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 Grottetemplet i slugtens bund
Baggrund: En flok orker har indrettet en ældgammel helligdom som tempel til de deres frygtelige udøde, som de nu hædrer i form 

af glemte Udødelige. Orkerne strejfer omkring for at hjembringe ofre, og de har andre væsener til at vogte deres huler, mens de er 

borte. 

Missionen: Kommandant Lucinius beordrer heltene til at udforske en slugt, hvor orker flere gange er observeret dragende hen. 

Muligvis en røverrede, og det skal der sættes en stopper for (heltene kan standse stedet ved at ødelægge templet). 

Rejsen: 4 dage gennem slettelandet 

Stedet: Slugt med stejle skrænter, buskads (baghold, skjuler indgang til #2), mange fodspor af orker. De fleste orker er ude og jage, 

og kun en lille flok er hjemme, mens heltene udforsker hulerne.  

Lokationer 
#1 Søen – to skjulte kilder. Under overfladen forbindes søen 

af to kanaler, man kan dykke langs for at komme ind. Fra 

vest kommer vandet, og det løbet mod øst. 

#2 Gnoldenes grotte. Gnolde (5) er hyret af orker til at vogte 

over stedet. De røvkeder sig sig (lette at bestikke), de 

observerer slugten fra deres skjul bag buske (måske faldet i 

søvn, let snorken) - flygter de, bruger de hemmelighed dør i 

#3. 

#3 Gnoldenes grotte II. Tomt, sengelejer. Skjult dør til #6 

(sansetjek 14 at finde). Under sengeleje et forgyldt 

goblinkranie (10 guld). 

#4 Østre grottekompleks. Ogre (1) holder til her. Ogrens fod 

er lænket til væg af orkerne, som tvinger den til at vogte 

indgangen. Fodres en gang i mellem, gulv overstrøet med 

løse dyreknogler (angrebsrul fejlet med 4+ koster balance; 

BEH tjek 6 for ikke at vælte omkuld).  

#5 Kildekammeret. Åben kilde (1m dyb) løber tværs gennem 

rum. Klippemuræner (4) skjult i sprækker, angriber hvis man 

passerer gennem vandet (kan distraheres med lokkemad). 

BEH-tjek 8 for at springe over. fortæret goblinlig på bund af 

kilde (39 sølvstykker spredt omkring knoglerne; helbredende 

drik i rest af bælte) 

#6 Orkernes lager. Her er tønder med tørret mad, og der er 

ophængt tørret kød. Fire fade med vin (helte kan fylde helt 

op med forsyninger); kraftig stank, rotter piler omkring. 

Skjult dør til #3 (sansetjek 14 at finde). 

#7 Vestkammer. Kilden løber under kammeret. Fugt og 

køligt gulv kan mærkes. Gulvet dirrer. Rundt langs vægge 

vokser lilla svampe i rådnende lig. Ligene dækker over en 

klynge Gul Skimmelsvamp. 

#8 Orkernes opholdskammer. Sengelejer, sæk med kul og et 

slukket ildbækken. Intet af værdi, tomt. 

#9 De to vagtnicher. FÆLDE – snubletråd: alarm 

(50/100EP). Ingen vagter, men de trækkes til fra #10 ved 

alarm. 

#10 Kammeret med kilde. Fra søen flyder vand gennem 

kammeret. Kilden er halv meter dyb, iskoldt vand. To orker 

er ved at hente vand ved kilden. 

#11 Tempelsalen. Trappe med plateau i nordlige ende. 

Bassin med skjult kilde i sydvæggen – en vandånd skjuler sig i 

bassinet. Den lever af blodofre fra orkernes ceremonier 

(blod for 5 livspoint stiller den tilfreds, ellers prøver den at 

trække ofre ned i bassinet og drukne dem). Rundt langs 

væggen er ildbækkener til at oplyse salen, luften er tung af 

røgelse. 

Scene: Heltene udforsker templet og/eller statuen (se #14), 

da orkerne vender tilbage for at ofre to hinterlandske 

jægere, de har fanget. 

#11b Templet med statuen. Smal højloftet hal hævet over 

tempelsalens gulv, der ender i en enorm dæmonisk 

udseende statue, der strækker sig fra gulv til loft (se #14 for 

ekstra detaljer). Alter foran statue badet i blod. På kroge i 

væggene hænger fakler, og under faklerne er lænkede lig af 

ofre. I statuens fremstrakte hænder ligger offergaver (200 

sølv, 10 guld, 4 krystaller (5 guld stykket), ring med rav (6 

guld)) og Åndedrag på flaske (fiskenes drag). FÆLDE: Hvis 

skat løftes ud af fremstrakt hånd uden modvægt, løfter 

hånden sig lille stykke, og tre klinger svinger ud fra skjul i 

vægge og gulv (angreb+10; skade 2t10; EP 200/500).  

#12 Tempelvagternes stue. Bord og stole, gryde med 5 spyd. 

Kort og terninger på bordet. Tomt. 

Scene: Heltene udforsker templet og/eller statuen (se 

#14), da orkerne vender tilbage for at ofre to 

hinterlandske jægere, de har fanget. 
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#12b Tempelvagternes nedre stue. Fakler på væggene lyser 

stedet op. Orkvagter (4) sidder og sliber våben. De har en 

styrkedrik og 71 sølvstykker samt en jadeklump (5 guld). 

#13 Templets helligste. Smal passage mod syd (ulempe på 

kamp med andet end spyd og små våben); Vægtæppe skjuler 

udgangen mod nord. Her foregår indvielser til kultens 

inderkreds. Lille træalter med indtørret blod, ceremonielle 

våben og klæder (skjult: en Askens tårer (flammende 

dråber)). Vægtæpper med blodstænk og orkiske myter. I tre 

fletkurve befinder tre giftslanger sig, som bruges til 

ceremonier.  

#14 Kammeret under statuen. Et kar med røgelse står på 

gulvet (røgelse – 4 guld). 

En lem i loftet fører ind i statuen, og det er muligt at kravle 

op i statuen og se og tale ud gennem statuen. Inde i statuen 

gemmer orkernes helligfolk deres velsignede giftslange, så 

den kan kommende snoende sig ud af statuens gab under 

ceremonier (den sover, forsigtige bevægelser eller man 

vækker en giftslange, mens man er fanget på meget lidt 

plads, hvor der kun kæmpes med små våben med ulempe; 

voldsom kamp risikerer at vælte statuen). Statuen er et 

Mysterium (100EP). 
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