
LYDE I NATTEN... 
Dette eventyr er et "sam- træf" en 
encounter. Det er beregnet til 3-5 
niveaus personer, Det er skrevet 
til AD&D, men kan anvendes til 
D&D. 
Formålet er at vise, hvordan man 

kan oplive sin kampagne og give 
spillerne en stor udfordring med 
minimalmodstand. 

Handlingen bør 
lægges ind på en 
rejse mellem to 
egentlige even- 
tyr. Rejser er ofte 
fyld rollespil, og 
samtræffene er 
ofte — uinspirer- 
ende  splatter- 
scener. 

HANDLING 

På en rejse 
gennem et tyndt 
befolket område, 
overnatter grup- 
pen i en ruin. Her 
bliverde udsat for 
endjævelsk plan. 

En gruppe ko- 
bolder  afleder 
deres opmærk- 
somhed og bestjæler dem. Derfor 
er eventyret særligt brugbart, hvis 
gruppen medbringer en skat. 

For at få deres sager igen, må 
eventyrerne trænge ind i kobol- 

dernehuler under ruinen. 
Alle kender til koboldernes lat- 

terlighed. Men når de forsvarer 
deres bo og er dygtigt ledet, kan 
de være dødbringende. Hermed 
er eventyret også en chance for 
at ydmyge alt for selvglade spil- 
lere. 

INDLEDNING: 

kommer til en ri, hvor." 
Næ den går ikke! Hvis du gør 

spillerne opmærksomme på ruinen 
selv, fatter de måske mistanke. 
Lad dem helst selv spørge om, 
hvor de kan slå lejr. Det kan være 
koldt, de kan være sårede, eller 
de kan have hørt, at området er 
hjemsøgt af en flok "Bluegrass Hill 
Billy Giants". Så skal de nok være 
taknemmelige for nattely. Lyde i 
natten. OK, personerne takker 

deres respektive guder for dette 
sikre sovested. De laver vagt- 
ordning og går tilro. 
Ud på natten vækkes de af en 

underligt spøgelsesagtigt klag- 
ende lyd, der kommer ude fra 
gårdspladsen. Lyden er ekstremt 
urovækkende, og man kan ikke 
høre, hvor den kommer fra. Men 
gårdspladsen ligger badet i et 

  

sært blegt lysskær, der lader til at 
komme fra brønden. Det er også 
her lydene kommer fra. De bør 
nok bruge nogen tid på at un- 

dersøge brønden 
. Gør dem nervøse mht, hvad der 
kan skjule sig dernede osv. Men 
når de har gjort dette (uden re- 
sultat) vil de se at alle de værdi- 
genstande de efterlod i ruinen er 
væk. 

Hvad er dog dette? 

De underjordiske har været der! 
En af kobolderne (den lille horn- 
blæser) blæste gennem en 
sprække ind til brønden med sin 
defekte trompet, hvilket gav den 
skrækindjagende lyd). 

En lille gruppe kobold"helte" gik 
op gennem lemmen i ovnen og 
røvede alt, der var værd at eje. 

Resten af handlingen er spil- 
lernes forsøg på at genvinde det 
tabte, Det består af beskrivelser 
og kortet på næste side. 

HUSET 
. Ruinen består af en gårdspl- ads 
omgivet af mure i mere eller 
mindre forfald. | et hjørne ligger 
selve huset. Brønden ligger midt 
på gårdspladsen. Den er 5 meter 
dyb, og er er stadig vand i bunden 
(grundvandsspejlet). 

I Huset er kun to rum intakte. Til 
det ene er der 
en stor bageovn. 
inde i den er der 
en … hemmelig 
lem. 
Alle kan komme 

ind i ovnen, ud- 
over dværge og 
mennesker i 
rustning tungere 
end ringbrynje. 
Brækkes  lem- 
menoperderen 
jordskakt ned. 

Der er ikke no- 
get at holde fast i 
undtaget rødder, 
og der er gode 
chancer for at 
falde ned og 
tage t& skade. 
For bunden af 
skakten går en 

jordgang videre, 

"DET SOM KRAVLER..." 

