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At snuble og falde hårdt 
Mikro-supplement: At snuble og falde hårdt er et officielt mikro-supplement, som giver spillerne 

muligheden for at bringe forskellige uheld og ulykke i spil ved stygge terningkast og andre uheldige 

omstændigheder. 

At snuble og falde hårdt kan anvendes af spiller, når denne ruller en ren 1’er på en 20-sidet terning i 

forbindelse med et angrebsrul, en fysisk handling eller et parlay tjek. Spilleren tilvælger effekten efter at 

spilleder har afgjort, om der sker andet som følge af 1’eren. 

Hvis spilleren tager chancen og ruller på en tabel, får spilleren 100 eventyrpoint. Hvis hændelsen ikke har 

nogen relevant effekt, erhverves de 100 eventyrpoint ikke. 

Det er spilleren selv, der vælger om supplementet aktiveres. 

1'eren rullet på et angrebsrul 

1t6 Hændelse Effekt 

1 Taber våbnet Du taber dit våben. Det hopper hen over gulvet støjende. Dit våben lander (1t6-
1)x3m væk fra din position i en vilkårlig retning. 

2 Våbnet går i stykker Dit våben splintrer i sammenstødet og småstumper flyver jer om ørerne (kan ikke ske 
for magiske våben – rul om). 

3 Vådeskud Dit angreb fejler sit mål og rammer i stedet en allieret, som du nu ruller skade for 
(kun hvis en allieret er inden for rækkevidde – ellers ingen effekt) 

4 Uheldigt hug Dit våben rammer loftet, en søjle eller noget lignende: 
1-2 – du bliver ramt af løsrevet genstand for 1t6 i skade 
3-4 – rystelsen fra slaget, smerter i dine arme. Du har ulempe på næste fysiske 
handling i kampen. 
5-6 – våbnet sætter sig fast. Kræver styrketjek 7 at flå fri. 

5 Snubler Du snubler og kommer ud af balance. Enten giver du en modstander fordel på sit 
næste angreb, eller du har ulempe på dit næste angreb (hvis det ikke kan opfyldes – 
ingen effekt). 

6 Vælter Du vælter om på jorden og ligger nu ned. Det koster bevægelse at komme op og stå, 
og indtil da har du ulempe på angreb. 

 

1'eren rullet på fysisk tjek 

1t6 Hændelse  Effekt 

1 Taber udstyr Du taber et stykke udstyr som enten støjer ubelejligt, går i stykker eller bliver væk. 

2 Udstyr går i stykker Et stykke udstyr, som du anvender, går i stykker på ubelejlig vis, og det støjer muligvis 
også. 

3 Rammer allierert Du tumler ind i en allieret og rammer denne hårdt. Denne tager enten 1t8 i skade 
eller skal klare et behændighedstjek 6 for ikke at vælte omkuld (alt efter hvad, der er 
mest ubelejligt) 

4 Slår sig Du træder skævt, lander forkert eller ramler ind i noget, så du tager 2t6 i skade. 

5 Ude af balance Du kommer ud af balance. Du får ulempe på dit næste fysiske tjek, eller du bliver nødt 
til at gentage forsøget og klare tjekket en gang mere. 

6 Vælter Du vælter om på jorden og ligger nu ned. Det koster bevægelse at komme op og stå, 
og indtil da har du ulempe på visse fysiske handlinger. 
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1'eren rullet på et parlay-tjek 

1t6 Hændelse Effekt 

1 Verbaler knuder Dine forsøg på at lyde veltalende bliver til knuder på tungen, der får dig til at se fjollet 
ud. Du har ulempe på at yderligere forsøg på at være veltalende, charmerende, 
bluffende eller truende med modparten. 

2 Fornærmende 
udtryk 

Du kommer til at bruge en vending eller udtryk, som er stærkt fornærmende for din 
modpart, og som giver ulempe på yderligere diplomatiske handlinger og veltalenhed 
med modparten. 

3 Bagvaske Du kommer til at sige noget pinligt eller ubelejligt om en tilstedeværende allieret, 
som får denne til at tabe ansigt. Din allierede får ulempe på næste parlay-handling. 

4 Fortalelse Du kommer til at afsløre noget for jeres modpart, som er ubelejligt eller farligt for jer 
at afsløre. 

5 Taber tråden Du går i stå i dit forsøg på din handling, og det bliver ikke til noget. Din modpart kan 
ikke tage dig alvorligt, og du har ulempe på yderligere sociale handlinger med 
modparten. 

6 Skærer ansigt Om det er en tic eller bare en dybtliggende uvilje, så kommer du til at gøre grimasser 
af din modpart, der er dybt fornærmende, og din handlinger provokerer til slagsmål. 

 

 

 

 


