
Bagholdet i paladset

Det er nat, og Vore helte befinder sig i deres gemakker på paladset. Dagen har været travl med et

større diplomatisk arrangement, og alle er nu gået til ro. Vore helte befinder sig i deres kamre, da de

bliver overrumplet af lejemordere, der er trængt ind i paladset for at myrde dem.

NB. fordi det er et baghold, og fordi det er slutscenen efter en tabt skill challenge, er denne kamp

langt, langt sværere end slaget på slagmarken.

Situation

Vore helte befinder sig i hver deres tilstødende gemak, da de bliver angrebet. Som indledning til

kampen har de hver især mulighed for at foretage et perception-check (DC 15). De succesfulde må

foretage en move-action, og de er ikke surprised i første runde. De, der fejler, er surprised i første

runde, og de må ikke rykke.

Terræn

Kampen udspiller sig indendøre i en række sammenhængende gemakker, der er knyttet til et større

forkammer. Det er mørkt og stille, og hver en mørk krog kan rumme en lejemoder på spring. Der er

et møblement af borde, stole og senge, der alle udgør difficult terrain at gå igennem. Møblementet

kan manipuleres med STR vs Fort 5/10/15 (sværhedsgrad alt efter størrelse) (move action).

Væggene er beklædt med vægtæpper, der fejrer både heltenes og forfædres sejre, om vinteren

holder varmen inde og kulden ude, og i nat skjuler de for fjendens lejemordere.

Fjenden

4 styk Slangekultens offerpræster (skirmisher lv 1)

4 styk Kannibaler fra Zamora med filede tænder (lurker lv 2)

1 styk Slangegudens tjener fra Shem (Brute lv 3)

Slangekultens offerpræster

Initiative 14 HP: 28 Bloodied: 14

AC 14 Fort 14 Ref 13  Will 15

Speed 6

Slangeformet daggert; melee Atk 16 vs AC, dmg 1d4+3

Pusterør med sort lotuspulver; Encounter power, Close Blast 2; 19 vs Fortitude; 2d8+3 poison

dmg og 5 ongoing poison dmg

Combat Advantage: +1d6 dmg

Stikord: Klædt i lange robe og med hadet glødende i øjnene vækker præsterne minder om Vore

heltes tidligste kampe imod kulten. 

Taktik: Holder heltene beskæftigede i kamp, mens kannibalerne kommer i position.

Kannibaler fra Zamora

Initiative 17 HP: 34 Bloodied: 17

AC 17 Fort 12 Ref 17 Will 12

Speed 7

Bide-angreb med filede tænder; melee Atk 16 vs Reflex; dmg 1d4+2 & target is grabbed (until

escape). 

Bidangreb imod en grabbed modstander: melee Atk 21 vs Reflex; dmg 1d6+3 & ongoing 2 skade

fra blødende sår.

Drag victim: Hvis der er to kannibaler (adjacent to target), og target er grabbed af mindst en af

dem, kan de slæbe deres modstander bort (move action; De to kannibaler rykker 5 felter og slider



deres target 5 felter med sig).

Sløret i mørket (Encounter, recharge 5, 6; Move-action); hvis en kannibal rykker mindst 3 felter,

og slutter sin tur længere væk fra nogen modstandere end den begyndte turen, så forsvinder den i

skyggerne. I næste tur kan kannibalen teleportere seks felter. Evnen virker ikke, hvor der er lys.

Stikord: Klædt i lændeklæder, tænderne er filede spidse, et dyrisk blik i deres øjne.

Taktik: At kaste sig over en modstander og slæbe ham væk, så de i ro og mag kan myrde ham.

Bruger deres evner til at sløre sig i mørket til at snige sig ind på modstandere, som de vil slæbe bort.

Slangegudens tjener (en meget stor slange)

Initiative 15 HP: 54 Bloodied 27

AC 14  Fort 14 Ref 12 Will 11

Immune disease, poison

Speed 8

Bite (standard; at-will) melee atk 19 vs. Refl; 1d6 + 3 damage, and the target takes ongoing 5

poison damage (save ends) and is knocked prone if it is Medium size or smaller.

Dødsrallen � (when reduced to 0 hit points)  Poison

Gudernes tjener makes a bite attack against a target within its reach.

Stikord: Kæmpestor slange, der ligner kultens afgud. Den er smykket med guld og ædelstene.

Taktik: At vælte modstandere omkuld, så det bliver lettere for kannibalerne at tage dem.


