos 
fyrst Kazimir og evt. få støtte til 
at udbygge Kratbakkerne som len. 

Slutfodnote 
EPIK FOR VIDEREKOMMENDE: 

For at krydre eventyret, kan du 
indlægge rigtige eventyrselementer. 
Faste bestanddele 

gåder/profetier, som du. 
finde vå eller "alle 
tre". Et eksempel: 
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EEN: Karaktererne har endelig fået 

nedkæmpet sFridhoff. Med sit sidste 
åndedrag raller han: "Mig har I 

men min Herre og Mester - Han 

knuse jeres bene". 

TO: Senere finder gruppen Camadius'! 

hjerte, som de spidder mens den 
desperate vampyr forsøger at kæmper 
sigq forbi eventyrerne. Som han 

smuldrer i støv, hvæser han: MIE 

har Ii fået, men min Herre og Mester 
- Han vil knuse jeres bene!", 

OG TRE: Sidst er eventyrerne ved at 

gøre Modstandernes tempel 
ubrugeligt, da Rottefjæs angriber. 

Efter hård kamp besejres den. Som 
kroppen opløses og ånden søger 
hjælp hvor den kom fra, hvæser den: 

" Mig har I fået, men min Herre og 
Mester - Han Vil Æde Jeres Sjæle!", 

Det er kun meget mere passende, 

hvis gruppen står over for flere 

eventyr mod netop denne gud. 

=== Fodnote"til gravkapel let == 

Trobann: Dette er et magisk 
slagsværd, der har anden af en 
gammel, kaotisk og elvisk helt i 

sig  (AD&D Chaos). Det fungerer som 
en slags Luckblade. Trobann tjener 

ingen herre, og ve den, der prøver 

at bruge sværdet til noget det ikke 
vil!"-Trobann opfordrer sin bror til 
at nægte at underordne sin egen 
interesse under andres. Han behåver 

ikke at blive morderisk eller 
uberegnelig af den grund; måske 

bare ubehageligt ærlig! 

Trobann er ti, men kan ramme alle 

væsener, der skal rammes af våben 
OP tiltale t karen INP-U6S "Og 
WI=18; É 

Det har 
selv) og 

Chaotisk, 
Dæmonisk. 

evnen 

taler 
Jættesprog, 

Illusicn (på. sig 

Common,  Elvisk, 
Runemål og 

I kamp slår man 2 D20'ere og vælger 

den bedste som To Hit. Trobann bru- 

ger alle muligheder. En gang om 
ugen kan han samtidig gøre det 
modsatte overfor en modstander, der 
enten er en tjener for lovkrafterne 

(en djævel, Lawfull Neutral Cleric, 
Palladin osv.), eller som 

repræsenterer en øvrighed;  sTrobann 

tåler ikke sådanne væsener i sin 
nærhed. 

Meget få gange (2-5), kan  Trobann 
påkalde sig usandsynligheden. Det 

virker som et Wish i et normalt 
Luckblade, bortset fra at DM 
bestemmer hvornår det skal bruges 

(nødstilfælde!). Effekten er 
uventet. og oftest dramatisk. 

Eksempel: Gruppen falder i baghold 

med 15-20 Gnolls på bakken. Yegor 

"Noway"”  Pumpenstock bruger det 
sværd de fandt. Kampen går dårligt, 
og pludselig gjalder et horn og 

fyrst Kazimir med sit fyrre mands 
jagtselskab kommer væltende ind på 

slagmarken og slagter Gnolls'ene. 

Alle er taknemmelige, bortset fra 
Yegor, der af en eller anden grund 

nægter at vise fyrsten respekt. 

Når den er 

splintres sværdet, og Trobanns ånd 
opbrugt disse gange, 

vil forsvinde for at "besætte et 
nyt magisk våben, der skal smedes". 
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Jacob dem Schåner dagbog: (Fundet 4 fortadt tempetbygning). Første 
de£ i. uddrag; derfra en extensi0. 

