
Stormkullens fasor 

1. I mitten av detta rum står en piedestal i mässing med någon form av mekanisk anordning. 
En liten spak syns tydligt och dess position kan läsas av mot en sorts urtavla i form av en 
halvcirkel bakom den. Spaken är dragen längst till höger, till den sista av fyra tydliga 
markörer. Om spaken dras tillbaka backas tiden överallt utom i detta rum motsvarande tio 
minuter per markör. Den kan inte dras till höger utan går själv tillbaka dit i takt med att tiden 
"kommer ikapp". Med hjälp av denna kan man alltså backa tiden som mest 30 minuter, men 
ingen av de som är i rummet kommer att påverkas. 
 
2. I det här rummet har den goblinstam som bor i kullen lämnat högar med allt möjligt bråte. 
Det mesta är skräp, men om rollpersonerna letar efter något hyffsat mundant föremål så är 
det 1 på 6 chans att det kan återfinnas i högen. Det tar en speltur per försök att leta. 
 
3. Ett normalt, kvadratiskt rum. I mitten av rummet står tre burar i gjutjärn. De är stora nog 
för att en storvuxen människa ska få plats i vardera. Ingen av dem har en låsanordning för 
tillfället. En innehåller ett lårben från en alv. 
 
4. Väldigt högt i tak (ca 9 meter). Taket är också täckt av stalaktiter. Här och där glimmar det 
svagt av guld i fackelskenet - det sitter guldklimpar till ett värde av totalt 50 guldmynt (500 
silvermynt) i taket. Om man kan ta sig dit och jobba ostört så kan man få lös guld till ett värde 
av 1t10 guldmynt per spelrunda (förutsatt att man har en yxa, hacka eller annat verktyg). Den 
hemliga dörren i västra väggen är synlig inifrån rummet. Den består av en 3x2 meter 
kopparplatta som är ett par tum tjock. På sidan in mot rummet syns hela 
öppningsmekanismen, men på andra sidan är plattan täckt av en detaljerad relief av ett 
fältslag. Från den sidan öppnas dörren genom att huvudet på en dekapiterad soldat trycks in. 
 
5. I mitten på detta rum finns en ganska stor murad brunn med brunt, grumligt vatten. Den är 
lite över en fot hög och vattenytan når upp till nästan en fot över rummets golvnivå. Från 
denna brunn kan man simma i en underjordisk gång till brunnen i rum 6. 
 
6. Rummet innehåller en brunn liknande den i rum 5. Från denna brunn kan man simma till 
endera brunnen i rum 5 eller brunnen i rum 8. 
 
7. Goblinernas huvudsakliga tillhåll. I södra änden av rummet är golvet nästan helt täckt av 
pälsar som goblinerna sover på under dagen. Norra väggen är gjord av stockar och är full av 
smala springor för att kunna beskjuta och spjutsticka eventuella inkräktare på andra sidan. 
Den hemliga dörren i östra änden av norra väggen är fullt synlig från den här sidan, men väl 
dold från korridoren utanför. I mitten på rummet ligger en hög med djurkroppar. Det är 
nästan bara ben kvar; hur som helst tydligt att det handlar om matrester. Lite varstans längs 
väggarna står klubbor, slungor och korta spjut som närvarande gobliner kan ta till i en strid. 
 



8. Rummet innehåller en brunn liknande den i rum 5. Från denna brunn kan man simma i en 
underjordisk gång till brunnen i rum 6. I östra änden av rummet finns också en alkov med en 
goblinsk avgudabild grovt huggen ur en tjock trästam. Framför den står en träskål på golvet, 
innehållandes ett halsband värt 50 silver och 1t10 ädelstenar till ett värde av 1t100 silver 
vardera. En spelturs granskande av statyn kan avslöja att toppen på huvudet är ett lock. Inuti 
detta ligger en slät och ren guldring. Ringen är magisk; den som tar den på sig ser perfekt i 
kompakt mörker, men alla former av ljuskällor ger istället svårigheter att se. Bäraren kan inte 
se alls i fullt dagsljus. Ringen kan inte tas av. 
 
9. Ett par meter ifrån varandra står två piedestaler. På varje piedestal är ett oansenligt 
silverfat. Det ser ut som att det på varje fat ligger en halv orb; en fot i diameter och melerad i 
svart och grönaktiga nyanser. I själva verket är det en enda hel orb, men de två faten är 
ändpunkter i en magisk portal. Botten på faten leder till varandra, helt enkelt. Orben väger 12 
kg och är gjord av en ovanlig sorts sten. Den är värd ungefär 50 silvermynt. 
 
