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Langs Fandens Landevej er på mange måde et typisk ”lige 

ud ad landevejen” scenarie, hvor handlingen er ret lineær og 

bygget op omkring nogle scener, hvor spilpersonerne skal 

forholde sig til nogle problemer. 

Spilpersonerne er hyret af en heksejæger til at fangen en 

kultist, Hr. Weiss, der skal føres for retten (så han kan blive 

brændt på bålet for kætteri). 

Det er et Warhammer scenarie baseret på noget rollespil jeg 

selv har spillet i foråret, hvor kombinationen af en det være 

på en jagt langs landevejen, fornemmelsen af tidspres og de 

forskellige komplikationer undervejs fungerede ret fint. 

Min grundlæggende inspiration kom fra De Tre Musketerer 

og deres rejse gennem Frankrig, hvor de jaget af Kardina-

lens agenter bliver udsat for en række forhindringer under-

vejs—og så deres vej tilbage, hvor der skal samles op på det 

rod de har efterladt. I bogen falder musketererne dog fra en 

af gangen indtil der kun er d’Artagnan tilbage, men det ville 

være lidt trist i et rolle spil, så den del er skippet. 

Sidst jeg skrev et Warhammer scenarie— Landskneckt, Vi-

king Con 2016—fik jeg kritik på for at der ikke var Kaos 

med. Så denne gang er der både kultister og dæmoner. 

Selve teksten er bygget op således, at du gerne skulle kunne 

få et fornuftigt overblik over de forskellige byggeklodser—

således at du har de bedste rammer for at sætte det samme 

på en måde, der giver plads til at du og spillerne får indfly-

delse på hvordan spillet spænder af. 

Det er med andre ord ikke meningen at du og spillerne skal 

være låst af teksten—brug den som et udgangspunkt for 

nogle timers fælles historiefortælling, hvor det vigtigste er at 

det er en god oplevelse for jer alle. 

Tilbage er vist bare at ønske jer god fornøjelse med spillet. 

Thomas 
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HR. WEISS’ GEVORDIGHEDER  

Hr. Wilhelm Weiss er kommet i dårligt selskab. Faktisk så 

dårligt selskab, at han har måtte forlade sit hjem, sin familie 

og ikke mindst et prestigefyldt arbejde som rådmand i byens 

magistrat - og har fået en dæmon inden i sin krop. 

Det hele begyndte med at hans mor døde og faderen giftede 

sig med en velhavende dame. Familien flyttede til et stort 

hus i den velrespekterede del af byen, og snart kom der en 

lillebror til verden. Men som årene gik, var det lillebror som 

fik al opmærksomheden og Weiss blev sendt hjemmefra for 

at få en uddannelse som sagfører i Altdorf. Da han vendte 

hjem, blev det tydeligt hvilken rolle han var tiltænkt; han 

skulle arbejde for byens magistrat, mens lillebroderen over-

tog familiens formue. 

Det blev for meget for den unge Hr. Weiss, der begyndte at 

opsøge stadig mere skumle folk mens han gennem druk og 

hor forsøgte at glemme den uretfærdighed han oplevede. 

Han kom til sidst i kontakt med en kult, Den Røde Hånd, der 

lovede ham, at de sagtens kunne hjælpe. I et øjebliks svag-

hed takkede han ja, hvorefter der kun gik et par uger inden 

resten af familien omkom på drabelig vis da et hjemmerøve-

ri slog fejl. Tilbage stod Hr. Weiss som arving, og med en 

ret dårlig samvittighed. 

Som årene er gået, har Den Røde Hånd afpresset og udnyttet 

Hr. Weiss, der nu er en nedbrudt skal af en mand. Da hekse-

jægeren kom til byen og begyndte sin jagt på kulten, søgte 

Hr. Weiss hjælp hos kultisterne—der i stedet brugte ham i 

ritual, der tilkaldte en dæmon (deres plan var at skabe kaos i 

byen og muligvis dræbe heksejægeren). Inden ritualet blev 

afsluttet, væltede heksejægeren og hans folk ind i det skjulte 

tempel. I forvirringen slap Hr. Weiss væk, med dæmonen 

inden i sig. Nu er han eftersøgt og jagten kan begynde. 

OVERBLIK 

Scenariets tema er menneskeligt forfald. Men det er ikke 

noget som fylder synderligt meget, da der primært er tale 

om et scenarie båret af action og interaktion med settingen. 

Hr. Weiss har dog solgt ud af alt, ofret sin egen familie og er 

i desperation drevet så langt ud, at han nu er besat af en dæ-

mon. Hans skæbne er at bringe en dæmon til verden, der får 

sin styrke fra de ugerninger han har begået. 

Spilpersonerne er—som så ofte i Warhammer—jo heller 

ikke nødvendigvis guds bedste børn. De har flere mulighe-

der for at sætte succes i deres gerninger og selvviske mål 

højere end andre mennesker. Og de kan i sidste ende stå 

med mere blod på hænderne end de kaos-elskende kultister. 

Men mest af alt handler det om, at du og spillerne har nogle 

gode timer sammen. 

”HVAD HANDLER SCENARIET EGENTLIG OM?”  

SPILLETS FORLØB (SKITSE)  

Intro: Spillerne får spilpersoner, der træffes nogle valg og 

snakkes lidt om regler. 

De første 30-45 min. af selve spillet kan spillerne komme i 

gang med rollespillet ved at opsamle rygter i Bögenhafen 

og måske komme lidt i håndgemæng med nogle skidtfolk. 

Den næste time (godt og vel) går jagten over stok og sten 

langs landevejen. Hvis spillerne synes godt om at udforske 

alle stop undervejs, kan det sagtens tage lidt længere tid.  

Efter ca 2,5 timer: Gruppen ankommer til Hüttenrode hvor 

de opsporer kultisten Hr. Weiss. De kan få kløerne i ham 

gennem lusk, forhandlinger og/eller kamp. 

Efter ca. 3,5 timer: Det er tid til at sætte kursen hjem mod 

Bögenhafen, og turen går tilbage ad landevejen. 

Efter ca. 4,5 timer: Det er tid til en konfrontation med Den 

Røde Hånd, der dukker op bevæbnet med grumme knive 

og klamme tentakler for at få fat på Hr. Weiss. En anden 

gruppe dusørjægere vil nok også blande sig—og i løbet af 

kampen vil dæmonen inden i Hr. Weiss bryde ud. 

  

Det er selvfølgelig kun en skitse. I virkeligheden kan der jo 

ske så meget, når scenariet og spillerne møder hinanden. 

Skulle spillerne for eksempel have stor fornøjelse af at tale 

med bipersoner og opleve de forskellige stop langs landeve-

jen, når de næppe frem til Hütterode på så kort tid. 

Så du må jo være indstillet på, at skulle rette lidt til under-

vejs, så I når et passende episk-kaotisk klimaks inden tiden 

remder fra jer. 
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STARTSPIL 
EN GOD BEGYNDELSE  

Læg ud med at kort at præsenterer spilpersonerne og den 

opgave de er hyret til (se næste side). Det er vigtigt at spil-

lerne er med på hvor eventyrer begynder—og det er værd at 

bemærke, at de fleste af spilpersonerne ikke er hyret til opga-

ven på grund af særlige evner for kløgt og snilde. 

Så skal spillerne vælge spilpersoner og læse dem.  

Hver spiller skal vælge en karrierevej deres spilperson har 

fulgt på det seneste, og så have det karakterark som passer 

til deres valg. 

Mit råd er at forklare reglerne kort og overfladisk, ved at 

forklare at man skal rulle %-terninger, skills mere eller min-

dre gør det de hedder og kamp ret nemt ender blodligt—og 

så ellers svare på konkrete spørgsmål der måtte være. 

Herefter spillerne knytte bånd mellem deres spilpersoner, så 

de har nogle relationer til hinanden inden spillet begynder. 

 Hver spiller skal have mindst et bånd til tre af de andre 

(gerne alle de andre) 

 Begge spillere skal være enige om båndet. Der kan også 

være grund til at spillerne lige kort taler om de nærmere 

deltaljer i deres fælles bånd. 

I kan også tale lidt om Warhammer settingen—det kan 

gøres ret kort, ved at forklare at det er en beskidt (sen)

middelalder verden der minder ret meget om tyskland. Hu-

mor og rædsel er en del af genren—og spilpersonerne sjæl-

dent er helte, men mere kæmper for at overleve i en grum og 

uretfærdig verden. Det er normalt at fejle, og det er menin-

gen at man sammen griner lidt af det (det er med andre ord 

en ”feature” og ikke en ”bug” ved Warhammer rollespil). 

NOTER OM BAGTANKERNE 

Spilpersonerne er lavet helt tilfældigt efter reglerne. 

Jeg lod det være op til terningerne og lykkens gud 

Ranald at skabe spilpersonerne.  Og så fik de ca. de 

samme antal xp... 

Det i for mig en afgørende del af Warhammer, at 

tilfældigheder skaber spilpersonerne og et spil, der 

finder sin styrke gennem de pudsige ting som så 

sker—fremfor en stærkt styret dramaturgisk traditi-

on, eller logikken fra andre rollespil om et velafba-

lanceret party med en tydelig rollefordeling. 

Denne gang gav det så en gruppe folk, der ikke er 

specielt kløgtige, men generelt er gode til at tale med 

folk og tæve folk. Hvilket egentlig passer ret fint til 

den opgave de bliver sendt ud på. 

Spilpersonerne har en del evner, hvilket måske for-

virrer nogle spillere. Men min erfaring er, at listen 

med skills også kan inspirere spillerne til at gøre ting 

(fx Gossip og Bribery), som de måske ellers ikke ville 

gøre. Der er i øvrigt ikke garanti for at alle skills vil 

kunne bruges til noget i scenariet—hvilket jeg engang 

har lært til et scenarie-forfatter kursus er fy-fy, men 

ikke er gået så meget op i denne gang. 

Når spillerne så småt er klar til at begynde spillet, finder du de 6 hemmelige missioner frem, og så skal alle spillerne trække 

en mission fra bunken. Så har de alle sammen en ekstra krog til at forklare hvorfor de har kastet sig ud i opgaven. 

De seks hemmelige missioner er: 

1) Du er kultist og medlem af Den Røde Hånd. Din opgave er at føre Hr Weiss tilbage til byen og kultens leder. Hvis du 
fejler bliver du selv ofret til en dæmon… Du får også 3 point ekstra Chaos Corruption. 

2) Du arbejder i skjul for Heksejægeren Marius Hess, der ikke stoler på resten af gruppen og deres motiver. Hvis du fejler 
ender du sikkert selv på bålet... 

3) Du er hyret af magistraten (byrådet) til at sikre de penge som Hr Weiss har stjålet (tæt på 100 mark guld!). 

4) Du er mest af alt interesseret i tjene penge på sagen. Og hvis du kan snyde de andre for dusøren vil du gøre det. 

5) Hr. Weiss skylder en formue til pengeudlåneren ”Bagermesteren”, underverdenens konge i Bögenhafen. Du er sendt 
ud for at skaffe dem. Hvis du fejler, vil du sikkert få smadret knæet og miste nogle fingrer… 

6) Du er engang selv blevet snydt af sagføreren Hr. Weiss og vil have hævn. Derfor vil du gøre alt for at sikre at han kom-
mer tilbage til Bögenhafen og ender på bålet. 

HEMMELIGEHEDER OG PRIVATE MÅL 
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BÖGENHAFEN 
IN MEDIA RES VED STORMPORTEN  

Spilpersonerne er hyret af Heksejægeren Marius Hess, og 

er på jagt efter Hr. Wilhelm Weiss.  De har fået at vide, at 

han er kultist (sandt), har myrdet sin familie (falsk), har 

stjålet fra magistraten (sandt) og er på flugt (sandt). 

