
Night's Dark Terror

Temadokument

Velkommen til minikampagnen Night's Dark Terror, som er et godt, gammelt mega-scenarie fra

1986 til D&D. Scenariet udspiller sig i en gammel D&D-verden, som hedder Mystara, og som ikke

er videre kendt blandt de fleste D&D-spillere, der nok er væsentlig mere bekendt med Forgotten

Realms, Dragonlance og Grey Hawk. Med temadokumentet vil jeg kort forklare lidt om den

spilverden, som scenariet udspiller sig i, og så vil jeg kort gennemgå en række husregler til

kampagnen. Vil nogen af jer læse mere om Mystara kan jeg henvise til Vault of Pandius på nettet,

eller til D&D-siden på min blog, da mine to andre D&D-kampagner også udspiller sig her.

Efter temadokumentet finder I Rollearket, som guider jer gennem baggrunden for jeres spilperson,

og Persona-arket, som er et "ekstra" charactersheet, som I bruger til at lave alle de ikke-

spilmekaniske dele af jeres spilperson.

Husregler

� Ingen alignments (Jeg gider dem ikke. De er ikke nødvendige i andre rollespil og heller ikke

her. Vi dømmer folk på deres handlinger og overbevisninger i stedet)

� Flydende initiativ (Vi ruller for hvem, der agerer før, og hvem, der agerer efter monstrene, i

en kamprunde, men ellers er rækkefølgen mellem spilpersonerne fri. Det giver jer mere

fleksibilitet og mig mindre bogføring)

� Dit ophav og din baggrund (Der er en bonus for at inddrage ens ophav og baggrund, når man

ruller skill checks. Mere om dette andetsteds)

� Regelbøger og supplementer (Vi anvender de officielle publikationer fra Wizards)

� Racer: Mennesker, elvere, dværge og halvinger. Halvelvere findes, men de har stats enten

som mennesker eller som elvere.

Kort om verdenen. Mystara er en fantasy-verden, der blev udviklet til det gamle D&D-rollespil,

som blev lanceret i det røde D&D-set, det blå D&D-set etc. I forhold til de mere kendte, klassiske

AD&D-verdener er der nogle få praktiske forskelle, som I skal kende til.



� I Forgotten Realms, Dragon Lance m.fl. hedder det guder, i Mystara hedder det De

udødelige. 

� I Forgotten Realms er der ni alignments, i Mystara tre [men vi spiller alligevel ikke med

alignments]. 

� I FR bor der onde, sorthudede, matriarkalske elvere (Drows) under jorden, i Mystara bor der

blege elvere under jorden (Skyggeelvere). 

� I FR er halvelvere en separat race med helt deres egne evner, i Mystara findes også

halvelvere, men de har enten stats som mennesker eller elvere, de er ikke hybrider. 

� I FR er kulturer og nationer bygget op over fiktive størrelser, mens de i Mystara er bygget op

over historiske kulturer, så man skal bare kende til den kulturelle stereotyp, der ligger bag et

givent folk, og man kender mystara-folkets kultur. Der er desuden masser af �hemmelig�

historie i Mystara, og det vil Night�s Dark Terror komme i berøring med. Jeg har to andre

kampagner, som også udspiller sig i Mystara, og de er begge beskrevet på min blog. De to

kampagner udspiller sig i efteråret 1005, og det samme gælder for denne kampagne.



Og nu til selve verdensbeskrivelsen. Vi befinder os i et hjørne af Mystara, der omtales som Den

Kendte Verden. Området består af en masse mindre riger, der ligger i skyggen af to store

kejserriger, Det alphatiske imperium, der er et totusind år gammelt rige, der værdsætter trolddom,

og Det thyatiske imperium, der er tusind år gammelt, og som værdsætter initiativtagen og

driftighed. Vores historie kommer til at udspille sig i Det thyatiske imperiums vestligste provins,

Storhertugdømmet Karameikos.

Vi er i året 1005. Kejserriget Thyatis er grundlagt i år 1 (de fleste riger i Den kendte verden

anvender den thyatiske kalender), hvor den første thyatiske kejser kronedes. Det skete efter den

store revolte, hvor de tre store thyatiske stammer (kerendans (i vest), hattians (i syd) og thyaterne (i

�midten�) gjorde oprør mod deres alphatiske herskere. Nu tusind år senere har det alphatiske

kejserrige og det thyatiske kejserrige ligget sporadisk i krig med hinanden henover århundrederne.

