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I en mystisk grotte hvisker mørket hemmeligheder til dem, der tør lytte, og dristige eventyrere kan vinde 

spådomme og lære den hemmelighedsfulde trolddom, Dunkelmagi, men ikke alle slipper levende fra 

troldedybet, hvor mørket fortærer de uforsigtige. 

Et Hinterlandet eventyr af Morten Greis.   



 

 
 

- 2 - Troldegruben 

Anvendelse 
Troldgruben er et hulesystem, hvor det lige så meget er spillerne selv, der har interesse i at besøge stedet, 

som det er en birolle, der har interesse i at sende dem af sted. Hulesystemet er kilde til spådomme og 

trolddom, og det ligger op til, at spillerne i kampagnespil kan have interesse i på eget initiativ at besøge 

stedet. 

Troldgruben er et hulesystem, der ligger på en lille ø, Glimmingø, i en mose. Stedet er eftersøgt af magikere 

og folk, der aspirerer efter at blive troldfolks lærlinge, for dybt nede i hulerne er en mørk afgrund, som 

hvisker hemmeligheder, og hvis en magiker vil lære den sande version af trylleformularen Hviskende 

mørke, er de nødt til at vove sig ned i hulerne. For en del troldfolks lærlinge er det en prøvelse, der viser, at 

de er deres læreplads værd, og for andre er det et bevis på, at de egner sig til at blive magiker. 

Mosen ligger i udkanten af området, hvor Bagnols eller Dimresø ligger, og den kaldes gerne Dimmermose 

derefter, selvom gamle folk på egnen også kalder stedet for Bettelmose og øen for Markul. 

Missionen 
Scenariet kan spilles som et traditionelt Hinterlandet-scenarie, hvor spillerne får udstukket deres mission af 

kommandant Lucinius, eller det kan spilles som kampagnespil, hvor spillerne har deres egen interesse i at 

besøge hulerne (for at lære Dunkelflue formularen, blive Dunkelmagiker eller få spådomme til andre 

skatte). 

Kommandant Lucinius’ mission 

Kommandanten på Den ensomme fæstning har sendt bud efter jer. Vagterne på fæstningen har vist jer op 

på hans kontor. Her dominerer et stort bord lokalet. Der er stakke med beretninger fra eventyrere, der har 

udforsket vildmarken, og på væggen bag ham er et stort kort fyldt med noter og mindre tegninger over 

Hinterlandet. Kommandanten selv sidder ved sit rummelige bord med en stak noter foran sig, da I træder 

ind.  

Kommandanten oplyser, at der har været flere tilfælde, hvor gobliner har overfaldet rejsende nede omkring 

Færgelejet. Beretninger fra overlevende omtaler, at en røver, som for nogle måneder siden fik resten af sin 

bande taget til fange, nu anfører en flok gobliner og har genoptaget røverierne. Røveren Hurgeim og hans 

håndlangere skal standses. Banden menes at holde til omkring Glimmingø i Dimmermosen. Find dem, stop 

dem, og undersøg og kortlæg deres tilholdssted.  

• Skattekort: Selskabet får udleveret et simpelt kort over hulerne. 

• Spilmekanisk: Dette er en officiel mission for Fæstningen. 

Selskabet vil blive lønnet med 30 sølvstykker for hver, der 

kommer levende hjem igen. Hvis selskabet overdrager et 

detaljeret kort, indtjenes yderligere 40 sølvstykker til deling. 

Alternative missioner 
Mange har en grund til at rejse til troldgruben. For nogle handler det om 

stedets hemmeligheder, for andre at erhverve sig trolddom, og for atter andre gælder at vinde en plads 

som lærling. 

Dunkelmagiker: Man kan blive dunkelmagiker, hvis man stiller sig ved afgrunden i troldedybet og lader en 

dunkelflue tage bolig i sin krop. 
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• Spilmekanisk: Karakteren opnår et niveau som dunkelmagiker (se appendiks), hvis denne klarer en 

test ved afgrunden. 

Lærlingens prøvelse: En magikers lærling bliver sendt til Glimmingø for at erhverve sig Dunkelflue-

formularen nede i Troldgruben for at bevise sin duelighed. 

• Spilmekanisk: Læremester har udstukket en prøvelse til en troldfolkskarakter. Når lærlingen 

kommer retur med en formular fra troldgruben, stiger karakteren et niveau. Gælder kun så længe 

troldfolket er lærling (mindst tre niveauer under sin mester og er højst niveau 3). 

Beviset på duelighed: Troldfolksaspirant vil gerne i lære som magiker, men ingen magikere vil optage 

aspiranten. For at bevise sin duelighed må aspiranten erhverve sig en formular i Troldgruben. 

