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Lydias Bryllup: Spilpersoner 

Race: Dwarf Alignment: Neutral Good
Class: Thief Level: 6
Sex: Male Age: 108
Height: 122 cm Weight: 52 kg

STR: 12 INT: 15
DEX: 18 WIS: 13
CON: 11 CHR: 15

Open Doors:     7 Bend Bars/Lift Gates:  2 %
System Shock:  75 % Resurrection Survival: 80 %

Hit Points: 36 Saving Throws
Wounds: paral./poison 12/8

rod,staff,wand 10
petr./polym. 11

breath weapon 15
spells 11

Melee Combat:
Weapon #ATT THAC0 Damage Speed
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Armor Class:        3      
(Hærdet læderbrynje AC: 7)

Weapon Proficiencies:
Short Sword, Two-Weapon Style, Ambidexterity

Non-Weapon Proficiencies:
Reading/Writing  (16);  Disguise  (14);  Apotechracy  (13); 
Gem Cutting (10); Forgery (12); Appraising (15)

Thief Abilities:
Pick Pockets 35 Move Silently 80
Open Locks 95 Hide in Shadows 85
Find Traps 65 Detect Noise 50
Read Lang. 0 Climb Walls 75

Backstab:  damage ×3

Udstyr:
Læsebriller,  kniv,  slibesæt,  juvelerværktøj 
(+dirkesæt),  forstørrelsesglas,  fyrtøj,  pibe,  tobak,  ½ 
flsk.  Hassaro  Finest rom,  scrapbog,  „Gnavor  & 
Rubbers  Kemileksikon”,  „Frihed!”  (bog  af  Durin  G. 
Baldis), „Vor Tids Religioner” (bog af  Tirna Rotinger), 
„Menneskekulturens  Undergang”  (Bog  af  Baldur 
Pistilov),  „Etikette  i  Nord”  (bog  af  Ingwar Cordell); 
Rejsebreve  (falske:  Donaldo  Corleone,  Guldsmed; 
Baldur  Ruskin,  Apoteker;  Durgar  Jargut,  jurist);  2 
kufferter (indeholder ovenstående udstyr samt ekstra 
tøj,  børste,  hårfarvningsmidler  (sort,  hvid,  rød)  alt 
sammen nyttigt til hurtigt at skifte identitet hvis noget 
skulle gå galt)

Særligt Udstyr:
Targos’ Ring: En magisk ring, der giver dens bærer +1 
til  DEX,  +10% PP,  +20%  MS,  +5%  DN,  +10% FT, 
+15% HS, +15% CW og +10% OL. Ringen er en mat 
sølvring med tre små blå halvædelsten fæstet i toppen.
Nældebladsring: En  magisk  ring,  der  giver  +2  til 
afværgeslag  mod  gift.  Ringen  er  udformet  som  tre 
flettede bladranker af sølv.
Elversværd: Sværdet  er  egentlig  ikke  magisk,  men 
giver alligevel +1 til at ramme (men ikke til skade) og 
har  en  Speed  Factor  X-2.  Et  dyrt  kortsværd  (som 
ejeren sikkert ikke savner), smedet af let elverstål.
Xoxxikonisk Sværd: Ikke magisk og giver dog +2 til 
skade,  men  +1  til  Speed.  Et  tungt  kortsværd,  i  et 
gammelt  design  med  en  skarp,  sindrigt  takket  æg. 
Designet  stammer  helt  tilbage  fra  den  Xoxxikonske 
kultur, men har overlevet blandt dværgene i forbedret 
form.
Halskæden:  En tung sag i guld med store ædelstene 
(dog ikke af  topkvalitet).  Der er  lagt  mere vægt  på 
metalværdi  og  naive,  religiøse  symboler  end  på 
egentlig skønhed. Guldsmeden korsede sig, da han fik 
ordren og tegningen. Halskæden ligger i et fint etui i 
Donaldos  inderlomme.  Anslået  værdi:  2500 
Donnerhans.

Penge:
24 Donnerhans (gp)
30 Gertomariner (sp)
23 Kistor (cp)

Specielle Færdigheder:
Apotechracy:  I starten af  hans karriere i Lauget, fik 
han arbejde på et apotek,  hvor han skulle fremstille 
diverse miksturer for Lauget. Derfor har han i dag et 
godt kendskab til både gifte og modgifte, men også til 
egentlig medicin eller narkotiske midler.
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Lydias Bryllup: Spilpersoner 

Donaldo Corleone er professionel listetyv, kendt som 
“Rotten”. Han arbejder i øjeblikket for et juvelerfirma 
Dardichter & Sønner, som har betroet ham at aflevere 
en af bryllupsgaverne: en værdifuld halskæde. Det 
har han tænkt sig at gøre, blot for derefter at stjæle 
den igen. Som ansat ved Dardichter & Sønner udgiver 
han sig for at være guldsmed, og han har blandt 
andet til opgave at tilpasse halskædens længde til 
bruden. Hverken firmaet eller nogle af de andre har 
kendskab til hans hemmelighed.
Dog har han fået et tip om, at hans dusør har lokket 
den berømte dusørjæger “Høgen” på jagt efter ham.

Arh, det er jo ikke til at koncentrere sig om at læse, 
sådan  som  denne  karet  bumper  og  solen  blænder. 
Varmen er til at holde ud, ja faktisk er den behagelig.
Solen står noget lavere nu, så mon ikke vi er ved at 
være der? Gad vide hvad de finder på at servere til 
middagen,  jeg  håber  ikke  at  det  er  de  sædvanlige, 
opblæst,  sofistikerede  eksotiske  retter,  hvor  de  har 
fyldt  diverse  sjældne  fugle,  specielt  importeret  til 
lejligheden – men som sikkert er fanget i haven og har 
fået farvet fjerene!
Lad  mig  se,  mon  ikke  bruden  vil  prøve  halskæden 
allerede i aften? De har jo nogle lidt specielle skikke 
heroppe nordpå, så vidt jeg kunne læse. 
Ja, køn er den jo ikke halskæden, men med en anslået 
værdi  på  2500 Donnerhans  er  det  måske det  mest 
værdifulde smykke jeg har haft fingrene i. Medmindre 
jeg blev snydt  dengang med det  diadem… Nå,  men 
pengeværdien er ikke det eneste der gør den halskæde 
attraktiv.  Den politiske værdi er langt større.  Det er 
underligt  at  mennesker  altid  siger  om  os,  at  vi er 
grådige, når de kan finde på at starte krige for penge! 
Og at stjæle den halskæde netop til dette bryllup vil 
uden  tvivl  så  splid  mellem  handelskompagnierne 
heroppe nordpå. 
Når købmændene strides går der ikke længe før det 
spreder sig til  resten af  det  rådne imperium! Og vi 
dværge er kendt for vores tålmodighed, så vi vil blot 
se  til,  mens  menneskene  styrter  sig  selv  i  grus, 
hvorefter vi vil genopbygge en ny og bedre verden!
Menneskene  er  fulde  af  fordomme.  Elverne  er 
arrogante,  dværge  ulækre  og  stædige,  kendarer 
stjæler og sådan kunne man blive ved.  Det er deres 
evigt  fordømmende  indstilling,  der  gør  at  slaveri, 
tortur,  fængsler  og  arrogant  aristokrati  stadig 
eksisterer.
Men heldigvis er de gamle racer ved at vågne igen. Jeg 
er fuldstændig enig med Durin Baldis, når han i den 
her glimrende bog skriver, at en ny verdensorden må 
erstatte  det  gamle,  slidte  og undertrykkende system. 
Og pudsigt nok er det de gamle racer der er de eneste 
der  stadig  har  klarsynet  i  behold  og  kan  se  at 
individets frihed må genskabes og aristokratiet falde.

