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Den döende floden
Bakgrund

Inledning

"lintligen slut på vintern!" sa powell
och lutade sig tillbaka mot
husväggen diir han satt och solade
sig. "Nu kanske vi iintligen kan ge
oss ut igen, stadslivet iir verkligen
ingenting fiir mig!"

Ett par dagar senare red de ut från
den lilla staden diir de hade titlbringat
vintern. Majhimlen lyste blå över-
deras huvuden, naturen kring dem
var fylld av nyväckt liv och det
kiindes underbart att vara på resande
fot igen.

I sakta mak red de norröver på stigen
liingst floden Tar. Deras målvar det
lilla f?irjelägretCrrezdiir de skulle ta
sig över floden. Men först tiinkte de
ta tillfiillet i akt och hiilsa på gamle
Yesmael, en magiker som de kiint
sedan liinge och som gåirna försåg
dem medpotions och välvilligaråd-
Yesmael bodde i ett vackert litet hus
strtx utanftir Grez och fiirdrev sin tid
med att forska lite och att odla de
mest utsökta orkid6er.

"Tyviirr har jag viildigt ont om
potions att såilja till er", sa Yesmael
och såg be§mrad ut. "Flodvattret iir
inte alls som det skall och det blir allt
siimre med tiden. Det gär inte att
kokapotions av det liingre och se
bara vad det har giort med mina
orkidder!" Yesmael pekade på några
torra och förtvinade kvistar.

"Om ni inte har brättom kanske ni kunde rida några dagar uppför floden för att se vad som stfu
på?" sa den gplg_magikern hoppfullt. "LJnder tiäen kan ja§ irirbereda några porions av
brunnsvatten i stället De blir faktiskt nästan tlka bra. rrrnrn, aet skulle intä ftiirrana mig om det iir
någon bonde som mockar ur sina stior direkt i floden..."

Sllg- det sig alt den Iilla äventyrargruppen dagen därpå b<irjade rida uppltir Tar ftir att söka bot
på Yesmaels problem. Redan mot slutet av andrå resda§en stod det helt Hart for dem att det srod
viire till åin de grssat från b{irjan. Gräset vid flodstranden var gulnat och döu och trädens blad
skiftade i brunt. Ibland kom nägot dött djur flytande i de långs-amma flodvirvlarna. Under
resdagarna som följde blev situationen ynerligare ftirvlirrad.Nastan ingenting växre nu vid flodens
strand o9h vattnq gav_ifrån sig en unken lukt. Yid lunchtid den femte dagen [om gruppen fram till
en-liten by-som låg-belägen vid den 1u ganska smala och lugna floden. Byn var stcrtlmmande tyst
och stilla. Nästan alla dess invånare hade givit sig av och de som var kvarvar mycket sjuka. Då
berättade att de hade druckit av flodens vatten och överlevt till skillnad från många andra bybor
och de flesta av byns boskap.
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Celeste, Frommel och Riegel gjorde vad de kunde ftir de sjuka medan de andra diskuterade vad de
..411" tq sig ftir. Det beslöts att man skulle fortsätta nomrt, åtnfnstone så långt som till Fort
Atlass, fiir att se vad som stod på. Fort At1ass var ett relativt nybyggt fort vidliviEsationens
utkanter, placerat diir for att s§dda de tappra nybyggarna. Dfu om någonstans borde man kunna
finna ett svar...

Fiirden gick så yrdare g!!om e1 svårtillgiinglig trakt och äventyrarna kiinde sig alltmer berryckta
av den diiende floden. Efter wå dagar nådde de utan större miisCd.en fram till-Fort Atlass. bar
blev de viil omhåindertagna av kapten Hadar, en gammal våin till Gelber från hans tid i arm6n.
Hu{g_UjOapå middag, en viilkommen omviixling från den torkade provianten, och berättade om
förhållandena i lägret med omgivningar.

Det.tjugotal soldater som var posterade i fortet hade till uppgft att patrullera trakterna flor att i
möjligaste mån skydda den fåtaliga bondebefolkningen. Det störså hotet mot kinderna var de
vilda Atlass-barbarerna som rövade bort miinniskor, stal egendom och briinde gårdar. Vildarna var
qnabb199h liyig-1a._{n-så liirgq t 4" malL inte lyckats få taä på en enda av aemlutan Uara it ymtui
dem på långt håU. Hadar ftirsiikrade att flodensfruktansviirda tillstånd siikert var vildarnas
ftirtjiinst. "Vilken månad som helst kommer det ftfistiirkningar", sade Hadar, "och då skall vi
otplånu barbarernas läge1en gång for alla. Som det åir nu vå-gar knappt någon bo kvar hiir i
urskogj'n. Förutom bönderna finns det bara några munkar som tappert håfler ut i ett litet kloster
uppåt floden. D.e tillhör den asketiska Auxinerorden och har rusta-t-upp en åldrig klostemrin för att
kunna leva diir i avskildher De brukar ibland komma ner till fortet f6f att köpa mat eller sköta om
sjuka soldater. Annms iir det ganska tomt håir nu..."

Eftersom situationen verktde l«äya betydligt snabbare handling iin vad Hadar kunde presrera
bestiimde sig äventyrarna ftir au fortsätta uppfiir Tar mot bergen i nor och barbarernäs Iäger, ca
en veckas resa bort. Hadar bistod med ny proviant och efter ettpar dagars vila var det dags att åter
ge sig av.

Bakgrund för DM

För många generationer sedan var trakten lring klostret blomstrande och follrik. I klosret levde
munkar som tillbad en god jordbnuksgudinna. Med åren kom trakten att avfolkas och snart bredde
vildmarken ut sig över det som tidigare varit blomstrande ftilt och åkar. Byama och klostret lades
1rulner.

För ett tiotal år sedan anliinde en ny gupp av munkar och byggde upp ett nyu Hoster på ruinema
av det gamla. Munkarna tillhör Auxinerorden och sade sig vilja leva ett liv i askes och avskildhet
ute i vildmarken. Orn spelama frågar giiller att äventyr.fna kiinner orden till namnet och vet att den
åir liten och relativt okiind. Munkarna missionerar inte och håller sig helst på sin egen kant. Vad
äventyrarna dåiremot inte kiinner till tir att munkarna genom sitt tillbakadragna liv ltinge lyckats
dölja att de utgör en ond kult som tillber guden Auxin. Denna gud dyrkas genom måirkliga och
skräckinj agande ceremonier.

Gntralt ftir kulten iir arbetet med att klona och mutera levande varelser till Auxins iira. Enligt
skrifterna skall dessa varelser i tidens fullbordan uppfylla jorden. Munkarna åir skickliga genetiker
och biokemister och har på senare tid utvecklat en fantastiskt effektiv metd för an framstiilla de
heliga varelserna. Denna metd skulle inte vara möjlig utan den relik som orden har i sin ägo.
Denna åir en del av en helig sten som Auxin enligt sägnen en gång skiinkte sina lfiungar och den
besitter miirkliga livgivande egenskaper. De kiinner till att floden påverkas av deras processer,
men riiknar med att kunna hålla på liinge till innan det uppdagas. Utåt försöker de upprätthålla en
fasad för att inte väcka onetliga misstankar.
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Vissa av deras mutanter har släppts lösa i skogen för att skaffa sin egen föda och samtidigt hålla
nyfikna borta De bortrövanden som Hadar nzimde åir naturligtvis minkarnas verk eftersöm dessa
behöver forsölsmaterial. D_e har diirfiir gelom ryltesspridniig och annan list sett till att s§lla
förtjdelse^n på barbarerna. Det finns visserligen barbarär i berfen i norr, men de har inte vaiit i
trakten på mycket liinge.

Auxinerorden iir niirmast att beteckna som lawful evil ochhar en strikt hierarki. Orden leds av
mannen som kallar sig Shylock. H* t-rT 9ffrat sin syn till Auxins ära, men kan dock se med hjälp
av.ett slags "inr. e öå1" Tl hq jnga syfuighet_er medått röra sig fritt. Inte heller iir han så bräcklig'
ocf sylS som han ftirefaller. Underhonom finns wå mastare,-Tymin och Adenino. Det finns
också ätta brtider och fyra noviser i orden.

AlIa skrifter och dokument, inklusive kultens hgligu skrifter, åir sl«ivna på ett annat språk med ett
helt annat alfabet och kan diirför inte liisas av nägön i äventl.rargruppen.

Ett av munkarnas intressantaste kloningsftirsök gjordes med en svart honkatt och en fladdermus.
Detta resulterade i en mycket intelligentvarelse iöm döptes till Catscan. Hon ser ut som en stor
svart katt men har dessutom-svarta vingff. Som en bieffekt av processen kom Catscan att få en
uQräg.lag förmäg-a-att göra illusioner. Munkarna, som snart upptäckte den underliga egenskapen,
utnyttjade denna bland annat till att skapa fiillor i form av illusioner. Catscan har uider"åren ^

ytvgcklat ett innerligt hat mot sina herrar, inte minst fiir att de nyligen driinkte hennes.ungar i
floden.

Ifall gruppel tar sig ur nmrmet i_sydvästra tornet utan hjiilp ska Catscan visa sig någon gång
medan {e sö.ker genom klostret. Hon kan t ex. sitta och-betrakta äventyrarna i [ape[et. öm-aet
skulle visa sig att€ruppen får mycket stora problem med att rex. hitta-en väg ner titl de hemliga
delarna eller om de inte kommer ftirbi illusönsf?illan fär DM anviinda Catscän som vägvisare."Hon
$n 1."*.:4Iu $g pi en hemlig nedgång för att göra gruppen uppmiirksam på den. I faTlet med
illusionsfiillan kan hon gåAam och tillbaka genom dän fu}att viia att den iirte tir farlig. Hon
kommunicerar inte med illusioner ftrrriin äventyrret iir över. Denna lösning skall anviinäas endast i
absoluta nödfall. Catscan iir omöjlig att fånga.

