
Witcher The Tabletop Roleplaying Game 

Curse of Sycorax 

 

ACT I 

 

Den Nilfgaardiska krigsmaskinen rullar obarmhärtigt fram genom de nordiska rikena. 

Ni flyr sydväst, mot Mahakam för undkomma kriget men vägen är lång och farlig. Ni kommer 

till en liten by vid namn Ashberg. Ett flertal kidnappningar har skett den senaste tiden och ni 

undersöker vad som ligger bakom. 

Det visar sig vara den nye lorden som ligger bakom. Han har lyckats lura ett troll att göra 

smutsgörat åt honom, tillsammans med byn lyckas ni få trollet på er sida och ni lyckas krossa 

lordens styre. Som tack får ni en karta med en hemlig stig markerad, en stig som skall leda er 

in i Mahakam. 

Ni har nu vandrat i ca 2 månader och snart skall ni vara framme vid den hemliga stigen, ni 

kan dock inte skaka av er känslan att någon eller något förföljer er. 

 

Spelarna kommer gåendes längst en grusväg när dem hör hästar närma sig framifrån. 

Dem flyr ut i skogen för undvika att bli upptäckta. Den Nilfgaardiska armen rullar förbi. 

 

Spelarna slår läger vid en urgammal alvisk ruin. 

Efter att dem ätit blir dem plötsligt anfallna av Scoia'tael, panik utbryter och dem slåss för 

sina liv. Plötsligt dyker en jätte upp och slår med ett träd, marken rämnar och rollpersonerna 

faller ned i ett stort hål. 

 

ACT II 

Dem faller ned i en underjordisk sjö där en stor klippa sticker ut över sjön. Dem simmar till en 

trappa som leder dem upp för klippan. Där ser dem en gång som går in i berget. Dem läser en 

text som står ristad i berget.  

“Va'en aep dhu an ess neén te, aine esse va aep taedh” 

(Journey to the dark and be not afraid, the light shall travel with you) 

 



Dem vandrar I kolsvart mörker I 1,5 dag innan dem kommer fram till en T-korsning. 

Där läser dem texten: 

 

“Va'en aep aine aen dhu, cáemm an salah me wedd, an  aine esse deien taedh treise” 

(Journey to the light from darkness, arrive and pray my child, and the light will give you 

vigour) 

 

Där blir dem attackerade av en Wraith som vandrar genom en vägg. 

 

Efter att vålnaden är besegrad så blir dem attackerade av en dödsvålnad som stryper dem med 

tentakel liknande kedjor. 

 

Vålnaden skrattar elakt och säger att dem ska dö för dem jobbar för Sycorax. 

Rollpersonerna försöker förklara att dem inte vet vem Sycorax är men vålnaden lyssnar inte. 

 

Plötsligt blir vålnaden träffad av en grönblå eld och försvinner. En mystisk man skriker att 

dem ska följa honom, vilket dem gör. 

 

ACT III 

Dem har blivit räddade av Victor (En mänsklig golem), tjänare till Sycorax. 

 

Sycorax (En Mage) är här nere för att leta efter ”Moongems” men blev attackerad av 

dödsvålnaden Avalon. 

Enda utvägen från grottorna är en portal som är inlåst i Sycorax labb.  

Victor berättar att Sycorax vill ha Avalons ben så att hon kan kontrollera henne. 

 

För att komma ut måste rollpersonerna hjälpa Victor att leta efter benet. 

 

 

 

 

 



Nere i grottorna kan rollpersonerna hitta följande: 

 

Ett snällt troll vid namn ”Hummel”, trollet bjuder dem på mat (giftigt) 

En smedja med verktyg som Craftsman kan använda 

Ingredienser till ”Moonbomb” 

Avalons rum med en dagbok där rollpersonerna kan läsa om vad som hände här nere. 

Ett halsband med EMP +3 

En krypta där dem kan prata med en ande för att få väganvisningar 

Avalons krypta. 

 

ACT IV 

Rollpersonerna hittar Avalons ben. Hon sitter fastkedjad vid en tron i en stor sal. 

Om spelaren lyckas med ett Sleight of hands slag så tar dem benet utan problem. 

 

Om dem misslyckas så vaknar Avalon och attackerar dem. Dessutom spawnar 4 Wraiths 

Dem tar sig till Sycorax labb och blir insläppta 

 

ACT V 

 

Sycorax kräver att få benet direkt, hon ger sig inte. Om rollpersonerna tvekar så knäpper hon 

med fingrarna. 

En sten Golem vaknar och ställer sig bakom dem och höjer sin näve 

Rollpersonerna kan nu: 

1. Attackera och då får Golem slå först. Därefter får dem slåss mot Sycorax och Golem 

2. Lämna över benet. Då säger Sycorax att dem ska låsa in sig i en cell som hon har i 

labbet. Om dem inte gör detta, se 1. 

3. Lämna över benet och ställa sig i buren. Sycorax låser buren. Det visar sig att Sycorax 

är döv och när hon vänder ryggen åt dem så kan hon inte höra eller se dem.  

 

 

Rollpersonerna kan attackera henne eller smyga ut genom portalen som tar dem därifrån. Om 

dem tar Portalen så kommer dem ut och äventyret är slut. 



ACT VI 

Rollpersonerna anfaller Sycorax och besegrar henne och Golemen på något sätt. 

 

Rollpersonerna söker igenom labbet. 

 

Dem hittar en fångad Witcher som Sycorax utfört experiment på. 

Han är en Witcher från School of the Bear och heter Sigurd ”Slackjaw” Gotfried. 

Han kallas ”Slackjaw” för att han inte kan stänga sin mun ordentligt p.g.a. en skada. 

 

Spelarna kan nu fly genom en portal eller utforska en annan del av grottan tillsammans med 

Slackjaw. 

Om dem utforskar så hittar dem en drake och flyr hals över huvud. 

 

Om dem går genom portalen så kommer dem ut och äventyret är slut. 
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