Der er dusør på 50 mark guld for at fange Hr. Weiss. 

Gruppen befinder sig i Bögenhafen, i det fattige kvarter på 

Vestbredden, da de har fået et tip om, at Hr. Weiss for 2 

dage siden krydsede floden i en jolle, sammen med en an-

den mand. 

De har talt med folk i området, og fundet frem til at Hr. 

Weiss forlod byen gennem en stormport, der bliver benyttet 

af kriminelle og andre skumle folk. 

De står nu ved porten, hvor de skal tale med vagterne. 

Du kan—evt. sammen med spillerne— knytte spilpersoner-

ne evner og relevante baggrunde sammen til en forklaring på 

hvordan de er kommet så langt. 

Stormporten er placeret ved et af de store tårne langs bymu-

ren, og et par byvagter har til opgave at passe på tårnet. 

I dag er det Germut og Sigmund, der står på vagt, og de har 

haf tjansen den sidste uge—og forventer ikke at blive afløst 

lige foreløbig, da de er uvenner med vagtsergenten da de var 

lidt for fulde i tjenste og nu bliver straffet. 

De har en vagtstue i tårnet, hvor de sover, skider og spiser, 

mens de keder sig—og drikker brændevin. 

Bestikkelse, venlige smil, trusler eller andet er helt fint til at 

få dem til at hoste op med lidt relevante oplysninger. Men 

da også godt ved, at det kan give problemer, at de har slup-

pet en så eftersøgt mand ud af byen, vil de helst spille dum-

me, og ikke sige mere end højst nødvendigt (se tabellen). 

Nu gælder det bare om at komme tilbage til heksejægeren 

Marius Hess og aflægge rapport inden jagten fortsætter. 

KOMPLIKATIONER  

Da gruppen har fået deres informationer, ser de at en anden 

gruppe dusørjægere nærmer sig. De vil vide, hvad spilperso-

nerne har fundet ud af—og da de jo er konkurrenter i for-

hold til at score den store dusør, kan det jo være at spilper-

sonerne ikke vil dele. 

De andre er nogle brovtne bøller, der vil true med køller og 

tæsk, hvis de ikke får informationerne (de vil også gerne 

først til heksejægeren). De trækker kun knive, og giver Criti-

cals, hvis spilpersonerne beegynder. Ellers vil de nøjes med 

at dele tæv ud og ignorerer Criticals (”Pulling Your Blows”). 

 

HVAD ER DER EGENTLIG SKET?  
3 dage tidligere… 

Heksejægeren Marius Hess finder frem til et hemmeligt 

tempel, hvor Den Røde Hånd holder til. Lige netop denne 

aften, er de ved at lave et ritual, hvor Hr. Weiss skal ofres 

og bruges til at tilkalde en dæmon. 

Heksejægeren stormer templet inden ritualet bliver afslut-

tet, og får fanget en lille håndfuld kultister. Nogle slipper 

væk, og andre dør i kamp. 

2 dage tidligere... 

Hr. Weiss slap med nød og næppe ud fra templet, og er 

flygtet hjem til sit fine hus. Han tager på arbejde og stjæler 

en formue (lidt over 200 guld-mark på rådhuset), han låner 

en tilsvarende mængde penge hos en ågerkarl—og gør klar 

til at forlade byen. 

Samme nat kommer nogle kultister fra Den Røde Hånd 

forbi Hr. Weiss’ hus. De vil fange ham, for at få fuldbyrdet 

ritualet, men han formår at stikke af. I stedet dræber kulti-

sterne hans kone, søn og et par tjenestefolk. De efterlader 

tydelige spor (herunder blodige håndaftryk på væggene). 

1 dag tidligere... 

Heksejægeren undersøger Hr. Weiss’ hus, og opdager at 

rådmanden ikke er et offer, men en del af kulten. 

Samme dag… 

Hr. Weiss bliver eftersøgt, der sendes besked om rejsefor-

bud i hele lenet de næste fem dage og der samles forskellige 

grupper af dusør– og lykkejægere til at sætte efter og fange 

Hr. Weiss.  

Antal SL Spor 

0 Jo, der var en gruppe på tre rejsende, der blev 

lukket ud gennem porten for to dage siden. En 

af dem var en mand i pænt tøj, sort hår og skæg 

(Hr. Weiss) 

1 Det var mest en mand omkring 40 år der talte 

med dem, han snakkede med en sjov accent 

(Wastelander). Han havde et flot overskæg. 

(Theun Brakel). 

2 Den sidste mand var en skummel type, og han 

havde to pistoler i bæltet (Jan-Pieter). 

3 Udenfor porten mødtes de med to andre perso-

ner, der ventede med fem heste. De havde kap-

per og store hatte på, så de kan ikke beskrives 

nærmere. 

4+ En mand i sort tøj har holdt øje med gruppen og 

fulgte efter dem (Den Røde Hånd). 
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Byvagterne i Bögenhafen er generelt en flok korrupte typer, 

der på mange måder kan beskrives som byens største og 

bedst bevæbnede bande.  

Deres arbejde med at holde lov og orden, giver dem gode 

muligheder for at opkræve beskyttelsespenge, og ellers tage 

imod lidt penge for at se igennem fingrer med mindre ulov-

ligheder.  

De vagter der har post  ved Stormporten bruger det meste af 

deres tid på at spille terninger og drikke brændevin, mens de 

bander over at være sendt til denne kedelige forpost for 

”Fort Blackfire” (kælenavnet for den lokale politistation, der 

har fået navn efter det berømte Blackfire pas, da byvagten 

generelt føler sig fanget i fjendeland langt fra forstærkninger 

på denne side af floden). 

Det eneste gode ved at passe på stormporten er, at der ofte 

er skumle folk, der gerne vil forlade byen uden for mange 

spørgsmål—og så kan de betale for at blive lukket ud her, og 

undgå de store byporte. 

BYVAGTEN I BÖGENHAFEN 

WOLF, LANDOLF, OTTO OG KURT  
 Bøller og dusørjægere på jagt efter Hr. Weiss 

 Prioriteter 1) Overleve 

 2) Tjene penge 

BOUNTY HUNTERS 

 WS BS S T I Ag Dex Int WP Fel W 
 35 35 35 36 30 30 25 25 30 25 12 

Gossip 35%, Melee (Brawling) 40% 

Traits: Armour 1, Weapon +7 
Trappings: Lædervest, køller, dagger, reb og lanterne 

GERMUT OG SIGMUND  
 Fordrukne byvagter i Bögenhafen 

 Prioriteter 1) Overleve 

 2) Ikke få ballade 

WATCHMEN 

 WS BS S T I Ag Dex Int WP Fel W 
 35 30 35 30 30 30 25 25 30 30 12 

Consume Alcohol 40%, Gamble 30%, Intimidate 40% 

Traits: Armour 1, Weapon +7 
Trappings: Lædervest, køller, dagger, terninger og sprut 
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PÅ LANDEVEJEN 

REJSEREGLER  

Hvert stræk på ruten tager 4-8 timer (se kortet). 

Drive: For hvert stræk skal kusken klare et Drive test, hvor 
rejsetiden kan påvirkes med en time pr SL. Rejsen kan der-
med blive hurtigere (hvis kusken klarer med et eller flere 
SL), eller længere (for hvert SL som kusken fejler med). 

Drive (Critical Succes): Turen klares uden at hestene får 
ekstra Fatigue for sparede timer. 

Drive (Fumble): Rul på tabel (næste side). 

Support Skills: De andre kan hjælpe til med support skills. 
Det giver kusken +10% modifier til Drive for hvert klaret SL 
(her tælles ikke negative SL). Der er forskellige skills alt efter 
om de er skoven eller på heden. Begge steder kan Lore 
(Reikland) bruges, men med –20%. 

Trætte folk: Efter hvert stræk, får alle spilpersonerne 1 level 
Fatigue, medmindre de klarer et Endurance test. Alle der 
har brugt en skill undervejs får –10% på deres test. 

Trætte heste: Hestene får 1 level Fatigue + 1 level for hver 
time som rejsen blev kortere. 

Hestenes Fatigue giver –10% til kuskens Drive. 

 NATKØRSEL    

Kørsel om natten (de grå felter) er farligere, men kan også 
spare gruppen for den del tid. 

Mørke: Alle skills er med –20% 

Lanterne: Er der en rytter på forreste hest med en lanterne 
undgår kusken de –20% på Drive. 

Fare Vild: Navigation skill er nødvendigt for at nå sikker 
frem. Andre kan bruge Outdoor Survival og Perception som 
sekundære hjælpe skills (ligeom ved det normale Drive). 

Negative SL påvirker rejsetiden med en time (der tælles ikke 
positive SL). 

Det er ikke muligt for samme person at lave Drive/
Navigation, eller hjælpe to forskellige steder, så spillerne må 
vælge hvor de hjælper til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REGLER FOR STOP OG PAUSER    

Ved hvert stop, skal der holdes en times pause. Hestene skal 
have mad og drikke, og det samme skal spilpersonerne nok 
også. I løbet af den time, kan spilpersonerne gøre forskellige 
ting: 

Fodre heste: Med et Animal Care test er det muligt at fjerne 
et enkelt level fatigue fra hestene. 

Lede efter Hr. Weiss: Undersøge de folk der er ved stoppet, 
for om de kan finde Hr. Weiss—eller bare opsamle nyhe-
der/spor der kan bruges. 

Relevante skills er fx de fleste Fellowship skills, Intimidate 
og hvad spillerne nu ellers kan hitte på. 

Se de nærmere regler for effekten af at lede i beskrivelsen af 
de enkelte stop. 

Sove: Ved hvert stop, er det muligt at sove og få hvile. Efter 
en kort lur (4 timer), kan spilpersoner tage et Endurance test 
og fjerne 1 level fatigue for hver SL. 

Tager de en lang søvn (8 timer), bliver al Endurance fjernet 
med et klaret test uanset antallet af SL. 

Passe heste: Med et Animal Care test er det muligt at fjerne 
Fatigue fra hestene. Men så får man ikke selv en pause. 

 

 

Rejsen fra Bögenhafen til Hüttenrode, hvor Hr. Weiss gemmer sig, beskrives 

gennem et lille mini spil, hvor der er en spilplade til at holde styr på hvor lang 

rejsen tager. 

DRIVE (FUMBLE) TABEL  

01-19 Kusken glemmer at passe på hestene, og de får alle 

1 ekstra level fatigue. 

20-49 Vognen/seletøjet går i stykker (hjul falder af, brem-

sen blokeret, forløber-remmen knækker, etc.). 

 Det tager to timer at reparerer problemet (kun en 

time hvis man klarer et relevant test med Craft skill 

eller muligvis Strength/Dexteriry). 

50-89 Hestene ruller en enkelt gang på Critical Hits (legs) 

tabellen. Har du ikke tabellen kan følgende bruges: 

 01-49: Ekstra træt: +2 Fatigue 
50-79: Forstuvet ben: +1 Fatigue. Skal have mindst 
4 timers pause ved næste stop. 
80-89: Ramt af skarp gren: Bleeding 1 (førstehjælp 
eller må aflives). 
90-100: Brækket ben: Kan ikke gå længere. Må 
aflives. 

90-100 En af hestene dør af udmattelse. 

 Der er –20% til alle Drive test indtil der bliver skaf-

fet en ny hest. De resterende heste tager +1 level 

Fatigue per stræk.  
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DATO HR. WEISS KULTISTERNE 
9. KALDEZEIT 
Festtag 

Har en normal Festtag (”søndag”) og tager i Sigmar 
Templet sammen med sin familie. 

 

10. KALDEZEIT 
Wellentag 

Aften: Deltager i ritual.  

Nat: På flugt fra heksejægeren. Kommer til sit hjem. 

Aften: Den Røde Hånds hemmelige tem-
pel bliver stormet af heksejægeren. 

