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Anvendelse 
Den lille skov er et intro-scenarie til udendørs eventyr, og det gør brug af reglerne for eventyr i vildmarken. Den 

lille skov befinder sig tre dagsrejser fra fæstningen, og ved ”porten” til skoven, befinder sig en troldmands tårn, 

som eventyrerne kan besøge, inden de går ind i selve skoven. 

Kommandant Lucinius har hørt fra rejsende, at nede langs Tuskenfloden, hvor troldmanden Vitrarius den Yngre 

har sit tårn, er der en fortryllet skov, som rummer mange besynderlige fænomener. En af kommandantens 

spejdere er forsvundet i området, og kommandanten vil gerne have en flok eventyrere ud og se, om de kan finde 

den forsvundne spejder: 

Kommandant Lucinius har indkaldt eventyrerne til en vigtig opdagelsesrejse. Tre dage herfra i en region af 

Slettelandet, hvor Tuskenfloden snor sig, ligger en mystisk, lille skov, som det siges er fortryllet. I alle fald har en 

troldmand, der kalder sig Vitrarius den Yngre, taget bolig nær skoven. For nyligt blev der sendt en spejder ud for 

at for undersøge skoven, men nu er der gået 10 dage og spejderen er ikke vendt tilbage. Drag ud og find 

spejderen og kortlæg området. Hvis I hjembringer spejderen er der en belønning på 15 dukater pr. mand, og hvis 

skoven kortlægges, er der 2 dukater pr. mand pr. pejlemærke indtegnet. 

(dvs. for hvert af pejlemærkerne på kortet over skoven, som spillerne får besøgt og sat ind på deres kort, 

indtjenes 2 dukater – der er 11 pejlemærker i skoven). 

Rammen 
Tre dagsrejse gennem slettelandet fører til Tuskenflod, som løber med en rivende kraft iskold gennem landet 

med vand hentet fra bjergen. Ved en lille bro, der krydser Tuskenflod ligger en lille skov, der har omdømme som 

værende et fortryllet sted. Ved broen er et tårn, der bebos af en troldkarl. 

Baggrund 
Skoven er på sin vis fortryllet eller rettere, der er mange mystiske og sære områder i skoven. Spejderen, som 

kommandanten sendte ud, besøgte først troldmanden, og drog derefter ind i skoven, hvor det til at begynde 

med gik fint, men uheldigvis blev spejderen taget til fange af XXXXX og slæbt til X7 – Den skjulte lejrplads. 

Rygter 
Ved fæstningen florerer rygter om de mange mystiske steder ude i ødemarken og om de sære oplevelser, folk 

har derude. Nogle rygter er sande, nogle er falske, og andre er ikke relevante for eventyrerne. 

Hvis nogle af karaktererne har evnen til at opsamle rygter, eller hvis spillerne besidder mikro-supplementer, der 

giver adgang til rygter, kan de samle nogle af følgende op. Alternativt kan spillerne forsøge at erhverve sig et 

rygte, som måske har relevans for ekspeditionen. Det kræver et succesfuldt karisma-tjek 12 at erhverve et 

tilfældigt rygte fra tabellen: 
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1t6 Rygte 

1 En tandløs olding beretter: Den lille skov er hjemsøgt af gammel trolddom, så overalt lurer der farer, og 
hvis man ikke har De udødeliges velsignelse med sig, vil risikere aldrig at finde ud af skoven igen. 

2 Vaskekonerne sladrer: Tjenestepigen Meosyne er dybt ulykkelig, for den forsvundne spejder er hendes 
kæreste. Hun gav ham et blåt halstørklæde med sig på hans færd, som hun havde strikket til ham. 

3 Garnisonens vagter afslører: Kommandanten køber nogle gange magiske skatte af troldmanden Vitrarius 
den Yngre, men pas på med at fornærme ham, da han forvandler folk til tudser, hvis de støder ham. 

4 En eventyrer fortæller hen over et glas vin: Den lille skov er hjemsted for mange fortryllelser. Vær varsom 
med at drikke af vandet i skoven, da besynderlige ting let kan ske. 

5 Nede ved smedjen snakker nogle opdagelsesrejsende sammen: Gobliner har hjemme i skoven. De er fra 
stammen Egefader, og de er nok de mest militante af alle goblinstammerne. De optræder ofte i store 
grupper og forsøger at tvinge andre væsner til at tjene sig. 

6 En handicappet krigsveteran snakker løs: Den lille skov har en fortryllet kilde, der efter sigende kan kurere 
frygtelige sår og skader, og kilden skulle ligge nær en hjemsøgt galgebakke. 

Belønning 
For udforskningen af hulesystemet gives følgende mængder af Eventyrpoint. 

Udforskning af området: 100 point for hvert kortlagt rum (op til 2000 point). 

 X1 – 100 pr. rum  (max. 200) 

 X2 – 50/100/100 (max 250) 

 X3 –  100 (max 100) 

 X4 – 100/50/100 (max 250) 

 X5 – 100/50/50 (max 200) 

 X6 – 100 pr. rum (700), 50/150 (max 850) 

 X7 – 100/100 (max. 200) 

 X8 – 100/200 (max. 300) 

Rejsen til Skoven 
Rejsen går gennem slettelandet i tre dage, indtil man møder den rivende, iskolde Tuskenflod, og her er 

troldkarlens tårn og stenbroen, der giver adgang til den lille, fortryllede skov. 

Rejsen ud til området går over enge og sletter, mens vinden fejer koldt om selskabet. Altid i horisonten kan de 

høre lyden af vinden i træerne, men det er aldrig til at få øje på skoven. Det er som om den kalder på heltene, og 

at dens kald bliver båret af vinden. Det er i sandhed en fortryllet skov. 

Rejsen får sin ende, når eventyrerne ser de brusende vande fra Tuskenfloden sno sig hen over sletterne og 

afskære dem fra den dybgrønne skov med de dybe skygger, som venter på den anden side. Ikke langt derfra står 

et ensomt tårn ved siden af en træbro.  

Området omkring skoven 
Skoven er omgivet af bakkede sletter beklædt med græs og hårdføre græsser, som svajer i de kolde vinde, der 

hersker i det åbne land. Himlen strækker sig fra den lave horisont til himmelvidt over hovedet på folk, og kun 

mellem træerne i den lille skov er der tryghed at finde mod de åbne vidder. 
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Tuskenfloden med sine kolde vande, der strømmer kraftigt forbi, afgrænser skoven på to sider, hvor den ene 

side er åbent land, og på den anden side er en mur af grønt formet af buskads og træer. Inde mellem dem er der 

mørkt, og ingen ved hvad her venter. 

Kun ved troldmandens tårn er det muligt at krydse Tuskenfloden, og hvis man vil finde et vadested, koster det en 

dagsrejse op langs floden og en dagsrejse tilbage igen. Vælger spillerne dette, kan de begynde deres udforskning 

af skoven ved et vilkårligt pejlepunkt. Med mindre de gør en dyd ud af at rejse op langs skovens side, inden de 

bevæger sig ind, vil de begynde deres færd ved pejlepunktet E – Den krogede eg. 

