
Mikro-supplement til Hinterlandet: At skubbe til spillerne

Supplement: Dette er et officielt mikro-supplement for spilledere, og det omhandler fortænkning og 
overplanlægning, som kan sætte spillet i stå. Supplementet må kun anvendes af spilledere, der har kørt 
mindst tre forskellige, officielle eventyr i Hinterlandet. Med dette supplement kan spilleder skubbe til 
handlingen via karaktererne, hvis der går fortænkning og overplanlægning i spillet. 

Fortænkning og overplanlægning
Når handlingen går i stå, fordi der planlægges, og når der ikke længere rykkes fremad, fordi der 
spekuleres og atter spekuleres over, hvad der potentielt kan ske, så spillet opsluges af diskussioner 
mellem spillerne om, hvad der kan ske, og kan de skubbes fremad med dette supplement.
Fortænkning er, når spillerne prøver at udrede alle potentielle hændelser, og når de overfortolker de 
potentielle trusler og fjender, og spillet går i stå i forhandlinger. Overplanlægning er, når spillerne 
prøver at planlægge sig ud af alle mulige, potentielle hændelser, og spillet går i stå med at planlægge sig 
fri af hypotetiske hændelser. 
Supplementet er til de situationer, hvor handlingen går i stå og gør at, spilleder kan tvinge handlingen 
videre. Situationerne er dem, hvor spillerne fejlberegner en situation og begynder at planlægge sig 
gennem den talrige hypotetiske situationer, og planlægningen går i selvsving, og den er til de situationer,
hvor spillerne fejlvurderer en situation, og de forsøger at helgardere på alskens måder.
Kunsten er ikke at forveksle almindelig planlægning med overplanlægning, og hvis spillerne rollespiller 
deres karakterers forhandlinger og handlinger, er der ikke gået fortænkning i spillet.

At skubbe karaktererne
Trin 0: Spillerne begynder at overplanlægge og fortænke

Indtil spillerne begynder at overplanlægge og fortænke, behøves supplementet ikke.
Trin 1: Advar spillerne
Spillerne orienteres om, at du er i besiddelse af supplementet, og hvis de fortsætter med at 
overplanlægge, kan supplementet blive taget i brug.
Trin 2: Vælg en karakter
Karakterer, der har en tredjedel eller færre livspoint tilbage, udelukkes, og derefter vælges der med et 
terningkast mellem de resterende karakterer. Hvis ingen har mere end en tredjedel af deres livspoint 
tilbage, kan karaktererne ikke skubbes ind i kamp-situationer.
Trin 3: Vælg hændelse
Når den tilfældige karakter er udpeget, vælges en passende handling fra listen. For hver karakter er der 
forskellige muligheder. 
Uanset hvilken handling, der vælges på vegne af karakteren, skal det være den bedste respons, som 
vælges, og responsen skal få karakteren til at se sej ud. Handlingen må ikke bryde karakterens koncept.
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Handlingens karakterer

Troldfolk

roldfolket bruger sin trolddomsevne til
at skabe en frygtindgydende magisk 
effekt, som bruges til at true fjenden 
med.

Resolut træder troldfolket frem, griber 
håndtaget/trykker på knappen eller 
med et lykketræf rammer den skjulte 
knap, som aktiverer fælden eller åbner 
døren.

Efter at have anskuet situationen et 
øjeblik, træder troldfolket bravt frem
og tæt på fjenden lanceres en 
formular eller magisk effekt, som har
en overvældende effekt. 

Helligfolk
Helligpersonen træder frem og 
opildner højlydt sine allierede til at 
konfrontere fjenden

Med et rask skridt frem griber 
helligpersonen fat i dørhåndtaget og 
skubber døren op.

Grebet af hellig vrede stormer 
helligpersonen brølende ind mellem 
væsnerne. 

Eventyrere
Eventyreren dirker låsen op og/eller 
demonterer fælden og træder frem.

Eventyreren svinger sig gennem lokalet
eller med et akrobatisk spring lander 
taktisk fordelagtigt midt mellem 
fjenderne. 