• Spilmekanisk: Hvis en ikke-troldfolks karakter erhverver sig en formel i troldgruben, kan denne stige 

et niveau som troldfolk næste gang de opsøger en læremester. Niveau 0 karakterer kan gå i lære og 

stige til troldfolk niveau 1.Karakteren kan nu vælge at være i lære. 

Tilegnelse af ny trolddom: Troldfolk kan lære formularen Dunkelflue ved at opsøge hemmelighederne i 

troldgruben.  

• Spilmekanisk: Troldfolk kan erhverve en ny formular i troldgruben. Formularen kan kun tilegnes en 

gang. Tilegnelsen tæller som at have lært formularen fra andre troldfolk. 

Tilegnelse af trolddomsviden: Troldfolk og aspiranter kan tilegne sig trolddomskundskaber i form af 

Dunkelmagi.  

• Spilmekanisk: Karakterer kan stige niveau som Dunkelmagiker. Det er et diegetisk niveau, som 

opnås ved at udføre en bestemt rite. Niveauet kan kun opnås en gang. 

Rammen 
Scenariet består af et lille hulesystem og af øen, som hulesystemet ligger i, som hver især er to små 

områder. Det er et lille eventyr, hvor det er mødet med afgrunden, og de følger det har, som er bærende 

for scenariet. Hulesystemet ligger op til brugen af reglerne for at stige niveau i særlige klasser ved at udføre 

bestemte handlinger (her ved at lære afgrundens trolddom). 

Med en undtagelse er beboerne ikke særligt farlige, og truslerne kommer mest fra at blive rendt over ende 

af de særlige hæmo-gobliner eller komme galt af sted med den trolddom og de fænomener, som optræder 

i hulerne. Scenariet har også et ætiologisk formål. 

Baggrund 
Hulesystemet er et levn fra den gamle verden fra før Kejseren grundlagde imperiet. Det er resterne af en 

bygning gennemsyret af datidens trolddom og af de destruktive kræfter, der ødelagde den gamle verden. 

Stedet er en gammel ruin beliggende i en mose, og det tiltrækker nysgerrige magikere og eventyrere, der 

søger skatte, da nede i hulerne er en afgrund, der fungerer som en slags orakel. 

Hulerne er hjemsted for en slags proto-goblin kaldet hæmo-goblin, som er de eneste, som decideret bor i 

hulerne, men stedets hemmeligheder tiltrækker andre folk, og to af dem er blevet drevet til galskab og 

grådighed af hulernes trolddom, mens den sidste er en fjern observatør. 
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Belønning 
Udforskningen af hulerne giver følgende eventyrpoint: 

• Rum: 100 EP pr. rum (max 900) 

Fælder og mysterier: 

• Under: Den hemmelige dør ved daggry (#1): 

200 EP 

• Mysterium: Totilius Umbar (#6): 100 EP 

• Mysterium: De lilla krystaller (#8): 100 EP 

• Mysterium: Afgrunden (#9): 200 EP 

Rygter og skattekort 
Øen og dens huler er kendte, og der florerer mange 

rygter om dem, men langt færre har været derude, end det påstås. Eventyrerne kan nemt erhverve sig 

rygter om hulerne. Spillerne kan erhverve sig rygter ved at anvende deres mikro-supplementer eller som en 

del af forberedelsen til afrejsen. Hvis en spiller bruger sin forberedelse på at indsamle rygter, skal de rulle 

en karismatest 12. Hvis den fejler, rulles 1t6 på nedenstående tabel, og hvis den er succesfuld, rulles 1t8+4 

på tabellen. 

Hvis eventyrerne ikke har fået et kort over hulerne af kommandant Lucinius, kan de forsøge at erhverve et 

på teltpladsen ved fæstningen (eller en tilsvarende lokation). 

Resultat Rygte 

1-2 To fulde folk kappes om at fortælle om, hvor farlige hulerne er. Det vrimler med gobliner! Der 
er masser af dem, og de æder folk rå og gerne levende! Det er bedst at komme om dagen, 
hvor de sover! 

3-4 Tre selvsikre opdagelsesrejsende beretter, at de har været derude, ganske vist for længe 
siden, og hulerne er hjemsted for en fæl heks og hendes smukke datter derude, og heksen har 
en masse goblinhåndlangere. Hun æder sine fanger, når de har været kogt i den store 
jerngryde. 

5 En dværg med et listigt blik i øjnene beretter: Ude i Dimmermose ligger en ø, Glimmingø, og 
den er hjemsted for et orakel, hvis spådomme leder folk til store skatte. Oraklet er farligt at 
lytte til, for det kan drive dig til vanvid, men dets spådomme er den slags, der skaber konger 
og vælter riger. 