For 100 år siden ekspanderede det thyatiske rige mod vest og underlagde sig traladara-folkets lande.

I år 970 opgav Stefan Karameikos III sin slægts jorde og kejserlige len til kejseren mod, at han

kunne få traladaranes lande, og han oprettede derved Storhertugdømmet Karameikos, som er

kejserrigets vestligste provins. Hertugdømmet nyder vidtstrakt selvstændighed, og nogen spekulerer

på, om der ikke måtte komme en dag, hvor storhertugen løsriver sig fra kejserriget og kalder sig

konge.Ved storhertugens ankomst til hertugdømmets hovedstad Specularuam forsøgte den lokale

traladara-klan Marilenev at gøre oprør, men de blev slået hårdt for fode, og klanen er i dag så godt

som borte.

Hovedstaden i storhertugdømmet hedder Specularum, som er thyaternes ord for Spejlbyen, som de

opkaldte den efter den smukke bugt, byen er grundlagt ved. Før erobringen hed byen Marilenev, og

det var den største havneby i traladara-regionen. Der er to kirker i Karameikos, den thyatiske og den

traladaranske. I traladara-kirken æres de tre store folkehelte, De udødelige Harald, Petra og Zirchev.

I thyatis-kirken æres en lang, lang række af De udødelige, som kolonisterne har bragt med sig.

Begge kirker er polyteistiske, synkretistiske, og der er derfor diskussioner om kætteri, hekseri og

inkvisition � så de ting lader vi blive hjemme. 

Store dele af Karameikos er endnu vildt land. De dybe skove og de stejle bjerge er langt fra tæmmet

land, og de har deres helt egne herskere i form af elvere og alfer, orker og trolde, goblins og

kæmper. Mange traladarans, der ikke bor i sikkerhed inde bag byernes fæstningsværker, bebor

derfor med storfamilier befæstede gårde. Skal man rejse langt og hurtigt, er den bedste form for



transport en flodbåd, og langs floderne er hertugdømmets byer ved at vokse frem. I byerne er en

blandingskultur af thyatere og traladarans stødt på vej frem. Under storhertugen er riget blevet delt

op i mindre len, som regeres af thyatiske folk, der er blevet skænket adelstitler af storhertugen.

Nogle af dem er købmænd og driftige folk, andre er slægtninge til hertugen og atter andre er

fornemme og vise folk. I takt med at landet er blevet opdelt i len, og at i hvert len er en by blevet til

en lensby, som er begyndt at vokse hastigt, er der også kommet thyatiske nybyggere til, og der var i

de første tiår en del stridigheder mellem de indfødte traladarans og de tilflyttede thyatere.

Traladara-folket har boet i deres land i umindelige tider.Den ældste tid fortælles gennem Sangen

om Kong Halav, som blev nedfældet for sekshundrede år siden, efter at være blevet overleveret

mundtligt af utallige generationer. Sangen handler traldar-folkets guldalder, om hvorledes traldar-

folket boede i fred og fordragelighed, men De Udødelige vidste, at de gode tider var ved at rinde ud.

Langt ude mod vest var en hær af dyremænd på vej, de ville plyndre og hærge. De Udødelige steg

derfor ned til byen Lavv og udvalgte sig tre traldar: Halav den rødhårede, flintehugger, som de

lærte at smede våben og rustninger af bronce, de lærte ham våbenbrug og krigskunst. Petra,

pottermagersken, som de lærte at bruge buen, væven, pottemagerens hjul og medicinens kunst.

Zirchev, jægeren, som de lærte at tæmme og ridde og kæmpe til hest. De tre udvalgte besejrede den

gamle konge i Lavv, samlede folket og lærte dem deres hemmeligheder. Derefter samlede de

landsbyerne omkring sig, og landsbyerne voksede til byer og da dyremændenes hær stod for porten

var traldarfolket parat. Bevæbnet med broncevåben og iført broncerustninger, besejrede hver kriger

en snes dyremænd, før han selv faldt. Til sidst stod kong Halav over for dyremændenes konge, ene

kæmpede de på en høj fra solopgang til middag. Halav med sin bronceklinge mod dyremændenes

konge, der var dobbelt så høj som Halav og bevæbnet med en kæmpe økse. Begge kæmpede de til

de knap nok kunne løfte deres våben af bar udmattelse, og begge faldt de for hinandens hug.