Troldmandens tårn og træbroen 
Tårnet er fire etager højt, det er bygget af sten, og der er vinduer hele vejen op. Foroven toppes det af et spidst 

tag med røde teglsten. En grøn dør med en bronzedørhammer formet som en løve er ved tårnets fod. Når man 

nærmer sig døren, åbner bronze-løvehovedet sine øjne og med en kluntet stemme, fordi den har dørhammeren 

i sit gab, byder den folk velkommen – eller den råber spørgende efter rejsende, som ignorerer tårnet, om de ikke 

har lyst at kigge forbi – opfordrende folk til at besøge stedet. 

Ved siden af tårnet er en solidt bygget træbro, der har en del år på bagen, men som er nidkært holdt ved lige, og 

gamle planker er blevet udskiftet med nye. Der er intet bemærkelsesværdigt ved broen. Eventyrerne kan krydse 

den og følge stien fra broen ind i skoven. 

At besøge troldmanden 
I det fortryllede tårn bor troldmanden Vitrarius den Yngre, som bor afsides for at studere i fred, men som gerne 

tager imod gæster, som han kan sælge små magiske skatte til for guld, rygter og historier. Vitrarius har tilnavnet 

den yngre, forklarer han, fordi han har to ældre brødre, der også er mægtige troldkarle.  

Vitrarius den Yngre er en ældre herre med en spinkel, ranglet krop, et langt, hvidt skæg, og en skaldet isse 

dækket af hentehår, der sirligt er redt hen over hovedet, men som enhver vind skubber lystigt rundt på. 

At handle med Vitrarius den Yngre 
Hvis nogen påtaler hans skaldede isse eller hans lange skæg, hæver Vitrarius den Yngre alle priser med 3 

guldstykker. For hvert rygte genfortalt fra scenariestart giver Vitrarius 3 guld i rabat på en enkelt vare. Hvis 

eventyrerne kan lave en episk genfortælling af et af deres tidligere eventyr, giver Vitrarius en generel rabat på 2 

guld på alle hans varer. 

Vitrarius kan tilbyde nedenstående varer. Prisen i venstre kolonne er den, han oplyser for varen, og prisen i højre 

kolonne er hvad han kan forhandles ned til – uafhængigt af de ovennævnte prisjusteringer. 

Vare Antal Pris (bud) Pris (minimum) 

Styrkedrik 1 16 9 

Åndedrag på flaske (Fiskenes drag – 3 åndedrag) 1 15 12 

Åndedrag på flaske (Salamandernes drag) 1 18 13 

Drømmelys 2 14 10 

Vejrets tårer (forårssolens stråler) 2 21 15 

Vejrets tårer (sommersolens stråler) 2 22 15 

Flammepulver 3 14 11 

Glitterpulver 3 13 10 
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Omstrejfende væsner 
Brug reglerne for omstrejfende væsner jf. regelheftet for eventyr i skoven. 

1t6 Hændelse 

1 Et jagtselskab bestående af 8 gobliner fra Egefader stammen dukker op. Hvis det er nat: Karaktererne har 
ulempe på at opdage dem, da goblinerne er ferme jægere. 

2 En flok på 2-8 vildsvin befinder sig på stien, hvor de er i gang med at grave efter rødder. Vildsvinene 
advarer truende rejseselskabet. 

3 En ogre kommer syngende gående ned af stien. Med sig har ogren en stor spand – enten er ogren på vej 
ud efter eller hjem med vand. Ogren har en lille lejr nær pejlemærke K – Grusgraven. 

4 Oppe fra en trætop kommer en højlydt summende lyd. Oppe mellem grenene er 4 kæmpe hvepse ved at 
fortære liget af en goblin, der har været dyppet i honning. 

5 Et jagtselskab bestående af tre orker og tre lænkehunde dukker op. De er på sporet af en hjort. Hvis 
selskabet på den ene eller anden måde hindrer orkerne og lænkehundene i deres hverv, vil selskabet om 
natten have en besynderlig drøm om en hvid hjort, som besøger dem i deres lejr, og når selskabet den 
følgende morge nvågner, finder de en kvist af sølv med blade af kobber (i alt 10 guld). 

6 En flok på tre myrefolk er på vej hjem til deres bo (se X8). Mellem sig slæber de en goblin, som de har 
bastet og bundet til en pæl. Goblinen Gruvn af Egefader-stammen ved ikke, hvem eller hvad myrefolket er, 
men Gruvn kan fortælle, at en del gobliner er forsvundet på det seneste. Brug kun dette møde en gang – 
slå om, hvis dette resultat dukker op igen. 
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Skovens pejlemærker 
Pejlemærkerne er ikke steder, hvor der sker en masse. De er hovedsageligt punkter til at hjælpe spillerne til at 

finde rundt i skoven. Hvis spillerne bruger for lang tid på at udforske et pejlemærke, så klip frem i handlingen, så 

de kan komme videre på deres færd. 

A – Brønden 
En gammel stenbrønd med mosklædte sten. Et reb og en 

spand er ved brøndens side, og brønden er fyldt med frisk 

vand. Overraskende måske, men ingen har vandaliseret den 

gamle brønd, og vandet er rent og klart. 

B – Gravhøjen 
En græsklædt høj står midt i lysningen. Hele vejen rundt om 

højen løber en sti, og ud fra stien stikker flere småstier. 

Højen i midten er bevokset med langt, gulligt græs, og tre 

enorme sten er anbragt på højen. Dybt inde i højen er et 

intakt gravkammer, som det tager 4 timer at grave sig ind til. 

Der er et skelet, ødelagte lerkrukker og rester af offergaver i 

form af korn og blomster. 

C – Jættestenen 
En kæmpemæssig sten står oprejst. Den er ældgammel, og 

det er som om træerne vokser i ærbødig afstand fra træet. 

Herfra deler stierne sig og går i forskellige retninger. 

D – Korsvejen 
En tydeligt trampet korsvej, hvor vejene utvetydigt går mod 

syd, nord, øst og vest. Midt i korsvejen omtrent 30cm nede 

er skjult en lerkrukke med dyreknogler og 10 sølvstykker.  

E – Den krogede eg 
En ældgammel eg, knudret og kroget med en træstamme 

over en meter tyk. Egens arme hænger lavt og snor sig i alle 

retninger. Stammens furer får det nærmest til at se ud som 

om, at træet har et ansigt. 

F – Den knækkede søjle 
Midt på stien står en marmorsøjle på en halv meter i højden. 

Den er tydeligvis knækket over, og det er sket for årtier eller 

århundreder siden. Vildtert ukrudt vokser omkring søjlens 

fod, og stien deler sig her. 

G – Den tilgroede statue 
Inde mellem træerne står en skikkelse skjult mellem grene 

og blade og stirrer ud mod de rejsende. Ser man bedre efter 

opdager man, at det er en statue groet til med vedbend og 

mos af en rank kvinde, der stirrer frem for sig med et 

myndigt blik. Ved statuens skjul deler stien sig og løber i nye 

retninger. 

H – Kilden 
En let plasken af vand høres, og fra en lav skrænt bevokset 

med små buske og blomster springer en kilde med klart 

vand, som løber i smal strøm på tværs af stien. Omkring 

kilden er en lille rydning og fra rydningen løber flere stier. 