6-7 En smedelærling overhøres i at berette, at der ude på Dimmermose er en ø, hvor det vrimler 
med gobliner, og de har taget en vismand, som ville lære stedets hemmeligheder at kende, til 
fange, og hvis man befrier vismanden, vil han afsløre, hvor en stor guldskat er begravet. 

8-10 Fra en kropige lyder det: Hulerne i Dimmermose er et giftigt sted fyldt med skimmelsvampe 
og andre ting, man skal holde sig fra. Sidste gang nogen vovede sig derud, løb de tør for lys, og 
måtte flygte derfra, fordi de ikke kunne finde rundt. 

11 En spinkel ung mand beretter, at hulerne ligger på den lille Glimmingø ude i mosen, og 
åbningen er inde mellem en masse klippeblokke, men det siges, at der også er en bagvej, som 
fører uden om alle monstrene og ned til et orakel. 

12 De gamle på egnen kender søen som Bagnols, og øen kalder de Markul. Det siges, at hulerne 
stammer fra tiden før Kejseren grundlagde imperiet, og at troldfolk opsøger dem, fordi 
hulerne rummer magiske hemmeligheder. Gobliner og trolde holder ofte til i hulerne, da der 
er noget som tiltrækker dem. 

 

Færgelejet 

Fæstningen 

Dybet 
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Rejsen 
Dimresø ligger en halv dags vandring langs Vådskyl fra 

Færgelejet. Rejsende fra Fæstningen kan nå stedet ved 

mørkets frembrud. Nogle vælger at gøre holdt ved 

Færgelejet, andre vælger at presse på. 

For eventyrerne er spørgsmålet, om de holder ved 

Færgelejet, eller om de presser på og når frem til 

Dimresø, som det bliver mørkt? Hvornår på døgnet, 

hulerne udforskes har en konsekvens, og spillernes 

valg omkring rejsen påvirker dette. 

Rejsetid: Fra Teltlejren til Færgelejet er 4 timer. Fra 

Færgelejet til Dimresø er 4 timer. Det bliver skumring 

efter 8 timer, og mørkt efter 10 timer. 

Bag jer ligger teltlejren og Den ensomme fæstning. 

Jeres færd fører jer syd på ned over bakkerne, som 

skærmer lejren fra de værste vinde sydfra. En 

velbevandret sti fører mod Færgelejet. De fleste af 

teltlejrens beboere er ankommet med flodbåd til 

Færgelejet og vandret op mod lejren, men nu går 

rejsen den modsatte vej. Efter bakkerne følger veksler 

terrænet mellem mindre skove og åbne enge, indtil I 

er fremme ved Færgelejet. 

Hændelser på rejsen – fra Teltlejren 
Når selskabet er på ruten fra Teltlejren i retning mod 

Færgelejet, rul på tabellen for at se, hvad de møder. 

Færgelejet 
Efter 4 timer plus evt. forsinkelser er eventyrerne 

fremme ved Færgelejet. De kan enten gøre stop her 

for en kortere eller længere periode (I kan tage 

supplementet Færgelejet i brug – bemærk, der er 

ingen flodbådskaptajner, som er interesseret i at give 

et lift op til Dimresø; det er for mudret, lavbundet og 

besværligt), eller de kan fortsætte deres rejse med det 

samme.  

Færgelejet er en lille naturhavn, hvor flodbåde fra det 

indre af Kejserriget ligger til, og her er opstået 

værksteder og en kro. Stedet har navn efter 

færgetjenesten, som bringer rejsende på tværs af 

floden Vådskyl. Vejen på den modsatte side af floden 

fører sydpå til landsbyerne Kolonia og Carmaga, men 

jeres færd fører jer i stedet vestpå langs floden. De 

første mange kilometer er der stier at følge, der går 

over lave klippefremspring og græsklædte bakker, 

men efter herefter følger Dødemandsengene, som er 

attraktivt græsland for kvægbønder, hvis det ikke var 

så fyldt med mosehuller. Nu tynder stierne ud, og 

vejen går længere ind i landet, så I ikke længere kan se 

eller høre Vådskyl. Herfra ved I, at resten af 

strækningen er enge, indtil I kommer til åen, der 

forbinder Dimresø med Vådskyl.   

Hændelser på rejsen – fra Færgelejet 
Når selskabet er på vej mod Dimresø, rulles på 

tabellen for at se, hvad de møder.

1t6 Hvem Hændelser efter Teltlejren 
1-2 Seks rejsende 

eventyrere  
(30 min) 

På stien imod dem kommer seks unge mennesker, som netop er stået af en båd ved 
Færgelejet, og de er nu på vej mod Teltlejren for at opleve deres allerførste eventyr. De 
råber eventyrerne an for at få bekræftet deres rute og hørt til sladder og gode tips. Hvis 
eventyrerne bruger lejligheden til at fortælle om, hvad der venter, og fortælle om sig selv, 
får de 50 eventyrpoint hver. 