Klaustrofobi og mørkeskræk er 
dagens løsen. Som regel er gang- 
ene lidt under 1 meter brede, og 
ca. lige så høje. De er kolde og 
klamme og muldlugtende. De bør 
spillerne ikke være i tvivl om. 
Gnomer og Halflings vil kunne 

færdes oprejst. Dværge vil ikke 
være hæmmet, men vil se ned- 

styrtningsmuligheder overalt. 
Mennesker og elvere får -2 på TO 

Hit (kampslag). Brug af våben 
over 2 fods længde medfører et 
minus for hver fod ekstra. Sti- 
kvåben som spyd får ikke minus, 
men kan ikke bruges efter mod- 
standeren er kommet tæt på. Find 
selv på flere problemer for initiativ 
osv. Og så er der selvfølgelig de 
slemme områder. 

Boet har to dele. 
Et sæt gange til at forvirre og 

splitte angribere. Så er der selve 
bo-området med rum.



  

  

  

Forsvarsgangene: 
Eventyrerne vil blive opdaget 

øjeblikkeligt, Stammens krigere vil 
drive guerillataktik. Se senere, 

Disse 5 typer steder forekommer 
i gangene. Nogle er markeret. 
Andre kan du placere efter be- 
hov: 

a) Smalle steder: Alle andre 
end halflings og gnomer må 
presse sig igennem. Lav Saving 
Throw Petrification (A- Slag mod 
Forstening) for ikke at sidde fast 
(Dværge +6, elver +3, Tung 
rustning -4, Ringbrynje ol. -2; + for 
styrke). Sidder man fast, skal man 
skubbes igennem, hvilket kan 
medføre et jordskred som under 
c). 

b) Skjulte indgange: Disse 
ligner dele af rodnet eller stenet 
jord. De skal søges efter før de 
kan findes (gnomer har en 
chance for at se dem). Kobol- 
derne bruger dem til at komme 
bag ved angribere, lokke dem i 
den gale retning osv. Skjulte in- 
dgange er også Smalle Steder 
(somi a)). 

c) Jordskreds-steder: Her er 
deren chance for sammen- 
styrtninger, når man færdes ufor- 
sigtigt (eller er menneskestør- 
relse). Save mod petr. (ASlag mod 
Forsten.) eller sid fast. For hver 5 
slaget fejles med tages d6 skade. 

d) Jordskreds-fælder: Her kan 
jordskred fremprovokeret ved at 
hive irødder osv. Gangen vil også 
blive blokeret, og vil tage t6 run- 

der atrydde. 

e) Fælder: Regulære fælder: 
Sten der falder ned, fald- gruber 
med spyd: 1-4 t4 i skade. Fæl- 
derne vil kun bli- ve udløst af væ- 
sener der er større end kobolder. 

MØRKETS HJERTE: 

Selve hulen er sagens kerne. 
Her vil kobolderne stå fast og slås, 
hvis de ikke har noget valg. Se 
om deres antal og taktik i beskri- 
velsen af stammen. Der er også 
fæl- der af type d) og e) forske- 
llige steder, IRummene A,B-,D, og 
F er der højt nok til loftet, til at man 

kanslås uden minusser. 
A) Fællesrum (5 stk): Her   

bohvert sted 2t6 kobolder, men 
næppe i forsvarssituationer. er er 
sovehalm, gnavne ben osv. 

B) Heltenes rum: Her bor 5 
helte med deres hunner. Der er 
halmdynger og forskellige sager. 
Bl.a. punge og gemmer med 57 
guldstykker, 114 sølv, samt en 
guldring til 30 gp. 

C) Høvdingens rum: Det er 
dekoreret med kranier af 4 men- 
nesker, 13 orker, og (på æres- 
pladsen) en gnom. Lænet op af 
væggen stå et tomands-spyd (der 
er et tomands-spyd for kobolder). 
Skjult ignomkraniet er ædelstene 
ograv til 340 guld. 

D) Shamanens kammer: Dette 
er direkte behageligt, og mindre 
fugtig-klamt end resten af hulerne. 

Her er bord, skamler, tæppe og en 
livag- tigt udstoppet ugle, og en 
messinglampe hængende fra jord- 
loftet. På bordet ligger tre bøger. 
Romanen "4/ Aøders Gang af 
Raimundo di Ragucci, " Vermeer ha 
Lybet af dæmon-kenderen Ar- 
gon Camgul, og en formular-bog. I 
en kasse ligger en bunke papirer. 
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Det er Shamanens biografi af ko- 
boldhelten Gonzo med en gen- 
nemgang af hans taktiske prin- 
cipper (De 5 S'er: Snige, Skjule 

sig, Snigløbe, Spille død, Stikke af). 