Kære. dagbog: Jeg ex begyndt at føre dagbog. Min Læneninde, Gregona, 

fontalte mig at jeg har. fået et kald som undenrpræst, hor Mansytha i 

Leovanrd. Den axtonre. Moden være. Ltovet. Det en en Lille by, men 

Manrsytha em jo en berømt eventyrenske og en meget viis kvinde, 

Hvilken ære. »0m. kun. sytienhiig akokLyt! Denrfon han jeg bestuttet at 

føre. dagbog. Jeg tagen afsted tmongen. 

Skimtede. Leovard i horisunten. Byen em en fæstning på et pan bakker, 

der Ligger næsten helt ude. ved vildmanken. Blev mødt på kroen af 

Elgner, min medundenrpræst. Han em gmxåharet og Lidt tyk. Han en 

utnrokig 4£ink. Han siger at det er godt at $å ungt blod ind i 

kinken. Bebvenne i Leovanrd en net. mige, og hbyøndenne. bon 1 Landabyen 

mundt omkring. 

Første. dag på. min nye. port. Alt er så. spændende i Leovand. Mange af 

polkene em fLinke, og jeg han skafhet mig adgang tilt mange  famtllien 

i. byen, da onrdet spredtes at jeg em den nye. undenpræst i templet. 

Marsytha modtog mig, men. hun vinkede net fraværende. Hun sex hparkttsRk 

net. gudt ud på trods af. sine 38 &n, Hun han nok brug (on hjætp, som 

Elignen siger. 

    

  

      
288854,    

Mødte. bak£samønren fra Anubis-tempket, som. vi. anbejden sammen med hen. 
Viasat nok også. en habil præst, men meget gamme…. (og utroLig kLog). 

Brugen Atn titel som navn, og … templets vinke. er nvuget af en 

hemmeLighed . 

Hun. arbejder. på sære. tidspunkter af. døgnet og kan dtskutene. f-1L030(4 

natten Lang med hr. Canrmadius. Han er en sæn snegl, og han en ogsd 

Lidt for gamnel…L fon hende.   
Rundt at se. på hele. plateauet. med familien NelLgann og kusine. Ute, 
Hønte. sjove gysenrhistorienr om Astencinklen og stLugten,. Dxania  hokidt 

sig tæt op af mig, ”Ifald der skulle. komme en dødbidenr, kunne. -je.g 
mane. den. 4. -fonden”. Rant at se at den em nogen, den sætten patisz på 

en. Wann Nekgann og hans søn TuomaAr syner ikke at have. noget imod at 

Drxania kan Lide mig! Fint, 
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Eilgnen og -jeg nyddede kinkekældenren fon notten. Hå&ndt arbejde. og 
uhyggeligt. Eignen siger, at. de. ikke. et. til. at holde. ud. Det er nok 
det ubehageligste ved jobbet. Eilgnen en faktisk ældre end Manrsytha., 
men han en ikke næn så enfanren som hende. Det indnømmen han også 
sæækv. Han mener, at jeg han en fremtid £om mig. 

Vildsvinejagt! Fart og apænding. Med til det sidste, og  jagttledenren. 
Mansohn noste mig for mit nytteri, 

Mansytha synes ikke at sætte pris på den ære. jeg synes det er at 
anbe.jde. 40% hende. Hvad skal jeg gøre? i 

Rotten igen, bvadr. 

Ude at tampe. sakovtnotde. Næsten kritisk, men utnokigt spændende. 

Jeg arbejder vg arbejder. Mansytha. arbejder. på noget hun tron em et 
mord. Elgnen og jeg Laven nesten af arbejdet. Det em. jeg stolt af, 
men. det. en hårdt arbejde. 

Mansytha vækkede. 08 midt om natten.Vi ned ud tiL en Landsby- 
kinkeghad, og havde. en kamp mod en ond mand, den nejste dødningen. 
Mansytha snakkede. meget bag eften. Det viser sig at hun han brugt en 
sandheds-fonrmukarn. £til at opspore manden. Hun sagde. noget om, den 

kunne. "være. (lene. af dem”, 
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Dem en. sket noget forfænrdetLigt! Jeg og Eignen van ved at sætte. 
nrottefæltder. Da. hørte Jeg hans Aaknig, og han var ovendænget med 

notten, Jeg prøvede at gøre noget, men hver gang jeg hev en nmotte 
bra hans) knop sprang to nye på. Han Aakneg Længe. Mansytha en 

porgnræmmet over at hun ikke. kan genop£ive., men han prøvet at trøste 
mig, og Carmadius har talt med mig om Livet og døden og berolige t 
mig noget. Men det var forfærdeligt. Han skneg for længe. 