3-4 Dværg med 
ølkærre  
(30/90 min) 

Ved foden af en bakke kæmper dværg Jokla for at få trukket en kærre op. Muldyret, der 
skal trække kærren, er blevet stædig og vil ikke bevæge sig videre. Hvis eventyrerne 
tilbyder deres hjælp, tager Jokla imod hjælpen. Lad spillerne udtænke en plan for, hvordan 
de vil få det stædige muldyr til at trække den tunge kærre op af skråningen – evt. tests 
rulles mod sværhedsgrad 10 for at se, hvor lang tid det tager. Succes betyder, at det tager 
en ½ time, og nederlag at det tager 1½ time. I begge tilfælde takker Jokla for arbejdet ved 
tappe en kande øl til gruppen. Hvis gruppen brugte 1½ time, betyder det, at det er blevet 
aften, når de når frem til Dimresø. 

5-6 Omrejsende 
kræmmer  
(30 min) 

Kræmmer Antalucia har et krydderiskab på ryggen, og hun er på vej til markedet ved 
Teltlejren. Hun øjner muligheden for en hurtig handel, og hun vil gerne præsentere 
eventyrerne for alle sine varer. Det tager tid, da hun præsenterer hver lille krukke med 
krydderier. Der er salvie, basilikum, regnfang, nælder, oregano, timian etc. Hvis selskabet har 
tålmodigheden til at lytte i en halv time, ender hun med at præsentere en krukke Svabeurt 
for 30 sølvstykker. 
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1t8 Hændelse Hændelser efter Færgelejet 
1-2 En flok fugle 

svæver over et 
punkt  
(30+ min) 

Et stykke borte fra stien bliver en flok fugle ved med at svæve over et punkt. Vil 
eventyrerne undersøge det nærmere? Det tager 15 minutter at nå derhen. Bag nogle 
buske er de plyndrede lig af to mennesker. De er dræbt ved talrige små stik. Sporene i 
græsset og mudret er fra nøgne goblin-fødder (ukendt antal gobliner). Hvis eventyrerne 
vælger at følge sporene, skal de foretage en sporingstest (visdom) mod sværhedsgrad 8. 
Hvis det fejler, tabes sporet efter 15 minutter nede ved Vådskyl. Hvis det er en succes, 
spores goblin-gruppen – gå til næste resultat. 

3-4 Friske spor!  
(60+ min) 

Ved en mudret del af strækningen er der friske spor efter goblinfødder (7 gobliner). 
Sporene er fra i nat. De krydser stien og bevæger sig i retning sydpå mod Vådskyl. Hvis 
man vælger at følge dem i goblinernes retning, skal der foretages en sporingstest 
(visdom) 8. Det tager en time at følge deres spor. Hvis det fejler, ryger man i et goblin-
baghold med 5 gobliner, og hvis det er en succes, indhenter man en gruppe på 4 gobliner 
– gå til næste resultat. 

5-6 Gobliner!  
(15 min) 

Gruppen er stødt på gobliner. Enten er de faldet i et baghold, eller de er spontant stødt 
på flokken. Vælg en spiller til at foretage en sansetest (visdom) 10. Hvis det er en succes, 
er gruppen rendt ind i 4 gobliner. Hvis det fejler, er man faldet i et baghold med 5 
gobliner. Ved baghold er det kun goblinerne, som agerer i runde 1, og deres 
modstandere har ikke skjolde og lignende i hænderne til at forsvare sig.  
Eftertræfningen kan gruppen spore goblinerne til deres lejr. I lejren er tilbageværende 
gobliner (af en gruppe på 7) og deres skatte (se næste punkt). 

7-8 Goblinlejren!  
(15 min) 

Gruppen støder på goblinernes lejr. Enten snubler de over den ved et tilfælde, da de 
skyder genvej mellem to stier, eller de har sporet goblinerne hertil. Mellem to høje 
beklædt med buske har goblinerne slået lejr. De venter på, at det bliver skumring, hvor 
de står op for at spise deres bytte (en kalv stjålet fra en engkvæget), og nat, hvor de 
bryder op og rejser mod Færgelejet for at finde rejsende at overfalde. I dagtimerne sover 
alle på nær en vagt. 
 

• Tilpas goblinernes opførsel alt efter tiden på døgnet. Lejren rummer 7 gobliner. I 
dagtimerne vil de ikke forfølge fjender. Om natten vil de forfølge fjender. 

• Goblinernes bytte består af en død kalv, og ejendelene fra to mennesker de 
plyndrede (to sæt tøj, en vadsæk med en flaske vin, en rygsæk med trompet, en 
pung med 17 sølvstykker). 

