
Reens heliga lampa
D&D-turneringen från Gothcon Vl

Spelarnas introduktion

I alla tider och bland alla heliga män
och kvinnor och utövare av läkekon-
sten har alltid det yttersta målet varit
att finna en mirakelkur som kan klara
av alla sorters sjukdomar. Någon som
kom mycket nära det universella
botemedlet var klosterbrodern Reen
vars magiska lampa sägs ha kunnat
bota varje sjukdom som den använöes
mot. Men Reen levde för låinge sedan
och all kännedom om var lampan för-
varades försvann när det Gyllene
Kungadömet föll för de angripande
barbarerna från väster och piraterna
från söder. Eller nästan all kännedom.
Patriarken Yemar har forskat dag

och natt i flera års tid, pådriven till det
yttersta av sin dotters allt mer försva-
gade tillstånd i en sjukdom som gäc-
kat alla läkekurer och böner. Nu änt-
ligen tror han sig om att ha funnit
lampans bortglömda förvaringsplats.
När slussarna vid Vitifossar byggdes

fann man flera tunnlar i berget. Några
av dem användes som vattentunnlar
till slussarna, men de flesta murades
bara igen. Yemars efterforskningar
har fått honom att tro att lampan
befinner sig inne i en av dessa igenmu-
rade gångar.
Yemar har nu kontaktat er och vill

att ni beger er in i den aktuella gången
och hämtar Reens lampa åt honom.
För att bereda er tillträde till ingån-
gen, som ligger under vattenytan i den
mittersta slussen, kommer han att
lägga en Part Water en bit uppströms
om den översta slussen och iåta öppna

slussportarna sä att slussarna töms på
vatten. När. så vattnet strömmat
undan rusar en grupp tjiinare frarn
och bryter ner muren som förseglar
ingången. Ni kommer sen att-ha två
(2) timmar på er innan Part Water
upphör och vattnet strömmar in i slus-
sarna igen. Innan dess bör ni helst
vara tillbaka.

Lycka Till!

Spelledarens instruktioner

Dela ut karaktärerna till spelarna och
ge dem l0 minuter att sätta sig in i
situationen och organisera sig. Varje
spelare skall ha ett exempiar av intro-
duktionstexten. När de l0 minuterna
har förflutit srartar spelet med atr spe-
larna står framför ingångstunneln vid
punkten markerad »x» på kartan. De
har nu 3 timmar i verklig tid och 120
spelminuter på sig att hitta lampan
och ta sig ut med den.
Räkna med följande tider för olika

handlingar:
l5 meters förflyttning med
ing - I minut
60 meters förflyttning utan

kartläggn-

kartläggn-
ing - I minut
Sökande efter lönndörrar i ett rum - 5
minuter
Noggrann genomletning av ett rum -
l0 minuter
lstridsrunda-lminut
Poängberäkning skall göras dels indi-
viduellt för varje spelare och dels för
hela gruppen. Poängsättningen fram-
går av nedanstående poängtabell.
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Beskrivning av tunnlarna

I Kammare med 4 meter högt i tak. Pä
vardera kortsidan på hyllor uppe vid
taket sitter en Gargoyle. De antaller
genast.
2 Gargoyles; HTK:19,16; Hit Dice:4;
AC:5; Attacks:4 (l-3/l-3/l-6/1-4);
* I or better weapons to hit.
2 Rum till synes tomt men innehåller

en Phase Spider som dyker upp och
anfaller när sällskapet når motsatta
dörren. Den slåss tills den är död.
I Phase Spider; HTK:27; Hit
Dice:5 + 5; AC:7; Attocks:1 (l-6
+ poison)
3 Långsmal kammare med långväg-

garna täckta med fresker föreställande
unga damer som sprider vita liljor i en
fors. Om spelarna undersöker fresk-
erna noggrant upptäcker de ingenting
mer än så. Bilderna har ingen som
helst betydelse för de fortsatta även-
tyret.
4 Ett stort rum med bortre väggen

täckt av en snövit hagtornshäck.
Ögonblicket efter det att sällskapet
komrnit in i rumrnet kommer det fram
6 Zombies ur buskaget. De är klädda i
snövita mantlar och kåpor och gre-
narna böjer sig snällt undan för att
släppa fram dem. Om prästen för-
söker vända dem blir de automatiskt
förintade, endast deras vita kläder blir
kvar.
6 Zombies; HTK:10,9,9,8,8,7; Hit
Dice:2; AC:8; Attacks:l (l-8)
För att kunna passera smärtfritt

genom buskaget måste sällskapet
ikläda sig de kvarlämnade vita kläd-
erna. I annat fall gör buskaget sitt
bästa för att hindra framfarten och de