Herefter indså dyremændene, at de aldrig ville plyndre og hærge traldar-folkets lande, og de trak

sig. Dronning Petra og Jærgeren Zirchev samlede Kong Halavs legeme op og bragte det til Lavv,

hvor det under stor sorg blev brændt. Den nat steg De udødelige ned og tog Halav, Petra og Zirchev

med sig. Her slutter Sangen om Kong Halav, og her ophører traldar-folkets guldalder. Mange

traladarans tror, at der Kong Halav vil vende tilbage og indlede en ny guldalder, og nogle traladara

tror, at det er allerede er sket i form af Storhertug Stefan Karameikos III. 

Tiden fra den mytiske guldalder og frem til thyaternes erobring opfattes af de fleste traladara

som Den mørke tidsalder, og det er løbet af denne mere end tusindeårige lange nat, at traldar-folkets

navn ændredes til traladara-folket. Det er en tidsepoke rig på legender om vampyrer og varulve, på

beretninger om invaderende goblinstammer og tilflyttende elverklaner. 



Moderne tid begyder for omtrent lidt over hundrede år siden, da traladara kystsamfundene

var begyndt at vokse frem som driftige handelssamfund centreret omkring byen Marilenev, der

eksporterede store mængder af fisk til naboerne. Handelsrepublikken Darokin (Nord for

Karameikos) og Kejserriget Thyatis (Øst for Karameikos) bemærkede det fremvoksende samfund,

og Kejserriget besluttede sig for at indlemme regionen. En thyatisk hær erobrede Marilenev og

omdøbte den til Specularum, og underlagde sig resten af regionen. For ca. 30 år siden kom Stefan

Karameikos III til og gjorde regionen til sit Storhertugdømme.

Stikord: Det thyatiske kejserrige er en stereotyp over det byzantinske kejserrige, og omtrent alle

kejserrigets folk i Karameikos er arrogante thyatere (byzantinere) eller overlegne kerendans

(romere). Traladara-folket er de arketypiske overtroiske, slaviske folk, der bor i uciviliserede egne,

hvor varulve og vampyrer plager den lokale befolkning. Sammensmeltningen mellem de to er ved

at udvikle sig til en klassisk middelalder-verden.



Rolleark

Hvem er du?

Tema, koncept, udseende, opførsel, karaktertræk (bevidste som ubevidste)

Hvilken race er du?
Menneske, elver, dværg, halving

Mennesker

Hvor kommer du fra?

� Jeg er fra Storhertugdømmet

� Jeg er indfødt traladaran

� Jeg er efterkommer af tilflyttede thyatians

� Jeg er af blandet ophav

� Jeg kommer fra en anden del af Kejserriget

� Jeg kommer fra hovedlandet, og jeg er 

� Thyater

� Kerendaner

� Jeg er tilrejsende fra et andet land

� Jeg kommer fra handelsrepublikken Darokin, der ligger nord for Storhertugdømmet

� Jeg kommer Minrothad ø-gilderne, der ligger i havet sydøst for Storhertugdømmet

Elver

Jeg er fra Callarii-klanen, der bor i Karameikos. Jeg har fjerne slægtninge i elverriget Alfheim, der

ligger langt nord for Karameikos. Vi omgås meget sjældent Vyalia-elverklanen, der lever i den

østligste del af Karameikos. De er meget sky.

Dværg

Jeg er fra dværgesamfundet ved High Forge. Jeg har fjerne slægtninge i dværgeriget Klippehjem,

som ligger langt nordvest for Karameikos.

Halving

Min familie bor blandt mennesker. Vi har ikke vort eget samfund i Karameikos. I halvingernes rige,

som ligger vest for Karameikos, har jeg fjerne slægtninge.