Det kir slutligen n?imnas att munkarna inte har något att göxa med klassenmonki AD&D@, utan
iir en sort för sig.
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Mot klostret

Floden, som nu ?ir ca 10 meter bred och fqr {jup föq aq vada över, rinner genom en skog med
enorma lövträd. Inne i skogen iir det halvdunleli och det finns ont om urdervegetation. bet iir
diirför inte svårt att r5trq.sig diir--rnng om det blir akruellt. I en biilte på 5 meter,fiå bäda sidor om
floden finns ingen våixtlighet alls. Gruppen reser på en stig dåir de ian rida wåi bread.

Det ?ir en mulen och §av_dag då ni åter b<irjar rida nomrt liingst den dtrende floden.
Naturen iir.tystgch stilla. Detenda tecknet fa Uyar enstaka näUr a, s*afågUrio-
lYfikgt fQljer qtej 

"t P{ tryggt-avstånd en stund för att sedan försvinna in i ifogen igen.
Framåt efterrniddagen drar molnen ihop sig, det txirjar blåsa i trädens kronor ocfr enJtaka
tunga regndroppar pras.slar i det vissna-gräier Flodån gör nu en mjuk laök kring en kulle
99h pä en grnan tutp tiinqg bort ser,ni 6ver trfitoppaäa murarna pa eu*ineroåens lilla
kloster. Då hör ni plötsligt ljudet av flera par hasthövar komma baläm noOf,rtiten.

Gruppen har ca en round på sig innan följande syn möter dem.

Hiistamasom dyFgr rpp !tr ett gott ltrk-rsinne och lokaliserar äventyrarna även om dessa försöker
gömma siq. Nlir håistarna kommer runt krriken är de u_ngef?ir tjugo meter från gruppen. Då de,
efter ytterligarc en round, har kommit inom ungefiir 10 äeter, nisar de plötsli§ täi"at i 

"nvåldsam attack.

Bakom kullen dyker fem rödbruna och makalöst vactra hästar upp. Sä snart de får syn på
er stannar d9 uPp, tittar nyfiket mot eI, ör att sedan ftirsiktigt btiijä gå fram mot er. De ser
ut att vara våirda en smiirre ftirmögenhel
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P1ötsligt sI ni hur hästarna blottar stora krokiga och gula rovdjurstiinder och kastar sig mot
er med vilda ögon och bakåtstrukna öron.

Hästarna T $gg 1 munkarnas mutanter som släppts lösa för attfä jagu De lir fruktansviirda
lovdjur och för tillfiillet mycket hungriga. De viiljer att i ftirsta hand ätäckera gruppens hästar som
de anser iir awikande arfråinder, vilket skriimmer dem och gör dem aggressivä. Öin ae angrips av
äventyr-arna_våinder de sig i stiillet mot dessa. Hästarna ger sig inte giirnä och inte förrän de-förlorat
tre fiiirdedelar av sina hit points flyr de in i skogen. -

s {, ar.[lt
KiIIer Horse (AC 6, MV 18", HD 5+5, #AT 3, D dt:}ld1i}Ba4t .1_

lrp 36: (+ hp 35: (fo hp 37: N', ,i". '\-i
hp 37: f hp 35:2( rt -

Light Warhorse (AC 7, MY 24" ,HD z,#LT Z,D d4ld4,L)
hp L2:
hp 12:
hp 12:

hp 12:
hp 12:

hp 12:
hp 12:

Aventyrarnas hästar ftirblir lugr_ra och kontrollerbara under striden. Alla i gruppen kan slåss från
hästryggen men det går inte att kasta magi utan att stiga av.

Under striden har ett viildigt oväder tornat upp sig. Himlen iir alldeles svart och det blåser
hiifti$ i trädl«onorna. En ljungande blixt lyier upp Hostret på kullen och åskans muller
rungar i luften.

Ni m?irker att ni åir omgivna av små iwiga fåglar som verkar göra sitt bästa för att komma åt
era sår och skråmor. De iir våildigt ettriga och oriidda och pltitsligt ser ni att de också åir
minsta sagt oyanliga. Deras huvuden iir en råttas medan laoppen iir en fågels.

De små köttiitande fåglarna tillhör munkarnas tidigare experiment. De gör ingen egentlig skada
men vill gåirna slicka i sig blod och blir diirför irriterande. Man kan skriimma bort dem för en
stund genom att vifta efter dem.

Ovädret tilltar snabbt alltner i styrka och regnet biirjar ösa ner. Dessutom blåser en isande
stormvind. Om gruppen ftirsöker slå läger utomhus inser de snabbt att det iir omöjligt. Om de trots
allt insisterar på att-fbmöka, drabbas de av en våldsam hagelskur som ger dem 5 tiit-points i skada
och varar ca 5 minuter. Diärpå upplyser man dem om att vädret verkar utlova mer iin en skur inom
den niirmsta framtiden. Ntista skur kommer efter 45 minuter. De kan inte vila eller läsa in nya
formler utomhus.
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äventyrama ser dä de niirmar sig klostret liingst stigen.

6

Klostret har ca 6 meter höga grova stgnmurar som löper mellan fyra ca 7 meter höga torn.
En liten upptrampa{ väg leder fram till en stor dubbelport. Hela byggnaden gör ett bastant
g"! uyggt intryck. Den grova porten iir täck av konstimide. I ena pörttratvan finns en liten
lucka halvannan meter över marken. En stor portklapp hiingervid sidan av luckan.

Orn äventyrarna klappar på porten öppnas luckan av en novis som har vakten och som befinner
sig i vaktstugan. Han ber gruppen viinta medan han hiimtarklostrets prior. Efter ca 10 rounds
dyker ett milt och viinligt ansikte upp i luckan och säger: "Godafton vandrare, vad iir Ni för några
som flirdas ute i ett väder som detta?" Då äventyrarna förklarat, öppnars porten och de får komma
in-

Under ett stort paraply kurar en liten lrokig gestalt. Han ser mycket gammal ut och i handen håller
han en käpp som han stCrriler sig på. Bredvid honom står en ung man och betraktar er vaksamt.
Bakom dem öppnar sig en klostergård diir en del byggnader skymtar fram i hiillregnet.
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Den gamle iir Shylock, kultens friimste man och
överhuvud..Han presenlerar sig som klostrets prior och
ber dem ftilja honom till giisthuset, eftersom hän vill
k9ryma inomhus igen. Niir han börjar gå stöder han sig
på den unge mann€n och håller hårt i käppen.
Aventyrarna blir förda till den sydvästra iornbyggnaden.

På-spisellagsel ligger en liten svart katr Den unge munken håimtar genast några
vedkubbar i ett hörn och tiinder en varm brasa. DJn gamle viinder sig"mot o dt ni ser på
hans ögon att han iir helt blind-

Den svarta katten iir naturligtrris C-atsgan. Innan porten öppnas har hon tagtNon-Detectionpä
munkama pä Shylocks.9.rder.§hylqgk ?ir myckei viinlig öh tilmtitesgåetde. Han säger un d" lit
viilkomna att stanna så liinge de önskar och ätt han medgkidje skall vi"sa dem runt n:ir"ået a. f:uJ
och stormen lagt sig.

Qry §hyloc! btr tillffigad kan han berätta att det finns ungefiir tio munkar i klostret och att de
tillbringar sT gd med [ön-och religiösa studier. De livnåir-sigpå egna odlingar o"n ga"åi. OÅ
äventyrarna frågar om floden eller de måirktiga djuren svarar-Shgöt att det-f<irmodlgen har något
med barbarerna att göra. Barbarernas Bl$ Vlzgä1sal, gkall tra givit barbarerna miirHlga dj; i '-
gay*Ie att^^Sö1a dem iinnu starkare i s'trid och flodens bedrövh[a tilltånd ssller tran pä deras
Ptr.ldig.a offerriter. Shylock säggr aq han åminstone tror sig hiltist något sådant i en bot< i
biblioteket. Han lovar aff leta reda på boken senare.

Äventyrarna blirvisade till gästrumma (1) en rrappa upp.

\iir aveltyrarna slagit sig {!l ro i rummet släppermunkama in en mycket effektiv gas diir, som
gör att alla-genast_ somnar. De miirker inte att de blir dllsigare eller något sådant utai minni
ingenting forrän de pä nlrtt val«rar upp, Qm äventyrarna vitt tra någoivakt utanför sjiilva
gäsgumryet, i trappan eller pä bottenvänin-ge1, släpps gas in diir på samma sän. Utomhus går det
forfarande inte att vara någon liinge stunöeftersom aet haglar nieaiiimna mellanrum.

Gasen som söver äventyrarna fors_tinker dem i ett koma-liknande tillstånd i 2 dygn vilket ger
m- unkarna gott om tid att undersöka sina fångar och t4 deras saker. De tar des§utom möO sig
deg figqr som spelarna valt bort fiir att göra kloningsexperiment på denne. Detta åir
vad de.så småningom iimnar göra med d9 andra också. Niir äventyrarnä vaknar upp, ungefiir
samtidigt, måirker de förutom att en medlem är försvunnen att:

Ni vaknar plötsligt ur en djup sömn och miirker att ni ligger nästan helt avkläddapå
gästrummets hårda träbritsar. Ingenting av er p4ckning eller era personliga föremål eller
smycken !n1s kvar i rummet. Ni inser att ni mlste ha sovit låingä eftersom ni iir mycket
törstiga och hungriga och m?innen har minst ett par dagars skä§gsmbb i ansiktet.
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Gruppens formelkastare har forfarande de formlel kvar som de hade inlästa innan de blev sövda
men ingl matriella komponelter. Prästerna kan doik varken kasta eller meditera in några forrnlåi
utan sin heliga symbol. Det finns vatten i rummet ftir äventyrarna att dricka så att de kiicknar till.