11. KALDEZEIT 
Aubentag 

Morgen: Tager på arbejde og stjæler 200 mark.  

Middag: Besøger en ågerkarl og låner 200 mark. 

Aftentid: Forlader Bögenhafen via stormporten. 

Nat: Den Røde Hånd bryder ind i Hr. 
Weiss’ hus og myrder hans familie. 

12. KALDEZEIT 
Marktag 

Morgenstund: Når Toldbroen. Pause frem til middag. 

Aften: Ankommer til Hedehuset. 

Begynder at lede efter Hr. Weiss. 

13. KALDEZEIT 
Backertag 

Dagtimerne: Ligger syg på et værelse hele dagen. 

Nat: Forlader Hedehuset. 

 

14. KALDEZEIT 
Bezahltag  

Formiddag: Ankomst Skt. Germo. Jan-Pieter skyder en 
tempelvagt, der forsøger at holde dem tilbage. 

Nat: Ankommer til Hüttenrode. Porten er lukket. 

Ryttere bliver sendt ud for at finde Hr. 
Weiss. To ryttere når frem til toldbroen 
ved aftentid. Den ene ridder mod Bögen-
hafen, den anden mod Hütterode. 

15. KALDEZEIT 
Konistag 

Morgen: Betaler natmanden for at hjælpe dem ind i byen. 

Middag: Frokost på Bådsmager-stuen. 

Aften: Gemmer sig i Grubers hus. 

Aftentid: Rytteren ankommer til Hedehu-
set. Bliver set af vagtposten, lusker rundt. 
Nat: Rytteren kravler over muren til He-
dehuset og lusker rundt.  

16. KALDEZEIT 
Angestag 

Er i Grubers hus sammen med smuglerne. Morgen: En stor gruppe kultister tager i en 
vogn afsted mod Hüttenrode. 

Formiddag: Rytteren ankommer til Skt. 
Germo. Lusker rundt, ridder videre. 

Middag: Kultisternes vogn når Toldbroen. 
De bliver lukket ind.  De overrumpler 
vagterne og dræber alle de kan få fat i. 

Aften: Den sorte rytter når Hüttenrode. 

17. KALDEZEIT 
Festtag 

Nat: Theun at nu må det være nok. Han og de andre 
smuglere stjæler Hr. Weiss’ penge og stikker af. 

Morgen: Kultistvognen når Hedehuset. 

18. KALDEZEIT 
Wellentag 

Rejseforbudet bliver ophævet og Hr. Weiss bliver fundet 
og fanget af Den Røde Hånd. 

Morgen: Kultistvognen ankommer til Hüt-
tenrode. 
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TOLDBROEN 

Første etape langs landevejen slutter ved Toldbroen, hvor 

porten er lukket, vindebroen er hævet og en vagt (Herbert) 

holder opmærksomt øje. 

Der kom en brevdue frem ved middagstid den 13. Kaldezeit 

(samme dag scenariet begynder i Bögenhafen), hvorefter 

Toldmester Witold sørgede for at lukke for al transport. 

Den gode toldmester er meget nysgerrig, og jo mere spilper-

sonerne fortæller ham, jo mere hjælp vil han give dem. 

To grupper af rejsende er blevet tilbageholdt, og da de ikke 

har ventet så længe—og har kunne få mad og drikke til for-

nuftige priser—er de ikke voldsomt irriterede. 

 

 DE REJSENDE    

Klædehandleren Ingfried Lohmiller, hendes kusk og to 

vagter. De er på vej fra Bögenhafen for at rejse rundt i om-

egnens landsbyer for at opkøbe varer. De er lidt nervøse, 

hvis spilpersonerne bliver for undersøgende, da der i bunden 

af hestevognen er et par tønder brændevin som de har smug-

let med uden at betale de rette afgifter. 

De har fire heste i alt, som måske kan lokkes fra dem, hvis 

gruppens heste allerede er udkørte. 

Fru Lohmiller vil helst have garanti i form af pant, men spil-

lerne har næppe de fornødne guldmønter. Så der bliver be-

hov for at bruge andre Skills (Intimidate, Charm og Haggle 

virker oplagt). 

Skærsliberen Till Kaber og hans hustru og fire døtre samt 

deres lille trækvogn. De kommer fra Hüttenrode og er på vej 

mod Bögenhafen. 

 LEDE EFTER HR. WEISS    

Spilpersonerne kan kigge efter hr. Weiss ved Toldbroen, og 

de eneste mulige mistænkte er klædehandleren og hendes 

folk. Men selvom de kan virker lige lyssky, har de trods alt 

ikke noget med sagen at gøre. 

Det er muligt at opsnappe lidt rygter/spor ved at tale med 

folkene ved Toldbroen (se tabellen til højre). 

Du kan digte lidt på rygterne, så måske har skærsliberen Till 

set Hr. Weiss og smuglerne på landevejen nær Hedehuset. 

Og særligt toldmester Witold, vil være dygtig til at sige ting i 

stil med ”jeg vidste der var noget lusk med dem” og i det 

hele taget ikke indrømme at han ikke i situationen lagde 

mærke til noget lusket (han vil måske også gerne digte lidt 

ekstra, så han virker mere opmærksom og klog end han 

egentlig er). 

 

 

VEJTOLD   

Toldbroen drives på vegne af von Saponatheim familien og 

medmindre man har et lejdebrev, der fritager en fra told—

eller man tydeligt er i kejserens tjeneste— så koster det at 

krydse broen (spilpersonerne har et lejdebrev). 

Toldsatserne er: 

 1 pfenning per ben, der krydser broen.  

 For vogne er der et tillæg på 4 pfenning per hjulakse. 
 
Mad, ly og stald 

Witold tjener gerne en ekstra skilling på at sælge mad og 

drikke til rejsende, ligesom man kan betale sig fra at sove i 

en tør seng og få heste staldet op for natten.  

Der ligger en bro, hvor landevejen krydser en af de dybe ådale der skæ-

rer sig gennem Reikwald. Ved broen har den lokale herremand placeret 

et toldhus, så der kan blive opkrævet skatter fra de rejsende. 

Antal SL Spor 

0 En gruppe på fem rejsende, fire mand og en 

kvinde, kom forbi for et par dage siden. 

Efter 14. Kaldzeit. To ryttere i sorte frakker kom 

forbi. Den ene gik ind og fik talt med folk. Han 

stak af over hegnet, og de to ryttere red bort. 

Den ene mod Bögenhafen, den anden sydover 

(hvor man kan krydse åen i et vadested, men 

omvejen er på nogle timer). 

1 Gruppens leder havde et pænt overskæg og talte 

med en sjov accent. (Theun Brakel). Han satte 

sig i spisestuen sammen med de to andre mænd. 

De betalte med 1 mark guld for mad, drikke, 

heste og told (en pæn overpris). De hviskede 

sammen på et sært sprog—det lød måske lidt 

som en kraftig Nordlad-dialekt. 

2 Den ene mand, ham i det pæne tøj, virkede syg 

og var ret træt. De holdt en pause for at han 

kunne  sove lidt. 

3 Den unge kvinde passede deres heste. Alle  der 

talte med hende fik et ”hvad glor du på” og en 

klar opfattelse af at hun var farlig og kunne bru-

ge den daggert hun havde i bæltet. Hun gik med 

hætten over hovedet, men havde et fint sølv-

smykke i øret. 

4+ Wiltold har en gammel plakat på sit kontor på 

Elva Semler, der er eftersøgt for hestetyveri. 
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TOLDMESTER WITOLD  
 Småkorrupt, snaksaglig og nysgerrig tolder 

 Prioriteter 1) Overleve 

 2) Fylde egne lommer med penge 

TOLL KEEPER 

 WS BS S T I Ag Dex Int WP Fel W 
 35 30 30 30 35 30 30 30 35 35 12 

Bribery 40%, Gossip 40%, Ranged (Crossbow) 35% 

Talent: Embezzle, Read/Write 

Traits: Armour 1, Weapon +7 
Trappings: Læderfrakke, sværd, armbrøst, lille kiste med lås til 
opkrævede skatter (75 skillinger sølv, lidt over 200 pfenning). 

TOLDBROEN   

1) Tårnet. Portene kan åbnes indefra, og fra første sal kan 

vindebroen hæves og sænkes. Der er en stige op til top-

pen af tåret (ikke på kortet). 

2) Porten. Indgang til selve toldstedet. 

3) Kontor. Her har toldmester Witold sit kontor. Der er 

også et lille fangekammer ved siden af kontoret. 

4) Tolderens værelse. Her bor Toldmester Witold. 

5) Vagtkammer. Her bor de tre vagter Albert, Herbert og 

”Bare” Bert.  

6) Vagtstue. Der er stort set altid en af vagterne, der har 

tjansen med at sidde her. Der er udsyn over broen og 

varmere end ude i tårnet. 

7) Lager. Mad og andre sager. Der er en del tønder øl. 

8) Køkken. Den store bage-ovn er næsten altid tændt. 

9) Spisestuen. Til folk der vil købe lidt mad (et måltid ko-

ster 1 skilling, en kande (tynd) øl 2 skillinger. 

10) Sovesal. For folk der overnatter på toldstedet (10 pfen-

ning for en seng). 

11) Stald. Foder og plads til opstaldning af heste (10 pfen-

ning per nat). 

12) Gårdsplads. Mest mudder og et par høns der løber 

rundt. Ved siden af stalden er en mødding og et lokum. 

Ved siden af toldhuset en lille køkkenhave. 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

4 5 

12 

1 

2 

3 

ALBERT, HERBERT OG ”BARE BERT”  
 Magelige og lidt dovne vagter 

 Prioriteter 1) Overleve 

 2) Lave så lidt som muligt 

RECRUITS 

 WS BS S T I Ag Dex Int WP Fel W 
 35 30 30 35 30 30 30 30 35 30 12 

Cool 40%, Dodge 35% 

Traits: Armour 1, Weapon +7 
Trappings: Uniform (hvid/sort), lædervest, kølle, armbrøst. 
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LANDEVEJSKROEN 

Anden etape slutter i Hedehuset, hvor et hvil er oplagt. 

 Alle får +20% Endurance test hvis de hviler her, da der 

er gode senge og fin mad. 

Krofatter,  Hr. Günther Wertheim og hans hustru Frau 

Alda er behjælpsomme—og når ”Jokke” når frem d. 14 ved 

middagstid, bliver der sat lås og slå på stalden og portene, så 

gæsterne ikke rejser. 

 DE FIRE ÅRSTIDER    

Rolf Bohm er postmester, billetsælger og meget andet på 

vegne af vognkompagniet De Fire Årstider, der bruger kroen 

som base. Kompagniet har normalt altid fire friske heste 

staldet op, men de blev stjålet da smuglerne forlod kroen. 

 Herta/Horst Geilbot har muligvis arbejdet for De Fire 

Årstider, hvilket kan give nogle fordele. 

 Rolf Bohm og krofatter Wertheim er meget uenige om 

hvem de fire heste som smuglerne efterlod tilhører. De er 

dog enige om, at de ikke kan bruges af spilpersonerne (de 

er bange for ikke at se dem igen). Desuden har de tre af 

hestene 2 levels Fatigue, og den tredje så træt den ikke 

kan gå længere og egentlig burde slagtes. 

 DE REJSENDE    

Elveren Linfordda Eonir von Laurenwald, bor på kroens 

bedste værelse (1). Han rejser rundt på må og få i Kejserriget 

og lige nu er han på vej mod Drakenberg, for at undersøge 

rygterne en gamle drage. Han drikke vin og spiller terninger, 

og har en skarp kårde—men er utroligt uheldig når det kom-

mer til kamp. Der er næppe nogle af spilpersonerne der har 

talt med en elver før i deres liv. 

