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Supplement: Dette er et officielt Hinterlandet mikro-supplement, der dækker det gode liv 

ved fæstningen – Agenten fra Turicum. Der kan efter en mission anvendes et Det gode liv-

supplement. 

Bemærk: Anvendelsen af dette Det gode liv-supplement skal erklæres samtidig med 

anvendelsen af Gøremål ved fæstningen. Begivenhederne i Agenten fra Turicum formes af 

det valgte Gøremål ved fæstningen-mikro-supplement. 

Agenten fra Turicum 
Turicum er troldfolkets by. Her ligger deres mægtige skole, og talrige troldfolk er blevet 

oplært i magiens hemmelighedsfulde traditioner. Turicum er en befæstet by, som ligger 

oppe i bjergene lige nord for Kejserrigets kernelande på den anden side af grænsen. 

Hemmelighedsfulde Turicum har agenter mange steder, og de er værdifulde kontakter for 

troldfolk, som skal have fat i sjældne remedier og magiske hemmeligheder, for der kan 

være langt til Turicum, og de færreste handelsmænd har den ringeste forstand på, hvad 

troldfolk søger. 

Ifølge rygtet er der også en agent ved fæstningen på randen til ødemarken. Kan man finde agenten kan denne 

levere remedier og skriftruller til troldfolk, hvis de er villige til at betale prisen.  

Det gode liv med Agenten fra Turicum 
For at mødes med agenten er du nødt til at forhøre dig hos fæstningens faste beboere. Det gælder om at stikke 

en finger i jorden, komme med en kryptisk bemærkning og høre, om de sådan helt tilfældigt kan arrangere et 

møde for dig. 

At komme i kontakt i Agenten fra Turicum 
Foretag et gøremål ved fæstningen. Hvis du møder en af 

følgende personer ved gøremålet, kan du foretage et 

karisma-tjek 5. Hvis du er succesfuld, giver personen besked 

videre, og du kan mødes med Agenten fra Turicum, når du 

kommer hjem fra din mission. 

Kontaktpersoner: Kommandant Lucinius, Garnisonens 

vagtkaptajn, biavler Eurodosius, Smeden, kokken, krofatter 

eller kromutter, hekse, bryggeren. 

Efter missionen: Mødet med Agenten fra Turicum 
Efter at være kommet hjem fra din mission og hentet din løn, nærmer sig tiden for at mødes med agenten fra 

Turicum. En budbringer har overbragt dig et anonymt brev, der fortæller dig, hvor du skal mødes med agenten 

fra Turicum. 

Brug tabellen for at se, hvordan mødet med agenten forløber, med bonus eller straf alt efter, hvem der har fået 

aftalen i stand. 

 

Hvis du mødtes med  Har du følgende justering 

kommandanten +2 

biavleren +3 

vagtchefen +1 

smeden +1 

krofatter eller 
kromutter 

+1 

kokken +2 

bryggeren -2 

Heksen -4 
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1t6 Mødet med agenten fra Turicum 

0 eller 
mindre 
 

Da du ankommer til det aftale sted, er Agenten fra Turicum ikke dukket op. Alt hvad du 
bemærker er en ugle, som lydløst flyver gennem skumringen. Du bruger din aften på at lede 
efter agenten, men lige meget nytter det. Dit forsøg på at komme i kontakt er slået fejl – og 
du får ikke mere ud af din Det gode liv-handling. 
 

1-5 Kort efter din ankomst til det aftalte sted, dukker Agenten fra Turicum op. Agenten ser sig 
varsomt omkring. Ansigtet er skjult bag under en hætte og bag en fyldig kappe. Ud af 
folderne i sin volumniøse kappe trækkes et udvalg af trærør forseglet med bly og lak. I hver af 
dem er skriftruller, som Agenten tilbyder at sælge:  
Hvis du er i besiddelse af et Skriftrulle-supplement, som ikke er blevet introduceret i spillet, 
kan det gøres nu. Priserne fremgår af nedenstående skema.  
 
Skriftrulle   Pris 
Lysets mestre   10 guld 
Formular styrke 1/Blændværk  4 guld 
Formular styrke 2/Mirage  6 guld 
Formular styrke 3/Phantasme  8 guld 
 

6-7 Efter nogen ventetid dukker Agenten fra Turicum op. Ansigtet er gemt under en tung hætte 
og kroppen er sløret af en tung kappe, men vedkommende bevæger sig mere behændigt, end 
du havde regnet med. Gemt under den tunge kappe er en rygsæk, og i den gemmer sig en 
trærør forseglet med bly og lak, som rummer skriftruller med magiske hemmeligheder. 
Agenten kan tilbyde følgende: 
Hvis du er i besiddelse af et Skriftrulle-supplement, som ikke er blevet introduceret i spillet, 
kan det gøres nu. Priserne fremgår af nedenstående skema. 
 