3 metrarna fram till korridoröppnin-
gen kommer att ta hela 15 mödo-

samma minuter.
5a och 5b Större delen av golvet är

upphängt i en axel som går mitt emel-
lan rumshalvorna. Ovanpå denna axel
Iigger ett jättelikt stenrör. Om någon
sida av detta golv belastas med mer än
30-35 i förhållande till den andra sidan
kommer den mest belastade sidan att
vippa ner, vilket kommer att få sten-
kolossen i rullning med förkrossande
resultat. Chansen att hinna kasta sig
undan är lika med noll. För att und-
vika att bli fcirvandlade till köttfärs
måste sällskapet dela upp sig i två
gruppef med ungefär samma totalvikt
som går över samtidigt i var sin rum-
shalva. Möjliga fördelningar är Dvär-
gen-AIven-Prästen / Munken-N4agi.
kern-Krigaren eller Dvärgen-Alven-
Krigaren / Munken-Magikern-Präs-
ten. Vilken som helst av dessa två
kombinationer kommer att lyckas.
Alla andra innebär en snedbelastning
med alia dess följder.
6 Flodövergång. Över floden är det

uppspänt ett stadigt rep. Intill repets
förankring på södra stranden ligger
det en liten båt med plats för 6 per-
soner förtöjd. Överfarten ter sig där-
för ganska enkel. Lite för enkel...
Insidan av båten är underligt nog

hård som sten trots att den ser precis
ut som trä. Detta beror på att en

Tropper ligger och lurpassar inuti
båten. Om den blir avslöjad nöjer den
sig med att försöka sluka dem som
redan har stigit ner i båten och
anfaller dem omedelbart. Annars
avvaktar den tills så mänga som
möjligt har satt sig i båten och de hdr
kommit ut en liten bit på floden. Kom
ihäg att de som blir fångade inuti den
(d.v.s. alla som satt i båten) inte kan
slåss med vapen eller använda form-

1)

)//
7/__/

Tidmarkering:
lruta:lminut

ff:l
--.-C r.}:

ilN

ler.
I Trapper; HTK:25; Hit Dice:6;
AC:3; Attscks: Offrets AC i skada
varje stridsrunda. Offret kvtivs på 6
rundor.
Om strid uppstår ute på vattnet

kommer alla att tappa taget om den
uppspända li4an och båten kommer
att föras med strömmen ner till 14 där
eventuella överlevande utan problem
kan ta sig iland.
7 Cirkelrund kammare med balkong.

På botten av den bor en Burbed Devil.
I Borbed Devil; HTK:31; Hit Dice:8;
AC:0; Attacks:3 (2-8/2-8/3-12);
Mogic Resistance:35V0 (55V0 mot
Calham, 50%o mot Mariel, 65Vo mot
Loreeno)
I taket hänger en takkrona som är

gjort av ett vagnshjul.
E Oregelbundet rum mer 2 Giont

Weasels.

2 Giant Weasels; HTK:16,15; Hit
Dice:3+3; AC:6; Attacks:l (2-12 +
blood drain)
9 Kvadratisk kammare. Vid högra

väggen, på en hylla, ligger en kristall-
kub, ca 30 cm stor, med något som ser
ut som en stor diamant inuti. På väns-
tra väggen finns en fastkedjad OwÄ
bear. Om någon vidrör eller rubbar
kuben befrias monstret från sina
bojor och anfaller omedelbart.
I Owlbeor; HTK:2]; Hit Dice:S+2;
AC:5; Attacks:3 (I-6/ l-6/2-12 +
hus)
Om man tar sönder kristallkuben för

att ta ut >>diamanten>> upptäcker man
genast att det tir en billig förfalskning.
Detta iir bara till för att försöka för-
dröja alltför giriga spelare.
10 I detta lilla hörnrum bor ett

Otyugh.
1 Otyugh; HTK:25; Hit Dice:6; AC:3;