Vinhandleren Lambertus Micheaux de Gisoreux, er på vej 

hjem til sit elskede Bretonia. Han har solgt vin i Bögenha-

fen, er fuld af foragt for tarvelige vin og finder det fornær-

mende at drikke øl. Udover at være arrogant, og helst ikke 

ville tale andet sprog end sit eget, har han en last ost med 

som han vil sælge til dværgene i De Grå Bjerge. Han har 

nogle håndlangere i sit sold, men de taler kun bretoniansk 

og holder sig for sig selv. Han bor på værelse 2 (og er for-

nærmet over ikke at få det bedre værelse 1), og hans hånd-

langere på værelse 9. Han har en hestevogn, og fire heste, 

som han absolut ikke er interesseret i at give fra sig (det vil 

kræve trusler og eventuelt vold at få fat på de heste). 

Jörg Dresdner, er en omrejsende handelsmand med et æsel. 

Han har nogle forskellige pakkenelliker, som han har købt i 

Bögenhafen og vil sælge i landsbyerne (de fleste af dem er 

hælervarer). Han bor på værelse 5 sammen med sin rejseled-

sager Otto, der er lidt af en svindler. De er bekymret over 

den store regning de får, efter at have været ”fanget” på kro-

en, og vil forsøge at stikke af fra regningen. 

Jochim ”Jokke”, er en ung væbner, der er reddet fra Hut-

tenrode for at sprede nyt om rejseforbuddet. Han har fået at 

vide, at han skulle vente på kroen indtil den lokale vejbetjent 

(Road Warden) Brun Tobel kommer (han er lige nu ude for 

at jage nogle gobliner der på deres ulve rider rundt og lave 

ballade oppe nordpå. 

 Jokke har en ridehest, som han gerne låner ud til grup-

pen, hvis bare de lover at han får den tilbage. 

 LEDE EFTER HR. WEISS    

Som ved de andre stop på ruten, er der muligt at indsamle 

lidt informationer og spor. 

 

På grænsen mellem de vældige Reikwald skove og de åbne heder på Hüttenber-

ger Heide ligger en landevejskroen Hedehuset. 

Her er det muligt at få friske heste, et godt måltid mad og en god seng at sove i. 

Antal SL Spor 

0 Fem rejsende, der talte Wastelander indbyrdes, 

rejste kort før der kom rejseforbud. De havde 

betalt for deres værelse (forud), men stjal fire 

heste, der tilhører De Fire Årstider. De efterlod 4 

andre heste. 

Efter 15. Kaldzeit. En sortklædt rytter blev set 

om aftenen og red rundt og så lusket ud.  

1 En af mændene, Sieb, kom i slagsmål med en af 

kroens vagter (Clauwes), fordi vagten gjorde 

tilnærmelser til den unge dame (Elva) der rejste 

med gruppen. 

Efter 15. Kaldzeit. Nogen så en sortkædt mand 

2 Den ene mand var syg, og holdt sig oppe på sit 

værelse (værelse 6). Gæsterne på værelse 5 (Jörg 

og Otto) klagede over at han råbte og skreg i 

løbet af natten (han havde mareridt). Er lufter 

fælt af sved og svovl på værelse 5. 

3 En af mændene havde en stor tung rejsekuffert, 

som de baksede en del med (Hr. Weiss bøger). 

5+ Kokken, Johnathan Silber, genkendte Jan-Pieter 

som en tidligere flodpirat (fordi Johnathan selv 

har en skummel fortid). 
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1) Gårdsplads. Midt på den store gårdsplads står et 

gammelt bøgetræ. Der bor en stor spurveflok i træet. 

2) Vagttårn. Fra tårnet kan vagtposten (Clauwse eller 

Hinrich) se langt. Der er en klokke deroppe, der kan 

bruges til at slå alarm, hvis nogle af de farlige væsner 

fra den dystre Reikwald vover sig ud på heden. 

3) Indre gårdsplads. Der er brønd midt på gårdsplad-

sen, der leverer frisk vand til kroen. Gårdspladsen er 

dækket af brosten, og der render gæs og høns rundt. 

4) Skænkestuen. På vej ind i skænkestuen er der en 

garderobe. Indenfor er der varmt og rart, lugter af øl, 

tobak og varm mad. Bag barren står Wilfried, og hun 

har hjælp til serveringen fra Adel og Yvonne. Øver-

ste etage af skænkestuen er en balkon, hvorfra man 

kan kigge ned eller komme over til staldens høloft.  

5) Stalden. Plads til heste og foder. Der er et stort hø-

loft oven på stalden, hvor der er en del svalereder. 

Stalden passes af Gamle Gerolf, der får hjælp af to 

unge knægte (Ott og Eck). 

6) Lagerrum. De fem rum kan lejes af købmænd, der 

har værdifulde varer. Som regel bruger kroen dog 

selv det ene rum til at opbevarer vin og øl, da kælde-

ren under køkkenet har problemer med at holde van-

det ude og derfor ikke egner sig til at blive brugt.  

7) Gæsteværelser. Langs en svalegang med udsigt over 

den indre gårdsplads ligger kroens værelser. Der er to 

herskabsværelser (1 og 2), der er dyrere end de andre 

værelser. Alle værelserne er pæne og rene. 

8) Køkken. Her hersker kokken Johnathan Silber, en 

sømand og veteran fra mange krige, der mangler det 

ene ben og et øje. Men han er ferm med en kniv og 

synger med dyb stemme mens han laver god mad. 

9) Stuer. Opholdsrum brugt af kroens ansatte. 

10) Værelser. Her bor kroens ansatte. Kroens ejere, Hr. 

Günther Wertheim og Fru. Alda Wertheim har væ-

relset i hjørnet (lige ved siden af den store spisestue). 

11) De Fire Årstider. Vognfirmaet er et af de største i 

Kejserriget og har ruter der binder Reikland til fjerne 

byer som Würtbaden, Nuln og Middenheim. Vogn-

firmaet bruger kroen som fast base for Drakenburg-

ruten. Rolf Bohm er den eneste som bor fast i tårnet, 

mens ansatte hos De Fire Årstider altid er velkomne. 

Første sal har nogle senge, hvor de ansatte kan sove. 

Der er en stige op til tårnets top. Tårnet er forbundet 

til staldens høloft langs en loftgang. 

1 

2 

5 

12 

6 

11 

3 

10 

9 

10 9 8 

4 

PRISER   
MAD OG DRIKKE 

Krus øl 3 pf. 

Kande øl (2 liter) 3 sk. 

Dram brændevin 1 sk. 

Glas vin 1 sk. 

Måltid mad 1 sk. 

INDKVARTERING 

Overnatning i krostuen 10 pf. 

Almindeligt værelse 10 sk. 

Herskabsværelse 1 mark, 6 sk. 

Bad 8 sk. 

Opstaldning af hest 4 sk. 

4 

10 

5 

7 

11 
8 

7 

6 

5 

4 

3 

1 2 9 



 14  

VEJTEMPLET 

Tredje etape slutter ved Skt. Germo Vejtemplet, hvor der er 

sæt en vejspærring op og der står nogle bevæbnede bønder 

(med fakler om om natten). Så snart spilpersonerne bliver 

opdaget tilkaldes tempelvagten Horst. 

Der kom en rytter (fra Hüttenrode) med bud om at vejen 

skulle lukkes for alle rejsende om morgenen den 14.  Kal-

dezeit. På det tidspunkt var der kun Horst og Wieland til at 

bevogte vejspæringen, og da en gruppe på fem rejsende duk-

kede op ved middagstid kom det til en kort kamp, hvor 

Wieland blev hårdt såret af et pistolskud. 

Siden er den lokale milits blevet samlet, og nu er der knap et 

dusin bevæbnede bønder der hjælper med at vogte vejen. 

Fru Sieglinde er stedets præst, og hun gør hvad hun kan for 

at hjælpe spilpersoner. 

Hun bliver særligt bekymret, hvis hun hører om kultister. 

Hvis gruppen har brug for friske heste, vil hun gerne sende 

bud rundt til de nærmeste gårde. Der kan være friske heste 

fremme i løbet af et par timer. 

Der er nogle rejsende som er tilbageholdt, men de er tydelig-

vis ikke mistænkt for noget og lige nu er de flyttet ind i tem-

plet hvor de får gratis mad, ly og daglige bønner. 

 

 DE REJSENDE    

Studehandler Hildegard Schöll, der sammen med to kvæg-

drivere, en stor muskelhund og en halv snes stude (der fyl-

der godt op i stalden). Hun er på vej mod markedet i Bögen-

hafen med kvæg, der er blevet fedet godt op på bjergengene i 

Höhenberge ude vestpå. Hunden (Rolf) er skræmmende stor 

og knurer af alle der nærmer sig stalde. De to kvægdrivere 

(Valentin og Emerson) hygger sig med drikke øl og spise af 

templets mad. 

Spillemanden Volker Fogel, nyder også godt af templets 

gæstfrihed, mens han sidder og klimpre på sin lut og synger 

forskellige sange, særligt ”Møllerens Datter” er populær 

blandt de andre rejsende. 

Bondekonen Irma var egentlig på vej til Hüttenrode for at 

sælge et læs kål. Nu er trækvognen tom og kålene solgt til 

templet. Nu glæder hun sig til at komme hjem til familien. 

 

 LEDE EFTER HR. WEISS    

Det er muligt at opsnappe lidt rygter/spor ved at tale med 

folkene i Vejtemplet (se tabellen til højre). 

Særligt spillemanden Volker elsker at tale med folk, og kan 

godt blive fristet til at sige mere end hvad han egentlig ved, 

hvis der er mulighed for at tjene en skilling. 

 

Det lille vejtempel er oprettet til ære for den Hellige Sigmar, Kejserrigets 

beskytter og hans helgen Skt. Germo. Det sige at Skt. Germo var en fattig 

præst der nedkaldte ild fra Himmelen og dræbte en gruppe hærgende orker. 

Antal SL Spor 

0 De fem rejsende kom ridende. Da Wieland ville 

tilbageholde dem, blev han skudt. Horst hørte 

skuddet og kom løbende, men for sent. 

Efter 16. Kaldzeit. En sort rytter blev set ride 

rundt, men han kom ikke tæt på.  

1 Manden der skød Wieland så skummel ud, hav-

de et kortklippet fuldskæg og var iklædt en lang 

læderfrakke og havde to pistoler (han skød også 

efter Horst, men ramte ikke). 

2 Den ene af rytterne var noget pænere i tøjet end 

de andre. Han så syg ud og hang i sadlen. Hans 

hest blev trukket af en af de andre ryttere. 

3+ Hvis man vil diskret ind i Hüttenrode, kan man 

bestikke natmanden Erhard Scheizemann (ham 

der tømmer byens natpotter og lokummer), der 

står i ledtog med forskellige smuglere og andre 

kriminelle. 

Fru Sieglinde 
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FRU SIEGLINDE  
 Pligtopfyldende Sigmar præstinde 

 Prioriteter 1) Tjene Sigmar 

 2) Beskytte sine sognebørn 

 3) Overleve 

PRIEST 

 WS BS S T I Ag Dex Int WP Fel W 
 30 30 30 35 30 35 30 35 40 35 12 

Cool 45%, Entertain (Storytelling) 40%, Pray 45% 

Talent: Read/Write 

Traits: Weapon +7 
Trappings: Præstekåbe, Helligt Symbol (Sigmar Hammer). 

SKT: GERMO VEJTEMPLET   

1) Templet. Det højloftede tempel er oplyst af fakler. Bag 

alteret står en stor statue af Sigmar, og på selve alteret 

står Skt. Germos forgyldte kranie. 

2) Præstenkammer. Her bor Fru Siegliende. I det tilstøden-

de kammer er templets arkiv. 

3) Våbenkammer. Der hænger spyd og skjolde på væggen. 