Se nu bare min såkaldte livvagt, firmaet insisterede på 
at jeg skulle have eskorte. Som om det skulle gøre min 
rejse mere sikker, at jeg render rundt med et påhæng, 
der ligefrem skriger til  alle  landets  bøller,  at  her er 
noget at hente. Han er sikkert ganske udmærket til sit 
job, men hvis der skulle blive problemer, kan jeg ikke 

bruge  ham  til  meget  andet  end  at  skaffe  mig  de 
nødvendige få sekunder til at slippe væk. I øvrigt tror 
jeg han ikke er helt almindelig. Det kunne meget nemt 
tænkes at han er på flugt fra noget eller nogen. Hvis 
han  ligefrem er  lovløs,  der  udgiver  sig  for  at  være 
livvagt  og  derefter  bliver  hyret  af  et  af  rigets 
fornemste juvelerfirmaer, så er han lige en mand efter 
mit hoved! 
Og for at understrege menneskenes tåbelighed, mente 
ham der har bestilt halskæden oveni købet, at det var 
nødvendigt med endnu en hyret vagt. En elver, ja det 
kunne jo være værre, men jeg bryder mig stadig ikke 
om  elvere,  der  arbejder  for  og  har  underlagt  sig 
menneskenes samfund, og derfor lever af  krig og drab. 
Medmindre  han  er  udstødt  af  sin  klan,  skulle  det 
undre mig meget,  hvis han ikke havde en bagtanke. 
Måske  er  vi  ligesindede?  Har  han  også  indset  det 
tåbelige i vores samfund, og vil ændre det?
Blot for at understrege min pointe, så har vi jo de tre 
“fine” siddende derovre. Ridderen ser nu ikke meget 
bevendt ud. Et perfekt billede på hvordan adelen har 
sejret sig selv til dødelig udmattelse. Der skulle sikkert 
ikke mere end et par dråber i hans vandflaske før han 
ville sove de næste 40 generationer.
Kvinden  er  vel  det  man  kunne  kalde  “skrækkelig”. 
Ingen ro før hun igen har sine tjenere omkring sig. 
Forkælet. Opdraget til at træde på folk af lavere stand. 
Mon ikke hun bliver klogere? Det er hendes slags som 
først  må væk,  hvis  folket  skal  tilbage til  magten og 
disse kunstige mennesker ikke længere skal bestemme 
over den sultne mand.
Nå, ja og hendes bror er måske ikke undertrykkeren i 
egen  høje  person,  men  er  til  gengæld  et  levende 
eksempel på den depraverede kultur, som adelen har 
skabt.  Alene  klædedragten  vidner  om  at  han  ikke 
engang  kender  sig  selv.  Han  har  fået  alt  lige  fra 
barnsben,  og  prøver  derfor  desperat  at  finde  ud  af  
hvem han  er.  Når  han  så  samtidig  ikke  behøver  at 
arbejde, keder han sig sikkert gevaldigt. En egenskab 
som menneskene vist er ene om at eje. Og gid de ikke 
havde den! Hvor mange krige er ikke startet på grund 
af menneskenes kvinder og deres kedsomhed?
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Lydias bryllup: Spilpersoner

Jannic Haufenbraun
Race: Human Alignment: CG
Class: Thief Level: 5
Sex: Male Age: 21
Height: 180cm Weight 82 kg
STR: 15 INT: 12
DEX: 14 WIS: 09
CON: 16 CHR: 17

Open Doors: 8              Bend Bars/Lift Gates:  7%
System Shock: 95%       Resurrection Survival: 96%

Hit Points:       35 Saving Throws
Wounds: paral./poison 12

rod,staff,wand 12
petr./polym. 11

breath weapon 15
spells 13

Melee Combat:
Weapon # ATT THAC0 Damage Speed
Rapier +2 1 16 1d6+2/

1d8+2
2

Main Gauche 1 20 1d4/1d3 2
Dagger 1 18 1d4/1d3 2

Missile Combat:
Weapon #ATT THAC0 Damage Speed
Stiletto 1 18  Special 2
Blowgun +2 1 16 1d2+spc/1d2+spc 5
Sling 2 16 1d4+1/1d6+1 6
Daggert 2 16 1d4/1d3 2

Armor Class:      7/4 (Ring of  Protection +3)/ 
(Parry with Main Gauche AC=4)

Weapon Proficiencies:
Dagger/Main Gauche/Stiletto, Rapier, Blowgun, 
Sling 

Non-Weapon Proficiencies:
Tumbling (14), Etiquette (17), Fast-Talking (17),
Read/Write  (13),  Disguise  (16),   Gaming  (17), 
Alertness (10), Observation (9)

Thief  Abilities:
Pick Pockets 70 Move Silently 85
Open Locks 55 Hide in Shadows 60
Find Traps 60 Detect Noise 25
Read Lang. 0 Climb Walls 70

Backstab: +4 to hit, dmg ×3

Udstyr:
Ring of Protection +3; Blowgun +2; Rapier +2
Rygsæk;  Fyrtøj;  Gribekrog;  10  m  hampereb; 
Lanterne;  Dirkesæt;  Brun  sæbe;  Håndspejl; 
Partisansøm; Elegant  tøj;  Stor fjerhat  (rød fjer)  2 
sæt spillekort; 4 ekstra esser; 1 læderarmbånd med 
plads  til  snydekort;  2  almindelige  6-sidet 
terninger; 2 snyde terninger; en lommelærke med 
brandy. 

Stiletto: Indsmurt i gift.  Save vs. gift,  giver giften 
4d6  i  skade.  Mislykkes  det,  dør  offeret  i 
voldsomme kramper efter 1 minut.

Darts  fra  Blowgun: Små  pile  til  pusterøret 
indsmurt i gift. Giver 2d4+2 i skade. Save vs. gift 
for halv skade. 

Penge:
1 Kejer (pp)
2 Donnerhans (gp)
4 Gertumariner (sp)
10 Kistor (cp)

Quicks:
Hjemland: Trentiel
Hejmby: Rostenburg
Bedstefar: Pakston Zarrellaton
Søster: Sandrilica “Sinna” Haufenbraun
Fættre: Sir Sinbard Zarrellaton & Brennan Z.
Kusine: Lydia Zarellaton
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Lydias bryllup: Spilpersoner
Jannic Haufenbraun er brudens fætter og lillebror  
til  Sinna  Haufenbraun.  Jannic  er  officielt  blevet  
inviteres med til brylluppet af  Lydia selv da Lydias  
far  og  Jannis  mor  har  et  dårligt  forhold  til  
hinanden  og  Jannic  forældre  derfor  ikke  blevet  
inviteret.  Jannic  har  som  barn  leget  lykkeligt 
sammen med både Lydia og hans fætter Sinbard.  
Hvad ingen af  disse ved, er dog at Jannic i løbet af  
de sidste par år har udviklet et alter ego: Harfakus.  
En  kendt  person  i  byens  natteliv  og  i  diverse 
spillebuler.  Desværre  så  kendt  at  der  nu  er  en 
dusør på hans hovedet grundet en stor spillegæld. 

“Halvandet døgn. Nærmere bestemt 32 timer. Det 
er hvad jeg har tilbage at leve i. Ha... og så har jeg 
valgt  tilbringe  dem ved et  tåbeligt  bryllup.  Rolig 
nu,  gamle  dreng.  Det  er  bare  varmen,  den 
forbandet varme der går dig på.  Varmen der får 
mit tøj til  at klister til min krop. Varmen der får 
mig  til  at  lugte  som et  svin.  Men  trods  varmen 
føler jeg hele tiden kuldegysninger, ved tanken om 
den fare jeg befinder mig i. Men... Det skal nok gå.
Jeg har jo trods alt en plan. Et spinkelt håb som jeg 
klynger mig til. En mulighed for at redde mig ud af 
det grufulde mørke helvede jeg befinder mig i.” 
“Men jeg var så sikker dengang. Jeg vidste at jeg 
ville slå to seksere. Jeg vidste at det var mit spil. At 
lige  netop  dette  terningrul  var  mit  lykkerul.  Det 
var jo derfor at jeg satsede 1000 Donnerhans på ét 
rul. 1000 Donnerhans som jeg ikke engang havde. 
Men det  var  alt  sammen ligemeget,  for  Rarjohn 
den  opblæste  adelsmandssøn,  skulle  punge  ud. 
Troede jeg... To ettere, og alt var tabt. Jeg forstår 
det ikke,  jeg var så sikker på mig selv. Så sikker at 
jeg forslog et  kvit  eller  dobbelt  spil,  jeg havde jo 
tidligere haft heldet med mig. Men, ak, ak, ak, igen 
to  ettere,  og  så  skyldte  jeg  Rarjohn  2000 
Donnerhans,  og  det  arrogante  svin  ville  ikke  gå 
med  til  at  spille  kvit  eller  dobbelt  igen.  Han 
forlangte,  guderne  hjælpe  mig,  at  få  sine  2000 
Donnerhans. Men det var jo helt absurd. Som om 
jeg havde som mange penge på mig.  Og jeg som 
troede at Rarjohn var en gambler. Næ nej, han er 
bare et usselt fejt svin. Et usling som jeg desværre 
nu  skylder  2000  Donnerhans.  En  usling  som 
desværre har en rig far og som nu truer mig med 
at sende sine bøller efter mig hvis jeg ikke betaler. 
32  timer  har  jeg.  Ved  midnat,  på  min  kusines 
bryllupsnat. Sidste frist. “
“Heldigvis  har  jeg  min  plan.  En  måde  at  skaffe 
værdier på.  Hvilket bedre sted end et bryllup er 
der at finde værdier. Familiens husmandssted vil i 
morgen bugne med rige folk og de mange kostbare 
gaver  som  de  medbringer  til  Lydia  og   hendes 
kommende mand. Ikke mindst “Halskæden”. Den 
gave  som  morfar  har  betroede  min  søster  at 
overrække til Lydia. Jeg har fået af  vide at den er 
næsten 3000 Donnerhans værd. Tænk engang. Jeg 
behøves bare at nappe den lille  halskæde og jeg 
ville kunne betale min gæld til Rarjohn og vende 
tilbage til spillet igen.  
En skam at  den er  så godt  bevogtet,  Halskæden. 
Hvorfor  skulle  morfar  da  også  insistere  på  at 
juvelerfirmaet  skulle sende en repræsentant med 
halskæden, og så også en lejesoldat. Hvorfor skal 
den være så godt bevogtet?” 

