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Fuglefolket Krekesh 

Mikro-supplement: Dette er et officielt rollespillergilde-supplement, der 

dækker klassen fuglefolket krekesh. 

Fuglefolket eller Krekesh er humanoide fuglevæsner. Der er et hoved 

lavere end mennesker. Deres kroppe er dækket af sorte fjer, deres næb er 

sorte, og deres øjne er funklende som sorte diamanter. Krekesh taler med 

hæse stemmer, og de ynder at holde deres kroppe skjult under kapper 

med tunge hætter og store, klodsede støvler, som skjuler deres krogede 

fuglekløer. Deres arme er dækket af vingefjer, men de er ikke store og 

kraftige nok til at bære dem gennem luften. 

Krekesh er ifølge legenden forbandede for at have stjålet fra De 

udødelige, og de har mistet evnen til at flyve gennem luften. I stedet er de 

tvunget til at vandre blandt mennesker og andre gående folk, indtil de kan 

returnere tyvegodset og blive udfriet af forbandelsen. Fuglefolket er 

ensomme vandrere, der sjældent ses sammen, og når flere fuglefolk ses i 

samme by, går rygterne straks om, at der er en større svindelstreg i gære, 

for krekesh er kendte for deres fascination af guld og glimtende ting, og 

deres evner til at erhverve sig ting, som ikke tilhører dem. 

At lave en fuglefolket-karakter 

Fuglefolk-karakterer laves efter de almindelige regler, men med den ændring, at fuglefolket skal have en række 

minimumsværdier i de forskellige evnetal. Opfyldes dette ikke, kan der ikke laves en fuglefolk-karakter. 
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Fuglefolk 
Livspoint: 6*+udholdenhed og 6 livspoint for hvert niveau 

Førstehjælpsterning: 1t6 

Niveau Angrebsbonus Resistens Evne 

1 +0 +1 Fuglefolkets natur, Enspænder, 
Drømmen om at flyve 

2 +0 +1 Listig, Bestikkelse 

3 +1 +2 Vælg Mekanikkyndig eller 
Smugle 

4 +1 +2 Plyndre, Rygtesamler 

5 +1 +2 Knivmester, Skærpede 
reflekser, Drømmenes 
himmelflugt 

6 +2 +3 Misvise, vælg Tale med fugle 
eller Fornemmelser for 
trylledrikke 

7 +2 +3 Vælg Lånte fjer eller Dirke låse 
& omgå fælder 

8 +2 +4 Vælg Social Handling 

9 +3 +4 Akrobatik, Dødbringende 
knivmester 

10 +3 +5 Vælg Grå vandrer eller 
Vingernes himmelflugt 

 

Udstyrsevnens 
værdi 

Våben og rustning Basisudstyr 

3-5 Daggert, spyd, slagkofte Tung kappe med dyb hætte, to små sække, fyrtøj, fem fakler, 
5 dagsrationer, 10 sølvstykker 

6-8 Daggert, spyd, slagkofte, 
træskjold  

Tung kappe med dyb hætte, to små sække, fyrtøj, fem fakler, 
reb, 2 stearinlys, 5 dagsrationer, 15 sølvstykker 

9-12 Daggert, kortsværd, 
slagkofte, træskjold 

Tung kappe med dyb hætte, rygsæk, fyrtøj, fem fakler, reb, 2 
stearinlys, tæppe, 5 dagsrationer, 25 sølvstykker 

13-16 To daggerter, kortsværd, 
læderkyrads 

Tung kappe med dyb hætte, rygsæk, fyrtøj, fem fakler, reb, 2 
flasker olie, lanterne, tæppe, tyveværktøj, 5 dagsrationer, 4 
tørrede rationer, 25 sølvstykker 

17-18 To daggerter, kortsværd, 
læderkyrads, kortbue, 20 
pile 

Tung kappe med dyb hætte, rygsæk, fyrtøj, fem fakler, reb 
med entrehage, 3 flasker olie, lanterne, tæppe, hammer, 6 
jernspigre, tyveværktøj, 9 tørrede rationer, 35 sølvstykker 

 

Evnetal Magisk udstyr 

3-4 Lykkemønt 

5-8 Helbredende trylledrik 

9-12 Lusket mønt, lykkemønt, månemønt 

13-16 Helbredende pulver, helbredende drik, Styrkedrik 

17-18 Helbredende pulver, helbredende drik, Modgift, Usynlighedsdrik, Lykkemønt 

 

Evnetal Minimum Maksimum 

Styrke 3 18 

Intelligens 6 18 

Visdom 3 15 

Behændighed 9 18 

Udholdenhed 3 15 

Karisma 6 18 

Regulært 
udstyr 

3 18 

Magisk 
udstyr 

3 18 
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Fuglefolk-evner 
Bemærk: På niveau 8 får fuglefolket ”Vælg Social handling”. Fuglefolket kan nu vælge en særlig evne fra 

kategorien Social handling fra grundreglerne, som fuglefolket ikke besidder i forvejen. De resterende af 

fuglefolkets evner er beskrevet nedenfor. 