 

Dimresø/Bagnols 
En å forbinder Bagnols eller Dimresø med Vådskyl, og 

et område af Dimresø er mosen, Dimmermose, og i 

den finder man øen Glimmingø eller Markul. 

Eventyrernes mål er at komme frem til Glimmingø, 

hvor Troldgruben venter dem. 

Færden har bragt jer frem til egnen omkring Dimresø. 

Her er næsten ingen stier, den lerede jordbund er 

fugtig og overalt siver vand frem af undergrunden. 

Høje siv og dunhammere, ofte to meter høje skjuler 

landskabet, skovene omkring søen afgrænser 

tilsvarende udsynet. En tung stank af rådnende græs 

hænger overalt i luften, og om frøer og tudser skjult i 

sivene høres overalt. Her og der passerer I velvoksne 

tornekrat, indtil I kommer ind på en velbevandret sti. 

Stien fører eventyrerne til Glimmingø. Tjek tiden for 

deres ankomst. Er det morgen, dag, skumring eller 

nat? 

Der er otte timer fra det bliver lyst til det bliver 

skumring. Derefter to timer til det bliver mørkt. Hvis 

eventyrerne tog af sted samme morgen, er det enten 

skumring eller mørkt, da de ankommer til øen. Vil de 

slå lejr i mosen eller fortsætte færden? 
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Dimmermose/Bettelmose og 

Glimmingø/Markul 
En bro bestående af træplanker lagt ud på den 

mudrede, lavvandede mosebund og fastholdt af 

mørnede træstolper leder ud til Markul. Broen er 

omgivet af højt, grønt græs, og bjælkerne gynger 

under folks gang, så vandet skvulper. Man kommer 

næsten tørskoet over. En smal sti fra broen ind mod 

øens midte. 

Øen er dækket af vildtvoksende græs og omkranset af 

siv. Enkelte krogede træstammer står rundt om på 

øen, og fra dem gror lange, bladklædte grene. Ved et 

af træerne er et hul i jorden, der fører ned til 

Troldgruben. Mosedisen kryber til stadighed ind mod 

øens bredder. 

Centralt på øen er tunge, grå stenblokke af en ukendt 

stenart. De er vejrbidte og mosgroede. De har en 

nopret overflade, og der er flader og riller på dem, 

som indikerer, at de en gang har været bearbejdede. 

Mellem stenene er smalle stier, og de fører ind til en 

port formet af tunge, grå sten, som er nedgangen til 

troldgruben. 

Nat på øen: Om natten kommer mosedisen helt ind 

over øen. En tæt tyk tåge, hvor man kun kan se en 

meter for sig, hænger kold og klam over alt. Fakler 

sprutter, og bål kæmper for at holde sig gående. Fugt 

siver ind gennem de tykkeste tæpper, og lyde bliver 

sære. 

• Effekt: Tjeks baseret på visuelle sanseindtryk 

har ulempe. 

Område 1: Gangbroen 
Tæt beliggende på land ligger øen, de lokale kalder 

Troldgruben. Øen er lavtliggende, og omkring den 

vokser høje, gullige siv. Luften er bleg af dis, og slører 

de store grå stenblokke, som dominerer øen – 

klippeblokke, som det siges at kæmper har efterladt – 

og i randen af øen står små, krogede træer med lange, 

famlende grene beklædt med blade. En gangbro 

bestående af bjælker langt på den mudrede 

mosebund fører ud til øen. Gangbroen er flankeret af 

højt græs og tidsler og med jævne mellemrum af 

mørnede pæle. Omkring jer brydes tavsheden jævnligt 

af kvækkende tudser. 

På begge sider af gangbroen er lavbundet mose med 

grumset, koldt vand. Gangbroen skvulper dæmpet, når 

man træder på den. 

Område 2: De krogede træer 
Træerne er knudrede og lave. I stedet for flotte 

trækroner har de lange, bladklædte grene. Jorden 

mellem dem er som resten af øen bevokset med græs 

og tidsler, og mellem dem er mosgroede sten. 

Eventyrernes tilstedeværelse får en krage til at lette 

pludseligt og skræppende fra sit skjul på jorden, så 

stilheden afbrydes. Hvis man undersøger, hvorfra 

fuglen lettede, eller generelt undersøger området, 

finder man en åbning i jorden (åbningen til område #7 

i hulerne). Jorden omkring åbningen er blød og fugtig. 

Nede gennem hullet kan man se en grøn plet med 

græs og blomster, hvor dagslys og regn når ned (se 

område 7 for at klatre derned). 

  

 

#01 

#02 

#03 

#04 
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Område 3: Klippeblokkene 
Enorme klippeblokke formet af en grå, ru og nopret 

stenart ligger hulter til bulter, som var de skødesløst 

blevet efterladt af en kæmpe. Gul og grøn mos klæber 

sig til stenene, og mellem dem ligger vissent løv. Der 

er små stier ind mellem de store stenblokke, som 

snildt er 5-6 meter høje, og stierne mellem dem er 

omtrent en meter i bredden. Der er flere indgange 

mellem mægtige stenklodser. 