Skriftrulle/pulvere  Pris 
Lysets mestre   8 guld 
Formular styrke 1/Blændværk  3 guld 
Formular styrke 2/Mirage  5 guld 
Formular styrke 3/Phantasme  7 guld 
Formular styrke 4/Illusioner  9 guld 
Helbredende pulver (1 dose)  25 guld (kun 1 dosis til salg) 
Værn mod uliv-pulver (1 dose)  35 guld (3 doser til salg) 
 

8 eller mere I en skjult krog mellem nogle telte træder den formummede agent frem. Ansigtet er skjult 
bag en tung kappe, og ud fra en lædersæk trækker agenten nogle trærør, som hver rummer 
skriftruller. Hvert rør er forseglet med lak bærende trolddomsruner. Agenten tilbyder 
følgende: 
Hvis du er i besiddelse af et Skriftrulle-supplement, som ikke er blevet introduceret i spillet, 
kan det gøres nu. Priserne fremgår af nedenstående skema. 
 
Skriftrulle/Stav  Pris 
Lysets mestre   7 guld 
Formular styrke 1/Blændværk  3 guld 
Formular styrke 2/Mirage  5 guld 
Formular styrke 3/Phantasme  6 guld 
Formular styrke 4/Illusioner  8 guld 
Formular styrke 5/Fata Morgana 10 guld 
Turicum-stav (indsigt)  25 guld (en stav til salg) 
Skriftrullen fra Ishme-Dagan  20 guldstykke (kun 1 rulle til salg) 
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Turicum-stav (indsigt) 
En tung træstav i sort træ dekoreret med sirligt skårne trolddomsruner og med udskårne figurer, der forestiller 

væsener med store øjne, øre og munde. De fleste troldfolk genkender staven instinktivt. 

Effekt: Dagligt kan Turicum-staven aktiveres for at lade troldfolk bruge deres trolddomsevne magisk indsigt en 

fjerde gang uden at der skal foretages et tjek for om troldfolket tager skade. Først ved efterfølgende brug af 

evnen, skal der laves et tjek. 

Værn mod uliv-pulver 
Det fortryllede pulver drysses i en cirkel omkring en person. Op til en meter i diameter ligger der en solid ring af 

trolddomspulver, som holder dødninge ude. Barrieren holder så længe, den er intakt (vind kan feje den bort, 

vand kan skylle den bort), og så længe de beskyttede ikke krydser cirklen eller angriber dødningene. Ved 

solopgang ophører barrieren. 

Skriftrullen fra Ishme-Dagan 
En pergamentrulle med knudrede ord skrevet med skarpe kanter. En besynderlig lugt river i næsen, da skriftrullen 

åbnes. Skriftrullen gengiver trolddom udviklet i civilisationer, som ingen i levende live har erindring om, men som 

vismænd og troldfolk i generationer har formået at holde i live. 

Magisk skriftrulle: Væsener, der kan læse, og læse teksten højt kan bruge skriftrullen. For at anvende 

trolddomsrullen skal trolddomsordene gengives af spilleren. Derefter foretages et trolddomstjek for skriftrullens 

grad af succes. At anvende den magiske skriftrulle tæller initiativmæssigt som en magisk handling. 

Trolddomsordene: Krasse ord, der flår i svælget og svir på tungen, danner ordene i tunge knudrede sætninger, 

da trolddomsord fra glemte tidsaldre rives fri af skriftrullen, og deres kantede tegn tvinger sig ud af munden på 

oplæseren. 

Trolddomstjek: Oplæseren skal lave et intelligenstjek 8. Ved resultater under 8, påvirkes kun brugeren selv. Ved 

succes kan brugeren inddrage en allieret i formularens beskyttende sfære, og for hver 4 point over 8, kan en 

ekstra person inddrages. 

Efterfølgende opsluges bogstaverne af røde flammer, der ætser dem bort, og skriftrullen forsvinder på øjeblikke i 

en sky af gløder. 

Effekt: En næsten usynlig sfære vokser frem om brugeren. Dens ydre ring anes af og til, da røde flammer 

kortvarigt flakser over overfladen. 

Brugeren og allierede, som befinder sig inde i sfæren, har fordel på resistenstjeks mod trolddom og magi, som 

kommer ude fra sfæren. Sfæren bevæger sig med brugeren, og den holder i en halv time. 