Rummet iir helt omöjligt att bryta sig ut ur. Fönstren iir alldor små och dörren alltför bastant för an
slås sönder. Takluckan iir blockeradltifrän 9ch 1.* ryp ö_ppnas från insidan. Träet i mOUferingen
iir för svagt för att kunna anviindas som murbräckor eller Htnande. Det finns inga hemliga OOriar i
rummet. Om de öppnar fönsterluckorna kan de konstatera att stormen slutat oclidet är da väder.
Om äventyrarna yari! vakna ungef?ir en timme och inte har lyckats ta sig ut med hjzilpiv;uÅil&t
ett svagt krafsande vid dörren och de ser hur en nyckel pressas in genoä springå rinder deä.

Derasräddande rygel zir Catscan som hiir ser sin chans att hiimnas på munkarna och har stulit
nyckeln från broder Adenino. Med nyckeb k* äventyrarna utan problem öppna dörren. Niir
gruppen öppnar dtirren kommer de att se Catscan som snabbt smiier ner for trappan. Hon kommer
sedan att gömma sig på bottenvåningen tills äventyrarna kommit ut. Hon lir omb3'ug utt opptåCtä

Rummet-pä bottenvåningen tir tomt och dörren ut iir stiingd men olåst. Elden har brrunnit ut för
Lrirg" sedan och utanfiir dörren hörs ett svagt morande. Deir [gger den trehövdade vakthunden,
fiättrad ryS en fyra meter lång kedja. Den iir sviilffiöctd och myiiet aggressiv. Om gruppen hittar
köttet i skåpet och inte äter upp aIlt kan de ge en del av detta titl hundäI som då gar"att'si"yga ftiiUi
utan att den attackerar 

3 Heotor' Åh' År'lt
Three Headed Hound (AC2,Mv.1?'1, FD l+2,#AT 3, D d10/d10/d10, M)hP6:§t np$i 'hp6§t

Klostret iir helt övergivet eftersom munkarna befinner sig i det henrliga tunnelsystemet und.er
klostret för att udilra sina dagliga sysslor. De rtiknar mei[att äventyräna ar ryågt inlåsta och
äventyrarna kan diirftir lugnt söka-igenom^klosterbyggnaderna. Den stora kloiäIporten iir srängd
och tillbommad och äventyrarnas hästar stärkvari såIet om de hade med dem hit.

ryt åit nu meningeg att gryppen skall finna sin utnrstning och sedan örsöka finna en av ned-
gångarna till underjorden ftir att diir finna sin kamrat.

Pf (Dtvt) ska_ll_ riikna antalet turns som ftirflyter firå.n det att gruppen vaknar till de kommer ned i
laboratoriet (28). För var tredje turn utöver <ie sex fiirsta kommäi det att finnas en extra klon av
den försvunne gruppmedlefirmen.

It
1t
fiI

ii
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Klostret

för h91a klostret g{er att dörrar åir 1 meter breda och} meter höga. Om ingen dörr niimns i texten
finns ingen.ta{u+ Det finns lås i alla dörrar och dessa ?ir olåsta oär inget arinat anges. Det iir 3
meter uI tuk. Qo]v pa bottenvåningen åir av skifferplattor och högre ulp av trä. I lornen finns
endast fyra små fönster, på andra våningen och på väggarna ut fr*ån kl-oitergården.

Högst upq nå varje torn finns ett tak med en 1 meter hög mur omkring. Det finns en triilucka från
andra våningen som endast kan öppnas från insidan. Taket ih helt toåt på alla tornen.

I Sydvästra tornet

lcm = 2m

Bottenvåningen:
Ni kommer in i omets bottenvåning, ett kvadratiskt rum med ca 6 meters sida. De grova
stenväggarna-iir vitkalkade och golvet iir belagt med skifferplattor. Rummet ?ir sparsamt
möblerat med ett stort ekbord med stolar i mitten. Det finns också ett skåp med än vatten-
fannloch ett triifat på vid bortne vä-ggery I bortre högra hörnet finns en murad spis. Rakt
fram finns en trappa som leder uppåt och slutar medän dörr.

Andraväningen:
Gästrummet-ry byg$ precis som bouenvåningen ftirutom att det har triigolv och iir också
sparsamt möblerat. Uingst väggama finns åtta väggfasta träbritsar och mitt i rummet ett litet
bord med wå stolar. Håir finns in_gen gl§stad, meniOtgängen från spisen på bottenvåningen
ger ruInmet en behaglig värme. Oclså hih iir fönsterluckorna viil tillslutna och ni hör hur
stonnen tjuter hofullt utanör.

Vattenkannan itr giord av tenn och frrll med vatten och i skäpet finns torkat kött som räcker till en
måltid för sex personer.

o
oo

0 o
oo
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2 Sydöstratornet

Ytterdörren ?ir av trä och iir stiingd men inte låst. Man kan se att den iir sned och att den roligen iir
svär att öppna.

lcm = 2m

I smedjan.finns slägga och några mindre hammare som kan anvåindas som vapen. Rummet på
andra våningen ålr munkarnas matftirråd och fyllt med diverse livsmedel

3 Nordvästra tornet

Torndörren iir sttingd och olåst.

lcm - 2m

10

Innanftir dörren ligger en mörk korridor. Den har wå sfiingda dörrar på höger sida och
liingst bort till höger går en trappa uppåt. Golvet iir helt tiickt av en grbv, vävd matta.

Under mattan finns en nedgång till det hemliga tunnelsystemet (17). F<ir att finna denna skall
gruppen utfiryckligen tala om att de flyttar undan mattan och letar pä golvet under denna. Sedan
giiller vanliga regler ftir hemliga dörrar. Ett reglage finns pä väggen till viinster om ytterdörren.

fp

Bottenvåningen:
Bakomr.den ganska gistna trädö-rren IiSSgr en stor smedja med jordgolv. I bortre viinsffa
hÖrnet lrnns en enorm ugn oc_h bredvid denna en vdlanvilnd b1åsbä8. Mitt på golvet står ett
städ och väg-saryayil behiingda med redskap. Det verkar vara dels ,"ytitt"eriäde
nyttoförenqål och dels yerktyq soryanv.iinds i smidandet. Låings hed bortre rragg"n ligger
vedtravar. I ett hörn står en miingd kedjor, kittlar och bunkar äv metall. Smediä verfä
sparsamt anvitnd. Rakt fram finns en smal stentrappa som leder uppåt

Andravåningen:

5r*.9lt.g.oly.g tytt, av säckar och lådor. På hyllor liings väggarna stär glasburkar och
keramikkiirl. Fönstren iir fiirspikade med b'riidoi. Det finäs en-dälucka i täket.

@l-r
t-]
trItr
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Dörren niirmast iir låstmen Sn öppnas med våld. Slå mot bendbars för att avgöra om dörren går
upp, Flera försök tir tillåtna. Den andra dörren iir olåst och öppnas utan problå.

Det första rummet är Shylocls pnyqta rum. I byråns lådor ligger kläder, siingtrinne och en liren
ask. I den finns en liten silversymbol i en halsliedja. Dessutoä finns dei ett iäst skrin under
siingen med klosterkassan uppgående till713gp. 

-

B.$om dörren^ligger ett litet mörkt rum. Vid bortre väggen finns en siing och vid den
yiinstra en byrå med tre lädor. Ovanpå den finns ett tvt#at och en vatteikanna. I borrre
lrggu hörnet finns en eldstad. På golvet framför eldstaden ligger era tillhörigheter i en sror
hög.

11

De återfinne-ralla ägodelar_lto_mlnggibtlcker, scrolls och hetga symboler. Dessa kan de hitta om
de tittar i eldstaden diir.Shylgg^k harforsökt bränna föremåI=en. Han betraktar magikers magi
lom orqn och heliga symbolerfrån andrakulter som oheliga- De heliga symbolernalar dock -
klarlt sig undan och endast blivit lite sotiga. Alla formeiböcker oc[ oti scrolls som är
markeradj i appendix är helt förstörda-.Ingen av den försvunna medlemmens
ägodelar finns här.

Det andra rummet nt]!!i1Sn/oc§ n@§t9 miin, Tymin och Adenino. De har inga privata
ägodelarforutomde kliider som ligger i skåpet.

Aven detta rum iir mörkt,trångt g9h d_essutom ganska ostiidat Vid bortre väggen stfu en
obäq$ tvåvåningssulg-.-Ett litet bord med en gt3etampa och em ffätdat oranfå upprar en
stor del av utrymmet vid högra väggen. Ovanfdineingär en skåp.

4$q.y$i"gen q {els en sovsal ft)r en del av munkarna och d.els ett bibliotek. Det finns ingen
dörr till denna avdelning.

Ni kommer upp i ett rum som är stort som hela tornel I ena halvan finns åtta bäddar med
en liten kista under varje. I den andra iir väggama tiickta från golv till tak med böcker i
kostbara läderband- Framför hyllorna står w:ä arbetsbiinkar nied pergament och bläckhorn.
I taket finns en lucka.

Kistorna innehåller munkbrödemas alla ägodelar, ett klädombyte och en helig bok. Dessa böcker,
liksom de i bothyllorna, kan inte fiirstås av någon i gruppen. Om äventyrarnä agnar en stund till
att undersöka txickerna i bokhyllorna så ser de ätt r*ångä av dem har ilhistrationä förestiillande
mörksens vidunder. På en av arbetsbåinkarna ligger en paUt4aA teckning som verkar förestiilla ett
styckningsschema för en miinniska.
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4 Nordöstra tornet och Kapellet

-R§
il \NP-@'l x" lcm = 2m

Pyggnade, har tre höga fönster med målat glas på varje längsida och en dubbelport mitt på
kortsidan. Porten iir smyckad med utsökt bronsarbete-octr ena porthalvan står lite på gliiit.