Vandet er koldt og rent. Der er mange spor af skovens vilde 

dyr, som kommer for at drikke af vandet. 

I – Galgetræet 
Fra stærke grene svajer tykke reb knirkende. Rådnende lig 

hænger for enden af rebene. Lyden af fluer er tydelig, og da 

selskabet nærmer sig rejser sig et par sorte fugle sig 

skrigende fra træet. De hængte har ingen øjne. De er blevet 

plukket ud. Hvis man undersøger jorden under ligene, er der 

30% chance for at finde særlige urter, hvis spillerne råder 

over et supplement med urter. Galgetræet står i en 

græsklædt lysning og fra den løber stierne videre ind mellem 

træerne. 

Om natten er stedet hjemsøgt af klagende ånder, hvis 

jammer ødelægger enhver nattesøvn. Kun ved at begrave de 

hængte ordenligt vil de klagende ånder forsvinde. 

J – Det sortsvedne træ (lynnedslag) 
Det ligner nærmest skyggen af et træ uden blade, men det 

er en sortsveden stamme fra et lynnedslag, som har 

efterladt denne besynderlige vagtpost i skoven. Stierne deler 

sig og fører videre ind i skoven. 

K – Grusgraven 
Midt mellem stæerne er et stort hul. Det er omtrent 10 

meter i bredden og 15 i længden. Uregelmæssigt og med 

stejle sandede sider, der leder ned til en stenet bund 5 

meter nede. Træerne vokser næsten frem til skrænten, og 

ud af skræntens sider stikker rødder. Stier fra forskellige dele 

af skoven fører frem til grusgraven. 
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Skovens terræn 

A1 – Søen 
En stor og smuk skovsø. 

Solen spejler sig i 

overfladen, vinden 

kruser vandet, og helt 

ned til vandet vokser siv 

og dunhammere. Mellem 

dem sværmer insekter, 

og ude fra vandet kan 

man høre et plask af og til, når en fisk bryder 

overfladen. Hele vejen rundt om søen står skoven 

tæt og grøn.  

Søen fylder hele regionen, og stierne løber rundt 

langs søbredden. Nogle steder går de helt ned til 

vandet, andre steder snor de sig ind i landet igen, 

men søen er stadig synlig. 

Medmindre rejseselskabet afsætter en masse tid til 

at bygge tømmerflåder eller kanoer, er det ikke 

muligt at passere over søen.  

A2 – Kløften 
En dyb flænge i jorden med skarpe, kantede sider, 

hvorfra klipper rager frem. De fleste steder er 

kløften omtrent 5 meter bred, og 15 meter dyb. 

Luften er fuld af gullige, ildelugtende dampe, og 

dybt nede i kløftens bund bobler en gullig væske.  

Skrænterne er vanskelige at klatre sikkert på 

(klatretjek 10; hvis det fejler med mere mindre end 

4, kan man ikke komme frem; med mere end 4 

falder man ned – bruges reb er der en +4 bonus, 

men rebet knækker, hvis tjekket fejler med 4 eller 

mere). Den hede, gullige væske er giftig og ætsende 

– gør 2t6 i skade hver runde, man er nede i væsken. 

A3 – Åen 
Dyb og stille flyder vandet i åen langsomt gennem 

skoven. Åen er 5-8m bred, og den er rig på liv. 

Bunden er mudret og svær at se, og dens mudrede 

banker er tilvokset af høje græsser og siv. På nogle 

strækninger går træerne helt 

ned til bredden og deres grene 

rækker langt ud over vandet. 

Åen løber på tværs af regionen, 

og forsøg på at krydse område 

fører eventyrerne frem til 

vandet. Hvis selskabet vil 

krydse åen, kan de enten lede 

efter et vadested med et 

rejsetjek 6 (fejlet resultat medfører en komplikation 

ved vadestedet), eller de kan forsøge at krydse åen, 

hvor de befinder sig. Sværhedsgraden er 8 (svømme 

er styrketjek; rebbro er behændighed etc.). Et fejlet 

tjek resulterer i, at karakteren falder i vandet og 

enten er ved at drukne eller taber ikke-magisk 

udstyr ned på den mudrede bund. 

A4 – Bakkerne 
Et ujævnt terræn med mange bakker, skrænter og 

højderygge bevokset med træer og buskads. Stierne 

i området løber nogle gange langs bakkerygge, 

andre gange snor de sig mellem bakkerne og løber 

for foden af ujævne skrænter. Udsynet i det 

bakkende område er ret begrænset. 

Rejser uden for stierne i det bakkede område er 

ekstra vanskeligt. Sværhedsgraden på rejsetjeks er 2 

point højere. 

A5 – Broerne 
Flere steder i skoven er der opført broer, der 

krydser åen. De er samlingspunkter for rejsende, da 

de er sikre steder at krydse åen, og det bringer 

mange rejsende hertil. Broerne i denne skov er 

ældgamle stenbroer. Tilgroede med vedbend og 

mærkede af frostsprængninger har tiden mærket 

dem, men mangler er blevet udbedret af gamle 

planker og groft tilhuggede sten, så de er stadig 

farbare. 
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Steder i skoven 

Følgende steder i skoven er mini-hulesystemer på et eller flere rum. Udforskningen af disse giver eventyrpoint. 

X1 – Ruintårnet 
Bemærk, der er ikke noget kort over tårnet, som består af to “rum”, som heltene kan udforske og erhverve 

eventyrpoint for. 

På en skovklædt bakkehøj ligger resterne af et tårn, som er bygget af lysbrune sten. Stuen og førstesalen i tårnet 

står endnu. Stuen er intakt og et oplagt sted at slå lejr, mens den øverste del kun er halve vægge og ikke noget 

tag. 

Stuen: Luften er tung af søde blomster, som vokser omkring tårnet, og indenfor er en stabel brænde ved den 

ene væg, og midt på gulvet er en bålplads.  

Førstesalen: Der er ingen trappe eller stige op. Der er en åbning i loftet, som fører herop, men der er ingen 

oplagt måde at komme herop. 

I det ødelagte kammer ligger fire halvrådnende lig af hinterlændinge. Det svirrer med fluer, og der er en fæl 

stank. Ligene er udstyret med daggerter, køller og læderkyradser, men ingen penge. Der er tydelige bidemærker 

i det rådnende kød, og der mangler store lunser.  

Hændelse: Tårnet er hjemsøgt. Hver nat rejser 8 ligædere sig af deres grave i jorden. De ligger gravet ned 

forskellige steder, men så snart solen forsvinder under horisonten, begynder de at røre på sig, og på rette 

dramatiske øjeblik, bryder de op gennem jorden for at jage. Ingen af ligæderne kan strejfe længere omkring end 

tårnets skygge rækker, så de kan ikke forfølge ofre særligt langt. 

 Eventyrpoint: 100 point for hvert udforsket rum (200 i alt). 100 point for at opleve ligæderne komme op 

af jorden. 

X2 – Statuen 
I skyggen af et gammelt træ står en jernstatue. Der er ikke et gnist af rust på den, men mosser klæber sig til den. 

