
Mikro-supplement til Hinterlandet: At mikse trylledrikke

Supplement: Dette er et officielt mikro-supplement er for spilledere, og det omhandler
blandingen af trylledrikke, når karaktererne blander dem. Supplementet må kun
anvendes af spilledere, der har kørt mindst tre forskellige, officielle eventyr i
Hinterlandet. 
Med dette supplement kan spilleder introducere forskellige effekter alt efter, om en
karakter blander to drikke, drikker to drikke umiddelbart efter hinanden eller drikke en
drik, mens påvirket af en anden drik.

At blande trylledrikke

Hvis trylledrikke blandes eller mikses, sker det at nye magiske effekter opstår, eller at effekten fra 
de to drikke forbedres, eller det omvendte sker, og drikkene bliver giftige eller skaber bizarre 
effekter.

Der er tre måder at blande trylledrikke på. Man kan hælde to flaske sammen (at mikse drikke), 
man kan drikke to trylledrikke samtidig eller lige efter hinanden (at drikke to drikke umiddelbart 
samtidigt) eller man kan nedsvælge en trylledrik, mens man er påvirket af en anden trylledrik (at 
drikke mens påvirket af en anden drik).

Når drikkene blandes, rulles der på nedenstående tabel alt efter
måden, der blandes på. Når trylledrikke blandes, er en drik altid
”den aktive” drik, som man tilsætter den anden, og alt efter
hvilken drik, der bruges som den aktive drik, lægges der en bonus
til terningkastet. Nogle drikke er mere magiske end andre, og de
giver derfor en kraftigere effekt.

Trylledrikke

Hvis den tilsatte, aktive drik er en 

• Helbredende drik: +0
• Magisk malimbois-vin: +0
• Gift fra sort panserorm: +0
• Styrkedrik: +2
• Modgift: +2
• Rejsedrik: +2

• Lilla lotusblomst-drik: +2
• Svævedrik: +4
• Destilleret sjæl: +4
• Efterårsblæst: +6
• Tordenblod: +6
• Usynlighedsdrik: +6
• Flugtdrik: +6

Særlige evner

Karakterer med følgende evner kan vælge at lægge +4 bonus til effekten: Giftblander, Trolddomskyndig 
eller Forgifte.
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At blande trylledrikke med spontane effekter
Nogle trylledrikke har en spontan effekt, f.eks. helbredende 
drikke, og der sker ikke noget, hvis man drikker den, mens man
er påvirket af en anden drik, eller hvis man drikker en anden 
drik kort tid efter, at man har drukket en trylledrik.
Trylledrikke med spontane effekter kan kun mikses ved at 
blande dem sammen med andre drikke, eller ved at drikke dem
omtrent samtidig med andre drikke.
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Effekt At mikse drikke At drikke to drikke 
umiddelbart samtidigt

At drikke mens påvirket af 
en anden drik

Ingen effekt 1-7 1-7 1-9

Giftig blanding 8-11 8-10 10-11

Styrket effekt på den første drik 12 11-13 12-14

Kombineret men reduceret effekt 13 14-15 15-16

Kombineret, forbedret effekt 14 16-19 17-18

En ny effekt opstår 15-18 20-21 19-20

Noget sært sker 19-24 22-24 21-24

Noget katastrofalt sker 25+ 25+ 25+

Ingen effekt: drikkene virker hver for sig helt normalt, og der sker intet udsædvanligt.
Giftig blanding: Vælg en effekt

• Drikken forvandles til gift. Giften er dødbringende, og ofret skal klare resistens (gift) 7. Hvis 
tjekket fejles med 4 eller mindre, mister ofret 2t10 livspoint og besvimer i 1t4+4 timer (eller 
indtil vækket igen af trolddom), og hvis tjekket fejles med mere end 4, falder ofret død om.

• Drikken bliver til en giftgas. Gassen vælder ud og påvirker alle inden for 2m. De skal klare 
resistens (gift) 7, eller tage 1t6+6 i skade og svækkes, så de har ulempe på fysiske og magiske 
aktiviteter i en time. 

Styrket effekt på den første drik (der allerede påvirker karakteren): vælg en effekt
• Dobbelt varighed - trylledrikken varer dobbelt så lang tid
• Forstærket drik - en effekt fra drikken virker dobbelt så godt
• Ekstra bonus - en ekstra fordelagtig effekt beslægtet med trylledrikken opstår

Kombineret men reduceret effekt: vælg en effekt
• Begge trylledrikke virker, men de har halv varighed
• Begge trylledrikke virker, men ved halv effekt
• Begge trylledrikke virker, men den ene drik mangler en effekt

Kombineret, forbedret effekt: 
• Begge trylledrikke virker, og de varer dobbelt så lang tid
• Begge trylledrikke virker, og en af de to drikke virker dobbelt så godt
• Begge trylledrikke virker, og en af dem manifesterer en ekstra effekt
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En ny effekt opstår: vælg en effekt
• Den ene drik virker normalt, mens den anden har en modsat effekt (som ikke kan være direkte 

skadelig; f.eks. en helbredende drik kan ikke give sår og skader)
• De to drikke smelter sammen, ophører og effekten fra en helt tredje drik opstår, som er 

fordelagtig for karakteren.
• De to drikke smelter sammen og skænker magisk indsigt. Karakteren kan kopiere en ikke-

magisk evne fra en anden klasse, som er på samme niveau eller lavere end karakteren. Effekten 
varer i en halv time (og kan f.eks. give troldfolk lykkeridderes våbenferm eller dværge 
halvorkers amokløb-evne).

Noget sært sker: vælg en effekt
• Karakteren undergår en bizar forvandling: Hudfarven skifter, hår vokser vildt, horn eller hale 

vokser frem. Forvandlingen forsvinder efter 24 timer.
• De to drikke skiftes til at virke, og hver gang, der trækkes på effekten af en drikkene, er der 50% 

chance for at den skifter over til den anden.
• De to drikke smelter sammen til en, og effekterne fra de to drikke virker kun, så længe de virker 

samtidigt.
Noget katastrofalt sker: vælg en effekt

• Den miksede drik er eksplosiv - drikken eksploderer, og alle inden for 5 meter skal klare et 
resistens (undvige) 8-tjek. Hvis det fejler, tager de 3t4 i skade, og klarer de det, tager de 1t4 i 
skade. Hvis effekten opstår, da drikken indtages, tager den drikkende automatisk 4t4 i skade.

• Den miksede drik bliver giftig - vælg en effekt fra “giftig blanding”
• Begge drikke får en modsatrettet, farlig effekt.
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