
 1 Tyrfing 

Dværgenes legendariske sværd Tyrfing 
Sværdets legende: For at kunne gøre brug af et dværgesværd skal sværdet legende fremsiges første gang 

sværdet trækkes. Bliver legenden ikke fremsagt, virker sværdet kræfter ikke på den mission. 

Syv sværd smedede dværgene ved buldrende hede i frosne fæstninger under Ginnum-bjergenes sneklædte tinder. 

Et sværd bragte tyranner til fald og jog hære af trolde bort. Det bar navnet Tyrfing, men da Ravnsunge faldt for 

giftpile i nederdrægtigt baghold, forsvandt Tyrfing, og ingen så det siden. 

Unikt: Dværgesværdene er unikke magiske skatte. Der kan kun være et af hver type dværgesværd i en gruppe. 

Hvis to eller flere har samme sværd, skal de lave karismatjeks imod hinanden. Tabernes sværd er inaktive på 

missionen. 

Rivaler: De syv dværgesværd er rivaler. De tåler ikke hinanden, og hvis en karakter har mere end et sværd, vil 

kun et af sværdene være aktive på missionen. Hvis det aktive sværd går tabt, kan et andet sværd aktiveres. 

Sværdet Tyrfing 
Sværdet Tyrfing fungerer som et almindeligt sværd (skade 1t8; effekt: afvæbne), og det besidder følgende evner, 

som man kan påkalde sig, hvis sværdet introduceres og bringes i spil. 

Sværdets evner kan ikke bruges, medmindre dets personlighed er bragt i spil. Du skal rollespille, at din karakter 

snakker med sværdet, hvor man hører den ene halvdel af samtalen. Det skal gøres seneste inden I ankommer til 

hulesystemet, og det skal gøres en gang for hver af de nedenstående evner på hver deres tidspunkt. Dette skal 

gøres på hver mission. 

Personlighed: Jeg hader trolde, jeg hader tyranner, og jeg tørster efter deres blod. Tyrfing er en stolt klinge, som 

tager anstød mod trusler mod sin bærer, og den føler lev et behov for at tage hævn. Frihed fra undertrykkere er 

en ting, som Tyrfing har meget på sinde. 

Evne: Hævngerrig – Tyrfing angriber spontant den modstander (hvis inden for rækkevidde), som gav bæreren 10 

eller mere i skade på et hug. Angreb+5, skade 1t12+0. 

Evne: Mesterligt stik – hvis du opnår en ekstrem succes (20’er på terningen) eller på anden vis får aktiveret 

sværdets normale effekt (afvæbne), kan du kombinere afvæbningen af modstanderen med et mesterligt stik, 

som gør normal skade (normalt gør afvæbning ingen skade på modstanderen). 

Evne: Troldebider – hvis du opnår en ekstrem succes eller på anden vis får aktiveret sværdets effekt (afvæbne), 

kan du i stedet vælge følgende: Troldebider – angrebet gør +4 skade mod trolde.  

Evne: Dværgehåndværk – i hænderne på en dværg, giver sværdet +2 bonus på angreb. 

  

Kopi 
Dette er ikke et gyldigt eksemplar.  

Kan ikke anvendes i spil 
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Sværdet Tyrfings person 
For at bruge nedenstående evner skal sværdet Tyrfing spilles som en birolle af en medspiller. Vælg en medspiller, 

som spiller sværdet under resten af missionen (ud fra dette rolleoplæg), og spilleren, der har sværdet som birolle, 

kan vælge at bruge nedenstående evner, men de kan først anvendes efter, at sværdets personlighed er bragt i 

spil. Kun Tyrfings ejer kan mærke og høre Tyrfing. 

 Dybt under bjergene smedede dværgene mig til at dræbe trolde, og jeg nærer et dybt had til trolde. Jeg 

tåler ikke deres tilstedeværelse, og jeg ser dem dræbt. Enhver, der svinger mig, vil se, at jeg skærer 

dybere og skarpere, når jeg trænger gennem troldes tykke hud – og jeg synger af fryd, når min bærer 

drager mig og stormer i kamp. Jeg opildner gerne til det. 

 Ikke frihed uden ærlighed og ingen ærlighed uden frihed. Hvis man begår svig, forsvinder jeg. Jeg er med 

de mægtigste krigsmænd, og kujoner og svindlere, som forsøger at svinge mig, vil snart savne min 

skarpe klinge, for jeg forsvinder fra dem. 

 Værre end svindlere, værre end trolde, er de, der tager friheden fra folk. Tyranner, despoter og andre 

uretmæssige og uretfærdige ledere forstøder jeg fra deres troner. Mit blod ruller flammende i årerne, 

når jeg ser en frihedsrøvende tyran, og vredens stemme og de brusende ord lader jeg flyde gennem min 

bærer, så alle forstå, at endnu en tyran står for fald. Først skænker jeg min bærer veltalenhedens gave, 

og siden skænker jeg min skarpe æg, der sal løse tyrannens hoved fra skuldrene. 

 Ve den, der fornærmer min bærer, for jeg fyldes med harme og blussende vrede over krænkelser på min 

bærers vegne, og jeg lader ikke min bærer sidde den slags overhørigt.  

Evne: Troldedræber – Tyrfing hader trolde, og den kan magisk opildne sin bærer til at angribe trolde. Tyrfing kan 

to gange om dagen forsøge at opildne sin ejer mod dennes vilje til at angribe trolde. Det begynder med lokkende 

ord og krav, og hvis bæreren ikke giver efter, kan Tyrfing forsøge at tvinge ejeren: Lav et magisk angreb+4 mod 

bærerens resistens (vilje). Højeste resultat vinder. Hvis bæreren opildnes – frivilligt eller ufrivilligt – har denne +2 

angreb og +2 skade mod trolde. Hvis ejeren ryger på 0 eller negativ livspoint, kan Tyrfing holde bæreren stående 

og aktiv, så længe denne kæmper mod trolden. 

Evne: Tyranfælder – Tyrfing er fortaler for frihed, uafhængighed og retfærdige ledere. Mod tyranner kan Tyrfing 

fylde sin bærer med heltemod og evnen til at komme med heroiske taler. Bæreren får fordel på tjeks mod frygt 

og på Parlay-handlinger, som svækker lederens ret til at regere, eller anklager lederen for tyranni. Hvis bæreren 

har holdt en tale, giver Tyrfing bæreren +4 på angreb og +2 forsvar og +2 resistens mod lederen. Alle, der 

kommer mellem bæreren og lederen i kamp (eller som hjælper en af de to), har ulempe på deres handlinger. 

NB. Gobliners, hobgobliners, orkers, kobolders, bugbears, gnoldes, ogres og troldes ledere tæller alle som 

tyranner. Det samme gør lederne af pirater og røvere. 

Evne: Flammende skær – Tyrfing kan gløde med et flammende skær. Lyset er kraftigere end en fakkel og giver et 

varmt, rødligt skær.  

Evne: Den ærlige mand – Tyrfing tåler ikke at blive samlet og brugt af en uærlig mand. Hvis en person tilegner 

sig Tyrfing gennem svig, bedrag, rygstikkeri eller tyveri, kan Tyrfing forsvinde. Når Tyrfing er ude af syne, 

forsvinder sværdet. Det vil først dukke op igen, når en ny helt har heldet med sig og finder det. 

Kopi 
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