Med et højt råb træder eventyreren 
stolt frem og præsenterer sig for 
væsnerne. 

Lykkeriddere
Lykkeridderen vælter søjlen eller river 
døren af sine hængsler og fejer 
modstander omkuld

Lykkeridderen træder frem og truer 
flokken af fjender til at overgive sig.

Lykkeridderen sparker døren ind - 
og udfordrer væsnerne til at drikke 
om kap.

Halvinger 

Halvingen lader de andre diskutere og 
ubemærket smutter gennem døren og 
ser sig omkring.

Mens kloge hoveder studerer tingene 
eller stedet for magiske auraer og 
fælder, læner halvingen sig 
åndsfraværende op af 
væggen/statuen/søjlen og pludselig 
aktiveres fælden/den skjulte dør. 

Høfligt anråber halvingen væsnerne 
og får deres opmærksomhed. 

Dværge

Dværgen laver et krigsbrøl, planter 
sine fødder solidt på jorden og står 
klar til at modtage fjendens 
stormangreb.

Med rank ryg og stolt mine anråbe 
dværgen væsnerne og opfordrer til 
høvisk tale.

Med sin indgående kendskab til 
miner og tunneller, til murerværk og
stenarbejde bemærker dværgen 
noget særligt, og der reageres straks 
på det - skubber til døren, trykker på
knappen etc.

Halvork-
bersærkere

Døren sparkes ind, og bersærkeren 
pløjer ind i rummet i hovedet på den 
værdigste modstander.

Bersærkeren brøler et krigsbrøl og 
truer sine fjender til flugt eller 
overgivelse .

Der trampes i gulvet og brøles 
opildnende for, hvorefter 
bersærkeren stormer fremad med en 
forventning om, at vennerne er med 
i hælene. 

Halvork-
snigmordere 

Snigmorderen skjuler sig i skyggerne, 
og høres først da snigmorderen træder
ud af skyggerne for at stikke en 
modstander ned.

Snigmorderen laver en improviseret 
forklædning og konfronterer væsnerne
- og forsøger eventuelt at forgifte deres
madlavning.

Lydløst sniger snigmorderen sig frem
og med et blik over skulderen 
forventes det, at resten af selskabet 
følger lydløst med midt ind mellem 
væsnerne. 

Elvere

Elveren trækker sit våben, stormer ind 
mellem fjenden og slår ud mod deres 
mest sårbare punkt.

Med en formular eller magisk evne 
manifesteret spredes skræk mellem 
væsenerne. 

Med sine kundskaber, der strækker 
sig over århundreder, vækkes fjerne 
minder, og pludselig giver 
monumentet en ny og klar mening. 

Hinterlændinge Hinterlændingen finder buen frem, og 
sender en pil gennem lokalet, hvor den
rammer fjenden eller rebet, så 

Mens de andre er optaget, bevæger 
hinterlændingen sig hen til 
liget/skatten eller den lukkede dør og 

Hinterlændingen spiller med 
musklerne og træder frem foran 
væsnerne, og de udfordres med 
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lysekronen styrter ned. forsøger at tilfredsstille sin 
nysgerrighed.

historier og pral. 

Illusionister
llusionisten konfronterer væsnerne og 
aktiverer en magisk evne eller 
formular til at dupere væsnerne.

Med sine tricks træder illusionisten ind
mellem væsenerne og prøver at bilde 
dem ind, at det er derovre det foregår.

Med strategisk placerede dukater 
distraheres fjenden, og illusionisten 
stormer fremad forventende, at 
vennerne følger med.

Barder

Barden med opildnende ord fremsagt 
klart og tydeligt inspirerer barden 
vennerne til at storme fremad og 
fjenden til at flygte.

Resolut træder barden frem, skubber 
døren op eller bruger et instrument til 
at udløse fælden for at se, hvad der 
sker.

Nysgerrigt lader barden fingrene 
løbe over 
relieffen/statuen/vægmaleriet, mens 
denne prøver at huske legenden eller
ved et uheld rammer den skjulte 
knap.
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