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Gøremål ved fæstningen – Garnisonen 

Supplement: Dette er et officielt Fastaval rollespillergilde-supplement, der dækker gøremål 

ved Fæstningen - Garnisonen. Supplementet er designet af NHB. 

Den thyatiske forpost i Hinterlandet er ikke det mest spændende sted at opholde sig, og for de fleste 

eventyrere er det også mest et sted at proviantere og hvile sig imellem ekspeditioner, og eventuelt 

indkassere en dusør fra kommandøren.  

Selvom forposten ikke tilbyder den samme spænding og muligheder som Hinterlandets huler og 

vildmark, så kan det dog alligevel være værd at bruge et par minutter på et besøg ved en af forpostens 

seværdigheder. Og med dette supplement i hånden er der mulighed for at aflægge et besøg ved en af 

dem – i dette tilfælde garnisonen. 

Garnisonen 

De fleste eventyrere ser sig nok som lidt bedre end de menige soldater i forpostens garnission. De har 

trodsalt påtaget sig at gøre det farlige arbejde at udforske Hinterlandet, mens soldaterne kan blive bag de 

trygge mure. Men andre ved godt at det kan betale sig at være gode venner med den lokale ordensmagt, 

og for dem er der nu mulighed for at aflægge garnisonen et besøg.  

Slå 1t6 for at se hvad der er af muligheder ved dette besøg: 

1t6 Hændelse ved garnisonen 

1 – 2:  

Vagtstuen 

En del soldater sidder og keder sig i vagtstuen, og vil være meget taknemmelige for 

lidt underholdning. Er man niveau 2 eller højere kan man imponere med historier 

om sine eventyr. 

Karisma tjek 12 (Veltalenhed tæller). Klarer man det så tjener man 50 Eventyr Point 

på at berette om sine eventyr. 

3 – 4:  

Rekrutter 

Et par soldater er ikke helt tilfredse med deres standard udrustning, og er villige til 

at betale rimelige penge for evt. udstyr som eventyreren måtte have i overskud.  

De er derfor villige til at købe våben til 75% af den normale købspris (imod de 50% 

man normalt kan få), og har også råd til at give 75 guld for en ringbrynje. 

5 – 6:  

Køkkenet 

Kokken har brug for lidt ektra hjælp i køkkenet. 

Tjek Udholdenhed eller Visdom mod sværhedsgrad 10, hvis man vil give en hånd 

med. Klares det så giver kvartermesteren en 5 tørrede rationer som belønning. 

 

 


