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Himmelspiret 
Tågerne over bjergene er for en gangs skyld væk, og I opdager noget, 

der kunne være et tårn på toppen af en bjergryg. Det vil nok tage jer en 

dags rejse ekstra at lægge vejen forbi. 

Eventyr! er mini-eventyr/mikro-supplementer, som er små eventyr, 

man kan rende inde i på ens færd gennem vildmarken. De er typisk 

mini-eventyr, som spilleder vælger at tage i brug på baggrund af 

rejsetjeks – men der kan være situationer, hvor spillerne kan aktivere et 

mini-eventyr. 

Et mini-eventyr af Ryan Rohde Hougaard. 

Himmelspiret 
At finde det mystiske tårn: Når eventyrerne kommer til bjergvæggen nedenfor der, hvor de synes de så tårnet, 

skal der laves et Intelligens-tjek 8 af karakteren med den bedste værdi i evnen. Hvis det fejler med mindre end 4, 

kan et nyt forsøg gøres mod at gruppen camperer en ekstra dag – hvis det er 4 eller mere under, må de opgive at 

finde det. Hvis det lykkes, finder eventyrerne en indgang i bjergvæggen, der fører ind til en vindeltrappe, der 

leder op gennem klippen.  

Færden op af vindeltrappen: Vindeltrappen bærer tydelige tegn på ælde, og så fortsætter den bare opad og 

opad. Der er ca. 500 meter op, og det kræver et Udholdenhedstjek 6 at kunne klare turen. Hvis det fejler med to 

eller mindre, kan turen stadig gennemføres, men det koster 1t6 livspoint at gøre det (som ikke kan helbredes 

med førstehjælp), og ellers må man opgive færden og vende om (alternativt at vende om). Hvis det fejler med 

mere end 2, må turen opgives halvvejs, medmindre der drikkes en helbredende drik/pulver/etc, eller der 

modtages en Bringe Balance. 

Toppen af vindeltrappen: Øverst oppe står en ældgammel dør halvt på klem. Indenfor er der et rum med 

goblingrafitti på væggene og en slidske, hvor store stenkugler ligger klar til at rulle ned af vindeltrappen, hvis 

man fjerner en stopklods. I den modsatte side af rummet er en åbning til en trappeskakt. 

Trappeskakten på tårnet: Skakten løber uden på tårnet og drejer en halv omgang rundt om tårnet, hvor den 

åbner op mod en anden etage. Her er der små borde og stole, men de er væltede og brækkede. Der ligger også 

mørnede rester af hængekøjer. I loftet hænger en smuk lanterne i sølv (15 guld værd). Der er en lille alkove, hvor 

man kan sidde, hvis man ikke er så stor. Der er et hul i sædet, der suser vind ind ad, da der er åbent ud til. Der er 

en ny trappeskakt på den modsatte side af  rummet, hvor en trappe fortsætter op på samme måde som den 

første – denne trappe fører op til toppen. 

Det øverste kammer: Det næste rum er på toppen af tårnet, hvor man står under kobbertagpladerne 

(karakterer med arkitektevner kan slå et intelligens 10; hvis det lykkes, bemærker de, at der ikke er nogen spær 

til at holde taget). Der er en piedestal i midten af rummet, hvorpå der er en model af tårnet – komplet med 

kobbertag og tre trappeskakter, der snor sig rundt uden på tårnet. Hvis man rører ved taget på modellen, viser 
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det sig, at tagpladerne kan glide fra hinanden og ned under kanten af rummet. Når dette gøres på modellen, 

følger det rigtige tag trop (noget langsommere), så der er frit udsyn hele vejen rundt. 

Hvis man står og studerer udsigten grundigt, erhverves evnen Set fra oven (se nedenfor). 

Hvis man kigger efter på modellen af tårnet, når taget af nede, kan man se modellen selv på modellen. Hvis man 

trykker på denne, begynder piedestalen at rotere rundt om sig selv og synke ned i gulvet. Dette bliver til en lille, 

smal vindeltrappe (uden yderside) til rummet nedenunder. Her er der åbne skabe rundt langs væggene, hvor der 

hænger mystiske kobberinstrumenter, der nok er til at måle noget med. 

Rummet eventyrerne er i indeholder nu også en trappeskakt af samme type som de andre på tårnet – denne 

leder ned. I rummet længere ned (i virkeligheden etage 2 fra neden) er der en anden piedestal, hvorpå der ligger 

en pude med et kobberrør med et glas i begge ender. Det kan sanses, at det er en magisk ting. Den kan trækkes 

ud til dobbelt længde (det er en kikkert, men den slags er ikke opfundet i Imperiet). 

Der er 50 eventyrpoint per rum og 100 point for at opleve det under, som udsigten på toppen er. 

Set fra oven (evne) 
Du har haft den sjældne lejlighed til at studere en egn af Hinterlandet oppefra og fået et unikt overblik over 

området. Vælg en egn af Hinterlandet (dale kan ikke vælges), som karakteren får kendskab til, og karakteren kan 

rejse gennem området som værende kendt i området – karakteren tæller som havende været på fem missioner i 

området (sværhedsgrad 8 i stedet for sværhedsgrad 10 på det daglige rejsetjek).  

Himmelkikkerten (unik magisk skat) 
En udtrækskikkert af kobber med udsøgte indgraveringer i overfladen. Dens magiske egenskab er, at den kan se 

igennem tåge, dis, overnaturligt mørke og løv, men ikke gennem faste genstande som træstammer, vægge etc. 

Den giver +2 på rejsetjeks. Kikkerten kræver begge hænder at bruge. 

 