Min 21 &xA fødse…Lsdag. Familien. NelLganrn havde. tavet fest fon mig, 
Pigerne er alt fon gode ved mig.Lilte. Sarnia em snant lbigerst f£Lot som 

sin søster. j 

Blev overfaldet af notten bag templet. Nåede. at karte en vetsignet— 
re, så de. flLygtede som Manrst han fontakt. 

Man asd han afsløret, at Wann NeLganrm van med i. komplot med 
dødemanenren, Han holder fanget. i. templet, Bør nok. prøve at holde mig 

bra pigenne., 

Blev vækket i nat. Mansytha havde. været rastløs hele. dagen. Hun van 
+ att vænreLse. i huld mustning, og Carmadius £å ved =»silden af, død. 

Mansi em f(Amætt, men de. var. blevet angrebet af. nottenrn og Lignende. 

trods den nrenseLse Mansi har haft kørende... 

Wann han tilstået alt om sammensvængelsen efter .gån. Han påstår at 
Carmadius svar Ledenen., men det. em nok for af beskytte den vinkeLige. 

teden. Manst mener han blot van 4.  dåntigt »eLskab, og han skak 
gravlægges i templet alligevel. Det har virt salg at syv hysbønn han 
bplygtet oven natten. Jeg må tage. mig af. de uskyldige døtre  NeLtgarn, 

nu. deres bnon er. taget bont. 

Gravlagde  Canrmadius og bad. 4£0om ham. Hvad. van der egentlig meLkLLem de 
Æo? i 

Manstl mener, at den umiddelbare fare en drevet oven, men hun venten 

hponrstænkningen fra Kongen. Vi skal holde. 08 4. 10. 

Katastnrofe.! Manst en dræbt. På åben gade. af. nogte. kultisten. 44Le. 

bktev dræbt. Håber Kongens 4olk har en prært med, så de. kan. genoplive. 

Manrst. 

Kongens dommer kom og gik. Fik endelig set det undenrjondtske. tempet, 
kukten havde; Var med til at bersejne. en .-vogtenrdæmon kaldet 
Rottefjæs. Jeg har gravsat. Manrsytha 4 Anubirstemplet. Batsanmpnen 

viste. mig hvordan jeg skulle gøre. Jeg em nu overpnæst 4 Leovand, 

7 måneden intet nyt. Den sot, Kongens 4o£k bragte. med sig etlen det 

anbejde. den medførte, har $ået bugt med batLsamønen, Han bad mig 
holde. Anubistemplet vel beskyttet indtil den kom en afløser, og L&3e. 

visse bersvænrgeLsern op (ra de helLige. bøger hver. dag. 
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Jeg +tnron ikke jeg em god nok tik. hienogkyphen. Sartia. d.øde. i 
barsekLarseng, giftede sig tovhonrmelLigt med Drandia.. 

Tnoede. vi van fri fon. de nottenr! Pnøven at samke folk til en 
kkapjagt.. 

DISSE NOTATER ER GJORT MED LANGE MELLEMRUM OG MERE OG MERE USIKKER 
HAND. 

Den en gået 4 &ån nu, Venten stadig på undenpnæsten og ny batl.samørn. 
En. Landet ganske. ovenrntendt af. Oken? 

Flyttenrn midtentidigt gudstjenesten til det Lille tempel. Det er. mere. 

hygge…Ligt nån vi ikke en så mange.. 

Evarkuenren de. værst namte. huse.. Dnania em nu ganske. sindssyg. 

Idag gik det for akvor vp fon mig at jeg ex blevet gråhåret! 

Tilmunren  tempelkætdenen, det kulte  tLløre problemet. Hekdigvis 
angnmiben de. ikke mennesker mene. 