By eller land

Jeg er bybo

� Jeg kommer fra 

� Specularum (Hovedstad, pop. 50.000)

� Kelvin (næststørste by, pop. 20.000)

� Vorloi (fjerdestørste by, pop. 7.500)

� Luln (fattig, befæstet by, indbyggerne er flygtet fra Baron Ludwig von Hendriks len, pop. 5.000)

� Threshold (tømmerby, Thyatiske kirkes center, pop. 5.000)

� Penhaligon (befæstet handelsstation, pop. 3750)



� Sulescu (gammel traladaraby, pop. 950)

� Marilenev (fattig fiskerby, hvor resterne af Marilenevklanen har sæde, pop. 900)

� Rugalov (handels- og fiskerby, opstod for 30 år siden, pop. 650)

� Rifllian (Callarii-elvernes hovedstad, pop. 1700)

� High Forge (Gnomer og dværges hjemsted, pop. 7500)

Jeg er landbo

� Jeg kommer fra

� større landsby ved en flod

� landbrugssamfund i oplandet ved en større by

� fiskerleje ved havet

� befæstet gårdsamfund i skovene

� Mineby i bjergene

Hjemstavn og hverv

Alle har en hjemstavn, som har sat sit præg på dem på godt og ondt. Alle er oplært i et hverv. Hvad

er din hjemstavn, og hvad er dit hverv? En hjemstavn er enten en egn (englandet ved Kelvin,

ådalen syd for Threshold, jernskrænterne ved bjergkæden i nord) eller et kvarter i en by (kulstræde i

Threshold, borgerkvarteret i Specularum) osv. Et hverv er et håndværk (smed, murer, væver osv.),

et fag (købmand, bogholder osv.) eller hverv (krovært, bonde, soldat osv.), som man er oplært i.

Med stor sandsynlighed er det samme hverv som mor eller far.

Navne

Som thyater har jeg et byzantinsk eller et klassisk romersk navn:

Varis/Varia, Alexander/Alexandra, Valerius/Valeria, Tittus/Tittia, Claudius/Claudia,

Anastasius/Anastasia osv. 

Vi har som regel stærke, majestætisk-klingende slægtsnavne som Karameikos, Penhaligon,

Korrigan osv.

Som traladaran har jeg et slavisklydende navn:

Boris, Dmitri, Fyodor, Grygori, Ilya, Ivan, Mikhail, Pyotr, Sergei, Stephan, Yakov, Yuri.

Anya, Darya, Ecatrina, Ilyana, Irena, Katarina, Kuzma, Magda, Misha, Petra, Sula, Zandra

Vores familienavne består af et fornavn med en af følgende endelser: -os, -ov, -ev, -nov, -evich,

-escu

Som elver har jeg et lyriskklingende og unikt navn.

Thalaric, Allandaros

Sythandria, Stellara

Som dværg har jeg et tungt og bastant navn, ofte noget som lyder som oldislandsk

Thoric, Boldar

Friya, Brunna

Som halving har jeg et klassisk britisk engelsk navn



Persona-ark

Koncept (tema, koncept, udseende, opførsel, karaktertræk (bevidste som ubevidste)):

(beskriv)

Navn                                                                       Køn                   Alder           

Race/ophav

(beskriv)

Land eller by? (sæt et kryds)

Bybo Landbo

Lydene, lugtene og alle de tilrejsende, der

bringer deres sære skikke til byerne. De mange

håndværkere, de fattige og tiggerne, de rige og

fornemme, de høje huse og de smukke templer.

Jeg kender til livet i byerne og de mange facetter

af bylivet. Jeg forstår mig ikke på landlivet.

Solens gang, planternes vækst, og det

langsomme liv med sine gamle, gamle skikke.

Bønder og håndværkere, fattiglemmer og

fornemme, fogeder og fuskere, befæstede gårde

og ældgamle helligdomme. Jeg kender til livet

på landet og de mange sider af landlivet. Jeg

forstår mig ikke på bylivet.

� Sæt er kryds i en boks, beskriv hvorfor din baggrund er relevant, få +3 på skill check uden

for en skill challenge

� Fjern et kryds fra en boks, beskriv hvorledes din baggrund er i vejen, få -2 på skill check

uden for en skill challenge � dette kan også aktiveres af andre spillere og af spilleder.

Egn/kvarter og håndværk/fag

(beskriv)

Beskriv hvordan dit håndværk og evt. din hjemegn eller dit hjemkvarter giver dig en særlig fordel

ved skill checket i en Skill challenge, få +2 på næste skill check.