“Dværgen, “Don” Corleone
Repræsentant  for  Dardichter  & Sønner.  Den lille 

fede gnalling har til opgave at passe på halskæden 
til  Lydia.  Min halskæde.  Snart  i  hvert  fald.  Han 
virker ikke særlig vaks, dværgen. Sidder der, med 
piben  i  munden  og  læser  i  en  lille  dum  bog. 
Hvorfor sidder han der,  med sådan et selvsikkert 
smil.?

Jarcho van de Hoog
Dværgens lejesoldat og livvagt. Hyret til at bevogte 
Halskæden med livet. Fjols... han sidder der og ser 
så vagtsom ud. Men også han døjre under varmen. 
Selv  med  hans  elverblod  i  årene  har  han  også 
svagheder. Jeg skal bare finde dem først. Men jeg 
håber dog ikke at han bliver et problem for mig, 
det ville være en skam hvis jeg var nød til at skaffe 
ham af vejen.

Thorgall Xalfax
Min og Sinnas livvagt. Fars påhit.  Guderne prise. 
Jeg ved ikke hvad der fik far til det. Men timeingen 
er perfekt. Jeg har ikke fortalt Thorgall om Rarjohn 
og mine gældsproblemer, men jeg tror at han kan 
fornemme at jeg er nervøs. Han er trods alt elver, 
og efter hvad jeg har hørt, er elvere i besiddelse af  
indtil flere ekstra sanser. Han sidder hele tiden og 
holder øje med mig. Passer på mig. Måske hvis han 
er  dygtig  nok  kan  han  klare  de  mænd  Rarjohn 
sender efter mig. Jeg føler mig rolig i hans nærvær, 
men  Sinna  kan  ikke  lide  ham,  hvorfor  egentlig 
ikke?

Sinna Haufenbraun
Min  elskede  søster.  Hun  forstår  mig  ikke.  Hun 
sidder der nok så yndigt, letpåklædt, svedende. Jeg 
tror aldrig hun ville forstå hvis jeg fortalte hende 
om mit alias; Harfakus. Hun og hendes fjanterier. 
Hun er  altid  så  munter og afslappet.  Hvorfor er 
hun så tit væk hjemmefra?. Hvor er hun henne?. 
Gad  vide  om  hun  spiser  nogle  af  de  forbudte 
svampe eller ryger græs. Hun er altid helt oppe at 
køre.  Hvad er hun på?  Jeg har nok ikke talt  så 
meget med hende på det sidste. 

Fætter Sinbard.
Sir  Sinbard  som han  så  stolt  vil  kaldes.  Han  er 
virkeligt blevet til  noget.  Han er en virkelig helt. 
Kejserridder og det hele. Sider stolt i hans rustning, 
på trods af  varmen. Næ, han er ikke en der pjatter 
rundt. En skam at han er så stiv i traditionerne og 
hans æresbegreber.   Ellers  ville  han sikkert have 
været godt at spille med.  Han er i hvertfald en der 
aldrig ville snyde eller bluffe.”

“Pyh  ha...  varmen  er  rigtig  slem.  Men nu  er  vi 
heldigvis også snart fremme. Det bliver også rart at 
komme ud af  den forfærdelige karet.  Jeg er helt 
øm bagi. Men så, nå jeg har tjekket huset og dets 
omgivelser ud, kan jeg gøre klar til at mit alias kan 
slå til. På bryllupsnatten når alle gaverne er blevet 
afleveret  kan  jeg  slå  til,  som  swashbuckleren 
Harfakus,  og nu også  listetyven Harfakus.  Og så 
kan jeg betale Rarjohn.
Hemm...  gad  vide,  hvis  jeg  nu  stjæler  for  4000 
Donnerhans af  værdi om Rarjohn så ikke vil  gå 
med til et kvit eller dobbelt spil. Jeg ved at jeg er 
heldig. Jeg ved at jeg kan klarer det i ét slag. Bare ét 
rul med terningen. Jeg ved at jeg kan. Bare ét rul 
med terningerne til. Bare ét... “
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Lydias bryllup: Spilpersoner

Fætter Jannic: Side 3 af 3

Til Harfakus.

Min Ven! Tak for spillet, det var en fornøjelse at spille med dig 
unge mand, men som du sikkert nok selv ved, fik vi jo ikke afregnet 
efter vores sidste spil. 
Hvis jeg ikke husker meget galt, så endte det med, at du skylder mig 
2.000 Donnerhans. To-tusindene af kejserens bedste guldmønter.
Og nu... min unge ven, vil jeg have mine penge. Alle mine penge.
Jeg ved hvem du er. Jeg ved hvor du bor. Du kan ikke gemme dig 
hjemme hos din rige købmandsfar for altid. Jannic. Det er jo dit 
navn Ikke? Jannic Haufenbraun. I familie med én af kejserrigets 
rigeste købmænd. 
Jeg har fået mig fortalt, at du skal til et bryllup snart. Din kusines 
bryllup. Hvad ville være en bedre ramme end selveste bryllupsaften 
for tidsfristen for betalingen. Så må du jo selv om du vil “låne” 
pengene af de andre bryllups gæster eller skaffe dem på anden vis. 
Jeg vil  sende  nogle  af  mine mænd til  brylluppet  for  at  lykønske 
bruden og for at hente de penge du skylder mig.
Prøv ikke at snyde mig, Jannic. Jeg har forbindelser, og jeg vil ikke 
være bange for at bruge dem, hvis du ikke betaler.
Du ville jo ikke gøre din familie ked af det ved at starte en tragedie 
på din egen kusines bryllup, vel? 

Med ønske om en fornøjelig bryllupsfest.

Fyrst Rarjohn d. IV af Austenburg



Lydias Bryllup
Sir Sinbard Zarrellaton

Illustreret af:
Selina Kyle



Lydias Bryllup: Spilpersoner

Race: Human Alignment: Lawful Neutral
Class: Fighter Level: 5
Sex: Male Age: 29
Height: 181 cm Weight: 70 kg

STR: 15 INT: 12
DEX: 11 WIS: 11
CON: 16 CHR: 17

Open Doors:     8 Bend Bars/Lift Gates:  7 %
System Shock:  95 % Resurrection Survival: 96 %

Hit Points: 51 Saving Throws
Wounds: paral./poison 11

rod,staff,wand 13
petr./polym. 12

breath weapon 13
spells 14

Melee Combat:
Weapon #ATT THAC0 Damage Speed
Langsværd +3 3/2 12 1d8+6 2

Missile Combat:
Weapon #ATT THAC0 Damage Speed
Armbrøst 1 16 1d6+1 7

Armor Class:        2      

(Chain Mail w. Plate AC 4, Single Weapon Style +2)

Weapon Proficiencies:
Long Sword (SP), Single Weapon Style (SP×2), Light 
Crossbow

Non-Weapon Proficiencies:
Poetry (10), Singing (17), Horse Riding (11), Etiquette (17), 
Disguise (16), Reading/Writing (13)

Udstyr:
Brystplade,  ringbrynje,  barbersæbe,  ragekniv, 
armbrøst (m. 15 bolte),  mørkeblå kappe,  sort kappe 
m.  hætte,  sort  halvmaske,  sort  kofte,  sorte  tights, 
ridestøvler, dragkiste.

Særligt Udstyr:
Langsværd +3: En gave fra hans far, som han fik efter 
at  have  bestået  grunduddannelsen  i  den  Kejserlige 
Envirônske Garde med udmærkelse.
Dagbog: Sinbard fører en dagbog,  hvori  han skriver 
om  sine  natlige  udflugter.  Han  har  desuden  en 
omfattende samling af egne digte i bogen.
Chamilles Broche: En magisk broche, der efter sigende 
skulle  beskytte  en  kriger  i  kamp.  En  gave  fra  hans 
kusine Lydia, og derfor bærer han den altid.

Penge:
25 Kejser (pp)
42 Donnerhans (gp)
23 Gertomariner (sp)
19 Kistor (cp)

Hjemby: Rostenburg
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Lydias Bryllup: Spilpersoner

Sir  Sinbard  er  brudens  fætter  og  ridder  i  den 
Kejserlige  Envirônske  Garde.  Men  under  den 
regelrette,  nøgterne,  loyale  ridders  overflade  ulmer 
lidenskaben. Om natten,  når hans vagt er overstået,  
skifter  han til  sit  alter  ego:  Pierre Populanski -   en 
fattig digter, der klædt i sort forfører ungmøer og gifte 
kvinder.  Pierre  er  efterhånden  kendt  vidt  omkring 
som  en  stor  elsker,  men  endnu  kender  ingen  hans  
sande identitet.