21



Attacks:3 (1-8/I-8/2-5 + diseose)
I taket hänger två takkronor som är

gjorda av vagnshjul.
1L Ett förhållandevis tomt rum, kva-

dratiskt, med horisontella skrap-
märken mitt på varje vägg. Märkena
befinner sig ca I meter upp frän golvet
och är gahska oansenliga och bör där-
för inte betonas något speciellt för
spelarna om de inte undersöker dem
noggrannare. I diagonalt motsatta
hörnet från ingången står en ålder-
domlig och till synes dyrbar lampa. I
taket hänger hänger en takkrona gjord
av ett vagnshjul. Om nägon rör vid
Iockbetet i hörnet (lampan) sänkei sig
hjulet, som är upphängt med en stång
istället för en vanlig kedja, ned,och i
nästa stridsrunda börjar det rotera.
Efter ytterligare en omgång har den
fått upp en sådan fart att skarpslipade
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vajrar som är gömda i den slungas ut
av centrifugalkraften. Små tyngder i
form av dödskallar är fästade i ytter-
ändarna av vajrarna som börjar svepa
genom rummet på 0,5-1,5 meters
höjd. De enda områden som inte nås
av vajrarna hörnena i rummet samt
ytan alideles under det roterande hju-
let. Varjarna attacker som ll:e gra-
dens krigare 2 gänger per stridsrunda
mot var och en som befinner sig i
riskzonen. Skadan är 1-6 poäng per
lyckad attack. Efter l0 minurer åter-
vänder takkronan till ursprungsläget.
Lampan (lockbetet) i hörnet är en
värdelös bronspjäs (ca 3 gp's värde).
Om spelarna letar efter en'dold dörr
på väggarna upptäcker de utan prob-
lem den mitt emot ingången.
12 En kammare med en dörr på

andra sidan som har en stabil bom
uppriggad framför sig. Bommen är
kopplad via två stänger till en stor
staty några meter bort (se illustration
1). På bröstet av statyn finns två
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illustration 2

5Jäges omkopplare och tre tryck-
knappar (se illustration 2). Illustra-
tiorierna skall visas för spelarna.
Bommen framför dörren går inte att
rubba på med våld eller tjuvknep.
Hur man än manipulerar 'dessa

reglage händer det dock inget med
bommen framför dörren. Om man
betraktar ill.l noggrant upptäcker
man att dörren inte har gångjärnen på
denna sidan och att bommen inte är j
fastsatt i dörren på något sätt. Det
enda som behövs för att öppna dörren
är därför en bestämd knuff.
13 Ett litet rum med Reens Heliga

Lampa i ett hörn på en liten pall. Det
linni inga fällor och den här gången är
det utan tvivel den riktiga lampan.
14 Ilandstigningplats för vilsne-

komna flodresenärer.
15 Här bor trollen Kurt och Östen. 2

Trolls; HTK:35,33; Hit Dice:6 + 6;
AC:4; Attacks:3 (5-8/5-8/2-12); Spe-
cial: regeneration, 3 hp/runda efter
tredje rundan
16 Hemlig dörr ut till rum 4. Om spe-

larna inte är klädda helt i vitt tar det
dem 5 minuter att arbeta sig ut i rum-
rnet. Se även beskrivningen av 4.

Poängbedömning

(irupp- och individuella poäng
2 25 poäng för en Detect Evil i rum-

rnet (den ger dock inget utslag).
3 -25 poäng för en noggronn under-

sökning av väggarna.
4 50 poäng för användandet av zom-

biernas avlagda kläder för att komma
igcnom buskaget.
5 50 poäng för att dela upp sig på ett

godkänt sätt.
75 poäng för att dela upp sig enligt

lult. I (en krigare i vardera gruppen

ifall det blir strid).
25 poäng för användandet av Ten-

ser's Floating Disc + Levitate för att
ta sig över.
6 25 poäng för en Detect Evil i bäten

(den ger dock ej utslag, Trappers är
neutrala).
50 poäng för användandet av Ten-

ser's Floating Disc + Levitotelff att
korsa floden.

-50 poäng för att använda båten utan
att undersöka den ordentligt först.
7 25 poäng för en Continual Light

ner på botten innan rnan går ner.
9 -50 poäng för att släppa loss mon-

stret.
11 -50 poäng för att plocka till sig

lampan utan att först kolla efter fäl-
lor.
25 poäng för att kolla efter fällor

innan man tar lampan.
12 50 poäng för att testa om dörren

möjligtvis är olåst eller för att inse
detsamma.

13 25 poäng för att kolla efter fällor.
Individuella poäng skall ges till den

som kommer på en ide och inte den
som utför (om det inte är något dumt
för då får de dela på rninuspoiingen).
Om det är flera som kommer på det
samtidigt får de dela på poängen.
Endast gruppoäng Vid första passer-

andet av följande streckade linjer på
k artan :

A: 25 poäng
B: 50 poäng
C: 75 poäng
D: 100 poäng
E: 200 poäng
F: 400 poäng
G: 800 poäng
X: -100 poäng
Per person dödad i sällskapet: -400
poäng
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