I salen, som iir helt odekorerad, finns fem rader med biinkar. Ljuset från de fiirgade
fönstren kastar ett siillsynt vackertsken,över salen. Takvalvet Stirs upp av en gio,
sandstenspelare prydd med utmejslade blomsterrankor. Klostrets noidöstra toin utgcir
kapellets torn och högst upp h?inger en stor klocka av metall. Direkt under klockan"finns en
ynnhöjy1S i ggt"-d 9gh på d9l $_åt en vackerpredikstol med guldinläggningar. Även rorner
har mäade små-glasfönster. Vid bortre viinstra väggen finns en halvmeier hbg, rektangullir
upphöjning, tiickt med ett kopparbeslaget triilock.

Upphöjningen r{ l-meter bred och 2meter lång. Vid nilmrare undersökning upptiicker man lätt att
triilocket går att lyfta. Detta tiicker en smal stentrappa till kryptan som ftirsviÅär ner i mörkret.
Rummet nedanfor ger iffin sig en unken och instiingd lukt.

Nedanför trappan öppnar sig ett litet rum
med lågt viilvt tak. I rummet, som iir ganska
dammigt, står fem stora sarkofager upp-
stiillda på stengolvet. Ovanpå en av dessa
stfu en skinande ljusstake av mässing. På
väggama hiinger fem åldriga och halvt
söndennurknade vapensköldar av trä.

Den gamla kryptan med tillhörande katakomber iir
i sin helhet en kvarleva från det gamla Hosmets tid.
Den enda ?indring som munkarna har gjort åir att
dölja nedgången till katakomberna.

Trappan går 3 meter ner och är 5 meter lång. Om
äventyrarna titar efter ser de att ljusstaken ser ny
och inte alls dammig uL Det finns spår i dammet
som vid en grundlig undersökning visar sig
försvinna under sarkofagen liingst in i kryptan.

L2

Om gruppen letar efter hemliga dörrar kan de upptiicka ett hack i väggen som de förstår uppstfu då
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Det finns ingen av intresse i stallet. Mulan ik en helt ordinåir mula och lårarna innehåIler hawe och
strö till spiltorna.

13

mq skjgtql sarkofagen !t sidan. En hemlig trappa ner till katakomberna (13) blottas då. Det krävs
styrka 17 f& att kunna flytta sarkofagen.

5 Vaktstugan

Dörren iir stlingd men öppnas lätt.

Rummet iir nästan helt tomt. En flätad bastrnatta tiicker hela golvet. Vid högra och bortre
väggarna-s!åI två wåvåningssiilgar. Vid den viinstra väggen-står ett litet slävbord och en
stol. På skrivbordet slår et glj-".t*pt och bredvid den li§ger en sliten bok uppslagen. Hiir
finns också en stor kista vid högra väggen.

Hiir brukar oftast någon ay nov!99rna hålla_vakt och samtidigt studera Auxins heliga ord. Det iir
dessutom novisernas.sovplaq. Kistan-innehåller kläder octr andra ointressanta perionliga tirrg.
Under såingamas madrasser finns en del litteratur som inte riktigt liimpar sig floi blivande *oäk*.

6 Stallet

Genom en bned dubbeldörr som står halvt på gliint kiinns vlilbekant lukt av hiist och halm.

Byggn4gl iir ett stall med fyra spiltor mot yttermuren. Det åir tomt ftirutom en liten muia
P.t" sq i den högra spiltan och tittar nyfikåt mot er. På väggarna hiinger seldon och i ett
hörn står ett par stora triilåmr

7 Hönshuset

I den lilla inhiingnaden utanfiir triiskjuletHiver några
spräckliga hönor omkring och pickar pä marken. Strax
glanför skjulets dörr står en magnifik getabock tjudrad.
Han har ett enda stort horn mitt i pannan och bligar
hodullt på er.

Hönshuset iir bara fyllt med daulm, {ädrar och några sittpinnar
för hönsen. Geten är en mutant och, som getabocEar ofta iir,
ganska lättretad- tlan stängar giirna om någon kommer för niira.

Get (AC 7, MV 9", HD 1, #AT 1, D d6, S)
hp7:

I Örtagården

En 1åg mur omringar en liten krydduiidgfud med prydliga rader av trydd- och
medicinalviixter omgåirdade av viilkrattade grusgån

Orn någon går innanför muren kommer en jättevariant (ca 50cm) av Venus Flytrap att försöka slå
igen runt personens anklar. Detta ?ir dock helt ofarligt. Riegel, som har viss kunskap om örter
kan, om han letar en stund, finna en ört som liiker skada om man äter den. Det finns tillräckligt fdr
att liika 10 hit points. Inget annat av vålrde finns.
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GNAPP !

10 Refektorium

Eyggnaden iir av sten *.h hT höga ftinster m.{blyinfattade små rutor av klart glas. Åt sydöst
finns en stor triidörr med en inkanrad symbol. DC#en iir stiingd men cipfn.as-u-ti|Uesvtir.

Rummet verkar vara en matsal. Möbleringen utgörs av två långbord med stolar. på den
viinstra yäggen står måIal med snirkliga bökstaver: "Det som iite dödar dig gör dig
starkare".

Symbolen åir Auxinerordens symbol. Huset innehåller inget mer iin det som beskrivits ovan.

1l Brunnen

L4

9 Karpdammen

Dammen iir en vanlig karpdamm, en meter djup, som ftirser munkarna med protein.

Dammen verkarvara någon sorts fiskdamm. Den iir grön och igenvuxen av näckrosor.
Med jiimna mellanrum plaskar det till i vattnet.

En stor brunn med höga murar och en liten vevanordning för att få upp vattenhinken.

Brunnen iir ca 15 mqlgr dlun-ogh fylld mrcd svalt källvatten. En tjuv kan klättrapå insidan av
brunnen. Den innehåller dock inget av intresse.

12 KöK

Huset iir byggt av sten och det har små fijnster som ör tillftillet ?ir tiickra med tråiluckor. Dörren iir
av ek och iir stiingd men öppnas utan besvåir.

lukoT dörren liggg ett litet kök som nästan h{lt upptas av en spis mot viinstra väggen. på
de andra väggarna frnns stora skåp.

Skåpen innehåller Inatvaror, köksverktyg, bestick och enkelt porslin. Låt giirna gruppen hitta
något som lqn an"qnqT som vapen, t.ex. en panna eller en f6rsk?irare. Dässa kan fringera som en
mace respektive en knife.
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hp 12:
hp 12:

15

Katakomberna

Katakomberna_s _gångar iir 1.5 meter i tak och I meter breda. Väggar och golv åir av grov och
Fugglig sten. Med jiimna mellanrum finns nischer urholkade i vaggarna och i var dh en av dessa

Jiq8el,e.n förtorkad och förwiden miinniskokropp. Luften iir tung och insUingd och har en sötakrig
lulit. Vissa av katakombe_rnas gångar har nyligen fyllts med sten allteftersonimunkarna byggt ut 

-
sitt gångkoryfle5 och behövt någonstans aft göra av stenen. Munkama anviinder siillan vägä
gengm katakonberna eftersom den åir lite obehaglig. Om Powell undersöker golvet kan han latr
(1007o) sevilkel väg munkama 

-bnrkar gå eftersom denna iir mindre smutsigbch dammig än de
andra. Strid i gångarna ger -2 "to hit'i.

13 Trappanned

Under luckan finns en smal stentra-ppa som går ca 6 meter ner. Dåir den slutar kt jar en smal gång
som går rakt bort från trappan. Luften iir tung och fuktig.

14 Stenblocksfällan

Pl *ry passeru htir aktiveras en gammal f?illa mot gravplundrare och ett stort stenblock faller ner
från taket mot den som går ftirsr Då.$]lan iir mycket gainmal fastnar stenblocket halwägs ner.
Den som utlöser f?illan ffu ett save (d20) mot sin dexterity eller tar 15 hit points i skada. -

15 Ghouls

I denna l«ök av katakomberna lurar några hungnga ghouls som tagit sig ner i kryptan för liinge
sedan. De anfaller genast och med stor entusiasm.

Ghouls (AC 6, MV 9', HD 2,#AT 3, D d3/d3id6, M)
hp 9:
hp 10:

hp 9:

16 Vita damen

Då gruppen gär i gången kiinner den
som går sist i ledet en isande §la
bakom sig.

Bakom er står en halvt genom-
skinlig och viölek ung kvinna
och betraktar ermed genom-
triingande ögon. Sedan strticker
hon fram en hand mot er och
försöker röra vid en av er.

Sedan suckar spöket djupt och ftirrvivlat
och sveper därpå rakt igenom
äventyrargruppen som en iskall vind och
försvinner in i väggen. Den unga
kvinnan iir ett iikta spöke som munkama
givit en våldsam död och dlirftir sprider
oro i tunnlarna. Hon iirhelt harmlös,
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L6

Det nybyggda tunnelsystemet

Dg nylyqgda gångarna, dvs alla utom katakombema, är 2.5 meter i tak och lika breda. Väggar
ryh golv iir avganska vlilarbetad sten. Endast en i bredd kan anvlindu 

"tt 
rup* *- r"i"ÄäJi

gångarna. D9c-kkan någon ltigkl eller s§uta br_edvid. Powell har 5AVo cfran'i utin*u *päi. O.gu
iir mänga och fråischa och går i alla riktningar. Gångarna iir oupplysta om ingenting urrrät papefas.