Oh, Lydia min elskede… var vi dog blot… kunne vi 
dog blot… Nej! Jeg kan altså ikke koncentrere mig i 
den varme. Nå, rolig nu. Det var dog ekstremt så træt 
jeg er i dag. Hvad må de andre dog ikke tænke, som 
jeg sidder her og gaber? Vågn op Sinbard! Du bliver 
nødt til  at  være frisk til  i  aften.  En eftermiddagslur 
ville gøre godt, men først skal vi lege ‘kom fremmede’ 
med familien – og Lydia, åh Lydia.
Tag dig sammen Sinbard dit gamle læs! I eftermiddag 
skal  du  være  Sir  Sinbard,  familiens  stolthed  – 
kejserridderen.  I  aften,  først  i  aften,  kan  du  være 
alene med Lydia og… føre hende bort. Langt væk fra 
dette  gudsforladte  sted,  til  et  sted hvor vi  kan blive 
gamle sammen, løst fra det truende åg af  et ægteskab 
som ingen ønsker. Åh, Lydia!
Fjernt fra ridderordenens strenge, gammeldags påbud, 
der kvæler hver en romantisk spire i de unge mænd, 
der indskrives under Kejserens faner af  deres åh så 
stolte  familier,  der  blot  ånder  lettet  op,  når  de  ser 
deres  søn  ride  bort,  for  aldrig  mere  at  være  den 
samme.
Nogle  gange  tror  jeg,  at  adelen har  kvalt  sig  selv  i 
vores traditioner. Vi har glemt at elske, vi har glemt de 
lidenskaber  som  vores  velstand  hviler  tungt  på. 
Traditionerne  er  som  et  tungt  stenalter  og 
kærligheden er den blomst, der langsomt bliver kvalt 
og visner i dets skygge.
Kunne jeg dog bare være Pierre for altid, eller endnu 
bedre: lade Pierre og Sinbard smelte sammen igen og 
blive til  én person, der kan leve livet fuldt ud! Men 
gang på gang har modet svigtet mig, når jeg har villet 
trodse  min familie  og min kaptajn,  og den kedelige 
Sinbard,  uden  lidenskab  og  kærlighed,  er  vendt 
tilbage.
Ind imellem ville  jeg ønske det  var overstået.  At jeg 
bare  lå  stille  i  min grav og  spekulerede på hvilken 
gravskrift  min  familie  havde  givet  mig.  „Her  hviler 
Sinbard Zarellaton – hvem helvede han så end er”.
Av for… den her karettur gør mig mere øm bagi, end 
en uge til hest. Måske skulle jeg alligevel være redet 
alene?  Men  så  havde  jeg  jo  ikke  kunne  passe  på 
halskæden. Åh jeg er sikker på at den vil klæde hende, 
selvom  den  er  prangende  og  Lydias  skønhed 
overstråler selv de klareste ædelsten.  Men mon ikke 
dværgen selv kunne passe på den? Han ser godt nok 
ikke helt ung ud, men hvem kan alligevel gætte på en 
dværgs alder? Måske bryder han sig ikke om det. I så 
fald forstår jeg ham, aldrig har jeg svunget mit sværd i 
kamp,  uden  at  føle  ubehaget  og  kvalmen  komme 
strømmende. Men ak, militæret er uden nåde, og nu 
ser jeg oftere blod uden at væmmes. Åh lad mig ikke 
blive kold for andres lidelser. Lad mig ikke blive som 

de  gamle  riddere.  Så  lad  mig  hellere  blive  som 
dværgen, der kan sidde så roligt med en pibe tobak og 
lade tankerne flyve, mens han læser i en bog!
Og dog har han hyret en vagt. Selvom hans syn ikke 
kan være det bedste siden han bruger briller, er selv 
den  læsende  dværg  ikke  blind  for  verdens 
ubarmhjertighed.
En lejesoldat  har  han hyret.  Tænk sig  at  leve  af  at 
dræbe  andre,  selvom  det  er  for  at  beskytte  sin 
arbejdsgivers liv. Dog kunne jeg ikke selv leve med at 
dræbe og dog hvis det var for at beskytte mine kære, 
dem jeg elsker. Men som ridder har jeg selv intet valg. 
Vi  skal  dræbe,  også  selvom  det  kan  synes  uden 
mening. Engang væmmedes mine kammerater lige så 
meget som jeg over at skulle dræbe, men nu siger de, 
at de forstår hvorfor de må gøre det. Jeg skal se det 
store billede siger de. Jeg forstår dem ikke. Jeg ønsker 
ikke at se noget stort billede,  hvis det er malet med 
blod.
Min kusine Sinna ser dog umådeligt levende ud i dag. 
Hun har tydeligvis fået det meget bedre de sidste par 
år. Men stirrer hun ikke lidt rigeligt på lejesoldaten? 
Er hun lun på dværgens beskytter? Det undrer mig 
egentlig ikke, hun har på det seneste været mere end 
bare lun på næsten alle hankønsvæsner. Hun skal vist 
prise  sig  lykkelig  for  at  hendes  far  ikke  har  nogen 
gifteplaner for hende.
Det undrer mig i øvrigt, hvorfor vi absolut skulle have 
endnu en vagt med på rejsen. Han virker dygtig nok, 
selvom han er  lidt  reserveret.  Og hvorfor  en elver? 
Underligt i øvrigt at tænke på en af  poesiens folk som 
lejesoldat. Måske er han et klogere valg af  livvagt en 
jeg først troede. En som vogter livet og føler det som 
ingen andre levende væsner føler det, vil måske være 
mere blid end et brutalt menneske, der blot vil tænke 
på sin gage?
Men hvor er det dog rart at se min fætter Jannic igen. 
Hvis  jeg  skulle  leve  op  til  familiens  forventninger, 
burde jeg vel foragte ham, men sandheden er at jeg 
faktisk  beundrer  ham.  Jeg  ved  han forsøger  at  leve 
livet, selvom han ikke har haft det nemt. Alligevel er 
jeg bange for at familien skal ødelægge ham således 
som den har ødelagt mig. Han virker meget ældre og 
mere bekymret end sidst jeg så ham. Måske skulle jeg 
prøve at tale med ham? Og dog, et brev vil nok være 
mere diskret, hvis ikke familien skulle fatte mistanke 
om mine planer for mig og Lydia. Åh, behøvede vi dog 
ikke at holde vores kærlighed skjult!
Måske vil Jannic hjælpe mig med at komme væk med 
Lydia. Han kunne jo tage med? Se så kunne det nok 
være vores kære familie fik noget at tænke over.
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Lydias Bryllup: Spilpersoner

Sandrilica “Sinna” Haufenbraun

Race: Human Alignment: Lawful neutral
Class: Preist Level: 5
Sex: Female Age: 25
Height: 177 cm Weight 61 kg
STR: 09 INT: 15
DEX: 16 WIS: 17
CON: 14 CHR: 17
Open Doors: 5              Bend Bars/Lift Gates:  2%
System Shock: 88%       Resurrection Survival: 92%

Hit Points:      32 Saving Throws
Wounds: paral./poison 9

rod,staff,wand 13
petr./polym. 12

breath weapon 15
spells 14

Melee Combat:
Weapon # ATT THAC0 Damage Speed
Stiletto: 1 18 1d3/1d2 1
Daggert: 1 18 1d4/1d3 1

Missile Combat:
Weapon #ATT THAC0 Damage Speed
“Arm” slynge: 1 17 1d4+1/1d6+1 5
Mini boomerang: 1 17 1d4/1d3 5

Armor Class:      8       (Ingen rustning)

Weapon Proficiencies:
Stiletto/Daggert
Slynge
Kastestjerne

Non-Weapon Proficiencies:
Etiquette. (Cha+0, 17)
Dancing. (Dex+0, 16)
Massage (Int+0,15)
Sexual knowledge (Int-2, 13)
Astrology (Wis-2, 15)
Herbalism (Int-1, 14)
Religious Meditation (Wis -3, 14)

Quicks:
Hjemand: Trentiel
Hjemby: Rostenburg
Lillebror: Jannic Haufenbraun
Kusine: Lydia Zarellaton
Fætre: Brennan Z. og Sinbard Zarrellaton.

 

Gudinde: Alanoun
Alanoun er en gudinde primært tilbedt af  kvinder. 
Hun  står  for  frugtbarhed,  kærlighed  og  sex. 
Gudindens kræfter bliver trukket fra den magi der 
findes i følelserne af  kærlighed, forelskelse, begær 
og seksualdrift. 

Special skills:
Hver gang præstinden udfører et lille ritual, et der 
inkludere  præstindens  hellige  symbol,  og  en  del 
andre  magiske  symboler,  kan  hun  trække  på 
kræfterne fra nyforelsket par, eller mennesker der 
dyrker sex.
Klares et  “Religious  Meditation” check efter dette 
ritual.  får  præstinden  evnen  til  at  kaste  1d4+2 
ekstra 1.+2. levels spells,
1d2+1 ekstra 3.+4. levels spells.

Udstyr:
Let  sommerkjole,  Stiletto  (Som  hår-spænde), 
Daggert  i  støvlen,  2  Mini-boomeranger  af  metal 
(Som øreringe), “Arm” Slynge. (Læderslynge bundet 
om armen som armbånd/smykke),  Støvler,  Sæbe, 
parfume,  rosenblade,  vievand,  blæk,  diverse 
smykker, samt en stor, stor rejsekuffert med tøj. 

