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et mini-eventyr til AD&D/D&D 
af Steen B. Madsen 

Mens de opholder sig i en storby 
bliver eventyrerne opsøgt af en 
dyre-udstopper, ved navn Professor 
Fyher. Han søger folk til at ledsage 
en ung adelsmand og hans pige på 
en jagt op i bjergene. Den unge 
mand ønsker at skyde en bjergløve 
- for at imponere pigen - 
og få den (hovedet i det 
mindste) udstoppet hos 
Professor Fyher. Jagten 
beregnes at ville tage 
ca. 4 uger, og de vil 
betale 2 gp pr. dag + 
udgifter til mad, våben 
o.l. 

Selskabet vil bestå af 
adelsmanden, hans 
pige og en bodyguard 
(3. niv. kriger) + grup- 
pen. 

Efter 13-14 dage vil 
selskabet opspore en 
løve, og under jagten 
bliver adelsmanden, pi- 
gen og bodyguarden 
væk fra spillerne. Enten 
mens spillerne er ved at fange 
bjergløven eller mens adelsmanden 
er, | den tid de er væk fra hinanden 
bliver de tre overfaldet af en røver- 
bande, der dræber bodyguarden og 

bortfører det unge par. 
Det er nu op til eventyrerne, om 

de vil forfølge banditterne eller søge 
hjælp. Hvis de ikke forsøger at 
skaffe dem tilbage, vil Professor Fy- 
her fortælle dem, at adelsmandens 
forældre sikkert vil betale en 
kæmpe findeløn for tilbagebringel- 
sen af deres søn. Alternativt kan 
han også true dem, og sige at for- 
ældrene vil blive meget vrede, hvis 

de finder ud af at deres søn er væk. 
De vil beskylde eventyrerne for ikke 
at have gjort deres job ordentligt og 
gøre livet surt for dem. 

Hvis de optager forfølgelsen 
umiddelbart efter, vil en Ranger 
kunne spore dem på mellem 4 og 7 
dage. Andre har normal chance 

(dvs. en dårlig chance). En Ranger 
vil opdage at der gøres forsøg på at 
skjule spor - det lykkes faktisk ind 
imellem, derfor den lange ventetid. 
Der er kun 2 dages marcher til for- 
tet. Denne sløring og den lange 
ventetid vil få banditterne til at føle 
sig ret sikre , og de vil derfor ikke 
være sæligt på vagt. 

Opgaven går nu ud på at befri 

  

fangerne. Hvis dette lykkes får hver 
person 500 XP/RfP minus 300 exp 
for hver af de 2 som dør. Døde 
banditter giver alm. XP/RfP, Bliver 
de bragt levende til byen giver de 3 
Xx point. Skatte - tyvekoster - giver 
1/3 XP/RfP af totalværdier, men by- 
vagten beslaglægger 75% af vær- 
dien, da de primært er stjålet fra 
købmænd i byen og skal leveres 
tilbage. Der er ingen dusør på ban- 
ditterne. 

Den unge pige som er i fangehul- 
let er en ny slave, der kommer fra 
Hamlet, et slot nogle dagsrejser 
væk. Hun vil fortælle gruppen om 
slottet og om hvordan hun blev ta- 

get til fange. Hun kan være indgang 
til eventyr på slottet. 
Adelsmandens forældre vil måske 

belønne gruppen med 50 gp hver. 
Banditterne er en velorganiseret 
bande på 19 medlemmer, opdelt i 2 
vagter pr. hus. 

Vagtturnus: 
Der skiftes, men uanset hvornår 

der angribes vil det altid være enfra 
1. vagthold (NB vagtskifte kl. 20 og 
8 - her er alle i panser) der har 
vagten, en 2 mands patrulje på 
muren og 2 mand på vagt ved 
fangerne. Resten af vagterne sidder 
idet store opholdsrum. 
Om dagen vil 2. vagthold befinde 

rundt om på fortet, og 
ingen vil være bevæb- 
nede med mere end 
daggerter. Alle vagter 
har +1 på AC/RK pga. 
DEX/BEH, undtagen le- 
deren, der har +2. De 
er iført læder (studded) 
+ evt skjold. 2. vagthold 
vil komme uden panser, 
men med skjold. Leder- 
en er altid i fuld panser 
og med skjold. Leder: 
5 guldpenge, bælte, me- 
dallion, magisk langs- 
værd (se senere). Alle 
andre: 5 guldmønter. 

BANDITTER! 
Leder: 3. Ivl/niv kriger: 

HP/LP: 26 AC/RK: 4 
Hit/Dam: +1/+2 
(pga sværd +1/+1) 1d8 
Ejendele: Langsværd +1/+4 mod 
reptiler. Bælte og medallion = 600 

  

1. vagthold - har vagten ved an- 
grebet. 

Sergent: 2. Ivl/niv kriger: HP/LP: 
12 AC/RK: 5; Hit/Dam: 0/+1, 108. 
Ejendele: langsværd, skjold. 