En trappe leder op til kuplen. Det aflåste rum har kranier 

på hylder og trappe ned til katakomben under templet. 

4) Kuplen. Skydeskår og en god udsigt. 

5) Gårdsplads. Der er et lokum tæt på templet.  

6) Spisestue. Hvor rejsende få mad og drikke mod en dona-

tion til templet (2 skilling). 

7) Karlekammer. Her bor de to tempelvagter Horst og 

Wieland (såret). 

8) Tårnet. Stueetagen er fuld af forsyninger og våben til 

den lokale milits (spyd, buer, piler og skjold). 

9) Stald. Foder og plads til opstaldning af heste (12 skil-

ling). 

10) Køkkenhave og æblelund. Det bagerste af haven er ret 

tilgroet, og uden nogen har lagt mærke til det er to snot-

lings flyttet ind. 

HORST OG WIELAND  
 Loyale tempelvagter 

 Prioriteter 1) Leve efter Sigmars Ord og Lov 

 2) Beskytte templet og Fru Sieglinde 

 3) Overleve 

GUARDS 

 WS BS S T I Ag Dex Int WP Fel W 
 35 30 35 35 35 30 30 30 30 30 12 

Endurance 40%, Perception 40%, Melee (Polearm) 40% 

Traits: Armour 2, Weapon +7 
Trappings: Brystpanser, hjelm, skjold, sværd og spyd. 
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HÜTTENRODE 

Sidste stop er i Hüttenrode, men det ved spillerne 

ikke når de når frem. 

Byen er ikke beskrevet i samme detalje grad som de 

andre stop. I stedet er der nogle ”områder/kvarterer” 

som spilpersonerne kan undersøge. Og da det er me-

ningen, at gruppen skal finde Hr. Weiss, skulle alle 

veje gerne lede i den retning. 

 

 LEDE EFTER HR. WEISS    

Som ved de andre stop på ruten, er der muligt at indsamle 
lidt informationer og spor.  

Det tager en time, for hver gang der bliver ledt efter spor. 

 Beløn spillerne for at bruge informationer/spor de har 

fundet undervejs. Lad dem få +10/20% på deres test, 

hvis de bruger sporerne fornuftigt—eller har en god 

grund til at lede hvor de gør. Husk at selv 0 SL er nok til 

at finde ud af noget. 

NYPORT/SKT. JÜRGEN KVARTERET er for byens bedstebor-

gere, og spilpersonerne er helt klart ildelugtende underklasse

-tabere, der har det svært og derfor har –20% på alle test for 

at finde nogle spor: 

 De tre mænd fra Marienburg red gennem porten d. 15. 

Kaldzeit, og de havde fem heste med (fire af dem tilhørte 

De Fire Årstider). 

 Det er muligt at opsporer en lejestald, hvor hestene står. 

Ejeren af stalden, Hennek, kan fortælle at de blev afleve-

ret af tre mænd, som han ikke har set siden. De mangler 

at betale for hestene! 

KVÆG-PORTEN bliver brugt af den lokale natmand, Erhard 

Scheizemann, og hans håndlangere, når de kører deres 

”høst” ud af byen. 

 Det var i en af deres lortevogne at Hr. Weiss sammen 

med Elva blev smuglet ind i byen. 

GAMMELBRO ligger omgivet af gamle og slidte huse og alle 

ved at værtshuset ”Den Blå Hat” er stedet at besøge, hvis 

man leder efter nogle skumle typer. 

 Den Blå Hat er ejet af Ilsabe Gierings, og hun er en 

barsk dame, der ikke finder sig i noget. Folk kender Gru-

ber, og har lagt mærke til at han har flere penge end nor-

malt på lommen. Gruber mødtes med pæn mand med et 

virkelig flot overskæg (Theun).  

Gruber er flodfisker og bor nede ved floden, og har ry for 

at være i kontakt med smuglere. 

AHRE-FLODENS østlige bred, er fulde af kajpladser hvor 

pramme og flodfiskere holder til.  

 Gruber har ikke været hjemme i noget tid, og hans kone 

og børn er flyttet hjem til hendes mor. Måske er de to 

blevet uvenner. 

Men hvem er de fremmede, der er flyttet ind i huset? 

 Der er nok også folk der har set Sieb og/eller Jan-Pieter 

der på skift har været ud for at hente lidt mad og øl. 

 Frauke/Franz Latz har helt sikkert en onkel og nogle 

fætre/kusiner der sidder på en flodbåd i havnen. 

RØDE PORT/VESTERGADE KVARTERET byder ikke på an-

dre spor end at ingen af set noget til de eftersøgte (så de har 

næppe forladt byen), hvilket trods alt også er et spor. 

KEJSERINDE LOUISES BRO har en del handlede som holder 

til langs broen. Heller ikke her, er der nogen som har set de 

eftersøgte. De kan dog nok komme med kommentarer om 

at folk nede fra ”Gammelbro” generelt er uærlige typer man 

ikke kan stole på (så det er smart at lede der). 

LUDWIGSBERG SLOT er lukket for civile. Men gruppen har 

jo et lejdebrev, og kan nok bruge det til at få adgang, friske 

heste og måske også hjælp i forhold til nogle soldater, der 

kan hjælpe dem (hvis spillerne altså tænker på det). 

 Kaptajn Frederic Von Zymmern har kommandoen, og 

er fuld af foragt overfor spilpersonerne, der jo bare er 

nogle skumle lejesvende. Han vil helst ikke hjælpe dem 

mere end højst nødvendigt, og hvis han hjælper, vil han 

gøre alt hvad han kan, for at de ikke får deres dusør (da 

de jo ikke længere har gjort myndighedernes arbejde). 

Købstaden ligger langs Ahre-floden og den store landevej der går fra Bögenha-

fen mod vest, der binder Kejserriget sammen med Dværgenes Riger i bjergene 

og kongeriget Bretonia. Der bor nogle tusinde mennesker i byen. 
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HÜTTENRODE 

1) Nyport. Landevejen mod Bögenhafen. Indenfor lig-

ger Skt. Jürgen kvarteret, hvor byens rigeste bor. 

2) Kvæg-Porten.  Den gamle byport. Indenfor ligger 

kvægtorvet, og den ældste bydel. Det er den eneste 

port hvor det er tilladt at føre kreaturer ind og ud af 

den østlige del af byen. 

3) Røde Port. Den primære port for rejsende der kom-

mer fra Gråbjergene ude mod øst. Flyder ud i Vester-

gade og byens travleste kvarterer. 

4) Kejserinde Louises Bro. Blev indviet da Kejserinden 

som den første red over den for snart 200 år siden. 

5) Gammelbro. Byens ældste bro. Der har været flere 

broer før den, der alle er styrtet sammen—og de 

gamle sten er også begyndt at vise deres alder. 

6) Ludwigsberg Slot. For omkring 400 år siden bygge-

de greven et slot i byen, men allerede efter 30 år 

brændte det ned. Flere forsøg på at bygge det op igen 

er fejlet, og det siges at byggepladsen er forbandet. 

Nu er der opført kasserne der rummer Grev Sapo-

natheims tøjhuse og andre forsyninger til hæren. Der 

er dog ret tomt, da hæren er sendt sydpå for at støtte 

Kejserens tropper i at knuse et bondeoprør nede i 

Wissenland.  

7) Ahre-Floden. Forbinder byen med tin og saltminer-

ne oppe i Höhenberge og flyder mod syd ud i Bögen. 

1 
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Købstaden ligger langs Ahre-floden og den store landevej der går fra Bögenhafen mod vest, der binder Kejserri-

get sammen med Dværgenes Riger i bjergene og kongeriget Bretonia. Der bor nogle tusinde mennesker i byen. 
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GEMMESTEDET 

Efter en lang tur langs landevejen, og en jagt på spor i Hüt-

tenrode, burde gruppen finde frem til Grubers hus. 

Præcis hvordan status er i huset, afhænger af hvad tid grup-

pen ankommer—og det kan jo være, at de også bruger lidt 

tid på at overvåge huset inden de stormer indenfor. 

Uanset tidspunktet er smuglerne trætte og ved at være slidt 

godt ned af at være sammen med Hr. Weiss og den dæmon 

han bærer i sit indre. De har sorte render under øjnene, er 

pirrelige og har nemt ved at fare op. 

15. Kaldzeit: Hr. Weiss og smuglerne flytter ind. Sieb hol-

der vagt hele natten. 

16. Kaldzeit: Jan-Pieter går ud og henter morgenmad, og 

lidt senere frokost. Sieb overtage vagten efter frokost, mens 

Jan-Pieter sover og Elva holder udkig fra første sal. Sieb 

henter aftensmad. Jan-Pieter har nattevagt. 

17. Kald-Zeit: Elva henter morgenmad. Jan-Pieter og Sieb 

har et skænderi. Sieb holder vagt frem til frokost (som han 

henter mens Elva er den eneste som holder vagt). Jan-Pieter 

har aftenvagten (Elva henter aftensmad). I løbet af natten 

beslutter Theun sig for lade Hr. Weiss sejle sin egen sø. De 

stjæler hans penge og kontakter Erhard Scheizemann for at 

blive smuglet ud af byen i hans lortevogne. 

 

 GRUBERS FISKERHUS    

1) Køkken/Alrum.  Husets største rum. Der er altid en af 

smuglerne, som sidder her og holder vagt (Sieb eller Jan

-Pieter), men specielt om natten er vagten ikke særligt 

opmærksom, og sidder mest og halvsover (et Stealth 

test +20% er nok til at få surprise) 

2) Spisestuen. Medmindre han sover, er det her smugler-

nes leder Theun sidder. Det er også her Hr. Weiss rejse-

kuffert står, og Theun har brudt den op, mens han over-

vejer om det ikke er på tide at komme videre og lade 

Hr. Weiss sejle sin egen sø. 

3) Skur. Den lille tilbygning står på pæle ud over havne-

vandet. Der hænger fiskenet og lugter meget af fisk. 

Døren er nem at bryde op (+20%). 

Hvis man svømmer, eller får fat på en robåd, er det mu-

ligt at komme ind under det tilbyggede skur. Gulvet 

består kun af planker, så det er muligt at bryde ind, og 

trænge ind i huset fra en uventet kant. 

4) Værelse. Her ligger Hr. Weiss og er syg. Hvis han bli-

ver bange, vil han forsøge at flygte ud af vinduet, sprin-

ge ned på kajkanten og løbe væk. 

Rummet stinker af svovl og sved, og det er unaturligt 

varmt (takket være dæmonens indflydelse). 

5) Værelse. Her bor de fire smuglere. Eva holder vagtsom 

øje ud af vinduerne til begge sider (når hun ikke sover) 

og har en sin armbrøst klar.  

Det er muligt at komme ret nemt ind og ud af vinduet 

mod floden via taget på skuret. 

Hr. Weiss og smuglerne har fundet tilflugt i Hr. Grubers hus, et faldefærdigt 

flodfsker-hjem langs Ahre-flodens bred. 

1 
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SMUGLERNE 

THEUN BRAKEL  
 Erfaren smugler fra Marienburg og udspekuleret rad 

 Prioriteter 1) Overleve 

 2) Tjene penge 

 3) Få Hr. Weiss i sikkerhed 

CRIMINAL, SECRET SIGNS (SMUGGLER) 

SEAMAN » SMUGGLER 

 WS BS S T I Ag Dex Int WP Fel W 
 38 34 33 29 43 45 42 39 40 42 13 

Bribery 52%, Charm 57%, Language (Reikspiel) 54%, Language 
(Wastelander) 90%, Melee (Brawling) 43%, Perception 53%, 
Stealth 50%, Swim 38% 

Traits: Armour 1, Weapon +7 
Trappings: Sværd, dagger, læderfrakke, pung med 20 mark guld 

JAN-PIETER DOOSJE  
 (Sø)røver fra Marienburg og en led skidderik 

 Prioriteter 1) Overleve 

 2) Hjælpe sin gode ven Theun  

 3) Få hævn alle der kommer på tværs 

 

RIVER PIRATE 

 WS BS S T I Ag Dex Int WP Fel W 
 46 40 39 38 24 36 28 25 33 36 12 

Intimidate 50%, Language (Reikspiel) 30%, Language 
(Wastelander) 90%, Ranged (Blackpowder) 45%, Perception 
33%, Stealth 47%, Swim 50%. 