Særligt Udstyr:
3  Kærlighedsdrikke.  (Gør  at  den  person  der 
indtager en drik bliver vildt forelsket i  den første 
person  af  modsatte  køn  vedkommende  ser,  samt 
sætter seksualdriften voldsomt i vejret.)
Helligt  Symbol.  (Nulissas  symbol;  kan  bortmane 
udøde, samt bruges til mange af sektens ritualer.)

Penge:
20 Kejser (pp)
58 Donnerhans (gp)
20 Gertomariner (sp)

Spells:
1. level (3)
o o o Bless
o o o Combine
o o o Command
o o o Cure Light Wounds
o o o Divine sexual experience 1)

o o o Kiss of sleeping 2)

2. level (3)
o o o Enthrall
o o o Hold person
o o o Repair virginity 3)

o o o Slow Poison
o o o Skank 4)

3. level (1)
o Charm male creature 5)

o Power word strip 6)

o Sex slave 7)
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Lydias Bryllup: Spilpersoner

Sinna er brudens kusine og storesøster til  Jannic.  
Sinnas  forældre  har  et  meget  dårligt  forholdt  til  
Lydias far. Det udspringer sig i at Keron, Lydias far,  
i  en  tidlig  alder  gjorde  sig  uvenner  med  Sinnas  
morfar  og  forlod  familien.  Lydia  har  dog  et  par 
gange,  leget  sammen med Sinna,   Jannic og også 
hendes fætter Sinbard. Det er derfor at det kun er  
Sinna, Jannic og Sinbard  der er inviterede med til  
brylluppet.  Keron  ville  simpelthen  ikke  inviterer  
sin egen far og sine egne søskende.
Sinna  er  som  den  ældste,  repræsentant  for  
familien,  og  skal  overrække  den  2500  gm  dyre 
halskæde  som  hedes  morfar  giver  Lydia  i  
bryllupsgave.
At Sinna også har en hemmelig opgave er der ingen 
af  de andre der ved. Hun har som medlem af  en  
kærlighedssekt, under sit alias; Kærlige Sukkerfugl,  
fået  tildelt  en  mission.  Hun skal  trække  magiske 
kræfter fra det unge elskende brudepar.  

“Dejlig  varme.  Vidunderlig  varme.  Den  tænder 
mig, giver mig krafter. Nydelse. Jeg elsker at se de 
andre sidder her, i karreten, og svede. Mærke deres 
varme kroppe. Lugte dem.”

“Det  er  fantastisk  at  mærke  hvordan  karreten 
bumper op og ned. Jeg kan mærke det i hele min 
krop. Det får mig til  at tænke på i morgen aften. 
Bryllupsnatten.  Alle  de andre er nogle  fjolser.  De 
kender  ikke  til  kærlighedens  sande  kraft.  Kender 
ikke til den stærke magi der er bundet i elskoven. 
Men det gør jeg. Jeg har mærket elskovens sande 
krafter. Jeg har trukket magien fra den.  Følt rusen 
af kærlighed fra et ungt nyforelsket par.”

“De følelser der er bundet i kærlighed og elskov er 
vidunderlige.  Sekten ved det. Jeg ved det  Det andre 
er blot nogle fjolser der går glip af  alt det gode i 
livet.”

“Jannic, min elskede lillebror. Se ham engang, sidde 
der  i  al  hans  overfine  tøj.  Hvad  ved  han  om 
kærlighed?.  Om  elskov?.  Jovis,  har  han  da  gjort 
sine erfaringer, men derfra og så til at mestre det. 
At  kunne  tilfredstille  en  kvinde.  Ak,  han  er  så 
uvidne,  så  udeforstående.  Måske  hvis  han  lærte 
elskovens  sande kunst,  ville  han blive  mere glad. 
Komme i bedre humør. Hvad er det egentlig der gør 
ham i så dårligt humør. Helt ærlig,  vi er jo på vej 
til et bryllup, ikke en begravelse. Måske skulle jeg 
hælde en af  mine  kærlighedsdrikke på ham,   så 
han kunne få noget andet at tænke på…”  

“Dværgen.  Donnen.  Han  er  ulækker.  Har  ingen 
sexappeal.  Helt  ærligt,  så  tænder  jeg  ikke  på  en 
afstumpede  mand,   med med et  fedtet,   ulækket 
skæg. Men han er god til hans job. Han laver nogle 
virkelige flotte smykker.  Jeg bryder mig bare ikke 
om hans  mentalitet.  Altid  så  bedrevidne.  Altid  så 
klog. Så sidder han der med hans grimme smil, på 
hans fede fjæs. Hvad er han så glad for. Det er jo 
ikke ham der skal giftes.”

“Jarcho van de Hoog,  han er derimod interesant. 
Donnens lejesoldat. Han er en virkelig smuk mand. 
Det er tydeligt at se at der er elverblod i hans åre. 
Jeg  håber  at  det  var  kærlighed  der  bragte  hans 
forældre  sammen  og  ikke  en  simpel  menneske 
krigers  voldtægt  af  en  elverpige.  Han  ser  meget 

intelligent ud. Han ligner slet ikke en der er dum 
nok til tjene til livet som lejesoldat.”

“Fætter  Sinbard.  Sir  Sinbard som han så stolt  vil 
kaldes.  Familiens fjols. Han er den mest uroman-
tiske af  dem alle. Tænk engang. Han har valgt at 
blive Kejserridder. Hæder og Ære, frem for Lyst og 
Liv.  Gad  vide  om  han  overhovedet  har  været 
sammen  med  en  kvinde?.  Om  han  overhovedet 
kan?. Jeg tvivler.  Næ, det eneste der tæller for ham 
er hans rustning og hans sværd. Det er sikkert også 
det eneste jern han har haft på.”  

“Thorgall Xalfax, fars påhit. En livvagt for mig og 
min bror,  af  elverblod.  Som om vi  ikke kan tage 
varer på os selv. Jeg kan i hvertfald godt. Med de 
krafter som Sekten har skænket mig. Og dog. De er 
jo hemmelige.  Hverken far eller Jannic kender til 
dem,  og  slet  ikke  Thorgall.  Det  er  vel  også  mest 
Jannic han skal passe på.  Det  er altid  Jannic der 
kommer galt af  sted. Det er også Jannic, han hele 
tiden sidder og stirre på. Som om han forsøger at 
kigge igennem ham. Underligt.  Jeg ved ikke hvad 
det er der får denne elver til  at  være villig til  at 
offre sit eget liv for at redde mit og Jannics. Penge? 
Ære? Elvere  er  nu engang mærkelige.  Ham her  i 
særdeleshed. Jeg ville ikke betro ham mit liv.”

“Den  officielle  opgave,  ja  den  må  jeg  jo  ikke 
glemme. Jeg er jo nød til at repræsentere min del af  
familien.  Siden  at  mine  forældre  ikke  er  blevet 
inviteret med til brylluppet. Det er en skam at der 
er så ondt blod mellem mor og morbror Keon. Jeg 
forstår ikke hvad der fik Lydias far til at vælge at 
leve så isoleret på savannen. Afsondret fra resten af  
familien, men det havde vist noget med morfar at 
gøre. Nå, men jeg er en stor pige nu, og jeg har et 
ansvar.  Tænk  at  morfar  virkelig  ville  lade  mig 
overrække  den  værdifulde  halskæde  som  er  en 
gave fra vores del af  familien. Lydia bliver ovenud 
glad når hun ser det vidunderlige mesterværk som 
Donnens  har  været  med  til  at  skabe.  Ikke  noget 
under at både Donnen selv og hans lejesoldat skal 
rejse med som eskort. Tænk hvis den bliver stjålet. 
Så mange tusinde Donnerhans som den er værd. Ja, 
derudover ville  både Donnens og hans lejesoldats 
hoved  rulle,  da  de  har  til  opgave  at  bevogte 
halskæden med livet. Også fætter Sinbard. Det fjols. 
Han  lovede  morfar  at  han  ville  vogte  halskæden 
med sit  liv.  Forhåbentlig  kommer det  slet  ikke så 
vidt.  Sikkerheden  er  jo  i  top.  Donnen  passer  på 
halskæden  hele  tiden.  Det  eneste  tidspunkt  den 
bliver taget frem, er når Lydia skal have den på er 
lige inde brylluppet. Jeg glæder mig til at se hende 
stråle  som  en  sol,   med  den  på.  Måske  kan  jeg 
tække på magien fra hendes lykke. Hvem ved. Det 
eneste der er sikkert er at jeg først er løst fra min 
officelle  opgave  når  Lydia  ceremonielt  har  fået 
overrakt halskæden som en formæld gave fra mor, 
morfar og morbror Lanando. Først da, når dette er 
sket, kan jeg trække mig tilbage, og fokusere på min 
uofficelle og hemmelige opgave. Jeg må sørge for at 
være velforberedt på rutialet som skal udføres på 
bryllupsnatten. 
Der er intet der må gå galt. På bryllupsnatten slår 
mit alias, “Kærlige Sukkerfugl”, til.
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Lydias Bryllup: Spilpersoner

Nye formularer:

Disse formularer er lånt fra/inspireret af The 
Complete Guide to Unlawful Carnal Knowledge for 
Fantasy Role-Playing Games. Dette er på ingen 
måde et forsøg på at tage æren fra de personer, der 
har bidraget til dette værk med nedenstående. Det 
skal blot betragtes som en respektfuld anerkendelse 
af deres fine indstats. 