10. I södra väggen sitter 1t6+1 fångar fastkedjade. De är bärare och vakter från diverse 
karavaner. I övrigt är detta rum ett skafferi. Det finns gott om ätbart stöldgods här. Tre feta 
grisar har sin boning i norra änden. 
 
11. Det här rummet använder goblinerna för att träna. Här finns en ställning för armgång, en 
hinderbana, en måltavla (som ett par pilar sitter i), en sparring-ring och liknande utrustning. 
Allt man behöver för att träna en goblin-milis! Den hemliga dörren i norra änden ser ut som 
en vanlig dörr från den här sidan. 
 
12. Väggarna här är täckta av vapenställ, som också döljer den hemliga dörren. Vapenställen 
innehåller ett par dåliga kortsvärd, några slungor, spjut, klubbor, en vedyxa och liknande 
fattigmansvapen. Det finns också en tunna med lagom stora stenar för slungorna och några 
pilbågspilar och koger. En chans på tre att det faktiskt finns en strängad kortbåge här. 
 
13. Ett oansenligt stenrum med 1d3 slemslinkys. 
 
X. Båda de här korridorändarna är väldigt lika varann. Väggarna kring just den rutan är 
målade i blått. Färgen har sedan länge börjat flagna. På ena väggen sitter en träspak. Om man 
drar i denna teleporteras allt som befinner sig inom den blå rutan till den andra, och vice 
versa. 
 
Z. Öppningen till det här lilla skrymslet är helt enkelt en sektion av väggen där det saknas 
murbruk mellan stenarna. De är noggrannt staplade på varann. Det tar en speltur att varsamt 
plocka bort stenarna för att komma in. Inne i detta lilla skrymsle ligger en rostig plåtrustning. 
Det ligger också en väldigt liten penningpung på golvet. Den har en dvärgisk runa inpräntad 
som betyder "alvguld" och innehåller ett guldmynt. Det finns i princip inte plats för mer. 
Penningpungen är magisk; vid varje soluppgång finns det en chans på tre att ett nytt 
guldmynt uppstår i den om den råkar vara tom. 



Tabell: Slumpmässiga möten (1t6) 
1-2. Slemslinky 
Antal: 1, Åskådning: Balans, Förflyttning: 6 m 
Försvar: 15, Stridstärningar: 1, Attacker: 1 (special) 
Moral: 12 
Ser ut som en snigellik cylinder, ungefär två fot lång och lite mindre än en fot tjock. Den rör 
sig som en slinky; står på ena kortsidan och faller över för att ta emot sig med andra. Att den 
är liten och ganska hal gör den svår att träffa. Den är blind, men dras till ljud. När den anfaller 
spottar den en klump av slem som lösgörs från någonstans på dess yta. Rustning skyddar inte 
och effekten av en träff är att offret omedelbart måste slå ett räddningsslag. Ett misslyckat 
räddningsslag leder till att individens gravitation vänds åt slumpmässigt håll. Förslagsvis slår 
man en sexsidig tärning och ser vilken generella riktning ettan pekar mot - om det råkar vara 
samma håll som gravitationen redan är slår man om. Effekten påverkar individen och all 
utrustning denne har och håller i sig i en speltur för att sedan gradvis avta en halv minut 
ungefär. 
 
3. Elektromoln 
Antal: 1, Åskådning: Balans, Förflyttning: 12 m 
Försvar: 13, Stridstärningar: 3, Attacker: 2 (grepp, blixt) 
Moral: 10 
Ett slags stormmoln som täcker upp 3x3x3 meter. Det rör sig enbart i korridorerna och 
stannar eller vänder när det når ett rum. I molnets inre består den av tusentals tunna trådar. 
Dessa trådar kan användas för att greppa motståndare, som i så fall förblir greppade tills dess 
att hen klarar ett räddningsslag. För varje runda en motståndare är greppad tar denne 1t6 i 
skada pga elektriska stötar. Molnet kan också skjuta en blixt på närstridsavstånd som gör 1t6 i 
skada. Metallrustning skyddar ej! När molnet blivit "dödat" stelnar det; alla trådar täcks av ett 
tunnt skal. Efter några timmar försvinner skalet och molnet är fullt återstållt igen. 
 
4-5. Goblins 
Antal: 2t4, Åskådning: Kaos, Förflyttning: 12 m 
Försvar: 13, Stridstärningar: 1, Attacker: 1 (vapen) 
Moral: 8 
 
6. Rörligt mörker 
Det här är ett fenomen snarare än ett monster. Ett mörker som färdas slumpmässigt i 
området. Det passerar på ett par minuter men är helt ogenomträngligt för ljus. Inte heller 
infrasyn går igenom det. Inifrån mörkret hörs morranden och knarrande ljud. 
 



 

 