Traits: Armour 1, Weapon +9 
Trappings: Kølle, dagger, to pistoler, læderfrakke, flaske rom 

ELVA SEMMLER  
 Hestetyv fra Reikland og en strid strigle 

 Prioriteter 1) Overleve 

 2) Tjene penge 

 3) Hjælpe Sieb som hun er forelsket i 

NIGHT VISION, STRIKE TO STUN 

GUARD » PIT FIGHTER (PUGILIST) 

 WS BS S T I Ag Dex Int WP Fel W 
 36 39 33 31 41 39 31 32 35 34 22 

Animal Care 42%, Perception 46%, Ride 49%. Stealth 44% 

Traits: Armour 1, Weapon +7 

Trappings: Dagger, armbrøst, læderfrakke, gode ridestøvler, 

Theun Brakel Jan-Pieter Sieb Elva 

SIEB OOSTERVELD  
 Slagsbror fra Marienburg og udspekuleret rad 

 Prioriteter 1) Overleve 

 2) Tæve folk han ikke kan lide 

 2) Komme i kanen med Elva 

DIRTY FIGHTER, READ/WRITE 

STEVEDORE 

 WS BS S T I Ag Dex Int WP Fel W 
 48 34 46 51 30 35 32 38 35 39 17 

Language (Reikspiel) 40%, Language (Wastelander) 95%,  
Melee (Brawling) 58%, Perception 35%, Stealth 40% 

Traits: Armour 1, Weapon +7 

Trappings: Knojern, dagger, læderfrakke, lille bog med eventyr. 
læsebriller (100 sølvskilinger værd!). 
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TILBAGE IGEN 

På vej tilbage, kommer gruppen forbi de samme stop, som 

på udrejsen. De fleste steder er situationen i det store hele 

uændret (Toldbroen er den markante undtagelse). 

 SKT. GERMO    

 Muligvis er det nyt, at en sort rytter har reddet rundt i det 

fjerne (det sker om formiddagen d. 16. Kaldzeit). 

 Om aftenen d. 17. Kaldzeit ankommer vognen med kul-

tisterne. De skyder efter de bønder, som vogter vejen og 

skræmmer dem væk. 

OPGØR MED KULTISTERNE 

Hvis det passer med at gruppen ca. render i kultisterne ved 

Skt. Germo, vil kultisterne forsøge at få overhånden ved at 

sætte ild til templet og de andre bygninger. 

Mulige komplikationer: Stalden er fuld af kvæg, der er bange 

for ild og kan trampe folk til døde. Der er et krudtlager i 

militsens tårn. Bygninger i flammer giver mulighed for at 

bruge reglerne for Ablaze conditions. 

 

 HEDEHUSET    

 Den sorte rytter har udspioneret kroen fra afstand (15. 

Kaldzeit) og samme nat kravlet over hegnet for at se sig 

omkring. Nogen har nok set ham. 

 Morgenstund d. 17. Kaldzeit kører kultisternes heste-

vogn forbi kroen. De stopper ikke op. 

OPGØR MED KULTISTERNE 

Det vil ikke være usandsynligt at gruppen gør holdt på kro-

en for at sove/hvile på vejen mod Bögenhafen. I så fald vil 

det måske passe ind, at kultisterne angriber dem mens de 

hviler (enten fordi kultisterne er på vej mod Hütenrode, eller 

fra Hüttenrode er sat efter spilpersonerne. 

Mulige komplikationer: Krostuen og svalegangen giver mu-

ligheder for at springe/falde ned, og bruge omgivelserne 

aktivt i kampen. Folk kan gå i vejen, blande sig, flygte eller 

på anden vis skabe kaos. Bretonianerne vil beskytte sig selv 

og den værdifulde ost for enhver pris. 

 

 

 TOLDBROEN    

 To ryttere dukkede op 14. Kaldzeit, en gik ind og talte 

med folk, hvorefter de begge stak af.  

 Om aftenen d. 16. Kaldzeit (middag) dukker kultisterne 

og deres hestevogn op. De bliver lukket ind, og efter kort 

tid begynder Den Røde Hånd at myrde løs.  

 Overalt ligger der døde folk, er blodige håndaftryk sat på 

væge og døre. 

 Lugten af blod har lokket nogle få Gedebukkemænd ud 

fra skoven, og måske er de stadigvæk i gang med at spise 

af de døde folk—og der er sikkert også nogle krager og 

ravne som er dukket op for at få en bid mad. 

 Kaber familiens døtre legede i urtehaven, da drabene 

begyndte. De gemte sig, og blev ikke fundet. Derfor er de 

fortsat i live, men bange og i skjul. Mens gruppen under-

søger bygningen og finder døde folk, vil de måske reage-

re voldsomt, når de ser noget rende rundt og gemme sig. 

 Vagten "Bare" Bert er også i live, men hårdt såret - og har 

gemt sig under en seng oppe i vagtkammeret. 

OPGØR MED KULTISTERNE 

Hvis spilpersonerne er kvikke, kan de trække vindebroen op, 

hvilket gør det ret svært for Den Røde Hånd at gøre noget.  

Mulige komplikationer: Kaber piger fanget i krydsilden. Rav-

ne der flasker rundt. Gedebukkefolk med blod i skægget. 

Små rum og snævre gange er klaustrofobiske, men nemme 

at forsvare—medmindre man kommer væk fra ”flokken”. 

Det skulle jo gerne lykkedes at få fat på Hr. Weiss og så skal han tilbage til 

Bögenhafen. Men Den Røde Hånd og andre dusørjægere vil også have fat i 

ham—samtidig med at han er besat af en dæmon. 

 LANDEVEJEN   

Hvis der er tid, og det giver mening, vil det være fint at lave 

et møde med kultisterne på landevejen, så der kan komme 

en jagt-scene, hvor de to vogne og ryttere halser afsted i et 

kapløb mod næste stop. 

Mulige komplikationer: Skarpe sving, dårlige veje. 

 DUSØRJÆGERE OG HEKSEJÆGERE   

Får du brug for at skabe ekstra komplikationer for spillerne, 

kan du lade en lille gruppe konkurrende dusørjægere blande 

sig. De vil have fat i Hr. Weiss, så de kan få dusøren. 

Der er jo også den mulighed, at gruppen får brug for hjælp, 

og så kan du lade Heksejægeren Marius Hess dukke op 

med nogle håndlangere, der kan give en hånd med. 
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HR. WILHELM WEISS  
 Dæmon-besat sagfører og ansat ved magistraten. 

 Prioriteter 1) Overleve 

 2) Leve i rigdom 

 3) Glemme sine ugerninger 

EMBEZZLE, ETIQUETTE (SCHOLAR), READ/WRITE 

BARRISTER 

 WS BS S T I Ag Dex Int WP Fel W 
 25 25 30 25 40 30 35 45 35 45 10 

Bribery 50%. Charm 65%, Consume Alcohol 35%, Entertain 
(Speeches) 55%, Lore (Law) 60%,  

Traits: Corruption (Minor), Weapon +5 

Trappings: Dagger, pænt tøj, pelsforret frakke, paryk, lidt under 
420 mark guld og en taske fuld af sin kones smykker (op mod 
100 mark guld værd). Vielsesring af guld. Broche med portræt af 
hans søn og kone. En tung rejsekuffert med papirer, skrivered-
skaber og jura-bøger. 

HR. WEIS OG DÆMONEN 

Hr. Weis har for længst solgt sin sjæl til de mørke kræfter, og 

tiden til at betale gælden er kommet. Han er under Den Rø-

de Hånds ritual blevet besat af dæmonen Baal-Bizrak. 

Spilpersonerne har fået til opgave at fange ham levende og 

bringe ham tilbage til Bögenhafen, men skulle de træffe et 

bevist valg om at han i stedet skal dø inden, vil de gøre alting 

meget nemmere og mere sikkert for sig selv, da de vil forhin-

dre dæmomen i at slippe fri. 

Så længe Hr. Weiss er besat, er han hårdt ramt af feber, der 

bare bliver værre og være. Han er unaturlig varm at røre ved, 

sveder og stinker af svovl—og når han opholder sig i et rum 

(eller en hestevogn for den sags skyld), varmer han lokalet 

op. Han re hjemsøgt at mareridt, der er manifestationer af 

dæmonens lyster, og skrigeri søvne (gør det meget svært at 

hvile, hvis man sover alt for nær ved ham). 

Det er kort sagt farligt og usundt at opholde sig nær ham, og 

derfor har også Corruption (Minor) [Test Endurance eller få 

1 Corruption point]. 

Baaæl-Bizrak vil slippe fri at sit kødlige fængsel og krænge 

Hr. Weiss nedslidte krop af sig som en gammel og slidt (men 

også ret blodig) frakke når det passer bedst ind i scenariet. 

Alle der ser dæmonen dukke op på den måde, skal teste Cool 

eller få 2 Corruption point. 

Scenariet kredser om Hr. Weiss, der prøver at flygte fra sine egne ugerninger. I 

sidste ende vil det ende grumt for ham—dæmonen vil enten bruge hans krop til 

at træde ind i vores verden, eller han vil blive brændt på bålet. 

BAAL-BIZRAK  
 Dæmon 

 Prioriteter 1) Overleve 

 2) Død og ødelæggelse 

DEMON OF CHAIS 

 WS BS S T I Ag Dex Int WP Fel W 
 60 50 45 35 60 50 30 25 70 25 17 

Traits: Armour 3, Breath 9 (Fire), Champion, Claws, Corrupti-
on (Moderate), Daemonic 8+, Fear 3, Frenzy, Unstable, Wea-
pon +9 
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DEN RØDE HÅND 

I deres jagt på Hr. Weiss sender Den Røde Hånd nogle rytte-

re ud, for at finde ham. Så snart de finder ud af at han er på 

vej mod Hüttenrode samler de sig, og kører afsted i en heste-

vogn med firspand og 3-4 kultister til hest. 

De er  iklædt lange sorte frakker og store hatte—medmindre 

de ved det bliver kamp, hvor de trækker i kutter og masker. 

KULTISTERNE  
 Sindssyge og blodtørstige dæmontilbedere. 

 Prioriteter 1) Bringe dæmoner til verden 

 2) Ofre folk til dæmoner 

 3) Dræbe deres fjender 

CHAOS CULTIST 

 WS BS S T I Ag Dex Int WP Fel W 
 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 12 

Ride 35%, Stealth 35% 

Traits: Armour 1, Ranged +6, Weapon +7 

Trappings: Dolke, små armbrøste, le-våben, kutter, masker og 
lidt penge i en pung (1d10 skillinger). 

CHAOS CULTIST LEADER (MUTANT) 

 WS BS S T I Ag Dex Int WP Fel W 
 40 30 30 45 40 35 35 40 40 35 15 

Charm 50%, Entertain (Speech) 65% 

Traits: Armour 1, Corruption (Minor), Mutation, Spellcaster 
(Chaos), Weapon +6 

Trappings: Offerkniv og røde rober. 