Statuen er omtrent 2m høj, og den forestiller en statelig mand, hvis blik forsvinder ud i intetheden. Hans højre 

hånd er strakt frem med håndfladen opad. Første gang man ser statuen, forveksles den let med en person, som 

bomstille lurer i skyggerne. 

Statuen udstråler trolddom. Placerer man en mønt i statuens udstrakte hånd, besvarer statuen et spørgsmål 

eller kommer med en profeti, mens mønten forsvinder pist væk. 

Hvis der skænkes en sølvmønt, besvarer statuen et spørgsmål, og skænkes en guldmønt, kommer statuen med 

en profeti. Statuen taler med en tavs stemme på et glemt sprog, men den, der har skænket mønten hører svaret 

i sit eget hoved på sit modersmål. 

 Eventyrpoint: 50 point for at opleve statuen. 100 for at skænke den en sølvmønt og få et svar. 100 point 

for at skænke en guldmønt og få en profeti. Maksimalt 250 point. 
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X3 – Brovogteren 
En solid stenbro krydser kløften. Broen har en vogter i form af en hæslig trold, Kragesh, der forlanger 1t10 

sølvstykker pr. person, som krydser broen. Kragesh stirrer hver rejsende dybt i øjnene og forlanger et tilfældigt 

beløb for hver person (1t10 sølvstykker), der ønsker at krydse. En flaske vin kan betales for at lade et helt selskab 

passere. Hvis det kommer til kamp, forsøger Kragesh at samle fjender op og kaste dem ned i kløften. 

 Eventyrpoint: 100 for at opleve broen og Kragesh. 

X4 – Den fortryllede dam 
Inde bag tæt buskads og gamle kampesten gemmer sig en idyllisk lille dam med græsklædte breder, hvor 

blomster vokser tæt og spejler sig i det klare vand. 

Heltene bemærker dammen kun ved, at de hører en perlende idyllisk latter fyldt med smil og drillerier fulgt at 

plaskende lyde. De latterfyldte stemmer forstummer, hvis heltene råber dem an eller forsøger at komme hen til 

kilden. Netop som de når frem, bliver der helt stille, og der er kun krusningerne på vandet tilbage. Hvem end der 

plaskede eller morede sig er borte (og de dukker ikke op igen). Kigger man ned i vandet, får man øje på 

skeletterne af flere gobliner, som ligger på bunden af det klare vand. Deres knogler er helt afpillede, men ingen 

tegn på hvem eller hvad, der har gjort det. Forsøges stedet vandaliseret, vil en usynlig kraft gøre en ende på det. 

Derefter er der atter fred om dammen, og en perlende latter høres. 

Drikkes af vandet, skal der rulles på tabellen. Der kan kun opnås effekten af en tår for hver person. 

1t6 Dammens fortryllelse 

1 Vederkvæget.  
Tåren styrker, og al træthed forsvinder. Karakteren får effekten af en nats søvn (livspoint retur, fornyet 
adgang til magi og des lige). 

2 Sæt.  
Tåren mætter, og personen føler ingen sult og tørst i en uge og har intet behov for at spise og drikke. 

3 Læsket.  
Tåren behager og beroliger. Den afslappede fornemmelse styrker, og de næste fem tjeks er der fordel 
på. 

4 Tørstig.  
Tåren gør personen mere tørstig, og der en voldsom trang til at drikke mere. Det kræver et Resistens 
(viljestyrke 8) at lade være med at drikke mere af dammens vand, og hver halve time skal der laves et 
nyt Resistens (viljestyrke) 8 for ikke at drikke enten en tilfældig ting, som personen har på sig (inklusiv 
trylledrikke, gifte og andre væsker), eller drikke noget, der er umiddelbart tilgængeligt. Hvis tørsten 
ikke stilles, bliver personen voldelig og går til angreb, indtil tørsten stilles. Tørst-effekten varer indtil 
solopgang. 

5 Drukner.  
Tåren gør, at personen ikke kan trække vejret uden at gøre det gennem vand som en fisk. 
Vedkommende må dykke ned i dammen, eller have hovedet i en sæk vand eller lignende for ikke at 
begynde at drukne som en fisk på land. Effekten varer i 1 time. 

6 Oversæt. Tåren får personen til at føle virkelig fyldt med væske. Personen orker ikke at drikke mere, og 
det kræver et Resistens (viljestyrke) 10 at drikke noget (f.eks. trylledrikke). Effekten giver ulempe på de 
næste fem tjeks, hvorefter den manglende tørstfornemmelse forsvinder. 

 Eventyrpoint: 100 point for at besøge dammen. 50 point for at opdage skeletterne på bunden af 

dammen. 100 point for at opleve effekten af at drikke af dammen. Maksimalt 250 point. 
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X5 – Helligkilden 
Midt mellem buske og træer og anbragt i siden af en høj er en mosgroet flisevæg. Midt i væggen er et rør, 

hvorfra det pureste vand risler og skaber en lille bæk, som løber gennem skovbunden. Luften er lun, og det føles, 

som en lun sommeraften, hvor vinden netop har lagt sig, og verden er fredsommelig. 

Stedet er velsignet, og inden for 10m af kilden, kan vold ikke finde sted. Det er ikke muligt at indlede kampe eller 

overfalde andre. Velsignelsen beskytter også mod vejret, og uanset om det er brændende sommer eller isnende 

vinter, er der altid ved kilden sommeraftenens lune. Rejseselskabet kan med ro slå lejr her. Onde væsner undgår 

instinktivt området, da freden og fordrageligheden ikke huer dem. 

Roder man buskadset igennem, kan man finde statuetten af en kvinde klædt i rober og med et majestætisk 

ansigtsudtryk. Statuen er af sort og hvid sten og omtrent 50cm høj og forankret i jorden. Statuetten afbilleder 

den udødelige, hvis velsignelse hviler over stedet, og hvis navn kun det glemte folk kender, da de for mere end 

1000 år siden byggede stedet. 

Drikker man af kilden, helbredes skavanker. Sår og lignende skader behandles ikke, for dem tager tiden, men er 

der større skader eller skavanker, som tiden ikke læger, så helbredes de på 1-2 af 6. 

 Eventyrpoint: 100 point for at udforske kilden. 50 point for at opleve stedets aura. 50 point for at 

opleve kildens helbredende effekt. Maksimalt 200 point. 

X6 – Fæstningen mellem skrænterne 
Dette er et mindre hulesystem, som ligger et stykke borte fra hovedstien. 

Lyset mellem bakkerne 
På vej gennem de skovrige bakker fanges eventyrernes opmærksomhed nogle gange af noget, der blinker skarpt 

ude i horisonten. Blinket forsvinder igen og igen, netop som man kigger efter det, men så bliver det tydeligt, at 

der et sted inde mellem bakkerne rager et tårn op, og noget i toppen af tårnet blinker. 

Undersøger eventyrerne området, finder de en smal sti skjult bag krat, der leder ind mellem træer og bakker, og 

efter 20 minutter fører frem til en bakketop på hvilken ligger en lav, mørk stenbygning og fra et spinkelt tårn 

glimter noget i solens skær. 