Fuglefolks natur – Fuglefolk har deres egne instinkter og sære vaner, som adskiller dem fra andre væsner. Med 

deres kraftige næb kan de lide at knække nødder, de begærer ting, som glimter gyldent og funklende, og de 

synes nærmest at leve af sladder og folks svagheder. Fuglefolk har nedenstående evner: 

 Sladder og bestikkelse: Fuglefolk får eventyrpoint for at bestikke folk og for at indsamle rygter. 50 

eventyrpoint for at undgå en konflikt ved at bestikke folk; 50 eventyrpoint for hvert rygte anskaffet i 

forbindelse med et scenarie/en mission. 

 Ting, der glimter:  Fuglefolk har lettere ved at finde funklende og glimtende ting. +4 bonus til sansetjek, 

når det gælder ting, der glimter; visdomstjek 5 for at modstå at samle glimtende ting op. 

Enspænder – Fuglefolket krekesh er enspændere, der sjældent omgår deres egne. Hvis der er mere end en 

anden af fuglefolket i et selskab, vil karakteren ikke slutte sig til selskabet. Et selskab kan højst rumme to 

fuglefolk. 

Drømmen om at flyve – Hver nat under månens skær vil fuglefolk drømme om at flyve gennem luften på stærke 

vinger. Nogle fuglefolk vælger at sove så ofte som muligt under månens lys, andre så lidt som muligt. 

Listig – Dækker over at snige og skjule sig. Dette gøres med +4 bonus. Hvis der angribes fra en uset position, 

opnås fordel på angrebet. 

Bestikkelse – evnen til at vurdere hvor meget, der skal til at bestikke en person, og evnen til at gøre forsøget. 

Bestikkelse giver +2 bonus på forsøg på at bestikke, og i tvivlstilfælde kan karakteren forsøge et visdomstjek 6 for 

at vurdere, hvad der skal til for at bestikke et væsen. 

Smugle – Evnen til at gemme en mindre ting på en selv, eller forklæde eller gemme større mængder af 

smuglervarer f.eks. på en vogn eller en båd. +4 bonus til at smugle ting. 

Mekanikkyndig – Fuglefolket krekesh har en instinktiv fornemmelse for hvordan tandhjul griber fat i hinanden, 

og hvordan mekaniske genstande spiller sammen. Med deres skarpe blik og sensitive næb har de en 

fornemmelse for maskiner fungerer. Evnen giver +4 bonus til at forstå maskiner, reparere dem og skille dem ad. 

Dette gælder også for maskinbaserede fælder. 

Plyndre – evnen til at plyndre et lig uden at nogen bemærker det. Hvis et behændighedstjek 6 klares, bemærker 

ingen det, men rulles en 1'er på terningen, tages man på fersk gerning. 

Rygtesamler & lokalkendskab – Evnen kan bruges til at samle rygter, og den giver lokalkendskab via rygter.  Med 

evnen opsamles automatisk et rygte, inden missionen begynder, og der er +4 bonus på at samle (yderligere) 

rygter.  

Via rygter og forespørgsler kan opnås lokalkendskab, som er kendskabet til rejseforholdene i området omkring 

fæstningen; det koster 30 sølvmønter og giver fordel på et rejsetjek foretaget inden for 3 dage af fæstningen 
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Dirke låse & omgå fælder – Evnen til at dirke låse op, finde fælder, fjerne fælder eller bevæge sig forbi en fælde 

uden at aktivere den. Uden denne evne kan kun almindelige låse forsøges dirket op. Med denne evne er der 

fordel på at dirke almindelige låse op, og det er muligt at dirke komplekse låse op og demontere fælder. Uden 

dirkeværktøj gives der ulempe på forsøget. 

Knivmester – Krekesh er mestre, når det gælder brugen af knive og knivkamp. Krekesh har +2 angreb, når de 

angriber med knive og daggerter, og de kan kæmpe med to knive eller daggerter. Når en krekesh kæmper med 

to knive, laves et angreb. Hvis angrebet rammer, rulles skade for begge våben, men skadesbonusser føjes kun til 

en gang. Hvis der opnås en ekstrem succes, vælges kun en effekt for at af våbnene. 

F.eks. en krekesh med styrke 17 (+2 skade) med to daggerter angriber en ork. Den rammer, og der rulles 2t4+2 

skade, resultatet er 7, og orken falder død om. Hvis krekseshen havde opnået en ekstrem succes og valgt effekten 

dødelige stik, havde den gjort 2t4+2+4 i skade, og stukket orken for i alt 11 point. 

Skærpede reflekser – Giver +2 bonus til at undvige og på anden vis springe til side. 

