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Mikro-supplement: Fru Yolonda Maldiches arkiv 
Supplement: Dette er et officielt supplement til rollespillet Dalen. Supplementet dækker brugen af Fru Yolonda 

Maldiches arkiv i byen Pes Montis. 

Arkivet 
Holdt i live af skriver Eustathios’ tålmodige arbejde med at afskrive de ældste dokumenter og beskytte teksterne 

mod fugt, mus og slitage rummer fru Maldiches arkiv en stor samling af regnskaber for familien Maldiches len 

gennem generationer. Mellem regnskaberne er digtsamlinger sendt fra hovedstaden, rejseskildringer fra 

handelsmænds ekspeditioner til emiraterne og optegnelser over familien Maldiches lande. Dyre dokumenter har 

været genbrugt, og lag har været skrabet af for at skrive på dem på ny. Andre dokumenter er kladder fra 

skriveøvelser, som har sneget sig ind mellem dokumenterne, og nogle gange er skriveøvelserne de eneste 

dokumenter, der er bevaret af gamle protokoller. Nogle afskrifter er rodede og forvirrede, når afskriveren har 

tegnet ordene efter men knapt forstået, hvad der stod på siden. Et sted er katten listet ind over bogen og afsat 

blækspor med sine poter. Et sted har mus nippet af siden, og hele sætninger er blevet fortæret. 

Fru Yolonda Maldiches arkiv er et mikro-supplement, der kan anvendes på to forskellige måder. 

Fru Yolonda Maldiches arkiv som gøremål 
Når du kan foretage ærinder i oplandet uden for Dalen, kan du gøre brug arkivet som gøremål. 

Du besøger landsbyen Pes Montis og familien Maldiche for at gøre brug af arkivet. Mellem bunker af dokumenter 

graver du mærkelige små notitser frem, skriblerier i marginen på regnskaber og beske kommentarer til krøniker. 

Hver især afslører de ikke meget, men sammen tegner de et billede.  

Brug tabellen: 

1t6 Hvad arkivet afslører 

1-2 Du lærer lidt om livet i Pes Montis og intrigerne mellem de lokale folk. Indsigten giver dig 50 
eventyrpoint, men hemmelighederne er gamle, og de giver ikke nogen indflydelse på de nuværende 
forhold. 

3-4 Du finder oplysninger om forholdene mellem forskellige indbyggere i Pes Montis og om stedets gamle 
traditioner. Med din nyvundne viden har du en +2 bonus til at indgå en alliance eller en +4 bonus til at 
vedligeholde en alliance i Pes Montis. Bonussen kan bruges en gang – og du skal rollespille indsigt i en 
lokal skik eller viden om forholdene mellem lokale grupperinger. 

5-6 Spredt mellem de mange referencer tegner konturerne sig af noget større og vigtigere. Du kan ikke helt 
sætte fingeren på det, men ihærdigt dykker du ned i teksterne en gang mere. Lav et intelligenstjek 8. 
Hvis det er succesfuldt, får du abstrakt hemmelighed om Pes Montis. 
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Fru Yolonda Maldiches arkiv som rejse-assistence 
Du kommer i tanke om, at du læste et afsnit i en protokol, som omtalte de egne, I rejser igennem. Du kan bruge 

indsigten fra protokollen til at løse et problem, I er havnet i. I et dokument fandt du bemærkning om en smal sti 

uden om hindringen, om hvorledes tegnene ved lurende stenskred skal tolkes, eller hvor der ligger en sikker 

lejrplads, eller i en rejseskildring fandt du en beskrivelse af de stier, I vandrer på. 

Du kan anvende arkivet en gang efter hvert besøg i arkivet som rejse-assistance til rejser, der fører direkte til 

eller fra Pes Montis eller gennem Dalene. Indsigten giver +4 på et rejsetjek eller +2 bonus til løse en udfordring, 

der er direkte opstået af rejsen og har med rejsen at gøre.  

For at bruge bonussen skal du rollespille de informationer, du har fundet – informationerne er beskrivelser af 

rejseruter, referencer til omveje, til sikre steder at slå lejr, bemærkninger om vilde dyrs opførsel eller tegn i 

landskabet på farer (uvejr, stenskred, skrøbelige veje). 

 