17 Nedgången

Under luckan finns ett morkt schakt rakt ner i underjorden. Det finns jiirnklampor fastsatta i
yäggen ftrn uT klättra pl-Eft9t ca 9 meter slutar schäktet och man korimer neri en gång i berget.
Den verkar slutta bort ffin den plats diir schaktet kommer ner.

18 Spegelfällan

Då äventyrarnllgrjar_gå i gången $tilet dp snart på en spegelf?illa som munkarna gillrat diir
gpg,en g9I e! 90' sviing. Diir har de i vinkeln t* tpp tvåitora speglar som gör uä friff* fungerar
likadant frän båda ryI.På gruppen-ko_mmer och går i gången ser^dä ut som öm det to**"i,iagrä
gäende emot deT. Effekten b.lir lyckad bara om aventyraräa har någon typ av belysning. 

--o---

Bedriigeriet upp9qgas om de kommer nåknxre iin 8 mäter om de tyier si! med Co:ndnuä Light och
annars 4 meter ifrån. Observera aff "de mötande" ser ut att befinnä sig pf,auUbla avstånd,et #ån
gruppen som de sjiilva är från spegeln.

L9 Illusionsfällan

lngefZit 15 meter från sidogänge3 till katakomberna finns en avancerad. illusion skapad av
Capcal på munkama.s begaqn. Dgn q9rso1 som går först kornmer att omgåirdas arilå gnistor
under loppet av en sekund och sedan-forsvinna i tomma intet. Gruppe., seie, tom gång"framfor
s1g.

Den gruppmedlem som gfu igenom mitrker inte gnistorna utan hör istiillet ett muller samtidigt som
ett stort stenblock faller ned med ett dån och totalt blockerar gängen bakåt. Illusionen komnier atr
bete sig precis som en stenvägg på atla sätt ftirpersonen. DeIhöis dessutom ett dovt bankande
liinge bort i gången. Detta gii[er alla som passerar.

Inget ljud kan komma från ena sidan till den andra på grund av en tunn vägg av Silence jast dar
personen forsvann.

9-" ,åg9I på fr-amsidan (mot klostnet) av illusionen sticker ett ftiremål genom den osynliga
vagggLpqa-s blå gntgqor kring ftiremålet och dessa fortplantar sig liings föremåIet mot personen
som håller i det och vidare upp på armen. Om han inte drzr t'rllbafa floremålet inom en sätunO
kommer han att ftirsvinna pa^ sainma sätt som ovan.

9- $gop kastarett ftiremä genom omges detta under ett ögonblick av de blå gnistorna och
försvinner sedan i tomma intet Föremåletkommer naturligtv-is att dyka upp på andra sidan vilket
innebiir att om någon samtidigt befinner sig &irkommer vederböranäe atffriia föremålet slå i
marken en bit bort i gången. Personen ser inte öremålet komma genom väggen.

Illusionen kan misstros på vanligt sätt. Den kan inte negeras med Dispel Magic utan det krävs
Dispel lllusion.
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20 Digdigs

Niir hela€ruPpe-n kommit igenom illusionsfiillan ser de hur ett pilr varelser dyker upp i gången
framför dem och närmar sig i gåsmarsch med stora steg.

Ni ser wå enorma varelser
komma klivande i gången efter
varandra i er riktning. De måste
gå lätt mjda ftir att inte slå i taket
och de fyller niistan hela gångens
bredd med sina stora kroppar.
Varelsema iir humanoida men
liknar mest ett par muskelberg
med sina grova amraroch
bastanta ben. Me1lan sig har de en
trävagu fylld med sten och
ovanpå den Iigger ett par stora
hackor.

Det sitter wå vaxljus pä vagnen som
lyser upp. Digdigs anfaller genast dll de
får syn på gruppen och slåss tills de
stupar. Det tar en round ftir den bakre att
ta sig förbi vagnen.

17

Digdiqs (AC ar MV 12", HD 10, #^T 2,D {S+9/d4+6, L) 5

tp s{XX}q\t hp 50:\yrt }q,-i

Då striden iir över kan äventyrarna forfarande höra ljudet av någon som bearbetar berget llingre
fram.

21 Flera Digdigs

I den hiir gången arbetar ytterligare wå Digdigs.

Digdigs (AC 4, MV 12", HD 10, #AT 2,D d8+9/d4+6, L)
hp 60: hp 55:

Orn äventyrarna inte väcker deras uppmiirksamhet klarar de sig utan att bli anfallna. Även dessa
har en vagn med wå ljus ftir att kunna se att arbeta.

22 Svar4podlingsrummet

Dörren till rummet iir fuktig och kiirvar lite då man fi)rsöker öppna den.

Rumma iir upplyst av ett svagt rött ljus sona hiiptammar från ettklot av f?irgat glas som
hiinger i taket. Hiir finns tre höga träbåinkar trtl på dessa står lådor fyllda med jord. I dessa
växer miingder av små vitgula svampar.

Svamparna plockas av munkarna flor att tillverka de kasfflaskor som de använder som försvar. Om
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någo.n skulle peP På sv.amp3rn? ger de-ifrån sig ett litet rökmoln som fungerar precis som en av
munkarnas gasflaskor (se Munkappendix).

23 Bibliotek

Dörren ?ir stiingd men gfu lätt att öppna.

18

Ni ser in i ett litet bibliotek. På golvet står tre skri-vpulpeter upplysta av oljelampor och vid
varje pulpet tittar en ftirvånad munk upp mot er. På gölvet strix-titt vlinså omäöoen
ligger något som ser ut som en stort rritt narnystan söm iir fastkedjat i väggen.

De tre tir noviser som sitter och renskriver^laborationsproto-ko11. De vet sin plikt och gfu genast till
anfall. En av dem håller sig i bakgrunden for att kasta gasflaskor medan de'andra wåätökerar
ryed knivar (se Munkappendix). Novisema vet vad soå viintar dem om de inte gör sitt bästa och
de iir beredda att of&a sina liv.

Observera att de intehar MagicalYestmenf här vilket ger dem högre AC och att
de inte heller ger någon skada då man slår på dem.

lcm = 2m

Det luddiga byltet på golvet lir en vahnutan!
Snappy som munkarna iir mycket fortjusta i. Den
liknar mest en viildig, hfuig krabba och den iir en
mycket alert vakt. Så fort den får syn på
äventyrarna rusar den fram och knipsar efter dem
med sina vassa klor. Kedjan som den sitter
ftingslad med tillåter att den rth sig i hela
biblioteker

Novis (AC 7, MY 12", Cl(3), #AT z,D d4+poison f,,M)
Beaker, hp 20:'l*Xd:\.\,'l Bbnäer, hp \ 1, I Barberal, hp 20: l; r* I

Snappy (AC 4, MV 6", HD 3, #AT 2,D d10/d10, S)
trp {:{i

Om någon novis blir tillfångatagen vägrar han envist att svara vetigt på några frägor utan svarar
slumpmässigt med något av sex citat ur Auxins heliga skrift eller bara vanliga svordomar.

tp
ID
[D
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Citat:
L "Alla otrogna skall dö tolv gänger."
2 "Ye er otrogna, Auxin riiknar era dagar."
3 "Må din tunga förvandlas till en groda."
4 "För dem som hädar finns inget hopp."
5 "Auxin skall hiimnas sina trogna och h?imnden blir g:ym."
6 "Må huggormar bita era hdlar."

Niir striden iir över hinner äventyrarna se mer av biblioteket.

Bibliotekets golv iir tagk! a^v-gnfry$g fåmatta- Päpulpetema finns skriwedskap och på
!vå av väggarna finns halvfulla bokhyllor. På samma vägg som dörren diir ni koÅ in
hdrg"r ryl sbra planscher. På rummets högra vagg finni en dörr som står på glåint.

Bcicker och anteclningar åir oläs1iga for gruppen. Planscherna beskriver klonings och
muteringsprinciper och ser ut så håir:

tlcl\{ Lj

ti,r1.tr
Y.ls qh!
4
5l't r-a;
5v-a'.rF-

\ö 
G,@

d+T*;r.
r.l.Lt\?

ol

t'\'t na

g.q.)'st

C961't'l'

&
h4rl;{1

crL.rtt,1. j

b'crr i.l".t-rr.{jl
9tr.'9 tltToq.
t'J7r"r. 3+Lo-:)@
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24 Arbetsrum

Dörren står på gllint och rummet bakom iir mörkt.

25 Arkiv

Dörren iir stiingd.

Rummet t +tg upPlys!: fagpf_"t l1sger en m{ta av sarnma grova ryp som i rummet innan.
Tre stora skrivbord i rnörkt blankpolerat,ra sAI uppsttillda i eä rad. eit ztr prydligt och
viilstiidat medan de andra wå iir bAamrade med päfper och btrcker. I taket hängri., lampa
med åtta nedbnunna stearinljus och på väggen miu-emot er hiinger en stor oljeriåtning.

P.qf iir Shylocks och mästarnas arbe*rum. Papper och bcicker utgör arbtsmaterial och de iir inte
läsliga för gruppen. Tavlan förestiiller ett stort ärital helt identiska"krigare som stiger upp ur havet.

2A

26 Hundfältan

När gruplgn kommer *h qF i korridoren hör de ett morrade och småglåifsande som verkar
komma från en- Sångsom viker in åt v?inster en liten bit liingre fram. 6 de går in i gangs;amlar
d9 ner qelom den fallucka som finns i golvet om de inte ufpucker den ftirsl Undeidei finns en
glatt och brant kana som leder ner till en håla diir munkarnä har sltingt ner mutanthundar som de
111e varit nöj@ med. Dessa tir utsvulfira och attackerar genast ett offär för ftillan. Kanan ner till
hålan iir ungefiir 6 meter lång. Gången sviinger åt viinsler och slutar sedan tviirt.