Drømmenes himmelflugt – Fuglefolket kan mærke himlens kald og drømmen om at flyve vokser sig stærkere. En 

krekesh kan til enhver en tid, når den sover, vælge at følge kaldet og forlade sin krop for evigt at suse omkring i 

åndeform under solen på kraftige vinger. Vælger en krekesh at følge kaldet, forlader karakteren spillet. Den er 

ikke længere med i spillet, men svæver omkring på sine vinger i åndeform højt under himlen.  

Misvise – Evnen til på kort sigt at misinformere folk (“De gik den vej!”) og distrahere dem kortvarigt. Med evnen 

kan man holde folk fokuseret på en eller få dem til at kigge den anden vej. +2 bonus til at misvise. 

Tale med fugle – fuglefolket udvikler evnen til at kommunikere med fugle. Ikke alle fugle er lige intelligente eller 

samarbejdsvillige, men de kan fortælle om ting, de har set eller hørt, og nogle vil flyve ud og undersøge områder. 

På rejser kan fuglefolket bruge evnen til at indhente oplysninger om, hvad der venter af farer på en rejse - hvis 

en fuglefolk fejler sit rejsetjek og en hændelse finder sted, vil fuglefolket være varskoet på forhånd om, hvad der 

venter (fuglene kan for eksempel advare om en omstrejfende trold, en oversvømmet vej eller en skjult 

bjørnefælde).  

Fornemmelser for trylledrikke – Fuglefolk besidder en besynderlig evne til at identificere trylledrikke og magiske 

olier ved at sniffe, smage og studere væskerne. Efter at have studeret en trylledrik eller en magisk olie i 1t6+4 

minutter kan fuglefolket sige, hvad drikken er. Fuglefolk kan desuden forsøge at fortynde en trylledrik, så den 

kan deles mellem to væsner. At fortynde en trylledrik til at udvinde en ekstra dosis kræver et kundskabstjek 10. 

Hvis tjekket er succesfuldt, er udvundet en ekstra dosis og yderligere kan ikke udvindes. Hvis tjekket fejler med 4 

eller mindre, kan en ekstra dosis ikke udvindes, og hvis tjekket fejler med mere end 4, går en dosis i stedet tabt. 

Lånte fjer – Fuglefolk kan udlåne deres evner kortvarigt til allierede ved at plukke en fjer og give den til en 

allieret. Fjerens evne skal vælges på forhånd (Vælg Listig, Bestikkelse, Plyndre, Misvise, Skærpede reflekser eller 

Drømmen om at flyve), og den allierede, som låner fjeren, kan bruge evnen en gang (fjerens effekt kan ikke 

kombineres, hvis karakteren allerede besidder evnen). Fjerens effekt skal anvendes inden solopgang, da fjeren 

mister sin effekt da. Fuglefolk kan låne op til fire fjer ud i døgnet, men de skal være forskellige. 
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Dirke låse & omgå fælder – Evnen til at dirke låse op, finde fælder, fjerne fælder eller bevæge sig forbi en fælde 

uden at aktivere den. Uden denne evne kan kun almindelige låse forsøges dirket op. Med denne evne er der 

fordel på at dirke almindelige låse op, og det er muligt at dirke komplekse låse op og demontere fælder. Uden 

dirkeværktøj gives der ulempe på forsøget. 

Akrobatisk stunt – Ved Stunt-initiativhandlingen opnås +4 bonus til akrobatiske stunts i kamp. Dette kan være 

stunts til at passere modstandere ugeneret, til at slippe væk og des lige. Gøres der dramatisk brug af terrænet til 

et akrobatisk stunt (f.eks. svinge sig i lysekrone), kan der foretages et angreb senere i runden (læg +3 til 

iniativværdien og foretag angreb der). Bonussen til hop og spring gælder også uden for kamp. 

Dødbringende knivmester – Denne evne forudsætter, at karakteren har evnen knivmester. Med denne evne 

stiger angrebsbonussen med knive og daggerter fra +2 til +4, og der kan opnås en ekstrem succes på 18-20 på 

terningen. 

Grå vandrer – Nogle af fuglefolket Krekesh følger aldrig deres kald, men bliver tilbage på jorden blandt de 

vandrende folk. De mister evnerne Drømmen om at flyve og Drømmenes himmelflugt, spidserne på deres sorte 

næb og deres sorte fjer bliver langsomt askegrå, hvilket giver dem navnet ’grå vandrer’, og de er respekterede 

og hædrede af andre fuglefolk for deres store viden og visdom. Grå vandrere får +4 kundskabstjek, de erhverver 

månedligt 1t6 rygter, og mindst et af rygterne omhandler et nærliggende uudforsket hulesystem. 

Vingernes himmelflugt – En dag vokser vingerne sig stærke og kraftige, og pludelig er krekesh ikke længere 

bundet til jorden, men kan mærke luften under sig og med kraftige vingeslag rejser den sig mod himlen og flyver 

bort. Karakteren er ikke længere forbandet, og den flyver sin vej og forsvinder bort ude i horisonten. Hvor de 

flyver hen, ved ingen, men de bliver ikke set igen. 


