
 

I bunden af slugten ligger en sø, som er forbundet med et par kilder, der forsvinder ind i klippen. Noget er 

grotter, andet er lokaler – er de rester af en ruin eller et forsvundet underjordisk tempel, eller er de i nyere 

tid indrettet til beboelse og helligdom? Hvem bor her? Hvem har boet her? Er der noget særligt ved kilden 

– og ved søen? Lurer der fælder, en hellig kraft eller en forbandelse over stedet? 

Kan man vandre, kravle, dykke langs kilderne i klippen og på den måde skyde genvej mellem lokalerne? Er 

der et skjult monster her eller en naturligt forekommende skat? Hvilke fælder venter, hvilke undere, hvilke 

mysterier? 

 #1 Slugtens bund. Her vokser buskads, der skjuler en indgang. Søen er forbundet med to kilder 

(er de skjult klippen eller synlige?) 

 #2 Den første grotte – indgangen er skjult af buskads 

 #3 Den anden grotte – rummer en skjult dør til #6 

 #4 Det første kammer 

 #5 Det andet kammer – midt gennem det løber en kilde 

 #6 Det tredje kammer – rummer en skjult dør til #3 

 #7 Det fjerde kammer – en kilde løber under kammeret (kan den høres, mærkes?) 

 #8 Det femte kammer 

 #9 To nicher – vagtposter, statuer, fælder? 

 #10 Tempelkammer – kilde løber gennem lokalet 

 #11 Tempelsalen – bagerst er et bassin med vand, modsat en trappe op til reposen, der fører ind 

i bagerste del (til #11b) 

 #11b Templets bagerste del – er det en gigantisk statue eller et alter? Er gangen (til #13) bagved 

skjult eller synlig? 

 #12 Templets andet kammer 

 #13 Tempelsalens bagkammer 

 #14 Kammeret under tempelsalen (#11b). Er der en skjult forbindelse? Er det en fælde, en 

offerlem eller så præsterne kan lave scenetricks? Eller er det bare et lager? 
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