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Jernsmedeklanens røde bog 
Mikro-supplement: Jernsmedeklanens røde bog er et officielt mikro-supplement og magisk ting. Mikro-

supplementet kan kun anvendes, hvis karakteren har erhvervet det i bogen i spil, og spilleren er i besiddelse af 

mikro-supplementet. 

Mikro-supplementet er udviklet af Tore Bro og tilpasset af Morten Greis. 

Jernsmedeklanens røde bog 
Den røde bog er en tyk, tung bog beklædt med rødt læder og dekoreret med 

dværgeruner i sølv og udstyret med spænder og kanter i bronze. Bogen er 

omtrent 30 centimeter på hver led og 10cm tyk. På dværgemål fortæller bogen 

historien om dværgeklanen Jernsmedene fra Ginnumbjergene. Deres historie 

forsvinder i fortidens tåger, men selv den dag i dag kan dværgebørn ubesværet 

fortælle om alle de undere, som klanen konstruerede, og Den røde bog om 

jernsmedeklanen fortæller historien om deres uforlignelige evner inden for 

arkitektur og ingeniørkunst. Klanen konstruerede maskiner, udviklede 

teknologier og opførte bygningsværker, som trodsede enhver fornuft og gjorde 

De udødelige misundelige. Bogens vigtigste læresætning for jernsmedeklanen handler om, at kun ved at stræbe 

efter hele tiden at forbedre den teknologiske kunst, er det muligt for dværge at bevare en fordel i forhold til de 

andre humanoide racer og forblive stærke og selvstændige. Jernsmedeklanen findes ikke længere. Dens skæbne 

er uvis, men mange dværgeviser handler om den sidste søn eller den sidste datter af klanen, som drager ud i 

verden for at finde klanens tabte medlemmer. 

Den røde bogs fortryllede hemmeligheder 
Jernsmedeklanens røde bog er et unikt, fortryllet værk, som rummer klanens hemmeligheder, men de er 

vanskelige at tolke og meget hemmelighedsfulde. Når man er i besiddelse af værket, kan man studere det og få 

adgang til dets hemmeligheder, men det er ikke ufarligt. 

Kun for vores øjne 
Dværge kan tyde runerne på forsiden af bogen og genkende advarselssymbolerne, som advarer om, at mod 

indholdet kun er beregnet for dværge.  

I fordums tid lagde dværge beskyttende runer i deres bøger for at hemmeligholde indholdet for de mere griske 

racer. Alle ikke-dværge, som kigger i bogen og forsøger at tyde runer eller tegninger, skal klare resistens (magi) 

tjek 14. Ved et fejlet tjek begynder man at græde blodstårer og får voldsomme smerter i øjnene resten af dagen 

(2t4 i udholdenhedsskade og blind resten af dagen). 

Indsigt i fælder og mekanik 
Bogens mange tegninger og forklaringer giver indsigt i fælder og mekanik. Ved at bruge fire timer på at studere 

bogens indhold, får man en midlertidig indsigt i fælder. Evnen giver den studerende fordel mod den næste fælde 
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i et hulesystem. Lærdommen holder ved op til tre dage. Ikke-dværge skal modstå effekten ’Kun for vore øjne’, 

inden de kan opnå indsigten fra denne evne. 

Hmm … nu forstår jeg 
Bøjet over et tællelys sidder dværgen bøjet over bogen nat efter nat for at studere de gamle runer og tegninger 

af arkitektoniske mesterværker. Studierne skrider langsomt frem og bogens analyser begynder at give mening. 

Hver aften kan dværgen forsøge at tilegne sig bogens viden om ingeniørkunst og arkitektur. For at kunne tilegne 

sig bogens viden kræves tre succesfulde slag på forskellige nætter. Sværhedsgraden er et intelligenstjek 10. Hvis 

de tre tjeks er succesfulde, får dværgen evnen ’Udvidet mineekspert & arkitekt’. Kun dværge kan tilegne sig 

denne indsigt.  

Udvidet mineekspert & arkitekt  
Når bogens indhold er tillært opnås en større forståelse for den faglige sammenhæng og bonussen fra 

’Mineekspert & arkitekt’ ændres til +5. Herefter er dværgen også i stand til at bygge mindre konstruktioner og 

opdage skjulte mekanismer, døre, vægge og fælder såsom faldgruber, faldende sten eller andre ændringer i 

arkitekturen. Spilleren kan enten søge aktivt eller også kan spillederen vælge at give den ekstra information til 

dværgen.  

Sammen er vi bedst 
Du tager højtideligt den gamle læderindbunden bog frem og rømmer dig, mens du kigger den anden dværg dybt i 

øjnene: ”Hør nu, hvad jeg har at fortælle dig…” 

Dværge er et sammentømret og stolt folkefærd, som værner om deres historie ved at snakke med hinanden og 

dele viden om gamle ideer og tekniske løsninger på svære problemer. Ved at fortælle en historie om bogens 

indhold til en anden dværg er det muligt at overdrage bogen til denne dværg og samtidig kan begge opnå 100 

eventyrpoint. En dværg kan højest opnå effekten to gangen – når denne modtager bogen, og når denne giver 

bogen videre. 