 



  

  

        

Oversigtskort 

     

                    

  

DØR 

VINDUE 

TRAPPE 

SENG 

KAMIN 

BJÆLKER 

  
  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

                      

  

      
    
                

  

      

2 x Bueskytte: 
1. Ivl/niv kriger: HP/LP 9; AC/RK: 6 
Hit/Dam: Bue: +3/0, 1d6; Sværd 
0/0, 1d6. 
Ejendele: bue, kortsværd, 
2 x Spydkastere: 
1. Ivil/niv kriger: HP/LP: 7 AC/RK: 6 
Hit/Dam: 0/0, 1d6. 
Ejendele: 2 kastespyd, kortsværd. 
4 x Vagter m. sværd: 
1. Ivl/niv kriger: HP/LP: 7 AC/RK: 5 
Hit/Dam: 0/0, 108. 
Ejendele: Langsværd, skjold 

2. Vagthold - sover ved angrebets 
start. 
Sergent: 
2. Ivl/niv kriger: HP/LP: 15 AC/RK: 8 
Hit/Dam: 0/+1, 1d8. 
Ejendele: langsværd, skjold. 
2 x Bueskytte: 
1. Ivi/niv kriger: HP/LP: 9 AC/RK: 9 
Hit/Dam: Bue: +3/0, 106; 

Sværd 0/0, 1d6 
Ejendele: bue, kortsværd. 
2 x Spydkastere: 
1. Ivi/niv kriger: HP/LP: 6 AC/RK: 9 
Hit/Dam; 0/0, 106. 
Ejendele: 2 kastespyd, kortsværd. 
4 x Vagter m. sværd: 
1. Ivi/niv kriger: HP/LP: 9 AC/RK: 8 
Hit/Dam: 0/0, 1d8. 

Ejendele: Langsværd, skjold. 

Alignment/Livsanskuelse hos 
alle: Lawfull Neutral/Neutral 

BANDITTERNES SKAT 
Penge. 300 ep/em 

500 gp/gm 
45 pp/pm 

Værdierfor 1250 gp/gm fordelt på: 
Krydderier, silke, skind, korn, 12 
Langsværd, 1 Pladerustning, mad 
ogvin. 
Specielle ejendele: 
1: Bælte med guldspænde. Værdi: 

300 gp/gm 
2: Guld, perler og smykker. Værdi: 
2500 gp/gm 
3: Medallion. Værdi: 300 gp/gm 
4: Segl af guld. Det tilhører en af de 
største købmænd i omegnen. Han 
hedder Hipalus. Hvis seglet re- 
turneres vil han give 1000 gp/gm i 
findeløn for det. Han vil samtidig 
tilbyde dem arbejde som karavane- 
vagter på en tur til Hamlet. 

  

BANDITFORTET 

Hovedbygning 
Rum 1 : På væggene er der knager 

med forskelligt overtøj.   
  intet af værdi 

   



Rum 2: Lige foran døren fører en 
trappe op til anden etage. Ved den 
vestlige væg står et langbord og 
nogle bænke. Midt i den østlige væg 
er en pejs, og foran denne står to 
borde på et tæppe. Ved den sydlige 
væg står en slagbænk, og i midten 
er en dør. I slagbænken ligger al- 
mindeligttøj. 

/en dobbelt bund i slagbænken 
ligger 10 poser med ialt 300 ep/em, 
400 99/91 og 40 pp/prm. Desuden 
bager der smykker, guld og et seg! 
afguld 
Bum 3: Køkken. Ovn i den sydlige 
væg og borde langs de andre 
vægge. Normale køkkensager på 
bordene. 

Bestikket er sort, men af sølv. 
Rum 4 : Spisekammer. Langs væg- 
gene og i skabe er der alverdens 
madvarer og krydderier. 
Rum 5 : Soveværelse. Dobbeltseng, 
2 skabe og en kiste. 

/ kisten ligger silkelnned til en 
værdiaf50 gp/gm. 
Rum 6 : Soveværelse, 2 senge, 2 
skabe og et lille bord. 
Intet af værdi 

Rum 7 : Våbenkammer: Pile, langs- 
værd, skjolde og en pladerustning. 
Sværd og skjolde til 100 gp/9mM. 

Pladerustning i almindelig men- 

  

neske-Størrelse 111300 9p/91. 
Rum 8 : Opbevaringsrum. Der ligger 
en bunke skind og nogle ruller stof. 

70 ruller silke til 300 99/91. 30 
ræveskindtilI0ge/Ggm. 
Rum 9-14 : Almindelige sovevær- 
elser. Senge, borde og skabe. 
Intet af værdi 

Sidebygning 

    

Jntet af værdi 

Lade 
Rum 17 : Lige overfor døren på et 
par tønder sidder 2 mænd. Til 
venstre ligger en bunke sække og 
ved siden af mændene er en dør. 

Mændene er vagter fra 2. vagt- 
hold. 20 sække kom til talt 40 

GGM. 
Rum 18 : På nogle faldefærdige 
feltsenge sidder de to unge els- 
kende. I midten af rummet står en 
vagt og i hjørnet sidder en ung 
kvinde. 
Rum 19 : Lige indenfor porten står 
en ladvogn. Resten af rumemt er 

fyldt med hø og halm. 

  

TEKST: STEEN B. MADSEN 
TEGNINGER: KIM LYKKE 
KORT: PALLE SCHMIDT 

    

  

COMIX ER FYNS FØRENDE SPECIALFORRETNING FOR: 

CASla sine KINKS 1] e Danske 
tegneserier og albums 

e Udenlandske 
tegneserier og albums 

e Rollespil 

e Science-Fiction bøger 

e Filmtidsskrifter 

e Posters 

e COMIX er for både 
børn og voksne 

  ANBANEGADE 16 
IDENSE C 

. 66113658 

LL 
GÅSESTRÆDE 2 
5700 SVENDBORG 
TLF. 62 22 36 58  