1) Divine Sexual Experience
(Divination)
Level: 1
Range 10 yards
Components: V, S, M
Duration: Special
Casting Time: 1
Area of Effect: One person
Save: None

Når denne formular kastes, tages et glas med vand 
og en dråbe blæk dryppes forsigtig i, mens præsten 
koncentrerer sig om recipienten. Den procentdel af 
vandet, der forbliver klart er recipientens ‘renheds-
tal’. Jo renere, jo mere uskyldig.

2) Kiss of sleeping   
(Enchantment/Charm)
Level:1
Range: Touch
Components: S
Duration: 1 round/level
Casting Time: 1
Area of Effect: One creature
Save: None

....skal kysse modtageren, som skal være istand til 
at modtage kysset (dvs. ikke i kamp). Efter kysset 
falder modtageren i en dyb, komatiøs søvn. 
Lussinger og fysisk skade kan vække den sovende, 
men almindelig støj kan ikke.

3) Repair Virginity
(Healing)
Level:2
Range: Touch
Components: S, M
Duration: Permanent (indtil I-ve’-nok)
Casting Time: 2 turns
Area of Effect: One person
Save: Special

Denne formular kan give recipienten en tilstand af 
fysisk jomfruelighed. Dog, skal recipienten slå 
Afværgeslag mod Spell. Hvis det klares bibeholdes 
alle sexuelle erfaringer.., hvis det fejles forsvinder 
alle erfaringer, der er blevet gjort siden uskylden 
forsvandt første gang. Recipienten vil være jomfru i 
alle religiøse/magiske henseender.

4) Skank
(Enchantment/Charm)
Level: 2
Range: Touch
Components: V, S
Duration 5 rounds/level
Casting Time: 1
Area of Effect: Creature touched
Save: Neg.
Denne formular forvandler en uskyldig, sød person 
til en vild og gal nymfoman...så længe formularen 
virker.

5) Charm Male Creature
(Enchantment/Charm)
Level:3
Range: 10 yards
Components: V, S
Duration: Special (se PHB132)
Casting Time: 4
Area of Effect: One male creature
Save: Neg.

Denne formular skal kastes af en kvinde og virker 
på alle hankønsvæsner, uanset race (selv Elveres 
normale resistens virker ikke).  Borstet fra det 
virker den præcis som Charm Person (PHB132).

6) Powerword,  Strip
(Enchatment/Charm)
Level: 3 (for Alanoun præster)
Range 10 yards/2 levels
Components: V
Duration: Instantaneous
Casting Time: 1
Area of Effect: One person
Save: None

Denne formular får en person til at tage alt sit tøj 
og udstyr af, så hurtigt som de overhovedet kan.

7) Sex slave
(Enchantment/Charm)
Level: 3
Range: 10 yards
Components: V, S
Duration: 1 day/level
Casting Time: 3
Area of Effect: One creature
Save: Neg.

Denne meget magtfulde formular reducerer et 
levende, tænkende individ til en sexgal, nymfoman 
sex slave, hvis eneste interesse er at tilfredsstille sin 
hersker/-inde. Når formularen ophører med at 
fungere vil personen huske alt, der er 
hændt....Denne formular er indiskutabelt ond.
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Kusine Sinna: Side 4 af 4

Til Kærlige Sukkerfugl.

Det er kommet Os for øre, at den frugbarlige frøkenen, er blevet hidkaldt til frøkenens egen kusines 
bryllup.
Da vi i  Vor Frugtbarhedssekt, jo  er udmærket klar over, at en åndelig forening er et  af  de mest 
udbytterige ritualer, som vores sekt kan trække kræfter fra, er det hermed blevet pålagt Dem, Kærlige 
Sukkerfugl, den ærefulde opgave, det er at trække magiske kræfter fra brylluppet. 

Da De jo er én af vores mest betroede og elskede  frugtbar- og kærlighedspræstinder er det med stor 
fornøjelse, at Vi pålægger Dem opgaven. 

Ydermere ved Vi jo, at store magiske kræfter også kan trækkes på selve bryllupsnatten, hvor den unge 
uerfarne  brud  skal  prøves  udi  kærlighedens  vidunderlige  verden.   Også  her  forventer  Vi,  at  De, 
Kærlige Sukkerfugl, vil være klar til at trække på den magiske kraft som et elskende par udgør.

Til at hjælpe Dem med deres fortrolige formål, får De hermed udleveret 3 stks af sektens stærkeste 
kærlighedsdrikke. Hvis alt går galt og brudeparret mister lysten på brudenatten, så sørg blot for at de 
indtager en sådan kærlighedsdrik, og de vil kunne blive ved hele natten.

Vi håber, at De vil have stor fornøjelse og nydelse ved udførelse af opgaven.

Med kærlige hilsner. 

Frugtbarhedssektens ærværdige Moder. 

“Modne Solfrugt”
  



Lydias Bryllup
Thorgall Xalfax

Illustreret af:
Selina Kyle



Lydias Bryllup: Spilpersoner

Thorgall Xalfax
Race: Elf Alignment: Neutral Evil
Class: Assassin Level: 5
Sex: Male Age: 126
Height: 177 cm Weight 66 kg

STR: 15 INT: 14
DEX: 19 WIS: 15
CON: 14 CHR: 14

Open Doors: 8              Bend Bars/Lift Gates: 7 %
System Shock: 88%       Resurrection Survival: 92%

Hit Points:       25 Saving Throws
Wounds: paral./poison 12

rod,staff,wand 12
petr./polym. 11

breath weapon 15
spells 13

Melee Combat:
Weapon # ATT THAC0 Damage Speed
Kortsværd: 1 18 1d6/1d8 0
Handske(h)’: 1 18 1d6/1d4 0
Handske(v)’: 1 20 Speciel 4
Kastekniv (stik) 1 18 1d2/1 1

Missile Combat:
Weapon #ATT THAC0 Damage Speed
6 Kasteknive 3 15 1d4/1d3 0
Kortbue 2 14 1d6/1d6 3

Armor Class:      6       (Ingen rustning)

Weapon Proficiencies:
Kortsværd, Daggert, Kastekniv, Ambidexterity

Non-Weapon Proficiencies:
Tightrope Walking (19), Blindfighting,  Trailing 
(19), Voice Mimicry (14), Tumbling (19), 
Herbalism (13).

Thief Abilities:
Pick Pockets 40 Move Silently 82
Open Locks 47 Hide in Shadows 57
Find Traps 40 Detect Noise 42
Read Lang. 5 Climb Walls 72

Specielle Færdigheder:

Backstab: Når  Thorgall  stikker  et  offer  ned 
bagfra uden, at offeret ved han er der får han 
en Angrebsbonus på +4 og den skade angrebet 
normalt ville give ganges med 3.

Infravision: Som  Elver  har  Thorgall  20m 
Infravision og kan således se  varmekilder,  så 
som levende kroppe i totalt mørke.

Ambidextrous: Højre  eller  venstre  hånd? Det 
er fuldstændig ligegyldigt. Hvorfor ikke begge 
to? Med denne færdighed, kan man holde et 
våben  mindre  end  et  langsværd  i  begge 
hænder uden den sædvanlige straf  (Thorgall’s 
høje Dexterity udligner evt. minusser).

Magic  Resistance: Thorgall  Xalfax’  elverblod 
gør  ham  90%  resistent  overfor  Sleep- og 
Charm-relateret magi.

Equipment:
Kortsværd;  6  kasteknive;  Den  Sorte  Hånd;-
handsker  (se  nedenfor);  knivbælte;  rejsebrev; 
ransel; skiftetøj; 2 doser Gift1: Injiceres,  Save 
vs. Poison eller dø af  feber & dehydrering efter 
1d4 dage; 3 doser Gift2:  Indhaleres,  Save vs. 
Poison-2,  ellers  vil  alt  undtagen  fordøjelse, 
kirtler, hjerte og lunger ophøre med at fungere 
i  1d4 dage;  4  doser  Gift3:  Injiceres,  Save  vs. 
Poison eller tag 20 i skade efter 4d6 timer, hvis 
Saving Throw klares,  ½ skade.