Dogs (AC 6, MV 12",HD 2+2r#AT 1, D 2d4, M)
I'p 19, hp 9: hp t2:
hp 12:

Rummet iir mörlr och §llt med arkivskåp. Det luktar dammigt och instlingr

I detta rum förvaras labprotokoll och räkenskaper. Ingenting iir läsbarr

lcm - 2m
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2L

98§! Qm.någon- hamnar i hålan hörs det oväsep hundarna då gör in i grottsalen (28) och
bnoder Tuck som har vakten i laboratoriet.skickar $t entlon för aä den sk"all r" 

"ua 
rbä siar pa.

Klonen som han skickar iir en av de som tillverkati av den bortrövade gruppmedlemmen. Deäne
tar bara en snabb titt ut i korridoren för att se vad som står på och viindär rää* tittUat a. Om hanhil{rt p.ratg ha1-rnte alls och ftirsöker hela tiden gå tiXbai<a- tlans blick ser tom 

".h 
airr"rit;;

fh.lrrlt q inga kläder på sig utom en Htt tunika. Örn tran får ta sig rillbaka till laboratoriet fä
broder Jygk rela qå att äventyrarna ?ir lösa och varnar sedan sina riedbrtider i templet så att de
hinner förbereda sig.

27 Utg&ng

Gången åir ca 40 meter 9"h.då grqppeq gätt halvägs kiinner de att det drar. Gången leder ut i
natur.en genom en öppning kamoflerad av grenar. Endast 10 meter från öppninlen rinner floden
och äventyrarna kan se att naturen omkrin§ den iir helt frisk.
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Laboratoriet och Templet

Dessa omräden iir Auxinerordens allra heligaste. Observera att alla munkar har speciella
egenskaper nåir de befinner sig hiir (se Munkappendix).

I laboratoriet arbetar en broder med en novis som assistent med den pågående kloningen av den
försvrpne äventyraren. De.redan f?irdigstiillda klonerna befinner sig i liboratoriet. Vinendraget
som nnner genom grottan iir en avlilnkning av floden Tar. Munkarna iir beroende av vatttet Iör
sina process_e-l ogh har diirför lvggt sitt laboratorium rakt ovanpå flodriinnan. Vattnet som används
i_pt9""t§l blir ftirgiftat och släpps §"dan ut i flodavllinkningen som diirpå återfbrenar sig med
floden. Diirför iir vattnet nedanfor laboratoriet sjukt och illaliktande, todan det ovanför är trett
friskt.

Resten av munkarna befinner sig frir tillf?itlet i templet diir de ftirättar en mässa till blodets iira.

28 Grottsalen och Laboratoriet

Niir gruppen n?irmar sig grottsalen hör de ett längdraget och plågat skrik.

Ni ser in i en stor naturlig grottsal, kanske trettio meter djup och lika bred. Taket verkar
vara ett tiotal meter h9St. Hela uEymmet iir mjuk upplyst äv ett grönt skimrande ljus som
verkar komma från nägot slags grö.na alger soin tiicliä väggarna]Grottan upptas riastan helt
av ett imponerande byggnadsverk i granir Rader av höga pelare båir upp etfåk och inifrån
pelargångama pulserar ett Lkarpt blått sken. Byggnaden åir^uppförd oväpå ett vattendrag
som rinner ge-nom grottan. På pfssnadens vålnstra sida ledeiän bred granittrappa upp till
en öppning några meter upp på grottväggen.

Niir gruppen kommer in i grottan upptuicks de genast av munkarna. Novisen får order att varna
ledmen och sp-nngerupp mot den breda trappan som leder till templer Gruppen kan se honom och
har rounden på sig att hindra honom. Under tiden kommenderar dån andraäunken klonerna av
den kidnappa de gruppmedlemmen att fönsvara laboratoriet. Dessa står bakom första pelarraden.
Låt endast en klon komrna fram under fiirsta rounden fiir att förhöja överaskningseffekten.

Munken bistår sedan klonerna genom att kasta gasflaskor eller gä i nlirstrid om det behövs. Han
liimnar inte g?irna laboratoriebyggnaden. Fth detaljer se Munkappendix.
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En av klonerna har orginalets 
31la äg-odelar, inklusive-vape1gch rustning. De öwiga har ingen

P|ming och har blivit utrustade med ett exemplar_av {en effektivaste vaffityp"n ö* A" "
behiirskar. De lir i s{d trgtt ti§ztr$ga med orginatet. Om det iir en formäkaJäesor, har klonats
kan i princip alla kopior Iägga d9 foilnler orgtiatet hade inlast. Men efterso* Aii ro.*alt baraImns en uppsättning lgq4.lta loqrPo.nenter kan endast den av klonerna som har orginalets
ägodelar kasta forml.T.dii, sådana-ingår^. Observera utt 

"n 
prärm t"figu iffii;tgör mäterie1l

komponent for alla prästens formler

arbetsbönk

dammlucka

ffi ceil i golvet

-

vetten
trappa m.
riktningspil

Ingin av klgnernl hggn egen vilja och övertalningsftirsök iir ryviirr frulrlösa. De följer blint sina
order och slåss till döden.

5
Novis -(^92:MV 12", Ct(3), #AT 2,D d4+poison x2, M)

hp 20:fit

Broder (A_C l,.MV 12", CI(s), #AT Z,D d4+poison x2, M)
hp 35: \f l

\ )' '' :\'' '

Efter striden ser de fler detaljer i byggnaden:

Byggnaden består av ett antal rader med 6 meter höga pelare som biir upp ett tak av sten. De
ttT Pl eJt 1 meter hö5 fundament med tryppjs1e-g runt öm- Mellan soorti§a pelare rtå. hyttor:
och blinkar med marmorskivor utplacerade. Hyfiorna iir fyllda med budlar^och flaskor.

llg:fafrltt i byggnadgn.ligger en oregelbunden bass?ing fylld med en halvgenomskinlig
vätska. Från bassiingen leder ett par kanaler ut i vattendräget som rinner genöm grottan.
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Neds.iinkt i bassåingens mitt finns en liten korg upphiingd i en kedja. Vid kanten av
bassiingen sär en_kon;truktiol av jiirnsmide meäin vävanordnin"g med vars hjiilp man kan
hissa och sviinga bort korgen frånbassiingen. Från korgen kommär ett blått priisäranae
sken.

Vid byggnadens ena sida finns ett antal gallerförsedd.a hål i marken. Ur dessa hörs
jiimranden.

I burkar och flaskor finns kemikalier av olika typer. !{ lrytlorna finns också några kirurgiska
instrument. Om gruppen söker bland hyllornas iirnehålI tan de finna sammuntuä t+ iiyät* u"
munkarnas gasflaskor.

I korgen som hiinger ned i bassåingen ligger Auxinerordens heliga relik. Den utstrålar ett slags
gnergt och om man går innanför det område som dln bestrålar diabbas man av våldsamma "
kramper och smiirtor. Man åir oformög-en att företatsig något veuigt och det åir endast med stor
PttraTggi"g soT man kan liimna områdetutan hjiilp. Onmådet,ir;ft klot med 

"n 
*ai" p[5 *"te. i

luft och 6 meter i vatten. Hissanordningen kan nås dan att man kommer inoÅ äei Ustrålade
området. Även munkarnapåverkas på"beskrivet iatt u" r"ritä.

I bassåingens tre utskott ligger tre
humanoida skepnader som har vissa
likheter med den äventyra.re som
ki{nappats. Deras anletsdrag iir dock grova
och ofullstiindiga.

Hälen i marken anv?inds som fiingelsehålor.
Hiir sitter misslyckade kloner octrmutanter
förwidna till groteska former. Ibland
skriker eller jiimrar sig någon av dem. I den
stidraste hålan siner orginalet av den
försvunne äventyraren. Han/hon iir nästan
naken och mycket smutsig.

Äventyrarna kan inte utan hj?ilp finna sin
borsörda kamrat från klonerna. Någon av
munkarna, undantaget noviserna, kan dock
efter att ha besegrats i striden skilja den
ursprungliga personen från klonerna.

Orn ledaren i templet blir varnad och
äventyrarna inte kommer dit inom 15
rounds kommer en av mästarna, Tymin ut
på trappan i såillskap med tre bniider ftir att
undersöka om faran finns kvar. Ser han
inkriiktarna lägger han en Poisornus
Vapors på gruppen och ftirsöker locka in
dem i templet diir munkarna helst slåss. Om
gruppen trots detta inte går in i templet inom
3 tums kommer munkarna att börja
genomsöka hela nrnnelsystemet tills de
hittat inkråiktarna.

-_F:rl:-*:*

Orn ledaren inte blivit vamad och äventyrarna inte har gån in i templet inom 12 turns efter striden
mot klonerna, kommer alla munkarna ut och strid uppstår niir inkriiktarna upptäcks.
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25

Gången iir upplryt ay qTå gula glasHot som med jiimna mellanrum hiinger från taket. På
golvet.ligger-en tjock, klart grönmatta. Väggarna iir Uickta av detaljrikaäamirrgar. Gången
slutar i en hög svart metallport som iir stiingä.

Orn någon tar sig tid att titta på väggarna kan de få veta vad måtningama;61gstätter.

Väg.gmålningarnaavbildq.-ztt$iga var_ elser i eft frodigt och grönskande landskap. En d"el

1v dem iir mycket lika vanliga djur medan andra tir forrfodna öch vanstiillda eller iatrra, ,tt
likhet med-något existerande liv. Miinniskor i rustning vandrar frnm genom den leende
naturen och då man ser efterkan man se att de alla har samma anbsärag. De håller sina
sviird lyfta och stirrar tomt framför sig med siillsarnt gl(dande blick.

30 Förberedelserum

Till detta rum finns ingen dörr utan endast en kort korridor.