Små trådte stier fører ind mellem blokkene formet af 

goblinfødder og et fåtal af menneskestørrelse støvler. 

Hændelse: Efter 30 minutter dukker 6 gobliner op. De 

kommer inde fra fastlandet, og de har en flok døde 

hønsefugle med – den mest tavse spiller hører flokken. 

Kamp: Der er trangt mellem stenene, og man kan ikke 

bytte plads, hvis man er i nærkamp. Store våben og 

missilvåben har ulempe. 

Område 4: Vestendens æbletræer 
Den flade, græsklædte øs vestlige ende er markeret af 

båndet af gullige siv, som omkranser øen. En lille 

gruppe af æbletræer med lave, krogede stammer og 

tæt bladhang står her, og hist og her anes æbler. De 

fleste ligger på jorden, men nogle er blandt grenene, 

og lugten i området er en blanding af sødmefyldte 

æbler og den sure stank af mose. 

Æblerne på træerne er spiselige, mens dem på jorden 

giver dårlig mave. 

Halskæden i træet: Enhver, der plukker æbler, skal 

klare en sansetest 16. Den første succesfulde 

bemærker at oppe mellem grenene glimter en 

sølvhalskæde. Halskæden hænger 5 meter oppe i træ 

på det yderste af en gren, som hænger ud over 

mosevandet. En klatre-test 14 er nødvendig for at nå 

ud til den yderste gren; Testen er med -8, hvis man har 

rustning og oppakning på. Hvis testen fejler med 1-4, 

kan man ikke nå derud, fordi grenene er ved at give 

efter; hvis testen fejler med 5-8, falder halskæden af 

renen og ned i mosevandet (og det kræver sansetjek 

20 at finde den); hvis testen fejler med 9+, falder både 

halskæde og den klatrende i vandet. Sølvhalskæden 

har en stor rubin (værdi 100 guld). 

Hændelse: Efter at halskæden er samlet op, høres der 

støj fra den modsatte ende af øen. En flok på 6 

gobliner er kommet ud af hulerne for at jage. 

Goblinerne kan lugte eventyrerne, og eventyrerne kan 

høre den lille flok snakke om, at de kan lugte 

mennesker. Giv spillerne to minutter til at beslutte sig 

for, om de vil skjule sig, foretage et baghold, skjule sig 

eller noget tredje. Hvis gruppen skjuler sig, lad dem 

vælge en til at rulle en behændighedstest 8 for at 

skjule sig. Hvis det er succesfuldt, går goblinerne først 

tættere på eventyrerne, og så vender de om, og hvis 

det fejler, kommer de atter på sporet af eventyrerne.
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#2 

#3 
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Hulesystemet 
Troldgruben har to indgange. Den ene er porten, som er mellem de grå sten, og den anden er en tunnel under et træ. 

Stierne fører frem til porten. 

Hulerne er ruinerne af et gammelt bygningskompleks, som er blevet begravet under stenmasserne, beliggende i et 

område, som med tiden er blevet til en mose. Ved den alternative indgang er der gravet jordhuler, som forbinder sig 

til de underjordiske gange, og i hulesystemets fjerne ende er ujævne klippekorridorer, som fører til en mystisk 

undergrund fyldt med overnaturlige kræfter. 

Bygningskomplekset har gange, som er tre meter brede. Der er omtrent 2½ meter til loftet. Stedet har ingen lyskilder. 

Luften er kølig. 

Dag i hulerne: Om dagen er luften varm nok til at disen svinder bort, og der er blot køligt og fugtigt i grotterne. Ved 

solopgang rammer lyset indgangen, og skinner ind ad porten. Daggry har også en effekt for område #2. 

Nat i hulerne: Disen kommer rullende ind fra mosen, dækker øen, og driver ned i gangene. Om natten er område #1 til 

område #6 dækket af tåge, som er mindre tæt end udenfor, men i de mørke gange, begrænses udsynet stadig 

mærkbart (reduceret til 3 meter). 

• Effekt: Tjeks baseret på visuelle sanseindtryk har ulempe. 

Hulerne fortærer lys 
Troldgruben har en besynderlig evne til at fortære lys, og lyskilder brænder hurtigere ud end normalt.  

At løbe tør for lys: 

• Er man løbet tør for lys og fanget i mørket, er der ulempe på alle handlinger, som kræver syn. Angreb mod 

usete væsner kræver desuden, at man gætter hvor de er, og hver gang en fjende bevæger sig uden at 

angribe, taber man sporet af den. 