E) Ægge-kammer: Det aller hel- 
ligste. Dette skjulte rum ligger ligei 
vandspejlet. Det laveste af rum- 
met er mudret, og her ligger ca 
100 koboldæg. Her vil Hunner og 
unger holde stand. Kobolderne vil 
kæmpe med +2 på angreb og 
skade her. De vil aldrig flygte, og 
skal bankes ned på -4 HP (LP) før 
de dør. 

F) Svine-hule: Her bor to unge 
vildorner tæmmet af kobolderne. 
De vil blive reddet ind i et kon- 
traangreb når eventyrerne er inde 
i hulerne. HP/LP 12, 14; AC/RK 7, 
Skade 3t4. 

G) Lyd-hul: For enden af gang- 
en er en buet stenvæg (ud til 
brønden). Her er den sprække, 
den lille hornblæser trutter igen- 
nem med stor akustisk effekt. 

"ET UALMINDELIGT 
LUSKET FOLKE- 
FÆRD" 

Kobolder er overhovedet ikke 
bare monstre. Hvis dette var til- 
fældet var de forlængst uddøde. 
Derimod er de en meget gammel 
race. Deres overlevelse skyldes 
de er pinligt bevidste om deres 

egen svaghed. 

DENNE STAMME 
Stammen består af 56 voksne 

kobolder: 31 hunner og 24 han- 
ner. De har to tamme vildsvin 
(Område F), og en Imp holder til 
hosstammen. 
Normale Kobolder: t4 HP/LP. 
19 Hanner og 10 hunner bevæb- 
net med køller, små spyd (t6 
skade) - 20 hunner med kløer, 4 
hanner bruger også slynger (t6). 
Helte: Heltemod hos kobolder er 
ikke baseret på samme kriterier 
som hos de fleste andre racer. De 
lægger baghold, dræber uset, 
stikker af osv. Ca. 10% af alle 
stammer består af helte. De tæller 
som tyve af 1-4 niveau. Denne 
stamme er så heldig at have 5 
helte. 

1 Helt ste niveau: 4 HP. 
2 helte på 2det niveau: 6 og 8 LP. 
1 Helt på 3die niveau: 12 HP. 

Den sidste er på 4de niveau, 
men er gammel og har kun 11 HP. 

De har alle AC/RK 5 og samtlige 
tyveevner, undtagen Åbne Låse 
og Lommetyveri. Deres evner 
med fælder gælder naturlige, ikke 
mekaniske fælder. De kan "Back- 
Stabbe" (Bagholdsangreb). Deer 
bevæbnede med kort- sværd og 
sømbeslåede køller. 

  

Høvdingen: er en Ste niveau 
helt med 20 HP. Han har en læ- 
derrustning og AC 4 (Dex/ Beh = 
18). Han kæmper med to dagger- 
ter. Den ene er lavet af en afdød 
koboldhelts lårknogle, og er +2. 
Bruges denne af andre en kobol- 
der, rammes brugeres af en for- 
bandelse, så han aldrig kan over- 
raske nogen - lad ham selv regne 
det ud. 

Shamanen: Heksedoktoren 
Grazpack leder stammerne i fred- 
stid. Denne er ret ung (50 år) og 
han er bemærkelsesværdigt nok 
også troldmand (præst 4de niv, 
trold-mand 3die niveau). 
AC 5, 16 HP - Magi: Light, 

Cure72, Hold, Affect Fires. Shield, 
Charm, Mirror Image. (Lys, 

Heale72, Fasthold, Skjold, 
Charmere, Spejlbil- lede). Han vil 
allerede have brugt sin Lys-magitil 
at lave special effects ved 
brønden. Derudover har han en 
rolle med Levitation og Magisk 
Missil(7nde niveau). 

Hans assistent (den lille horn- 
blæser) har en formular Com- 
mand. Men så er hun en meget 
stoor kunstner. Hun har AC5, 6 

HP og en meget gammel trompet, 
som hun kan få til at lyde som alt 
mu- ligt andet. Hun har blandt 
andet brugt til at skabe panik hos 
en bande orker under et baghold. 