Rummet iir litet och ombonat Väqgarnq qkläddl med ljusa trtipaneler och på golret tigger
en vacker röd matta mönstrad^med-symtolgn mrd detvå ringaräa i ljusare rbttlteit gs -"
borre väggen står tre stora skåp och mitt på golvet står en sä skål it ar*at rit"-i pä""
hög fot.

Rummet anvtinds av munkarna ö de ftxbereder sig ö1_qtt triida in i templet. I skåpen hiinger
vackert guldbroderade.*el$toaq i purpuroch svart Silverskålen innehåller oheligt vauei med
vilket munkarna tvår sina hiinder forä massan.
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Spelarna kir få rumsbeskrivningen så fort de kommer in i templet. Det ger en viss stiimning åt
striden som följer att veta hur det ser ut.

Bakomporta33 tlPp.nq $g-gn stolåttakaryig sal. Yid veggen mitt emot ingangen tinns e,
ca halvmeterhög, halvcirkelfomrad upphöinine. På dennä. delvis inf?illd i iasäen står enc.a halvmeterhög, halvcirkelfomrad-upphöjning. På dennä, delvis inf?illd i vaggen ståren
liten pyraqid. Den-iir någon mgter hög-och ser ut att vara tillverkad av en bHlitinsande
metall. Från var sida av upphöjningenleder en trappa upp till en balkong sorilederrunt
rumme8 väggar-ungeftir 3-Tetelupp ffin golvet Väggarna nedanför balkongen lyser med
ett starkt och s-u{djgt ualt tlqg.-§olver åir av ren, vit marmor och i dess min fgger
symbolen med cirklarna infiilld i svart sten.

\:tilg 9.n tl$ fyra 9n9rma lrrfat i giu§iirn uppstiillda. I dessa brinner eldar som speglar
{g i-lakel vilket iir tiicklmed speglal Uuset höppar och studsar i taket och låingst ira[gama.
9"1ig.u s-ktlggor driv_er över golver På var sida-om porten ni kommer in igenoä finnl-en
djup nisch i väggen. Luften iir fylld med en olycksbådande och beklämmande stiimning.

Dä äventyrarnaAommer in i templet-står munkarna i en av nedan angivna positioner beroende på
om de tir varnade eller inte. Om Shylock inte blivit varnad fär äventyrarna automatisk surprise.

templets väggar filngelar meÅ-Wrap Aroundfor munkarna- De kan gä rakt in i en vägg och direkt
komma ut genom den diametralt motsatta vaggen. Detta kan inte aventyrarna göra! Mläkama
anviinder sig av detta for att komma ifrån eller överraska motståndare. De kan också anvåinda det
för att komma niira pyr:amiden.

Pyramiden !**.gtt§" liikanpe egenskaper för munkarna och de får en Heal omde ägnar en
round åt att knätiijande röra den. En äventyrare som försöker göra samma sak fär isuiflet en Harm

26
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Den våinstra av de båda nischerna innehäIler rökelsekar och slaiftrullar. I den högra finns en
relikskrin som kan Ug*.t p^| lång.a qti{ggr. Bredvid slcrinet finns en tre meter mn§ tiipp ÅeJ e,
e.rpklo. §äpfe1 anvåinds lq alffta iäen- heliga reliken i skrinet. Då reliken veif"fig§ei i art
stiingda skrinet kan man gå i niirheten av den utan några obehag.

Hifr ftiljer munkarnas taktik ftir striden i templer För annan information om Auxinerordens
anh?ingare hiinvisas till Munkappendix.

I fallet att munkarna har blivit fiirvarnade s]tfemhrOder uppstiillda på golvet framför pyramiden
medan de andra munkarna iirplacerade på balkongen

9*.*q", yarymq$tt fram kommer alla bröderna att sitta i en ring Lring podiet diir mästarna och
Shylock står. De ftirsöker sedan så snart som möjligt att inta de oian be"skrivna positionerna.

De.sju- brfiema anv?inder armborst tills niintrid uppstfu. Då byter.hiilften till knivar medan den
andra halvantastar gasflaskor eller helar upp sig irå pyramiden. Är ae forvarnade ffu armborsr-
skyttarna under örsta rounden ett skott fti*[ oc[ ättiist.

Adenino ftirsökerdela inlaiiktar-gruppen genom att lägga enPoisorwusVaporsvid ingången
medan Tymin går i nåirstrid direkt.

§ftvloct 9r sig upa p{balkonge} y-antar för att se vilka morståndare som verkar farliga och
1ägger sedan en eller fleraAcid Strikes på dessa.

Broder (Aq l, MV 12", CI(s), #^T 2,D d4+poison x2, M) \. 5
lP ?§tli-rf hP §: l\- ' hP 35: 51 N *t'
hp 3§:f;*§{ \ hp }q N 3, r,i,rqX}l
hp \ii,,;-'\ -r. 

\6 7
Tymin (AC t, IUv 12", btbl, )År 2, D d6+10, M)

hpbt: \6 4-.
\

Adenino taC d rvrV 12",Ct(g),#AT z,D dt0/d4+poison, M)
trp Q:)r\"-. \,

27

o ,, o

B
Or

,,

o

Shylock (AC 0, MV 12", CI(11), #AT 2,D d4+4+poison, M)
hp öp:.3 : \,\



Den döende floden
Templet 28

Catscan, som råkar befinna sig på balkongen niir äventyrarna kommer till templet, får nu bekräftat
att gruppe.-n iir. stark ryg qlt övermanna munkarna. Stiiri<t av detta kommer rrån'eiier 2 rounds attskapl en illusion av Digdigs, en i taget, som slåss mot munkarna. Eftersom det intriiffat ddifi;
1t1 

Digdig.s 8i91 uppro.r-och skapat stor oreda kommer ingen av munkarna att misstro detta.
Ettersom hon känner till hur många Digdigs det finns koämer hon aldrig att låta ner a" iyra
stycken dyka upp.

Digdigj (A_C 4, MV 12", HD 10, #^T 2,D dg+9/d4+6, L)
I,p II, hp 50: 'hp 

55:
hp 60:

Slutet

Då striden iir över kommer Catscan fram till gr,rpp[, och jamar instätlsamr Sedan visar hon enillusion som beskriver hur munkarna misshaidäf he*e öh dräd;G"r*r ,ö; (och hur honstalnyckeln och släppt ut dem, om det varit aktuellt). Catscan gör tydliga;;"k;', på;tt ;1j" 6ij.med gruppen.

En stund efter striden uppelbgrar $S d9t hl"Sgl spöket igen. Hon ler mot äventyrarna och serlvcklig gr N.g då hennei-mördare tir oskarlliggiofoa kan troä ra fria.-(Spå6;;;ä ut vitken klon
sgm $ den riktiga gruppmedlemmen om äve-riltyrarna be§rnrar sig fti.i*äe"krll kil;rkrJ" rt
sin vlin.)
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Hiir följer en detaljerad beskrivning av Auxinerordens anhängare.

Organisation

Den interna strukturen inom orden iir strikt hierarkisk och uppdelad på fyra nivåer. De senast
tillkomna är noviser. Efter detta blir man bnoder och över döisa finni måstarna- Ledaren för hela
operationen kall.as prio-I. I Elostret finns fyra goyisel, åtta b,reider, två mästare och en prior. I
scenariot anviinds samlingsbeteckninge-n munk fiir alla nivåer. Observera att detta på ihget sätt iir
bundet till klassen Monk i AD&D@. Alla munkar på högre nivåer har passerat de iagreäch har, om
ingel q;ng anges i texten, äv91 {e lägre nivåernas egenlkaper och kuriskaper. Auxiierordens 

'

s.peciella kunskapsområde iir biologi och kemi. Diirför har äe i hög grad e§enskaper som anknyter
till detta.

Kloningsprocessen

Auxins anhiingales livsuppgift b"t$ i attskapa den perfekta varelsen, kopiera denna i ett stort antal
och sedan med dessas hjiilp expandera kulten över vårlden. Kloningsprocässen iir avancerad men
my9ke1 grym mot den som skall klonas. Iprir"rp går det ut på att aitägs.ra en l«oppsdel från
orginalet och sedan meddiverse mlgiska bVS{er, Ue_wfiel^ser och intä minst aen fieUga reliken, få
en hel loopp att viixa o! fråF denna kroppsdel. Skall fler kloner skapas måste orginaletilik* -.dsarnma pr-ocess.och sedan åter stym..pas (usch!). Det iir inte alla kroppsdelar sonifungerar vilket iir
motivet tilI det "styckningsschema"-som finns i biblioteket (3).

Generella egenskaper

Vad giiller sridsteknik har alla munkar utbildats i att hantera handhållen armborst och kniv
(Crossbow, Hand och Dagger). Under scenariot iir dock endast noviser och brerrCer försedda med
d"ttu yapen. Båda vapentypema har försetts med ett cellgift som tar en round att verka. Om en
triiffad motståndare inte gör sitt save vs poison ffu han 10 hit points i skada rounden efter triiffen.
Vapnen gör i övrigt normal skada vid tiäff. De munkar som anviinder knivar har en i varje hand.

Alla munkar iir dessutom ftirsedda med små kastflaskor som tillverkats av svamparna i
gdlingsrummet (2?). N?tr flaskorna triiffar golvet bildas en ökpuff som täcker å person, aldrig
fler. Flaskorna iir från b irjan menade som ätt frhsvar mot bråkiga mutanter och kioner. För att"
röken skall ha verkan kråivs dels en lyckad "to hit" rullning mot AC 10 och sedan att offret missar
en save vs poison. Flaskornas verkan på offret bestiims med ftiljande tabell:

1. Sleep
2. Blindness*
3. Slipperiness
4. Paralysis

å: FN#P'"

Samtliga effektervarar den round flaskan triiffarplus hela niista round- Därpå f«i,ljande round iir
offret helt återstiillt. Offret kan i de flesta fallen inte gtha någonting vettigt under tiden röken verkar.
De med * markerade gerdock endast effekten att offret har -4 "to hit" och får 4 steg såimre AC.
Skulle en flaska missimålet kommer ingen annan att triiffas eller påverkas av rökeä. Range för
kastflaskorna iir samma som fiir armborsten:2", 4",6". Alla munkar har tvä flaskor var på sig.