• Løb i almindelige gange eller bevægelse i krogede gange kræver en behændighedstest 8. Hvis den fejler, slår 

man sig hårdt i mørket og tager 1t6 skade. 

• TIP: Så længe spillerne er uden lys, tag da eventuelle kort fra dem, da de nu må nøjes med deres hukommelse 

til at famle omkring i mørket. 

Omstrejfende væsner og tæring af lys 
Når eventyrerne bevæger sig langs en gang på kortet, skal der laves et tjek for omstrejfende væsner og tæring af lys. 

1t8 Hændelse 
1 Er ved at brænde ud. Mørket fortærer fakler, olielanterner, stearinlys, lys-magi osv. hurtigere end normalt. 

Rul for hver aktiv lyskilde: Der er 25% chance for de er ved at brænde ud.  
Lys, der er ved at brænde ud, brænder ud kort efter at selskabet er nået frem til næste rum.  

2 Intet resultat – gangene er tavse. 

3 Lyde i mørket; rul 1t4+3; Eventyrerne hører støj ude i mørket fra det angivne resultat.  

4 Intet resultat – i det fjerne høres dråbes fald fra en stalaktit. 

5 To gobliner har hørt støj, og de kommer for at efterforske. De vil forsøge at flygte fra eventyrerne og hente 
forstærkninger. Der er 30% chance for at de vender til med 5 gobliner, hvis de får lov at løbe og eventyrerne 
skifter lokation. 

6 To hæmo-gobliner har hørt støj. De kommer krybende langs gulvet for at undersøge eventyrerne. De er 
sultne. I tilfælde af kamp, hvis hæmo-goblinerne overlever den første runde, dukker yderligere 2 hæmo-
gobliner op fra en anden vinkel. 

7 En lyskilde brænder ud. Vælg en tilfældig aktiv lyskilde, som brænder ud. I det fjerne høres Rindas maniske 
latter (se område #6). 

8 Mose-dødning. Et omvandrende lig i søgen efter varmen fra de levende er stavret ned i hulerne. Mosevandet 
drypper af liget, som stavrer direkte mod de levende. 
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Område 1: Porten til troldgruben 
Foran jer er en port ned i mørket. Den er formet af to 

store kampesten og en tredje, som ligger på tværs hen 

over dem. Korridoren bag dem skråner ned i mørket, 

og ikke mange meter inde, kan I se, at den drejer til 

højre. Der er helt tavst forude. Fra mørket kommer 

sivende en lang, kvalm stank. 

Porten til hulerne er ikke bevogtet.  

Hændelse: Skriget: Da eventyrerne har passeret 

tærsklen, hører de isnende rædselsskrig dybere 

indefra, som kortvarigt ekkoer i mørket. Så bliver der 

stille (se område #2). 

Korridorerne  
Luften i korridoren er klam og fugtig. Jævnligt er der 

steder, hvor vand pibler ned ad væggene og trækker 

lange spor af kalk og rust. Korridoren er med al 

tydelighed forarbejdet, men alting er mærket af en 

enorm ælde, der har slidt skarpe kanter bløde. Mørket 

klynger sig til hver en sprække og hver en krog, og 

giver sig kun modvilligt over for jeres lys. 

Test lyskilder: Husk at teste lyskilderne hver gang 

eventyrerne bruger korridoren. 

Område 2: Salen med statuen og søjlerne 
• Ingen lyskilder 

Foran jer er en stor, højloftet sal. Ved den nordlige 

væg er en enorm statue af en vanskabt kæmpe. Dens 

åbne gab er fyldt med skarpe tænder, og dens øjne 

stirrer med et tomt blik ud i salen. Med sine enorme 

hænder holder den loftet oppe. På tværs af rummet 

ligger en stor, knækket marmorsøjle, som er næsten 

to meter i diameter, mens en anden marmorsøjle 

endnu står og støtter loftet.  

Midt på stenfliserne ligger en skikkelse, et menneske, i 

en mørk pøl af sit blod, som stadig er i gang med at 

sprede sig på jorden. Hen over skikkelsen sidder to 

mindre skikkelser.  

Udgangen bag statuen: Kan ikke ses på afstand, da 

den er skjult bag statuen. Kun i den bagerste halvdel af 

salen kan udgangen ses. Fra udgangen lugtes røg og 

nede af korridoren høres stemmer (fra rum #4). 

Skikkelse på jorden: En eventyrer bidt ihjel af 

jernbider-grævlingen, som gruppen genkender fra at 

have set for nylig på det lokale værtshus. Rustningen 

er flået op, og indvoldene flyder ud. Afdøde er iført 

ødelagt pladerustning, bevæbnet med daggert og 

sværd og har en blodsølet rygsæk med tre fakler, 

fyrtøj, og tre dagsrationer. En pung rummer 19 

sølvstykker. 

