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1 Dalen: Gøremål ved landsbyen – Brønden i Boiotro 

Gøremål ved landsbyen – Brønden i Boiotro 
Supplement: Dette er et officielt supplement til rollespillet Dalen. Supplementet dækker visitter til landsbyen 

Boiotro. Supplementet er designet af MGP. 

Boiotro 
Boiotro er en landsby, der ligger i skyggen af Altan Tepes-bjergene. Den ligger få kilometer fra 

Pes Montis og er ikke det mest spændende sted at opholde sig. Boiotro har ikke meget at 

byde på, og den repræsenterer de fleste landsbyer på egnen med bondegårde, der ligger bag 

en simpel palisade samlet om en fort, hvor byens brønd typisk er at finde. I udkanten findes 

smedjen, og mellem gårdene finder man de få håndværk, som landsbybeboerne ikke kan klare 

sig uden.  

For de fleste eventyrere er landsbyen mest et sted at proviantere og hvile sig imellem ekspedi-

tioner. Selvom Boiotro ikke tilbyder den samme spænding og muligheder som vildmarken, kan 

det være værd at bruge et par minutter på et besøg ved en af landsbyens seværdigheder – i 

dette tilfælde brønden, hvor landsbyens kvinder udveksler sladder. Med supplementet kan 

eventyrere i Boiotro gøre et holdt ved brønden. 

 

Brønden 
De fleste eventyrere kommer på et eller andet tidspunkt forbi brønden. Den ligger midt i byen på forten, og må-

ske skal de have fyldt en vanddunk eller vandet en hest, eller måske er de på vej til skænkestuen eller smedjen, 

da de passerer brønden og gør et kortvarigt holdt. Kast 1t6 for at finde ud af hvad der ved i brønden denne gang: 

1t6 Hændelser ved brønden 

1 – 2:  
Sladder 

Nogle bondekoner og piger står samlet ved brønden, og de udveksler historier. Man kan 
forsøge at overhøre deres snak – lav et visdomstjek 12. Hvis det fejler: Pigerne opdager 
din tilstedeværelse og fnisende stopper de deres snak. Hvis det lykkes: Sladderen går, 
og du opsamler en mindre hemmelighed. 

3 – 4:  
Rygter 

Bondekoner og piger er samlet ved brønden og snakken går. Du kan forsøge at over-
høre deres snak – lav et behændighedstjek 12. Hvis det fejler: Konerne opdager dit for-
søg på at snige dig tættere på og overhøre dem. De klapper straks i. Hvis det lykkes: 
Snakken går, og du opsamler en mindre hemmelighed. 

5:  
Den gamle  
rejsende 

En gammel rejsende har gjort holdt ved brønden for at vande sin hest. Du kan forsøge 
at falde i snak med den rejsende – lav et karismatjek 12. Hvis det fejler: I udveksler lidt 
høfligheder men falder aldrig i snak. Hvis det lykkes: Den gamle rejsende kender områ-
det og kommer med nogle gode råd – du har fordel på et rejsetjek i bjergene og dalene 
foretaget inden for den næste måned. 

6: 
Den kejserlige  
budbringer 

Ved brønden er en kejserlig budbringer ved at fylde sine vanddunke. I falder i snak, og 
du kan forsøge at gøre et godt indtryk hos budbringeren – lav et karismatjek 11. Hvis 
det fejler: Budbringeren er ikke videre imponeret og bringer det negative indtryk videre 
til sit mål. Du har ulempe på dit næste sociale tjek hos en storbonde, older eller høvding 
inden for den næste måned. 
Hvis det lykkes: Budbringeren imponeres, og denne bringer det positive indtryk videre 
til sit mål. Du har fordel på dit næste sociale tjek hos en storbonde, older eller høvding 
inden for den næste måned. 

 