Fæstningen 
Fæstningen er en gammel borg, der ligger på toppen af en klippetop. Siderne ujævne, stejle klippesider, der kun 

er sparsomt bevokset, og stedet er tydeligt valgt for sin svært tilgængelige position. En tilhugget sti fører op til 

fæstningen, og hele vejen op af stien er man synlig fra smalle vinduer, som er vanskelige at øjne. 

At bestige klippesiderne: Klatretjek 14. For hver 4 point tjekket fejler, falder man for 1t6 i skade. Ved en 1'er på 

tjekket, går klatreudstyr i stykker. Reb, spigre og lignende grej giver +4 bonus. Ved fejlet tjek skal man klare et 

visdomstjek eller behændighedstjek 8 for ikke at støje så det kan høres på borgen.På den vestlige side af 

klipperyggen klemt inde mellem stejle skrænter på et højdedrag ligger resterne af en fæstning. Fæstningen er 

svær at komme til ad anden vej end af hovedtrappen, og dens forfaldne tilstand gør den svær at identificere på 

afstand fra omgivelserne.  
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#1 Trappen 
Trappen er solid, og den er slidt. Den er bevokset med ukrudt, men der er trådt en tydelig sti midt på trappen af 

nøgne og af bestøvlede fødder, som hverken er menneskelige eller særligt store. Blodstænk kan ses flere steder 

på stentrinene. På vejen op er stenmurene på toppen af højdedraget synlige, og vejen op synes sårbar og blottet, 

hvis nogen skulle stirrer ud af bygningens smalle skydeskår. 

I dagslyset skærer det skarpe sollys i goblinvagternes øjne (se rum #3 og #4), og de ynder ikke at stirre ud, før 

himlen er mørk eller overdækket. Trænger heltene ind, mens der er godt med lys, vil de ikke blive bemærket af 

vagterne. Kommer de, mens der er overskyet eller nat, vil vagterne skue ud over området, og det kræver et list-

tjek 15 at få en gruppe forbi vagterne uset. 

#2 Forkammeret 
I begge sider af kammeret er en stor jernring, og til hver af dem er lænket en glubende sulten vildhund (2 vilde 

lænkehunde), som mishandles af goblinerne og som ikke stoler på nogen. Hundene modtager først fremmede 

med lavmælt knurren, og hvis de ikke ser gobliner straks eller bestikkes med mad, begynder de at gø højlydt. 

Deres lænker tillader dem at angribe enhver, der bevæger sig ind i rummet, og hvis ikke beroliget, vil de angribe 

alle ikke-gobliner. 

Hvis alarmen går, bliver yderdøren blokeret af en solid træbjælke (sværhedsgrad 15), ellers er hoveddøren låst 

med en primitiv lås (sværhedsgrad 8). 

#3 Vestre forkammer 
I dette forkammer opholder 4 goblin bueskytter sig. Deres opgave er at overvåge trappen og omgivelserne. De 

er udstyret med en tromme, som de hamrer løs på, hvis de ser fremmede på trappen, som ikke er deres goblin-

venner. De fire skytter de keder sig vældigt, og der er dæmpet snak om, hvilke fæle gerninger de vil begå, når de 

skal invadere menneskenes lande. 

I en udhulet knogle, der kan skrues i to halvdele, skjuler sig en sølvhalskæde (6 guld). Den udhulede knogle ligger 

på bordet mellem en stabel drikkebægre. 

#4 Østre forkammer 
I forkammeret sidder 5 goblin bueskytter, som keder sig gevaldigt. De glemmer ofte at holde udkig, og de er en 

ond stemning mellem dem. De skændes meget, og der deles mange slag ud mellem dem. De kan let høres 

skændes på afstand. Til at alarmere om indtrængere har de en tromme. Goblinerne ejer 39 sølvstykker, som de 

har vundet i kortspil fra de andre goblinvagter, og et sæt mærkede spillekort. En goblin har en læderpung, som 

indeholder et Jægersøm. 

#5 Lille sal 
Salen fungerer som spisesal. Der er to slidte langborde flankeret af træbænke. Overalt er der madrester på 

gulve, vægge og lofter, og der svirrer konstant af fluer overalt. Når høvding Gobjar er her, bruges salen til 

festmåltider, men ellers bruges lokalet meget lidt af goblinerne.  

#6 Vestre sidegemak 
Sidegemakket bruges som lager. En mængde små øltønder er stablet op, og der stinker surt af gammel øl. Gulvet 

er klistret af ølrester. Op under loftet hænger pølser og gamle brød.  
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Der er 25% risiko for, at 3t4 sultne gobliner pludselig dukker op – de har været ude og patruljere, og nu er de 

vendt tilbage for at få noget at spise. Medmindre der har været tegn på kamp, er de sultne gobliner højlydte, når 

de ankommer. 

#7 Store sal 
Salen rummer en lænket trold og en flok gobliner. 

Inde fra salen lyder høje skrig afbrudt af hæslig latter og grusomme stemmer fra goblinerne af ...-stammen. 

Skrigene er groteske smertensskrig fyldt med angst. Stemmerne kommer fra en flok gobliner og en angst trold, 

som de torterer med spyd, mens de hele tiden truer den lænkede trold med at ville forstene den med deres 

fortryllede spejl. 

I salen befinder sig statuer af mænd og kvinder. Statuerne er gamle stenstatuer, de er beskidte, de er plettede 

med mos og jordrester, og rester vissent vedbend snor sig om dem. De er iført klæder af forskellig art draperet 

over deres skårne og forslåede stenkroppe. Goblinerne har indsamlet stenstatuer med stor møje, samlet dem i 

salen og iklædt dem tøj plyndret fra deres ofre. Statuerne er en del af goblinernes plan for at bilde folk ind, at 

spejlet i tårnkammeret er fortryllet og at det kan forstene folk. Hvis goblinerne har mulighede for det, vil de true 

med at åbne døren ind til kammeret med det fortryllede spejl (rum #8) og på måde forsøge at jage heltene bort. 

På endevæggen er en stor solid jernring, og fra den løber en solid lænke hen til trolden, og ved trolden står en 

trækiste, som den vogter over. Uden for troldens rækkevidde befinder 5 gobliner sig. De er udrustet med 

kortsværd og skjolde, samt forskellige redskaber, som de kan nå trolden med og pine den. Trolden Ragesh er i 

en ynkelig stand. Den hader gobliner og afskyr mennesker.  

SKAT: Kisten er låst (dirke låse 10), og nøglen er hos en goblinhøvding, som ikke er hjemme. Under kistelåget er 

gemt en flaske syre, så hvis låget smadres, vælter syren ned over tingene i kisten og ødelægger dem. I kisten er 6 

smukke alabaster statuetter dekoreret med poleret jerntræ i hvilke, der er indsat farvet glas – de forestiller De 

udødelige. Hver statuette er 5 guld værd (8 hvis man kan finde en helligfolk at sælge dem til og klare et 

karismatjek 12). Under statuetterne ligger to flasker Destillerede sjæle og en flaske usynlighed. 

#8 Centerkammer 
Dette kammer er højt og rundt som en skorsten. Langt oppe er en åbning, hvorfra en smule sollys kommer ind. 