GEDEBUKKEMÆND  
 Mutanter og bæster fra Reikwalds mørke 

 Prioriteter 1) Overleve 

 2) Spise kød 

 3) Skabe frygt og hyle mod månen 

BEASTMEN (UNGORS) 

 WS BS S T I Ag Dex Int WP Fel W 
 35 30 30 35 30 35 25 25 35 25 12 

Consume Alcohol 40% 

Traits: Arboreal, Night Vision, Ranged +7, Weapon +6 

Trappings: Lange knive, kortbuer, beskidt pels og afgnavede 
knogler. 
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WFRP REGLER 
EN LØS GUIDELINE—IKKE EN LOV  

Min personlige tilgang til at spille WFRP er at være ret af-

slappet omkring reglerne. Der er mange fine ting i den nye 

udgave (4th Edition), men der er også en hel del, jeg person-

ligt finder alt for kluntet. 

Jeg har derfor rettet lidt til på nogle af spilpersonernes Ta-

lents, og anbefaler helt generelt også, at du og dine spillere 

ser stort på reglerne—og mere fokuserer på at få det sjovt. 

På min blog, skizofrenia.dk, har jeg skrevet lidt om hvordan 

jeg har lavet om på (særligt kamp) reglerne når vi spiller. 

Der kan du læse lidt mere om mine tanker. 

RÅD OMKRING RESOLVE  

De officielle regler ligger vægt på at belønne spillerne for at 

følge spilpersonernes ambitioner. Det er sikkert meget fint, 

men også lidt rodet udført. 

Mit råd er, at lade spillerne få et enkelt Resolve tilbage, hvis 

bruger deres spilpersons drivkraft, som de nu engang fortol-

ker den, til at gøre spillet sjovere for gruppen. 

Det kan også bruges af dig som spilleder til at ”lokke” dem 

lidt, fx ved at få Reinhild/Reinhard Stahl til at løse et pro-

blem med vold, selvom det måske ikke er det klogeste at 

gøre i situationen. Men måske kan gøre spillet sjovere, ved 

at skabe en sjov situation. 

TERNINGSLAG OG DET AT FEJLE  

Det er virkelig spøjst og kluntet at de fleste terningslag i spil-

let har +20%, fordi de er ”ordinære”. Det har jeg selv helt 

droppet, når vi spiller. Det samme med at tælle differencen 

op mellem to terningsslag for at finde graden af succes. 

I stedet begrænser vi omfanget af terningslag, og prøver at 

have fokus på at et fejlet slag ikke ender i en blindgyde, men 

at ting så nok lykkedes men med en komplikation. Det prin-

cip omtales ofte som ”fail forward”, og en google-søgning på 

det, kan være en god ide. Mange har i hvert fald skrevet 

bedre om det princip end der er plads til her. 

Generelt er det også i tråd med min opfattelse af WFRP 

som et spil med megen humor, at hovedpersonerne ofte fej-

ler lidt eller meget. Det hører sig til, at gøre fejlslående ter-

ningslag til en del af fortællingen, og bruge dem til at få spil-

lerne til at grine af det lidt fjollede i at tyven hele tiden fejler 

sine test på at dirke låse op og den slags. 

Det kan være en god ide, at bruge det aktivt og få spillerne 

mere aktivt med på banen, ved af og til at spørge dem,  

”ok, det gik jo ikke så godt—fortæl mig hvad der går galt?”.  
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SPILPERSONERNE 
Overblik og noter om spilpersonerne (ting der kan bringe i spil, samt evt. kan 

bruges til at få ”genopfyldt” Resolve). Det er kun et udpluk af de mest relevant 

skills/talens. 

EIKE/ERIK PUTZ  
 Arbejdet for handelshuset Haagen 

 Drevet af at afsløre hemmeligheder 

ACUTE SENSE (HEARING), ALLEY CAT, READ/WRITE 

TOWNSMAN » INVESTIGATOR (SLEUTH) 

 WS BS S T I Ag Dex Int WP Fel W 
 33 34 28 29 38 45 32 49 25 42 8 

Charm 57%, Language (Wastelander) 54%, Perception 43%, 
Stealth (Urban) 50%, Track 43% 

TOWNSMAN » AGITATOR (PAMPHLETEER) 

 WS BS S T I Ag Dex Int WP Fel W 
 33 39 28 29 28 35 32 49 25 47 8 

Charm 62%, Language (Wastelander) 54%, Lore (Politics) 54%, 
Perception 28%, Stealth 35% 

REINHILD/REINHARD STAHL  
 Forældre bor på Vestbreden i Bögenhafen 

 Løser problemer med vold 

NIGHT VISION, STRIKE TO STUN 

GUARD » PIT FIGHTER (PUGILIST) 

 WS BS S T I Ag Dex Int WP Fel W 
 46 30 40 53 24 36 28 27 33 36 22 

Entertain (Storytelling) 41%, Melee (Basic) 61%, Melee 
(Brawling) 51%, Perception 29%, Stealth 36% 

GUARD » PROTAGONIST (BRAGGART) 

 WS BS S T I Ag Dex Int WP Fel W 
 46 30 35 53 24 41 28 27 33 36 22 

Entertain (Storytelling) 46%, Gossip 51%, Melee (Basic) 56%, 
Melee (Brawling) 51%, Perception 29%, Stealth 41% 

FRAUKE/FRANZ LATZ  
 Familie (bådsfolk langs Bögen, også Hüttenrode) 

 Den kvikke narrer den mindre klog 

AMBIDEXTROUS 

BOATMAN » SMUGGLER (RIVERRUNNER) 

 WS BS S T I Ag Dex Int WP Fel W 
 35 28 43 42 35 47 34 37 33 37 15 

CRIMINAL (smuglere/flodpatruljen); Language (Wastelander) 
42%, Perception 35%, Stealth (Rural) 52%, Swim 53% 

BOATMAN » WRECKER (SCAVENGER) 

 WS BS S T I Ag Dex Int WP Fel W 
 40 28 48 42 35 42 34 37 28 37 14 

Dodge 52%, Language (Wastelander) 42%, Melee (Basic) 55%, 
Perception 35%, Stealth 42%, Swim 58% 

CARLA/CONRAD SCHUZZ  
 Kender til gedebukkemænd (beastmen) 

 Ændret af Mørket (2 Corruption) 

TALENTS: Attractive, Luck, Rover 

SCOUT » HUNTER (TRAPPER) 

 WS BS S T I Ag Dex Int WP Fel W 
 28 40 38 40 39 36 35 29 30 36 15 

Gossip 56%, Lore (Reikwald) 39%, Perception 54%, Ranged 
(Bow) 45%, Set Trap 40%, Stealth 36% 

SCOUT » MYSTIC (FORTUNE TELLER) 

 WS BS S T I Ag Dex Int WP Fel W 
 28 40 33 35 44 36 35 29 30 41 12 

SECOND SIGHT; Entertain (Fortune Telling) 46%, Gossip 56%. 
Lore (Reikwald) 34%, Perception 54%, Ranged (Bow) 50%, 
Sleight of Hand 40%, Stealth 36% 

ARDA/ARNO KNOLLING  
 Ung (16) og har svært ved at klare sig alene 

 Arbejder for ”Bagermesteren” el. von Saponatheim 

TALENTS: Annimal Affinity, Sixth Sense, Rover 

VILLAGER » SERVANT (MENIAL) 

 WS BS S T I Ag Dex Int WP Fel W 
 31 27 52 46 33 33 27 30 24 34 15 

BENEATH NOTICE; Animal Care 40%, Perception 38%, Stealth 
(Urban) 38%, Trade (Woodworking) 32%  

VILLAGER » RACKETEER (THUG) 

 WS BS S T I Ag Dex Int WP Fel W 
 36 27 52 46 33 28 27 30 24 34 15 

Animal Care 40%, Lore (Underworld) 35%, Perception 33%, 
Stealth (Urban) 33%, Trade (Woodworking) 32%  

HERTA/HORST GEILBOT  
 Mareridt om Slaanesh dæmoner (1 Corruption) 

 Vil være adelig.   Arbejder måske for ”De 4 Årstider” 

TALENTS: Noble Blood, Pure Soul, Step Aside 

MESSENGER » COACHMAN (POSTILION) 

 WS BS S T I Ag Dex Int WP Fel W 
 38 42 38 41 39 38 33 34 45 30 15 

ANNIMAL AFFINITY; Animal Care 44%, Lore (Reikland) 39%, 
Ranged (Bow) 47%, Ride 43%, Perception 49%, Stealth 38% 

MESSENGER » BOUNTY HUNTER (THIEF TAKER) 

 WS BS S T I Ag Dex Int WP Fel W 
 43 37 38 41 39 43 33 34 40 35 15 

Animal Care 44%, Gossip 50%, Lore (Reikland) 34%, Ranged 
(Bow) 42%, Perception 49%, Stealth 43% 



 26  

Bögehafen er på den anden ende. Foran Sigmar Templet 

bliver der båret ved til heksejægerens bål, mens der lyder 

skrig fra fangekælderen hvor hedninge bliver afhørt. 

En gruppe fæle djævletilberede kaldet Den Røde Hånd er 

blevet afsløret, og da heksejægeren og hans folk stormede 

deres tempel, var der mange som døde. 

Kultens gedulge gøremål fylder bygen med rygter, og nu 

har heksejægeren udskrevet arrestordre på Hr. Weiss, en af 

byens førende rådmænd. 

Dusørjægere, lykkeriddere og alle andre med sans for at 

tjene en god skilling indleder jagten på Hr. Weiss, der dog 

allerede er langt over stok og sten langs landevejen. 

Jagten kan begynde. Kun de mest snu og snilde vil tjene 

både kirke og klingende mønt. 

————————— 

Et Warhammer rollespils-scenarie til 5 spillere. 

Spiltid ca. 5-6 timer. 

Regelkundskab en fordel, men ikke en nødvendighed. 

————————— 

Tags: Fantasy, Warhammer, Action 

 

ELEVATOR PITCH  

Spillerne lever i en fantasy verden med skummel trolddom. 

Løseligt baseret på senmiddelalderens tyskland. 

De er er i kirkens tjeneste, og på jagt efter en djævletilbeder 

på flugt. Kan de fange ham, og bringe ham sikkert tilbage 

til byen, venter der en klækkelig belønning. 

Spillet begynder med at spillerne får deres spilpersoner, 

som de kan tilpasse lidt til deres egen stil. 

Scenariet ligger ud med at vores hovedpersoner søger spor 

og i al hast rejser langs landevejen, hvor de skal overkom-

me forskellige forhindringer inden de kommer til en min-

dre købstad, hvor de kan opspore flygtningen. 

Scenariet slutter med en drabelig kamp, hvor onde kult-

ister og rivaliserende dusørjægere prøver at få kløerne i den 

stakkels kultist—der mod sin egen vilje, og nok også uden 

spilpersonernes viden, er vært for en dæmon på vej ind i 

vores verden. 

LANGS FANDENS 
LANDEVEJ 

 

LØSARK 
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HEXENJÄEGER: 

LANGS FANDENS LANDEVEJ 

Thomas Jakobsen 
Viking Con  2019 

 

LØSARK 
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BÖGENHAFEN 
A: ØSTBREDDEN OG HULLET  

Lavere klasser. Boliger og butikker. Slum. Gader af mudder 

og affald. Billige og beskidte værtshuse.  

Få byvagter. Få tiggere. Mange skumle folk. "Hullet" på 

vestbredden er endnu være.  

Tæt på den sydlige del af bryggen nedenvande ligger Bager-

mesterens gård, hovedkvarter for byens største bande. 

B: BRYGGEN   

Varehuse og lagerbygninger. Vagter og vagthunde. Husene 

har numre fra 1-58 (begynder ved Ostendamm). Havnear-

bejdere og flodfolk. Skibe, både og pramme fra hele Kejseri-

get. Skriverkarle og handelshusenes håndlangere.  Toldere. 

Nattevægtere og byvagter. 

Havnearbejderne er organiseret i to ”bander”; Brygge-

bøllerne og Kassemestrene. 

Østbredde kaldens ”ovenvande” og vest ”nedenvande”. 

