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Årets gang ved fæstningen – Bryllupsdag 
Mikro-supplement: Dette er et officielt rollespilssupplement til 

Hinterlandet. 

Forposten ved ødemarken er en Kejserlig fæstning, og folk fra alle egne af 

Kejserriget kommer til fæstningen for at udforske ødemarken, og med sig 

tage de nogle gange ægtefæller eller de finder sig en livsledsager ved 

fæstningen. Det er ingenlunde uden tragiske øjeblikke, for Hinterlandet er 

et farligt sted, og døden kan hurtigt skille ægtepar, men de eventyrere, der 

sammen med deres partnere udforsker ødemarken, sværger til, at det er 

risikoen værd. 

De tilrejsende eventyrere kommer fra talrige forskellige kulturer, og de har 

hver især medbragt deres egne skikke, som de holder i hævd, når det 

gælder fejringen af ægteskabet eller indtrædelsen i partnerskabet gennem 

ceremonielle bryllupshandlinger. 

Følgende kan anvendes på bryllupsdagen mellem to spillere. Udføres angivne handling, gælder effekten. 

Ægteskabshighfive 

Denne praksis kendes fra Kejserrigets store handelsbyer og fra hovedstaden, hvorfra den menes at være 

opstået ved det kejserlige hof, da en Kejser og en Kejserinder fejrede en stor sejr over det fjendtlige 

imperium i øst, som fandt sted på deres bryllupsdag. 

 Handling: Ægtefællerne klasker højtlydt deres håndflader sammen hen over spilområdet.  

 Effekt: Hvis den ene karakter har opnået en ekstrem effekt, og der skal rulles skade, må den ene 

eller begge skadesterningerne rulles om, og derefter vælges skaden fra den ene af de to terninger. 

Ceremoniel bespisning 

Fra de kilisiske øer stammer denne skik, som er blevet populær blandt omrejsende handelsfolk og 

eventyrere. For at ihukomme bryllupsdagen, hvor de to opvarter hinanden gennem hele dagen, spiser de et 

måltid mad sammen ved at fodre den anden part. Blandt folk på farten kommer det ofte til udtryk ved at de 

giver hinanden er stykke kage, konfekt eller tilsvarende. 

 Handling: Ægtefællerne fodrer hinanden med et stykke kage, konfekt eller slik. Effekten kan 

anvendes en gang på bryllupsdagen. 

 Effekt: Begge parter heles for sår og skader. De får begge en førstehjælpsterning i livspoint tilbage. 