Hængende fra reb oppe i skakten hænger et stort, tungt spejl med forgyldt ramme (30 guld; tungt lastet; Risiko 

for at spejlet ødelægges og mister sin værdi) og dingler, så det kan kaste lysstråler ind i den tilstødende sal (rum 

#7).  

Lyset stammer fra reflektionen af et spejl, der hænger på toppen af tårnet, og det er det lys, som heltene har set 

blinke. Kravler man op i toppen af skorstenen, hænger et mindre spejl (1 gyldstykke), som dog er noget mere 

slidt end det første. Oppe fra det andet spejl er en fantastisk udsigt over området, og i det fjerne kan man se 

noget inde over skoven blinke reflekterende tilbage – det er en ledetråd til X7 – Skjulestedet i skoven. Hvis 

spillerne har ledetråden kan de gå strækningen fra stigen til punktet med det gimtende lys – og ellers skal de 

finde stedet ved tilfældigt at gå gennem regionen. 

 Eventyrpoint: Hvert af de syv rum giver 100 point (i alt 700). Hvis syrefælden i kisten opdages, giver det 

50 eventyrpoint. Aktiveres den, giver det 150 eventyrpoint. 
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X7 – Skjulestedet i skoven 
Dette punkt ligger skjult inde mellem træerne inde i en region. Med mindre selskabet beslutter sig for at rejse 

gennem regionen, hvor de så vil kunne finde stedet ved et tilfælde, så finder de kun stedet, hvis de har været 

oppe i tårnet i Fæstningen mellem bakkerne (X6 rum #8). 

Skjult mellem tornekrat og træer er en lejrplads. Området er bevidst camoufleret, så eventyrerne finder det kun, 

hvis de ved, at området er der, eller fordi de ved et tilfælde vader ind mellem nogle buske, fordi de er ved at 

rejse gennem området. 

Skjult bag buskene er en lysning, der er omhyggeligt 

ryddet, og midt i det hele står et højt træ med en solid 

stamme, men fra jorden og op til lige under træets krone 

er stammen dækket af grålig stiv masse, der ved foden er 

måske 10m i diameter og har en lav åbning på to sider af 

stammen, mens det lige under træets krone snævrer helt 

ind til stammen. Dette er et myrebo for myrefolk – 

humanoide myrer på størrelse med mennesker – og her 

bor en lille gruppe på 6 myremænd, der er udsendt for at 

etablere en ny koloni. Hvis de er succesfulde, vil flere 

myrefolk og en myrefolksdronning dukke op. De to små 

åbninger, en halv meter høje, fører ind i boet, der er hult. 

Midt i det kegleformede bo står træet, som boet er bygget 

op af, og i træstammen er skåret trin hele vejen, som en 

slags trappe, der snor sig helt op til træets top. 

Ved træets fod er gravet en grøft på en 30cm i bredde og 

dybde, hvor en ildelugtende gullig slim flyder. Fra et 

træstativ ved grøften er to kæmpe bladlus – på størrelse 

med en velkoksen hund – fastspændt, og fra dem malkes 

af myrefolket den slimede gule væske. Det er Myrefolkets 

voksedrik, og grøften rummer hvad der svarer til 20 doser. 

Fastspændt med pæle til jorden ligger nær stativet liget af Kommandant Lucinius’ spejder – kroppen ligner en 

bizar blanding af myrefolk og menneske, som om det er fanget halvt imellem to former.  

Oppe i træets top er et træhus, som er bygget af og for gobliner, men dem er ikke længere nogen spor af. Over 

træhuset hænger et banner pyntet påsyede med glasstykker, så det blinker i sollyset. I det fjerne kan ses et spejl 

blinke (det er spejlet i tårnet over fæstningen ved X6). 

Myrefolket samler ikke skatte, men roder man området grundigt igennem, kan man finde knoglerne af adskillige 

goblins samt 45 sølvmønter, en knust krystalflaske, et flækket horn, splintrede skjolde og to styk Goblin 

svampekage. 

 Eventyrpoint: 100 for at udforske boet. 100 for at besøge træhytten i træets top. 
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X8 – Edderkoppernes domæne 
Man bemærker området, inden man rigtig træder ind i det, fordi denne del af skoven er stille. Meget stille. 

De dyrelyde man instinktivt har vænnet sig til forsvinder. De summende lyde fra insekterne er borte, 

fuglefløjtene forstummer, og selv træerne står stille. Raslen af blade ophører. Fortsætter man dybere ind i 

området, bemærker man at mængden af spindelvæv tager til. I første omgang er det almindelige spindelvæv, 

men de er usædvanligt store og uforstyrrede. De strækker sig mellem træstammerne og flere steder rager de ud 

over stien – det bliver stadigt sværere at bevæge sig frem uden at forstyrre dem. 

Mødet med edderkopperne: Fortsætter selskabet kommer en villårlig karakter på et tidspunkt til at strejfe en 

gren, der får det til at synge i edderkoppespindene, da et kæmpe netværk af friske spind løber fra stien og ind 

mellem træerne og fortsætter dybt ind i skoven. Vibrationerne er tydelige for selskabet, der kan se tråde tabe 

dråber og gynge foruroligende så langt, som øjet rækker. 

Selskabet har nu 5 minutter til at komme ud af området. Bliver de, dukker seks kæmpe jagtedderkopper op, 

som sniger sig ind på dem fra trætoppene. Jagtedderkoppernes mål er at fange et bytte og stikke af med det. 

Hvis edderkopperne tager en fange, stikker de af igen og tager ofret med sig dybt ind i skoven til deres rede. 

Edderkoppernes rede: Reden er langt inde i skoven. Her har edderkoppespindet skiftet karakter. De tynde, 

normale tråde er erstattet af centimeter tykke torve, som er udspændt mellem træerne. De er gamle og 

støvede, og flere steder spærrer de for fremdrift, og man må enten cirkle rundt eller hugge sig gennem dem med 

skarpe våben eller flammer. Skærer man de tykke torve over, advarer man edderkopperne i deres rede. 

Selve reden er et område, hvor skovbunden er dækket af indtørrede ligdele og knoglestumper, der knaser, hvis 

man går ind over det (ulempe på liste tjeks), og oppe mellem træerne hænger en kokoner med edderkoppernes 

ofre spundet ind. De hænger tæt, og alle rummer de resterne af døde dyr og rejsende, som edderkopperne har 

fanget. I en frisk spundet kokon kan eventyrerne finde allierede, der er taget til fange. 

Hver gang man skærer en kokon op, er der 20% chance for at finde liget af en rejsende, som har en af følgende 

sæt værdigenstande på sig (hvert sæt findes kun en gang; vælg en tilfældig): 

o Liget har en pung med 22 sølvstykker og 2 guldstykker 

o Liget har en simpel fingerring i guld (3 guldstykker) 

o Liget har tre guldtænder (8 sølvstykker stykket) 

o Liget har en flaske vinterolie på sig samt en pung med 31 sølvstykker. 

o Liget har pung med 12 små krystaller (2 guld stykker) 

 

 Eventyrpoint: 100 for at opleve edderkoppernes domæne. 200 for at besøge edderkoppernes rede 

(max. 300). 