Den Sorte Hånd: Thorgall modtog engang for længe 
siden  et  par  magiske  handsker  som  en  del  af 
betalingen for et snigmord. Det er disse, der siden 
har givet ham tilnavnet Den Sorte Hånd. Begge har 
en rune broderet med guld på håndryggen og de 
virker kun, når de begge bæres af  samme person. 
De  aktiveres  ved  at  lade  fingeren  glide  henover 
runen.  Når  den  højre  aktiveres,  mens  pege-  og 
langefingeren er strakt ud vil et sæt dirke vokse ud 
af  fingerspidserne,  klar  til  brug.  Hvis  alle  fem 
fingre er strakte, vil de smelte sammen og blive til 
et sort knivsblad, der ender i en spids. Den venstre 
handske  kan aktiveres  til  at  opsamle en gift,  når 
den hældes  ud i  håndfladen,  og  næste  gang den 
aktiveres  og  håndfladen  presses  mod  noget  vil 
giften  sive  ud  igen.  Hvis  en  gift,  der  virker  ved 
inhalering benyttes, kan denne bruges ved at holde 
offeret for munden med handsken. Modifikationen 
til  Angrebsslaget  for  at  ramme munden er  blevet 
medregnet.

Valuables:
Et  gældsbrev  på  200  Donnerhans 
(Haufenbraun)
Et gældsbrev på 1000 Donnerhans (Rarjohn)
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Thorgall Xalfax, alias Den Sorte Hånd
“Forbandede hede! Hvem andre end skadedyr, som 
dem  der  omgiver  mig  i  dette  øjeblik  kan  dog 
udholde  en  hede  som denne.  Ved  Karms  usleste  
smøger.  Stanken  af  deres  fedladne  og  uduelige 
kroppe er ved at kvæle mig.”

“Og så denne karet! Jeg skal ikke være sen til at  
sige,  at  jeg  har  været  i  behageligere,  mere 
smagfuldt  indrettede  -  for  ikke  at  sige  bedre  
affjedrede -eksemplarer,  end denne her ambitiøse  
jumpe! På den anden side, de forblev ikke alle lige  
dekorative efter, at jeg havde været på besøg i dem.  
Der var  faktisk en del af  dem, der flød med blod  
bagefter,  men kun dem, hvor kunden havde bedt  
om, at det skulle være sådan. Personligt hader jeg  
al det griseri. Det kan efterlade afslørende pletter 
på tøjet, men kunden har altid ret. I hvert fald de  
kunder, der betaler tilstrækkeligt til at have ret.”

“De andre sidder og døser i varmen. De skulle bare 
vide, at frøken Sandrilica´s livvagt, Thorgall Xalfax 
er den samme som “Den Sorte Hånd” højkvalitets - 
og højt  betalt  -  lejemorder.  Det  skulle nok holde 
dem vågne.  Ikke,  at  det  ville  hjælpe  dem noget,  
men alligevel...”

“Jarcho  van  den  Hoog,  er  officielt  en  kollega.  
Livvagt for den fede dværg. Halvelver og den eneste 
i denne gruppe, der kunne udgøre en reel trussel i  
kraft  af  sin  krigertræning.  Han  ser  mistænkeligt  
vagtsom ud. Men måske er det bare fordi han har  
svoret at stå inde for et eller andet tingeltangel med 
sit  liv.  Fjollet!  Det  er  oven  i  købet  en  offentlig  
hemmelighed,  at  listetyven  “Rotten”  er  ude  efter 
det smykke.  Hmm, jeg vil  ikke savne Jarcho, hvis  
det  lykkes  for  “Rotten”  at  stjæle  smykket.  Hvem 
ved, måske bliver jeg endda hyret til at tage mig at  
Jarcho. Jeg tror jeg ville give rabat i det tilfælde.”

“Dværgen  Donnen.  Guldsmed.  Det  forekommer 
mig,  at  alle  dværge  er  en  eller  anden  form  for 
smed. Han skulle efter sigende også være god til sit  
triste smede-arbejde. En typisk dværg altså. Heller  
ikke  på  udseendet  skiller  han  sig  ud:  Han  er  
lavstammet, skægget, fed, ulækker, har fedtet  hud,  
og på øjnene og næsen kan man tydeligt se, at han 
har drukket lidt for meget; og så ryger han. Som 
sagt,  en  typisk  dværg.  Ikke  de  store  mængder  
opmærksomhed værd.”

“Sir  Sinbard,  Kejserridderen.  Gisp!  Hvordan  kan 
han dog holde ud at sidde i den kakkelovn?! Nå,  
det ser nu også ud som han lider lidt. Han gaber og  
sidder uroligt. Når man ser på ham ved man med 
ét, at det er rigtigt, hvad der siges om riddere: De 
har ingen omløb i hovedet. Det hele koncentreres  
om arme og ben,  så  de  kan kæmpe bedre.  Hah!  
Hvis det skulle gå hen og blive nødvendigt, vil Sir  
Sinbard  ikke  være  den  første  ‘kakkelovn’  jeg 
´slukker ilden i´. Så kan han jo stå og virke nok så 
ædelmodig  og  retfærdig.  Al  det  ridderpjat  batter 
ikke meget mod en kniv, der ved hvor den skal hen.  
Og det ved Den Sorte Hånd!”

“Sandrilica,  eller Sinna som jeg har hørt hun vil  

kaldes. Ikke værst for et menneske, slet ikke værst.  
Gad  vide  om  jeg  ikke  mere  skal  virke  som 
anstandsdame end reel  livvagt for hende.  Hun er  
Jannic´s søster har jeg erfaret. Gad vidst  om hun 
kender hans lille hemmelighed? Sikkert ikke. Hun 
ser ikke alt for intelligent ud. Hun er nok som  unge 
frøkener  blandt  mennesker  er  flest.  Pjattet,  
barnlig...Menneskelig, så er alt vist sagt.”

“Jannic, det andet unge menneske jeg er hyret til at  
beskytte.  En  nydelig  ung  herre.  Cirka  180  høj,  
gennemsnitlig  af  bygning.  Eneste  våben  er  en 
kårde...og måske en lille fimsedaggert. Dyrt klædt  
på. Sikkert en damernes ven blandt sine egne. Han 
ser en smule jaget ud, blikket flakker, og al sveden 
på  hans  pande  skyldes  vist  ikke  kun  heden.  Det  
giver  altid  et  lille  pift  at  se  sit  mål  krympe  sig.  
Rarjohn, den adelige, der hyrede mig til at tage mig 
af  denne  laps  havde  ret:  Han  bliver  ikke  noget 
problem,  når - eller hvis - den tid kommer. Han 
har jo reelt lidt tid endnu til at betale gælden. Men 
hvis  ikke  Rarjohn  har  fået  sine  penge  på  selve 
bryllupsnatten, tja, så er det nat med Jannic. 
Jeg siger beroligende til  ham, at  han intet har at  
være nervøs for, så længe jeg er i nærheden.
Jeg må et kort øjeblik kæmpe for at holde et grumt  
smil tilbage.”

“Min  officielle  opgave er  jo  at  passe  på  de  to  
rigmandsbørn, Sandrilica og Jannic Haufenbraun. 
Deres bekymrede far hyrede mig til at passe godt  
på dem, når de nu skulle til deres kusines bryllup. 
Bah, de penge han betalte for det ville ikke engang 
være  nok  til  at  få  dem  slået  ihjel  hos  en 
professionel.  Sådan en som mig.  Heldigvis  er  der 
andre,  lidt mere rundhåndede folk,  der vil betale  
for  netop  det.  Gennem  de  sædvanlige  kanaler  
hyrede adelsmanden Rarjohn mig til at skygge en 
spillefugl, der kalder sig Harfakus, og dreje halsen 
om på den lille pipper,  hvis  den ikke hostede op  
med de penge den skyldte Rarjohn efter en uheldig 
aften.  Det  viste  sig,  at  denne  Harfakus  i  
virkeligheden  var  en  fyr  ved  navn  Jannic  
Haufenbraun. Samme dag hørte jeg en fugl synge 
om, at en adelstype Haufenbraun søgte en livvagt. 
Nuvel, jeg søgte, jeg fik tjansen og her er jeg. Jannic  
Haufenbraun  har  til  midnat,  på  sin  kusines  
bryllupsnat til at betale, hvis det ikke sker får det  
her bryllup en del større betydning for Jannic, end 
for  alle  de  andre.  Det  bliver  nemlig  hans  sidste  
fest...”   
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Jarcho van den Hoog
Race: Half-Elf Alignment: Lawful Neutral
Class: Thief/

Fighter
Level: 3/3

Sex: Male Age: 36
Height: 179 cm Weight 70 kg

STR: 16 INT: 16
DEX: 13 WIS: 11
CON: 13 CHR: 17

Open Doors: 9              Bend Bars/Lift Gates: 10 %
System Shock: 85%       Resurrection Survival: 90%

Hit Points:       26 Saving Throws
Wounds: paral./poison 13

rod,staff,wand 15
petr./polym. 14

breath weapon 16
spells 16

Melee Combat:
Weapon # ATT THAC0 Damage Speed
Langsværd: 1 17 d8+2/d12+2 5
Dagger (h): 1 18 1d4/1d3 2
Dagger (v): 1 19 1d4/1d3 2
Club 1 18 1d6/1d4 6

Missile Combat:
Weapon #ATT THAC0 Damage Speed
Dagger 2 18 1d4/1d3 2

Armor Class:      5       (Elven Chain Armor)

Weapon Proficiencies:
Long Sword (specialized), Dagger, Ambidexterity,
Two Weapon Style

Non-Weapon Proficiencies:
Read/Write (17), Blindfighting, Trailing (13), 
Disguise (16),  Hunting(10).