Samtliga munkar har dexterity 17. Effekter av detta i strid iir medr?iknad.e i alla medföljande tabeller.
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Vissa områden i tunnelsystemet iir qrder Aq*lrrr beskydd och a4a munkar har speciella egenskaper
då de befinner sigi dem. Dessa områden åir laboratoriät i grousaten, trappan och ko*idorä, -oitemplet och naturligtvis hela.tempelrummet Munkarna hå heta tiden dä vistas hiir en kontinueilig
\agicaJVgstment. Detta förklarar deras goda Arrnor Class. De kan dessutom, "at will", dela ut å
Cause LjshtW^ouyds till den som rör eltei triiffar dem med ett handhållet vapen. Til1 sisi har en
Proyer 119", fr1{<tion i området. Observera att ingen av munkarna har någon riktig rustning oih
diirför AC+yp 10 med avseende på justeringar föivapen.

Speciella egenskaper

Munkarna klassificeras, va{ giiller "to hit", "saving throws" o. dyl., som clerics. Noviserna riiknas
som nivå 3, br<iderna som nivå 5, mästarna som 9 äch sist priorn (Shylock) som nivå 11.

Noviserna:
I strid anviinder noviserna vars två knivar, båda med gift och kasfflaskorna. Några andra
egenskaper har de tyviin iinnu inte ftirviirvat.

Brcidema:
Alla brtider kan, förutom vad de liirde sig som noviper, utnyttja handarmborst, även dessa med gift.

Miistarna:
De wå mästarna heter-Tymin och Adenino, De har båda mycket speciella egenskaper i strid. och
utnyttjar inte {g ovan beskriyna vapnen. Bäda kan lägga eri formdl som kalias poi-sonous Vapors
och som specifiseras nedan.

fyryng sprciellaegenskap qör att h* k3n expandera sin kropp till ca 3 meters liingd. Han får då
styrka 18/00 och kan anviinda ett specialvapen, en stor flail +3 med wä kulon. pe tia kulorna
rilknas som två attac-ker och separyt- "to hit"-skall rullas fiir varje. tlan kan dela attackema på två
motståndare som står på samma sida om honom.

Adenino har genomgätt ett experiment till Auxins iira som resulterade i att han istiillet forvanliga
ilmar har wå orrutr. Den ena ormen attackerar ör att fllnga in offret och krama musten ur det 

"
medan den andra hugger ftir aff dela ut ett dddligt Sft. 6 den lramande orrnen triiffar kommer
offret att sitta fast i ett gepp som ger d10 i krarnsLada varje round och dessutom inte tillåter offret
att attackera. Den andra ormens grft ger lO-ttit points ! skrida om offret gör sin save vs poison. Båda
kan attackera samtidigt och om en motståndarc-sitter fast i lramormensErepp har den aoa.a ornen
+4 "to hit".

Priorn:
Hans namn åir.Shylock och han åir den man som öppnarporten till klostret fiir äventyrarna. Han har
offrat.s^in vanliga syn till Auxin men hari stiillet en-"inresyn" som är likställd med,frue Seeing.
Han släss med en magisk käpp med &idligt gift som fungerar som en dagger +4. Giftet räckeitill
ett obegriinsat antal triiffar och ger 15 hit points i skada om den triiffade gtir sitt save vs poison.

§hylock kan kasta en av nedan beslrivna magiska formler varje round. Om det skulle behövas kan
han dessutom viljemässigt höja limnesomsättningen under 5 rounds vilket ger sarnma effekt som en
potion of speed. llans sista speciella egenskap iir dock den rysligaste och tiaUaa Heart Attacfr. Om
någo.n angnpel honom personligen kan han, niir han fått ögonkontakt med angriparen, få
angriparen att kiinna en mycket stark smiirta från hjiirtat. Under tiden sträcker han ut armen och gör
en kramande rörelse med handen. Angripar bla heltparalyserad och kan inte rrira sig. Efter en -
round,,och varje d?irpå följande round som Shylock förblir ostörd, mäste offret göra en save vs
death fiir att inte avlida av en hjiirtatack.
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Poisonous Vapors

Range: 6" _ Casting Time: 4 segments
Duration: 3 rounds Savin§Throw: SpJcial
Areaof Effect: 1" cube

When this spell is cast a large poisonous cubic cloud is created. Anyone inside the cube will
have to make a saving *."oy vtrsus poisonevery rolnd or take rudaamage nom trrå polson.
Otherwise half damage is taken. Damage taken ii 4d6 the first round and tien decreasä iy iae
both the remaining two rounds

Acid Strike

Range: 6" _ Casting Time: 8 segments
Duration: 1 segment Savin§Throw: lt2-
Area of Effect 1" diameter by 3" high column

On calling down this column of acid the cleric will inflict no less than 6d8 of immediate
damage.to ?lyop inside it. The creature struck is however entitted to u ruing itro* versus
spell and will take onty half damage if it is successfull.
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Gelber: Crossbowbolts+1
Potions:

Extra Healing

Powell: Arrows +2
Potions:

Extra Healing
Elexir of Health

Riegel: Spellsmemorized:
level 1

level 2
level3

Javelin of Lightning
Scroll:

OOOOOO nor destucted

OO 3d8+3

OOOOO not destructed

OO 3d8+3
o

Heroism O 1 level, d10+3 hp
Oil of Acid Resistance O duration 24 houri

ooooo
oqooo
ooo
o d6+2A,20 + save for half

level7
Cure Clitical Wounds O 3dg+3
Resist Cold
Resist Fire
Remove Fear

Scroll: level T
Neutralize Poison O
Cure Blindness O
Create Food andWater O

Scroll: * levelT
Cure Light Wounds O

o
o
o

Remove Curse
Hold Person
F1ame Strike

Frommel: Spells memorized:
level 1

level2
level3
level4

Ring of Shocking Grasp
Potions:

Water Breathing
Healing

Scroll:
Cure Disease
DispelMagic
Slow Poison

Scroll: *

o
o
o

ooooo
ooooo
ooo
oo

d8+6

OOO duration 65 rounds
OOO ?Å4+2

levelT

level T

o
o
o

Cure LightWounds OOl.owerWater O
Scroll:

Protection from Poison O

* Kommer att ftirstöras
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Meriam: Spells memorized:
level 1

level2
level3

Wand of Illumination
Potion of Healing
Scroll:

Dispel lllusion
Melfs Minute Meteors

Scroll: *
Slow
Minor Globe of Invulnerability

Golff: Darts +2
Spells memorized:

level 1

level2
level3
level4

Beaker of Plentiful Potions:
Extra Healing
kvitation
Treasure Finding

Scroll:
Polynorph Other
Prot. from Normal Missiles
ReadMagic

Scroll:
Stoneskin
Extension III
Stone to Flesh

Scroll: *
Evanrd's Black Tentacles
Cloudkill
Wall ofForce

Celeste: Spellsmemorized:
level 1

Level2
level3

Potions:
Fire Resistance
Flyrng

Scroll:
Protection from Undead

Scroll: *
Cure Serious Wounds
Silence 15'radius
F1ame Strike

oooo
oo
oo
ooooo
oo

ol
o

o
o

oooooo

oooo
ooo
oo
o

oo
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

ooooo
oooo
oo

2d4+2
level 12

level12

3d8+3
duration 6 turns
duration 13 rounds
level 12

duration 12 turns

level 12

L-3 I00Va,4-5 5AVo

Level12

duration I turn
duration 6 turns

level7

o
o

o

o

* Kommer att förstöras
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KILLER HORSE

FREQUENCY: Local
NO. APPEARING:2-8
ARMOR CLASS: 6
MOYE: 15"
HITDICE:5+5
NO. OF ATTACKS: 3
DAMAGE/ATIACK: d12ld1 2Rd4
SPECIAL ATTACKS: Nil
SPECIAL DEFENSES: Nil
MAGIC RESISTANCE: Nil
INTELLIGENCE: Low
ALIGNMENT: Neutral evil
SZE: L
PSIONIC ABILITY: Nil

Dessa hästar åir frukten ay ett tidigtexperimenl De släpptes ut i skogen ftir att hålla nyfikna borta
från omgivningapa. De har-utpräg-lad9 rovdjursinstinftär och jagar"i små gupper. på avstånd ser
de ut som normala och ganska vackra hästar och iir omöjliga att siat3a ta"?ådå; pa meiiin iO 

-

meter.

D" l* stora huggtiinder och hovarna iir fiirsedda med sylvassa utvtlxrer. De kan både hugga och
sparkas med båda frambenen under en round-

RATSPARROWS

FREQUENCY: Local
NO. APPEARING: 6-24
ARMOR CI-ASS: 10
MOVE:6'718"
HIT DICE: 1

NO. OF ATTACKS: 1

DAMAGF/ATIACK: O
SPECIAL ATTACKS: Nil
SPECIAL DEFENSES: Nil
MAGIC RESISTANCE: Nil
INTELLIGENCE: Semi
ALIGNMENT: Neutral
SIZE: S
PSIOMC ABILITY: Nil

Dessa till-synes o@digu små djur har fågellropp och råtthuvud och tir stålgrå i f?irgen. De har av
misstag.tillåtits gy fiån munkarnas laboraiorium. De ?ir normalt ganska rkvgEu men 61ir mycket
aggressiva niir de vädrar blod. Upp till ett tjugotal lever i varje flock






