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Dragens håndlangere 
Mikro-supplement: Dragens håndlangere er et mikro-supplement for 

spilledere. Det kan kun anvendes af spilledere, der spiller et Hinterlandet-

scenarie, hvor Dragen er aktiv, og der kan kun anvendes et Drage-

supplement pr. scenarie. Dragens håndlangere anvendes under 

planlægningen af rejsen og gøremål ved fæstningen. 

Dragens indflydelse rækker længere end de fleste regner med. Onde folk, 

grådige folk, smålige folk lader sig besnære af Dragens løfte om guld og 

magt, og de er trådt i Dragens tjeneste. De fungerer som spioner og 

håndlangere for Dragen, og de færdes blandt almindelige folk, uden at nogen 

aner det. Folk i Dragens sold modtager deres instrukser af formummede 

skikkelser, i drømme og fra andre håndlangere, og det er ofte svært at 

optrevle deres netværk, da okkulte kræfter og banal grådighed er drivkraften 

i netværket. 

Dragen har fået nys om, at helte er på banen, og at de skal på en mission 

mod Dragens interesser. Den forsøger at standse dem via sine håndlangere, 

mens heltene befinder sig ved Fæstningen, Færgelejet eller Kolonia.  

1t6 Hændelse Beskrivelse 

1 Tæskehold En gruppe skumle folk bevæbnet med køller og knive trænger sig ind på en helt og 
overfalder helten. Det sker hurtigt, brutalt og et uset sted, hvor de kan slå til, inden 
vagterne kommer ilende.  
Effekt: Vælg en helt. Helten skal klare et styrketjek 12 (lykkeriddere, halvorker, 
dværge har +4 bonus). Hvis tjekket er en succes, lykkes det helten at fordrive 
voldsmændene og begynder missionen med 1t6+2 i skade. Fejler tjekket, får helten et 
lag tærsk, og helten begynder missionen med 2t6+2 i skade (min. 4 livspoint).  

2 Sabotage En spion for Dragen saboterer selskabets forsyninger ved at hælde saltvand og 
råddenskab i maden.  
Effekt: Vælg en helt. Helten skal klare et sansetjek 12 (eventyrere, halvinger har +4 
bonus). Hvis det er succesfuldt, opdager helten, at nogen har forsøgt at sabotere 
selskabets forsyninger, men inden personen fik ødelagt mere end 1t4 rationer, 
dukkede helten op og skræmte personen bort. Hvis det fejler, får selskabet ødelagt 
2t4+2 rationer, og det opdages først efter en dagsrejse. 

3 Giftmord En af Dragens udvalgte sniger giftstof i drikkevarene hos en helt, da denne sidder på 
en kro og nyder et bæger, inden denne skal af sted.  
Effekt: Vælg en helt. Helten skal klare et resistenstjek 12 (eventyrere, dværge har +4 
bonus). Hvis det er succesfuldt, opdager helten en misfarvning eller sær lugt, som 
afslører giften. Hvis det fejler, tager helten 2t6 i skade, og helten har ulempe på 
rejsetjek og fysiske handlinger de næste tre dage. 
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4 Knive i 
natten 

En flok formummede håndlangere sniger sig ind på den kro eller gæstgiveri, hvor 
heltene befinder sig for at myrde dem i deres søvn.  
Effekt: Vælg en helt. Helten skal klare et sansetjek 8 (helligfolk, troldfolk har +2 
bonus). Hvis det er succesfuldt, hører helten støj og når at råbe alarm, inden fjenden 
slår til (helten må lave et true-tjek 14 – hvis det lykkes, stikker de afslørede fjender 
straks af). Hvis det slår fejl, vågner selskabet, da de overfaldes i deres søvn af 
formummede knivstikkere. Om sanse-tjekket lykkes eller ej, kommer det til kamp, 
men morderne har fordel på deres to første angreb, hvis de overraskede heltene: 1t2 
mordere pr helt (forsvar 12; Tærskel 5; Sår 2; Angreb: Kortsværd+2; Skade 1t6+1; 
Resistens 11; Morale 14). Moderne angriber heltene i deres senge, så de har ikke 
rustninger på, og de sover enten på sovesal eller i mindre værelser 1-2 personer 
sammen.  

5 Falske rygter De ligner almindelig folk, men de er agenter for Dragen, og deres opgave er at sprede 
falske historier til at lokke heltene på afveje.  
Effekt: Vælg en helt. Helten skal klare et karisma-tjek 12 (helligfolk, halvinger har +4 
bonus). Hvis det er en succes, bemærker helten, at folk opfører sig mistænksomt, og 
selskabet er nu varsomme med at indsamle rygter og informationer – for hvert rygte 
eller information selskabet får ind, er der 50% chance for at det er falsk, og gruppen 
må foretage et kundskabstjek 8. Hvis det lykkes, afslører spilleder om informationen 
er falsk. Hvis det ikke lykkes, afslører spilleder ikke noget. Hvis det indledende 
karisamtjek fejlede, er alle rygter, gruppen får, falske (spilleder digter) og 
informationer er misvisende (gruppen får ulempe på et dagligt rejsetjek to dage ude 
på rejsen). 

6 Budbringeren En af Dragens spioner har fulgt heltene gennem dagen og observeret deres planer. 
Spionen sender et brev med brevdue ud i ødemarken, hvor andre spioner 
viderebringer oplysningerne til fjenden. 
Effekt: Vælg en helt. Helten skal klare et sanse-tjek 12 (eventyrere har +4 bonus). Hvis 
det er en succes, opdager helten spionen og kan forhøre denne (sværhedsgrad 14) – 
hvis forhøret er succesfuldt, får heltene et sandt rygte om missionen eller fordel på et 
rejsetjek. Hvis det indledende sanse-tjek fejlede, opdages spionen ikke, og der er 
sendt et bud ud i ødemarken. Der venter nu heltene et baghold i nærheden af 
hulesystemet – muligvis nogle kilometer fra hulesystemet bestående 2t4+4 mordere 
(brug stats fra punkt 4) eller af lokale humanoider fra hulesystemet. 

 

Spillerne skal kende årsagen: Når supplementet aktiveres, skal det begivenheden beskrives deltajeret nok 

til, at spillerne ikke er i tvivl om, at det er Dragens håndlangere, der har slået til, og at Dragens indflydelse 

er så vidtrækkende, at det er nødvendigt at få bekæmpet Dragen. I situationer, hvor karaktererne ikke 

nødvendigvis er til stede og ser detaljer (f.eks. ved sabotage), kan du beskrive hændelsen, som f.eks. i film, 

hvor publikum ser ting, som filmens hovedpersoner ikke nødvendigvis gør. 

Skade: Skade pådraget i supplementet kan først heles efter første møde på missionen. Hvis en helt tager så 

meget skade, at helten falder til 0 livspoint, kan spilleren vælge at spille med en anden karakter, eller 

karakteren kommer sig akkurat nok af sin skade til at have 1t4 livspoint. 