Buzzer er Shamanens Familiar 
(tjenende ånd) - tilsyneladende en 
krage. I virkeligheden er det en 
Imp - en smådjævel: AC2, 13 HP 
(2+2), Skade 1-4+gift(paralyse). 
Magic Resistance 25%, kan kun 
skades af sølv- og magiske vå- 
ben, regenerer 1 hp i runden. 
Særevner: Detect Good, Det. 
Magic, Invisibility; Suggestion 1 
gang daglig (Spore godhed, Spore 
Magi, Usynlighed; "Forslag" (En 
befaling på 1 kort sætning, som 

man følger, hvis man ikke klarer sit 
Afslag). 
Buzzer var tidligere familiar for en 
ung troldmand, der blev øde, der 
åd hans sjæl. Så Buzzer kunne 
ikke aflevere denne hjemme i hel- 
vede. 
Derfor tør han ikke komme hjem 

(og derfor er hans gift-stik ikke 
dødbringende). Han håber at 
bruge koboldstammen til noget 
virkeligt gement for at formilde sin 
over-djævel. 

KOBOLDERNES 
TAKTIK 
Kobolderne er overmodige. De 

tror ikke at eventyrerne finder 
deres nedgang. De vil alligevel 
holde øje. Det første stykke tid vil 
de bruge fælderne. Senere vil de 
lave et par stik-angreb. Så vil de 
lave et falsk tilbagetog ud af den 
ene udgang for at lokke eventyr- 
erne væk. 

Den lille hornblæser vil skabe 
uhygge ed sin trompet, og Buzzer 
vil svæve usynligt rundt og holde 
øje, og måske prøve at få ram på 
en af personerne medsin gifthale. 

Når spillerne ikke giver op, vil 
kobolder angribe fra flere sider, 
stikke af, lokke eventyrere gen- 
nem smalle steder, skille dem af 
med sammenstyrtninger, osv. 
Når de truer boet vil heltene lave 

et raid og stikke af - måske hjulpet 
af Grazpacks magi. Buzzer vil sta- 
dig være på udkig efter sårbare 
personer, særligt magikere. 

I selve boet vil de sætte et 
seriøst angreb ind med vildsvin, 

magi osv. Grazpack vil kaste 
(Fast)hold, Buzzer vil bruge sin 
Suggestion, osv. 
Skulle gruppen på et tidspunkt



  
NOTE: ERFARING OG SVÆRHEDSGRAD 
Efter reglerne skulle dette eventyr give ca. 1800 XP (Erfaringspoint) - ikke med- regnet skatte. Kobolder er jo 

latterlige og svage - de står i sig selv kun for ca 800 af pointene - resten er Vildsvin og Imp. | 
| Det'er jo ikke rimeligt i dette tilfælde, hvor monstrene ikke er latterlige. Jeg går ind for at tildele point for sværhedsgrad 
udover for direkte farlighed. Derimod bør man droppe point for skatte. De er belønning nok i sig selv. Så slipper man. 
også for at eventyrerne bliver tvunget til at være griske for at blive effektive. | 

FORSLAG: | 
XP (RfP) for monstre ganges med en faktor der svarer til situationens sværhedsgrad. 
= 1/2 (halvering) for ukræv- ende kampe (nedslagtning) 
'f1 for normale situationer (ex. samtræf med et minimum af taktik) 

Sæt modifikationen 1 op for hver af følgende faktorer: 

Modstanderne har lokalkendskab eller anden taktisk fordel fremfor eventyrerne 

Modstanderne styres intelligent (taktik,bruger ressourcer) 

Modstanderne kender til eventyrernes evner og handlinger fx. via krystalkugle osv (kun hvis de benytter sig at! 
lenne viden). 

Kamp under svære forhold (baghold, koboldhule, andre planer) 

/ dette tllælde ville der gælde Lokatkendskab + Intelligerit lederskab + Svære forhold. Man kan ikke. "sige de kender til 
evenyreme evner - selvom de måske holder øje med dem; det hører ind under Lokalkendskab. Det vi! altså øge 
faktoren med 3 - fra "1 til "4 - 7200XP. Rimeligt for et ganske farligt eventyr! 

  

trække sig tilbage, vil kobolderne i mr > SEP SAT SE 
stikke af fra hulerne, De vil lave 
en sammenstyrtning til ægge-hu- 
len, og holde sig væk et par uger 
mens de laver et nyt bo, Så vil de 
komme og flytte æggene. De har 
allerede taget en chance for 1564 

get. 0 

   