C: DREIECKESPLATZ OG RÅDHUSET  
Kontorer. Huse med flotte facader. Statuer. Dyre kroer og 

beværtninger (ofte krav om medlemskab). 

Tiggere, gademusikanter og andre på jagt efter småpenge. 

Advokater, rådmænd og talrige andre folk. Gaderåbere.  

Aktivt aften/nattelyv. Lommetyve. Mange byvagter. 

D: MESTERSTADEN  

Mange penge skifter hænder her. Håndværkere og kunstere 

holder til mellem Handwerker Bahn, Eisen Bahn og Götten-

platz. Små huse. Store huse. Rige og fattige bor dør om dør. 

Kroer og værthuse ofte samlingssted for håndværkere i sam-

me erhverv. 

Travlt. Kunder. Sælgere. Lærlinge. Bybude. Tigger. Tyve. 

Roligt om natten. Få røvere. Flere pengeafpressere. Byvag-

ten kommer forbi nogle gange i løbet af natten. 

E: GÖTTENPLATZ  

Gudernes Plads. Templer. Sigmar katedral. Travlt om da-

gen, sjældent øde om natten.  

Byvagten kommer forbi af og til. 

F: SØNDERPORT OG ØSTERPORT  

Handel. Store velholdte bygninger. Kroer og udskænknings-

steder er i den gode (og dyre) slags. Travlt. Meget travlt. 

Tiggere, gadesælgere og taskenspillere.  

Byvagten aktive og vagtsomme om natten. Få folk har lov-

ligt ærinde her om natten. 

Sønderport mellem Bergstrasse og Adel Ring har de store 

handelshuse og Købmændendes Laug.  

Østerport består mest af butikker. 

G: ADEL RING  

De rige og magtfulde bor rundt om parken. Mure, haver og 

selv små huse er store. Grev von Saponatheim har et palæ her. 

Stille og roligt i dagtimerne, mest tjenestefolk. 

Stille aften og nat, middagsgæster og unge rige fulderikker. 
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Du er kultist og medlem af Den Røde Hånd. 
Din opgave er at føre Hr Weiss tilbage til by-
en og kultens leder. Hvis du fejler bliver du 
selv ofret til en dæmon… Du får også 3 point 
ekstra Chaos Corruption. 

Du arbejder i skjul for Heksejægeren Marius 
Hess, der ikke stoler på resten af gruppen og 
deres motiver. Hvis du fejler ender du sikkert 
selv på bålet... 

Du er hyret af magistraten (byrådet) til at sik-
re de penge som Hr Weiss har stjålet (tæt på 
100 mark guld!). 

Du er mest af alt interesseret i tjene penge på 
sagen. Og hvis du kan snyde de andre for 
dusøren vil du gøre det. 

Hr. Weiss skylder en formue til pengeudlåne-
ren ”Bagermesteren”, underverdenens konge i 
Bögenhafen. Du er sendt ud for at skaffe dem. 
Hvis du fejler, vil du sikkert få smadret knæet 
og miste nogle fingrer… 

Du er engang selv blevet snydt af sagføreren 
Hr. Weiss og vil have hævn. Derfor vil du 
gøre alt for at sikre at han kommer tilbage til 
Bögenhafen og ender på bålet. 

HEMMELIGHEDER OG MÅL 
Spillerne trække en mission fra bunken. Så har de alle sammen en ekstra krog 

til at forklare hvorfor de har kastet sig ud i opgaven. 
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Bemyndigelse 
Ihændehaverne er bemyndiget af 

Den Hellige Sigmars Kirke 

Magistraten i Bögenhafen 

Grev von Saponatheim 

Til i op til tolv dage at eftersætte, fange og føre til Bögenhafen 

den eftersøgte Hr. Wilhelm Weiss, anklaget for kætteri, bedra-

geri og mord, og i den anledning bruge alle nødvendige midler. 

Alle gode borgere skal undlade at sætte hindringer i vejen for 

dette gøremål, og sådanne handlinger vil være brud på den of-

fentlige orden og den retmæssige udførelse af embedsarbejde. 

Ihændehaverne er ligeledes sidestillet med kejserlige og andre 

myndigheder i forhold til rejsefrihed i Grevskabet. 

 

13. dag i Kaldezeit, det Herrens år 2504 
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1) Tårnet. Portene kan åbnes indefra, og fra første sal 

kan vindebroen hæves og sænkes. Der er en stige op 

til toppen af tåret (ikke på kortet). 

2) Porten. Indgang til selve toldstedet. 

3) Kontor. Her har toldmester Witold sit kontor. Der er 

også et lille fangekammer ved siden af kontoret. 

4) Tolderens værelse. Her bor Toldmester Witold. 

5) Vagtkammer. Her bor de tre vagter Albert, Herbert 

og ”Bare” Bert.  

6) Vagtstue. Der er stort set altid en af vagterne, der har 

tjansen med at sidde her. Der er udsyn over broen og 

varmere end ude i tårnet. 

7) Lager. Mad og andre sager. Der er en del tønder øl. 

8) Køkken. Den store bage-ovn er næsten altid tændt. 

9) Spisestuen. Til folk der vil købe lidt mad (et måltid 

koster 1 skilling, en kande (tynd) øl 2 skillinger. 

10) Sovesal. For folk der overnatter på toldstedet (10 

pfenning for en seng). 

11) Stald. Foder og plads til opstaldning af heste (10 

pfenning per nat). 

12) Gårdsplads. Mest mudder og et par høns der løber 

rundt. Ved siden af stalden er en mødding og et lo-

kum. Ved siden af toldhuset en lille køkkenhave. 
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1) Templet. Det højloftede tempel er oplyst af fakler. 

Bag alteret står en stor statue af Sigmar, og på selve 

alteret står Skt. Germos forgyldte kranie. 

2) Præstenkammer. Her bor Fader Mattheus. I det til-

stødende kammer er templets arkiv. 

3) Våbenkammer. Der hænger spyd og skjolde på væg-

gen. En trappe leder op til kuplen. Det aflåste rum 

har kranier på hylder og trappe ned til katakomben 

under templet. 

4) Kuplen. Skydeskår og en god udsigt. 

5) Gårdsplads. Der er et lokum tæt på templet.  

6) Spisestue. Hvor rejsende få mad og drikke mod en 

donation til templet (2 skilling). 

7) Karlekammer. Her bor de to tempelvagter Horst og 

Wieland (såret). 

8) Tårnet. Stueetagen er fuld af forsyninger og våben til 

den lokale milits (spyd, buer, piler og skjold). 

9) Stald. Foder og plads til opstaldning af heste (12 

skilling). 

10) Køkkenhave og æblelund. Det bagerste af haven er 

ret tilgroet, og uden nogen har lagt mærke til det er 

to snotlings flyttet ind. 
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1) Gårdsplads. Midt på den store gårdsplads står et 

gammelt bøgetræ. Der bor en stor spurveflok i træet. 

2) Vagttårn. Fra tårnet kan vagtposten (Clauwse eller 

Hinrich) se langt. Der er en klokke deroppe, der kan 

bruges til at slå alarm, hvis nogle af de farlige væsner 

fra den dystre Reikwald vover sig ud på heden. 

3) Indre gårdsplads. Der er brønd midt på gårdsplad-

sen, der leverer frisk vand til kroen. Gårdspladsen er 

dækket af brosten, og der render gæs og høns rundt. 

4) Skænkestuen. På vej ind i skænkestuen er der en 

garderobe. Indenfor er der varmt og rart, lugter af øl, 

tobak og varm mad. Bag barren står Wilfried, og hun 

har hjælp til serveringen fra Adel og Yvonne. Øver-

ste etage af skænkestuen er en balkon, hvorfra man 

kan kigge ned eller komme over til staldens høloft.  

5) Stalden. Plads til heste og foder. Der er et stort hø-

loft oven på stalden, hvor der er en del svalereder. 

Stalden passes af Gamle Gerolf, der får hjælp af to 

unge knægte (Ott og Eck). 

6) Lagerrum. De fem rum kan lejes af købmænd, der 

har værdifulde varer. Som regel bruger kroen dog 

selv det ene rum til at opbevarer vin og øl, da kælde-

ren under køkkenet har problemer med at holde van-

det ude og derfor ikke egner sig til at blive brugt.  

7) Gæsteværelser. Langs en svalegang med udsigt over 

den indre gårdsplads ligger kroens værelser. Der er to 

herskabsværelser (1 og 2), der er dyrere end de andre 

værelser. Alle værelserne er pæne og rene. 

8) Køkken. Her hersker kokken Johnathan Silber, en 

sømand og veteran fra mange krige, der mangler det 

ene ben og et øje. Men han er ferm med en kniv og 

synger med dyb stemme mens han laver god mad. 

9) Stuer. Opholdsrum brugt af kroens ansatte. 

10) Værelser. Her bor kroens ansatte. Kroens ejere, Hr. 

Günther Wertheim og Fru. Alda Wertheim har væ-

relset i hjørnet (lige ved siden af den store spisestue). 

11) De Fire Årstider. Vognfirmaet er et af de største i 

Kejserriget og har ruter der binder Reikland til fjerne 

byer som Würtbaden, Nuln og Middenheim. Vogn-

firmaet bruger kroen som fast base for Drakenburg-

ruten. Rolf Bohm er den eneste som bor fast i tårnet, 

mens ansatte hos De Fire Årstider altid er velkomne. 

Første sal har nogle senge, hvor de ansatte kan sove. 

Der er en stige op til tårnets top. Tårnet er forbundet 

til staldens høloft langs en loftgang. 
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PRISER   

MAD OG DRIKKE 

Krus øl ...................................... 3 pf. 

Kande øl (2 liter) ....................... 3 sk. 

Dram brændevin ....................... 1 sk. 

Glas vin ..................................... 1 sk. 

Måltid mad................................ 1 sk. 

INDKVARTERING 

Overnatning i krostuen ............ 10 pf. 

Almindeligt værelse ................. 10 sk. 

Herskabsværelse ........... 1 mark, 6 sk. 

Bad............................................ 8 sk. 

Opstaldning af hest .................... 4 sk. 
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1) Nyport. Landevejen mod Bögenhafen. Indenfor lig-

ger Skt. Jürgen kvarteret, hvor byens rigeste bor. 

2) Kvæg-Porten.  Den gamle byport. Indenfor ligger 

kvægtorvet, og den ældste bydel. Det er den eneste 

port hvor det er tilladt at føre kreaturer ind og ud af 

den østlige del af byen. 

3) Røde Port. Den primære port for rejsende der kom-

mer fra Gråbjergene ude mod øst. Flyder ud i Vester-

gade og byens travleste kvarterer. 

4) Kejserinde Louises Bro. Blev indviet da Kejserinden 

som den første red over den for snart 200 år siden. 

5) Gammelbro. Byens ældste bro. Der har været flere 

broer før den, der alle er styrtet sammen—og de 

gamle sten er også begyndt at vise deres alder. 

6) Ludwigsberg Slot. For omkring 400 år siden bygge-

de greven et slot i byen, men allerede efter 30 år 

brændte det ned. Flere forsøg på at bygge det op igen 

er fejlet, og det siges at byggepladsen er forbandet. 

Nu er der opført kasserne der rummer Grev Sapo-

natheims tøjhuse og andre forsyninger til hæren. Der 

er dog ret tomt, da hæren er sendt sydpå for at støtte 

Kejserens tropper i at knuse et bondeoprør nede i 

Wissenland.  

7) Ahre-Floden. Forbinder byen med tin og saltminer-

ne oppe i Höhenberge og flyder mod syd ud i Bögen. 
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Købstaden ligger langs Ahre-floden og den store landevej der går fra Bögenhafen mod vest, der binder Kejserri-

get sammen med Dværgenes Riger i bjergene og kongeriget Bretonia. Der bor nogle tusinde mennesker i byen. 
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