Thief Abilities (with/-out armor):
Pick Pockets 5/25 Move Silently 20/30
Open Locks 20/25 Hide in Shadows 15/25
Find Traps 25/30 Detect Noise 25/30
Read Lang. 15/15 Climb Walls 50/70

Special skills

Ambidextrous: Jarcho  har  evnen til  at  bruge 
begge  hænder  næsten  lige  godt.  Kombineret 
med Two weapon Style giver det ham kun -1 
til  Angrebsslaget  når  han  bruger  sin 
sekundære hånd.

Backstab: Selvom han ikke ynder at bruge den 
slags  metoder  kan  Jarcho  stikke  folk  ned 
bagfra,  og udover at  få  +4 til  Angrebsslaget, 
desuden også fordoble skaden.

Halvelver: Som  halvelver  har  Jarcho  10m 
Infravision,  dvs.  han  kan  se  varmekilder, 
såsom kroppe i mørke og dermed ‘se’ i mørke. 
Desuden  har  han  30%  Magisk  Resistens 
overfor Charm- og Sleep-magi.

Equipment:
Elven  Chain  Mail;  Langsværd;  4  daggerter; 
Potion of  Extra Healing; bæltetaske; rejsebrev; 
ransel;  skiftetøj;  lygte;  2  flasker  lampeolie; 
håndjern 

Valuables:
2 Kejser (pp)
12 Donnerhan (gp)
20 Gertomariner (sp)
11 Kistor (cp)
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Jarcho van den Hoog, alias “Høgen”
“Åh,  den hede!  Hvem der  dog bare  befandt  sig  i 
Aniqastra’s skyggefulde skove på en varm dag som 
denne.”

“Her  sidder  vi  så.  På  vej  til  et  betydningsfuldt  
bryllup,  en  fest  med  en  masse  betydningsfulde 
mennesker, med mange smykker og penge. Lige et  
sted hvor “Rotten” kunne finde på at slå til.”

“Nu har jeg jagtet den listetyv i snart et år, og jeg  
har været tæt på et par gange, rigtig tæt. Hver gang  
er det dog lykkedes den snedige rad at undslippe 
mig, men denne gang...Denne gang får jeg ham, det  
er jeg vis  på.  Jeg har den perfekte lokkemad,  jeg 
ved, at han vil komme og ligeså snart han prøver 
på noget, vil jeg være over ham. Som høgen over sit  
bytte. Som Høgen over Rotten.”

“Der er da andre værdifulde hoveder at bringe for  
den Kejserlige Domstol, skyldneren Harfakus skulle 
blandt andet siges at bevæge sig i disse kredse, og  
det  er  da  også  muligt,  at  lommetyven Raptus  vil  
være  at  finde  i  nærheden  af  en  sådan 
koncentration af  rigdomme,  men der er “Rotten” 
jeg brænder mest efter at fange. Bare at stå ansigt  
til  ansigt med ham ville jeg betragte som en halv 
sejr. At endelig se ind i øjnene på denne min mest 
værdige modstander.”

“Jeg  har  endog  indstillet  min  jagt  på  to  andre 
værdifulde  personager.  Den  sortsjælede 
snigmorder kendt som Den Sorte Hånd såvel som 
Renegaden, den mystiske navnløse Troldmand, der  
har  forbrudt  sig  mod  magiens  allerhelligste  love.  
Men det vil være det værd. “Rotten” er og bliver  
min mest udfordrende modstander.”

“Min  modstander  har  ikke  tidligere  vist  voldlige  
tendenser,  men hvad nu,  når  han bliver  trængt?  
For  det  bliver  han  denne  gang.  Vil  han  roligt  
overgive sig, eller vil han forsøge a kæmpe sig fri? 
Jeg må være beredt på lidt af hvert.”

“Hvis  jeg  dog  bare  vidste  noget  mere  om denne 
mystiske  person,  der  indtil  nu  ikke  engang  er  
racebestemt.  Selvom jeg er  overbevist  om,  at  han 
må være Elver. Men “Rotten” har holdt sig skjult i  
sit hul og har kun slået til, når dder ingen var til at  
bevidne hans udåder. Bare jeg vidste noget mere.”

“Men jeg ved, at han kommer til denne fest. Rygtet 
om smykket har allerede cirkuleret i underverdnen 
i flere dage, så “Rotten” kan ikke have undgået at  
have hørt om det. Han går lige i fælden. Jeg håber  
blot  ikke,  at  han  når  at  gøre  nogen  af  mine 
rejsefæller fortræd. Det vil ikke se godt ud på mit  
rygte.”

“Dværgen. Don Corlione,  den guldsmed,  der har 
lavet det kostbare smykke til brylluppet. En smuk 
kunstnerisk  sjæl.  Desværre  er  den  fanget  i  en 
aldeles  utiltalende  krop  med  et  mindst  ligeså 
utiltalende sind. Hvordan en så uskøn person som 
denne fede, fedtede dværg kan frembringe noget så 
smukt, som det smykke jeg officielt har ærklæret at  
beskytte med mit liv, er mig en gåde. Nå, men det  

kan  også  være  ligemeget.  Dværgen  og  smykket  
udgør alligevel ikke andet end lokkemaden i  min 
Rottefælde.”

“Kejserridderen, Sir Sinbard. Hvor må familien dog 
være  stolt  af  denne  unge  mand.  Tapper,  
ædelmodig,  dydig  og  loyal  overfor  Den  Gamle 
Orden.  Et  værdigt  og  stolt  menneske.  Der  har 
fortjent  at  være  det.  Desværre  ser  han  noget  
beklemt ud den gode ridder. Han savner måske sin  
trofaste ganger? Han ville nok hellere ride udenfor 
kareten, end sidde herinde og svede med os andre.  
Men han har ofret sig for at yde sine slægtninge,  
den  unge  Jannic  og  den  fagre  Sandrilica.  Rent 
apropos,  den unge  frøken sidder  og  kaster  nogle  
højst besyderlige blikke i min retning. Jeg må tilstå  
de bibringer mig en ekstra varme, der dog ikke er 
helt uvelkommen.”

“Sandrilica,  den  unge  frøken,  der  så  muntert  
foreslog os, at kalde hende Sinna. Jeg må tilstå jeg 
føler mig godt tilpas i hendes selskab, men hendes  
blikke  fremkalder  en  underlig  følelse,  der  
balancerer  mellem  glæde  og  ubehag.  Det  er 
tydeligt,  at  hun  glædes  på  sin  kusine  -  den 
vordende brud’s vegne. Jeg håber næsten, at jeg får 
tid  til  at  dele  lidt  af  denne  glæde  over 
festlighederne.”

“Jannic.  Sandr...Sinna’s  broder.  Den  unge  mand 
virker  noget  nervøs.  Næsten  i  en  sådan  grad,  at  
man skulle tro det var ham, der skulle giftes. Måske 
er han blot utryg ved store mængder, eller måske 
er han bange for små rum. Det kunne også være, at  
han  blot  er  pinligt  berørt  over  sin  søsters 
frimodighed.  Hans livvagt - en Elver - Elvinstarro  
vil jeg afgjort mene,  prøver at berolige ham.”

“Thorgall  Xalfax,  Elver-livvagten. Hans  blad-
tatoveringer i  ansigtet gør det klart,  at  han er af  
Elvinstarro-racen.  Vi  er  en  slags  kollegaer,  rent 
officielt. Selvfølgelig har jeg ikke hans erfaring som 
decideret livvagt, det er jo blot en facade, men jeg 
håber,  at  jeg  kan  regne  med  hans  hjælp  når  
“Rotten”  går  i  fælden.  Desværre  er  det  langtfra 
sikkert.  Det  virker  som  om  han  ikke  er  særligt 
begejstret  for  min tilstedværelse.  Det  skyldes nok 
mit blandede blod. Det er almindeligt blandt ‘rene’  
Elvere at have en foragt for os af blandet race.”

“Officielt er  min  opgave  at  beskytte  den  lille  
undermåler og smykket, og bevares, jeg vil da gøre  
alt for at afholde smykket fra at havne i de forkerte  
hænder.  Især,  fordi  den  eneste,  der  ville  kunne 
forhindre  det  er  min  elskede/hadede 
ærkemodstander,  den  mystiske  listetyv  “Rotten”.  
Jeg har det meste klar og så snart vi når frem vil jeg  
benytte  mig  af  min  status  som  ansvarlig  for  
sikkerheden til at snuse lidt rundt i villaen og prøve 
at forudsige “Rotten”’s træk. Det kribler allerede i  
mine fingre...”
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