(dagbogen alutte.n. hen.) 
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En yderlig ulempe er, at denne type 

vampyrer deler visse svagheder med 
lykantroper, der da også besidder 
samme slags poly-morphe  (form- 
skiftsmæssige) egenskaber. Lige- 
ledes er deres blodtørst størst ved 

fuldmåne, omend deres aktiviteter 
ikke er begrænset hertil. 

UDDRAG AF "Liber Templi Fronterii" 
FRA MODERKULTENS ARKIVER. 

Et andet af de templer der faldt 
under ork-krigen og pestens tid var 
det der laa i grænsebyen 

der laa østpaa inde i bakkerne, kun 
fire mile fra byerne Ervod og 

Osterkamp, hvori vore grænsetempler 
nu ligger. Her virkede Marsytha, 
der var Altings Moder SEDE 
Præstinde. Hun var een gang draget 
til underverdenen og havde med sine 

fæller udfriet uskyldige sjæle fra 
slaveriet. 

Omstændighederne omkring byens 
fald er uvisse, og der gaar rygter 
om tvedragt og Sort Magi. Det siges 

at byen blev forbigaaet af 

Orkkongens hær, omen undersøgelser 
foretaget af Fyrstelige Raadgiver 
Tomas Nellgar 
(et bysbarn der havde held med at 
flygte), røbede at alle i byen var 
blevet dræbt faa maaneder efter 
Kongens Dommer havde afsluttet sin 
Geheime forespørgelse over 
Præstinden Marsythas utidige død. 
En udsendelse efter Orkfaren 30 

aar senere var draget over røbede, 
at bakkerne, hvorpaa Leovards 
ruiner laa var besmittede af en 
ondskabens aand. 
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UDDRAG AF SIVART DEN EVIGES E 
"NOSFERATU =— 8 VEJE TIL LIVET EFTER 
DØDEN", KAPITLET "ROVDYRETS VEJ" I 
AFSNITTET OM VAMPYRTYPER: 

der vil følge rovdyrets 
levende live, skal han 

opæde levende eksemplarer af de 
væsener, han efter sin død vil 
virke som. Det skal han for at gøre 
sig ven! med døden og blodet. 

Men der er ikke mange væsener, der 
har en dødsforagt og blodtørst, der 

Mens den, 
vejer mt 

får dem til at egne sig til dette 
formål! Blandt dem er ulve, rotter, 
stirger (vampyruglen) og slangen. 
Mine efterretninger fortæller også 
om væseler og jærve, men da jeg 
aldrig har set de relevante værker, 
kan jeg ikke bekræfte dette: 
endsige referere de nødvendige 
ritualer. 
Hvad jeg kender til disse ritualer, 
demonstrerer £ilfulde vampyrens 
håbløse trang ELI det 
melodramatiske, hvilket har gjort 

dem til mere frygtede end de er 
farlige (eller for den sags skyld 
effektive). 

(Herefter beskrives ritualer 0.a,) 

Konkluderende vil jeg mene at der 
er visse fordele ved denne vej. Den 
er sikrere end de fleste andre 
måder at blive udød på, tog 
mestringen af de forskellige 
rovdyrracer og deres form er nyttig 
(heriblandt muligheden For at 

udvide sit herredømme til nye arter 
efter” "døden" I) 

Dog er den egentlige magt over 
dødens element og evnen til at 

udsuge liv direkte manglende. Og 
som alle typer vampyrer, har også 
denne et sangvinsk/melankolsk 

(eller manio-depresivt) tempera- 

ment, der ikke er lige nyttig for 
ens overlevelse som udød. 
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SIDE 40 BEKULLEES 

GNOLL-HULE 
ONS SKAMAN 

Soon 
LG; sl q 

Mksreraue Huse MEOARD NE mene enn 
ER HERSKABSBOLIGER ” j 

M.GÅRDHAVER. SD 
DE FLESTE ER I KRATBAKKERNE SY 

RIVER. TÅRNE j SEN es rr 
+ MURE BEDT kur AX 

TENPEL     
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