 15 Hinterlandet: Den lille skov 

Appendiks: Monstre 
Goblin 
Små, hæslige monstre med sorte øjne, der gløder vagt rødt i dæmpet belysning. Grove træk, og et indædt had til 

dværge, som kun overgås af deres kujonske natur. Gobliner er ferme jægere, men de blændes let af sollys. 

 Forsvar 12; Tærskel 5; Sår 2; Resistens 11; Morale 10; Angreb: spyd+2; skade 1t6 

Nattejæger – Gobliner er ferme jægere, men deres øjne klarer sig dårligt i sollys. Gobliner har +4 på sporingstjek (eller 

giver deres ofre -4 på deres sløringsforsøg). I dagslys har gobliner -4 på sporing eller giver deres bytte +4 på 

sporingstjek. 

Goblin bueskytte 
Lidt bedre end deres brødre til at forvolde skade på afstand, men lige så ondsindede og nedrige er goblin 

bueskytterne, der ynder at kæmpe så lidt fair som muligt.  

 Forsvar 12; Tærskel 5; Sår 2; Resistens 11; Morale 10; Angreb: kortbue+3; skade 1t6 eller daggert+2; 

skade 1t4. 

Nattejæger – Gobliner er ferme jægere, men deres øjne klarer sig dårligt i sollys. Gobliner har +4 på sporingstjek (eller 

giver deres ofre -4 på deres sløringsforsøg). I dagslys har gobliner -4 på sporing eller giver deres bytte +4 på 

sporingstjek. 

Skytte: Kan skyde ind i kamp uden ulempe. 

Kæmpehvepse  
Hvepse i deres beskedne form kan let forskrække mennesker. Kæmpehvepse er en halv meter i længden og er 

derved gigantiske væsner, der let kan stikke et menneske til døde. Hvepsene er giftige, og de kan forvolde 

voldsomme smerter, der gør et offer endnu mere sårbart. 

 Forsvar 15; Tærskel 7; Sår 2; Resistens 13 (gift 15); Morale 15 (ild 11); Angreb: hvepsestik+2; Skade 

1t10+smerte.  

Smerte: Resistens (gift) 8 eller bliv ramt af voldsom smerte, som giver ulempe på alle handlinger i 10 minutter 

Alternativt angreb: Grib modstander+4; skade 1t4+grebet 

Grebet: Gælder mod forsvarsløse eller små modstandere. Modstanderen kan komme fri med tjek 10. Hvepsen kan 

med en fangen modstander begynde at slæbe eller flyve bort med denne. 

Kæmpe jagtedderkop 
 Forsvar 12; Tærskel 12; Sår 3; Resistens 13; Morale 21; Angreb: Bid+7; Skade 1t10+gift. 

Gift: Ofret skal klare et Resistens 10, eller svækkes af edderkoppegiften (har ulempe på fysiske handlinger i en time, og 

edderkoppen kan klare sit “gribe modstander”-angreb uden at skulle et succesfuldt angreb). 

Edderkoppespring: Jagtedderkoppen kan springe 15m og foretage et angreb efter springet. 
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Gribe modstander: Jagtedderkoppen kan i stedet for at bide sin modstander, forsøger at fange denne og slæbe ofret 

væk: Grib modstander+7; skade 1t4+grebet (tjek 14 for at komme fri). 

Edderkoppeløb: Jagtedderkoppen er ekstrem hurtig, når den jagter sine ofre. Den kan altid indhente ofre, der ikke 

løber hurtigere end et almindeligt menneske, og når den bruger sin handling på at indhente sin modstander, placerer 

den sig samtidig i en taktisk god position, så den har fordel på næste angreb. 

Lænkehund 
Lænkehunde er køtere opfostret af barbariske folk til at pine og vogte folk. De har et iltert temperament, og de 

er ikke til at stole på, da de som ofte venter på, at folk vender dem ryggen. 

 Forsvar 11; Tærskel 6; Sår 2; Resistens 10; Morale 12; Angreb: bid+4; Skade 2t4 

Ogre 
Kæmpestore og grimme, en gullig hud og en fæl ånde, der får smådyr til at segne omkuld. Grådig og næsten altid 

i dårligt humør. 

 Forsvar 12; Tærskel 12; Sår 4; Resistens 12 (Tykhudet: 14 mod fysiske angreb); Morale 11; Angreb: 

Træstamme+6; Skade 1t10+4. 

Ekstrem succes (18-20): Knusende slag – ogrens kølle smadrer modstanderens skjold foruden at den giver skade. 

Orker 
Grove kroppe og grove træk. Orker kommer i mange farver, men de er ofte for beskidte til at man kan fastsætte 

hudfarven med sikkerhed. De har et rudimentært samfund, hvor magt er ret, og et dybtliggende had til 

civiliserede samfund. 

 Forsvar 12; Tærskel 6; Sår 2; Resistens 11; Morale 12; Angreb: Økse+2; Skade 1t8. 

Amokløb – orker kan storme ind i kamp. De får fordel på deres angreb, hvis de laver stormløb. 

Myrefolk 
Myrefolk er omtrent på størrelse med mennesker. De er dækket af sort-brune kitinplader, har fire arme, og 

deres seks lemmer er sammenlignet med mennesker spinkle, men mindst lige så stærke. hvor kroppen synes at 

være en hybrid mellem myre og menneske, er hovedet et forvokset myrehovede med enorme kindbakker, der 

har kort rækkevidde, men som kan klippe ting over uden vanskeligheder. På hovedet er også et par antenner, 

der giver myrefolket særlige evner til at sanse deres omgivelser. Myrefolk er tavse væsner, der aldrig sover. De 

har et komplekst samfundsmønster, men hvordan de organiserer sig og kommunikerer, det aner ingen. 

● Forsvar 16; Tærskel 7; Sår 2; Resistens 11 (panser 15); Morale 14; Angreb: Kindbakkebid +3; skade 

1t10+2+flække skjold eller Spydstik +6; skade 1t6+2 eller Giftspyt +4; skade 1t4+gift, rækkevidde 5m.  

Gift: Resistens (gift) 12 eller brændende smerte (gør 1t6 i skade hver runde, man laver noget aktivt, indtil helbredt) 

Flække skjold – ved en ekstrem succes gør myrefolket 1t10 skade og ødelægger modstanderen skjold. Hvis myrefolket 

rammer forbi med et antal point svarende til skjoldets forsvarsbonus (f.eks. 1 point med træskjold), rammer 

myrefolket skjoldet og ødelægger det. 
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Alternative sanser: Modstandere har ulempe på at forblive ubemærkede, og tricks med at skjule sig i skygger eller bag 

illusioner virker ikke. 

Ekstra arme: Myrefolk har fire arme. 

Trold 
Trolde er store og grimme væsner, der er karakteriseret ved deres ringe intelligens, og hvor de er stærke nok til 

at flå et menneske i stykker, er de tilsvarende lette at narre. Trolde er dækket af kort, strid pels, deres øjne er 

mørke og ondskabsfulde, de har en kort hale, der dækker over en rødlig ende, og fra deres store næser drypper 

en lind strøm af snot. Tænderne er gule og grimme af betændelse, men de er stadig syleskarpe. Trolde har en 

ondskabsfuld humor, og de ynder at pine levende væsner. 

