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Gøremål ved fæstningen – Brønden 
Supplement: Dette er et officielt Con2-rollespillergilde-supplement til Hinterlandet. Supplementet gælder 

gøremål ved fæstningen – brønden. 

Brønden 
Centrum i hverdagen for mange eventyrere ved Fæstningen er ofte fæstningen selv, hvor 

kommandant Lucinius udstikker missioner eller det er skænkestuerne, hvor tørsten kan slukkes, 

men for de mange soldaterkoner, vaskekoner og hyrder er brønden det uofficielle centrum, hvor 

de næsten dagligt mødes for at hente vand, vande dyr og udveksle sladder og historier om 

hverdagen og livet ved Fæstningen. 

Brønden er dyb og foret med sten, der ender dybt nede i vandets blanke overflade. På den 

murede stenring om brønden er et hejseværk, og herfra hentes det kolde, rene vand, der er så 

vigtigt for livet omkring Fæstningen. Store trug er anbragt ved brønden, og her vandes heste, 

mens vaskekoner henter vaskevand og hustruerne hjembringer det daglige vand til kødgryderne. 

At opholde sig ved brønden 
De fleste eventyrere kommer på et eller andet tidspunkt forbi brønden. Den ligger midt på pladsen foran 

fæstningen, og måske 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 10. Hvis det fejler: Pigerne opdager din 
tilstedeværelse og fnisende stopper de deres snak. Hvis det lykkes: Sladderen går, og du opsamler 
to rygter, der har relevans for din kommende mission (spilleder udleverer to rygter). 

3 – 4: 
Rygter 

Bondekoner og piger er samlet ved brønden og snakken går. Du kan forsøge at overhøre deres 
snak – lav et behændighedstjek 10. Hvis det fejler: Konerne opdager dit forsøg på at snige dig 
tættere på og overhøre dem. De klapper straks i. Hvis det lykkes: Snakken går, og du opsamler 
rygter om en trold med guldskat ude i ødemarken – det er to dagsrejser før jeres mål en 
troldehule med en trold, der har en guldskat. Det kræver et rejsetjek 12 og en ½ dag at finde 
troldens hule. 

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 10. Hvis det fejler: I udveksler lidt høfligheder men 
falder aldrig i snak. Hvis det lykkes: Den gamle rejsende kender området og kommer med nogle 
gode råd – du har fordel på et valgfrit rejsetjek på den kommende mission. 

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 kommandanten. 
Du tjener 10 guld mindre på missionen. 
Hvis det lykkes: Budbringeren imponeres, og denne bringer det positive indtryk videre til 
kommandanten. Du tjener 10 guld ekstra på missionen, som kommandanten gerne udbetaler på 
forskud. 

 