 Forsvar 11; Tærskel 14; Sår 6; Resistens 11 (Tykhudet: 16 mod fysiske angreb); Morale 11 (tykpandet 15; 

dum 7); Angreb: 2 klør+8; skade 1t8+3 

Ekstrem succes (18-20): Skarpe tænder - trolden supplerer sine klør med et hurtigt bid fra dens sygdomsbefængte 

tænder: +1t10 skade + betændelse (resistens (sygdom) 10 eller svækket for en dag (ulempe på alle aktiviteter) eller 

indtil helbredt). 

Trolde råder over to alternative angreb: 

Grib og sving: trolden samler griber modstanderen og svinger modstanderen ind i en anden person: angreb+8; skade 

1t8+svinge ofret (angreb+6 og både ofret og målet tager 1t8 i skade) 

Fejende slag: trolden slynger en modstander gennem rummet med et mægtigt slag: angreb+8; skade 1t8+6+kast 

(1t6+5m; modstanderen er omtumlet og har ulempe indtil slutningen af næste runde). 

Vildsvin 
Udstyret med gråbrun pels og stride børster ligner vildsvin langtfra bondegårdens faste bestand, og de voksnes 

lange, krogede stødtænder er frygtindgydende at se på, og mere end en jæger har set sin mave sprættet af et 

vildsvin, der er rendt amok. 

• Forsvar 12; Tærskel 5; Resistens 10; Morale; 10; Angreb: Hugtænder+2; skade 1t8 

Ekstrem succes (19-20): Spiddet – ofret rammes af de sylespidse hugtænder, og der graves en dyb flænge, der bløder 

voldsomt. Angrebet gør normal skade, og ofret mister 1t6 livspoint hver runde, indtil behandlet med førstehjælp 

(sværhedsgrad 8) eller magisk helbredelse (automatisk succes). 

Kraftfuldt stormløb: Hvis et vildsvin rammer en modstander med et stormangreb, skal modstanderen klare et 

Resistens (balance)-tjek 8 eller blive slået omkuld. Hvis modstanderen slås omkuld, kan vildsvinet fortsætte sit 

stormløb og foretage et mere stormangreb, hvis der er en modstander mere inden for rækkevidde. Vildsvinet kan ikke 

opnå yderligere angreb. 
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Appendiks: Magiske skatte 
Jægersøm 
Et langt, spidst smedejernssøm, omtrent 10cm langt. Jægersøm kan stikkes ned i fodspor med fingeren, og når 

sømmet er klemt helt ned, rammer det ofret hårdt i foden. Ofret rammes af kraftige smerter i foden, og ofret 

har ulempe på rejsetjeks og tjeks, der involverer vandring, bevægelse og lignende; dette påvirker også den 

rejsendes selskab, da ofret sænker sine rejsefæller (jægersømmet giver derfor ulempe til rejseselskabets fælles 

rejsetjeks). Hvis ofret er rejsende, mens denne påvirkes af jægersømmet, skal der straks foretages et rejsetjek. 

Rejsetjek og bevægelses fejlede som konsekvens af jægersømmet, resulterer i effekter, hvor rejseselskabet 

sænkes pga. af ofrets sår, og det giver jægeren fordel til at indhente ofret. Et jægersøm kan kun anvendes en 

gang, men dets effekt holder til solopgang. 

Glitterpulver 
Et fortryllet pulver, der ligner hvidt salt, indtil det kastes op i luften. Herefter begynder pulveret at blive 

hængende i en sky på 2m i diameter, hvor det glimter og reflekterer lys i alle regnbuens farver. Glitterpulveret 

bliver hængende i fem minutter, eller indtil vinden fejer det bort. Imens pulveret hænger i luften distraheres alle 

seende væsner. De skal klare et resistens (viljestyrke) 10 eller have ulempe på deres sansetjeks, så længe er 

synligt (alternativt giver glitteret fordel på snige tjeks). 

Goblin svampekage 
Kagerne er lavet af mange ting, blandt andet sære og sjældne svampe, som kun gobliner forstår, og kagerne 

smager rædselsfuldt for andre væsener end gobliner. Effekten af kagerne er, at den spisende får grønt glødende 

øjne og kan se i mørke. Effekten varer indtil solopgang. 

Trylledrik: Myrefolkets voksedrik 
Hvordan den gule, slimede væske udvikles af myrefolket ved ingen, men det involverer kæmpe bladlus, og dens 

effekt er potent. Væsken kan få træer til at skyde i vejret og vokse voldsomt. Et træ, der regelmæssigt plejes 

med drikke, kan efter sigende vokse til flere hundrede meter i diameter. 

Indtages den slimede væske af levende væsner, vil de permanent vokse 1t6-2 (min 0cm) i løbet af det næste 

døgn. Indtager de dagligt væsken i tre dage, skal de klare et resistens (gift) 14-tjek. Hvis det er succesfuldt, 

undergår de en drastisk forvandling hen over det næste døgn og bliver til myrefolk-hybrider. Hvis det fejler, 

omkommer undervejs i transformationen fra stresset.  

Efter sigende ved hekse, hvordan væsken kan transformere til regulære voksedrikke. 

Trylledrik: Destillerede sjæle  
Destillerede sjæle kan bruges til at aktivere nekromantisk magi. Troldkarle af den nekromantiske skole kan bruge 

deres troldkyndighed ved at spendere indholdet af en flaske uden at det tæller, som en af de gange om dagen, 

de kan aktivere deres evne. Indholdet af flasken kan også bruges til at aktivere en nekromantisk formular, som 

troldkarlen (uanset skole) har memoriseret uden at den memoriserede formular er spenderet. Der skal 

spenderes en flaske pr. formular-niveau, der skal anvendes. Sjælen går tabt ved anvendelsen, og mange folk 

betragter destilleringen og anvendelsen af destillatet som en uetisk eller ond handling. 



 19 Hinterlandet: Den lille skov 

Trylledrik: Usynlighed 
Med denne drik bliver brugeren usynlig. Usynligheden varer ved, indtil trylledrikken udløber eller den usynlige 

foretager en offensiv handling, succesfuldt eller ej, hvorved usynligheden straks ophører. Brugerens udstyr bliver 

også usynligt, men ting, der rækker ud over de personlige ejendele, gør ikke. Hvis man ved, hvor den usynlige er, 

kan man forsøge at angribe den usynlige, men angreb er med ulempe. 

Trylledrik: Styrkedrik  
Denne drik gør personen stærkere. Vedkommende får +4 på styrketjek og i nærkamp +2 angreb og +2 skade. 

Vinterolie  
Metaller, der påsmøres olien, bliver iskolde. Våben bliver farligere med deres frosne klinger, mens rustninger 

bliver isnende kolde. Våben påført olien giver 1t8 i frostskade ved siden af våbnets skade (dvs. frosne våben 

giver op til to sår) – effekten holder kun til et succesfuldt angreb, men en dosis er nok til seks våben. Frostne 

rustninger giver bæreren 1t8 i skade, hvorefter effekten ophører. 
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