De to små skikkelser: 2 hæmo-gobliner, der bader 

deres fingre i ofrets blod, og tegner mønstre på 

hinanden. 

Statuen: Den tonstunge statue understøtter loftet. 

Hovedet er hult, og gennem munden, øjnene og 

ørerne kan ses, at der hænger et glasspejl inde i 

hovedet. Lyses der på spejlet fra det ene øje, sender 

det lysstråler gennem øjnene (dog kræver det sollys 

for at opnå effekt; se nedenfor).  

Den stående søjle: En tonstung stensøjle. Den 

understøttet loftet. 

Den væltede søjle: Under søjlen er et hulrum, som 

opdages, hvis nogen kigger nærmere på søjlen. Her 

har en jernbider-grævling gravet sig ned og lavet en 

rede. Åbningen er omtrent 40cm i diameter og er halvt 

skjult under søjlen. Hulrummet er 1½ meter i længden 

og en meter i bredde og højde. Jernbider-grævlingen 

skjuler sig her, og springer frem hvæsende aggressivt, 

hvis nogen forsøger at komme ned til den. Hvis man 

forsøger at kravle ind til den, har den fordel på angreb, 

mens indtrængeren har ulempe. Jernbider-grævlingen 

kan lokkes ud af sit skjul, hvis man lokker den med 

rustningsdele, den kan gnave i. 

I reden er gennemgnaskede rester af rustningsdele, 

hjelmdele, jernhandsker og skjoldbeslag. I skramlet er 

en læderpung med 9 opaler (30 guld pr styk). 

Ved daggry: I tidsrummet, hvor solen står op, rammer 

en solstråle statuen gennem øret og får øjnene til at 

lyse op og udsende en lysstråle, som rammer væggen 

overfor. Så længe lysstrålen rammer væggen, dukker 

en låge op. Lågen er en halv meter på hvert led, og 

den befinder sig 3 meter over gulvet. Når solen efter 

en time forsvinder, forsvinder lågen straks (hvis nogen 

er inde bag lågen, bliver de slynget ud og kastet mod 

gulvet for 1t6 skade). 

• Lem i væg: Låst (dirke 12; bryde 18). Fælde: 

sæk med giftgas (finde fælde 10; demontere 

fælde 16 (fejler med 8+: fælden aktiveres) – 

Hvis lemmen tvinges op, aktiveres fælden. 

Alle inden for 5 meter skal klare et Resistens 

(udholdenhed) 10. Hvis det fejler, tager de 
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2t10 skade, og ved succes tages halv skade. 

Bag lemmen er et lille rum 30 cm dybt og 

med tre hylder.  

• Skatten bag lemmen: På øverste hylde er tre 

flasker med sort væske (tre trylledrikke: 

helbredende skyggedrik). På midterste hylde 

er tre flasker henholdsvis med rød væske, klar 

væske og bleg væske (det er flasker med 

rødvin, vand og hvidvin). På nederste hylde er 

et træskilt med teksten: ”Tag kun en”, og på 

hylden står en læderpose, en lille udskåret 

trææske og en lille glasæske med en guldring. 

o Læderposen: indeholder en guldring 

(værdi 30 guld) 

o Trææsken: indeholder en guldring – 

i virkeligheden en forgyldt sølvring 

(værdi 30 sølv).  

o Glasæsken: indeholder en guldring – 

i virkeligheden en forgyldt blikring 

(værdi 1 sølv). 

o Hvis mere end en ting tages: 

Væggen og loftet omkring lemmen 

bryder sammen. Alt i skabet knuses, 

og en to meter bred sektion af 

væggen vælter sammen med en 

sektion af loftet på to gange to 

meter. Alle i området tager 4t6 

skade fra faldende sten (en 

succesfuld Resistens (undvige) 12 

halverer skaden), og en sky af støv 

fylder halvdelen af salen (50% 

chance for at ikke-magiske lyskilder 

bliver pustet ud). 

Scene: Hæmo-goblinernes baghold! Hvis eventyrerne 

eller spillerne bruger mere end 10 minutter i salen. Fra 

vest og øst kommer to grupper på fire hæmo-

gobliner, som forsøger at snige sig ind på eventyrerne. 

De har skjult sig i mørket og fulgt selskabets 

bevægelser. De indleder deres angreb med kastespyd. 

Scene: Kong Hurgeim. Hvis eventyrerne ikke har mødt 

troldekongen, og de har været helt inde ved 

troldedybet, så venter troldekongen på dem ved 

udgangen. Han står nær korridoren sammen med tre 

gobliner, og hans mave knurrer højlydt. Han forlanger 

skatte for mindst 50 guldstykker eller 2 engangs-

magiske ting (som trylledrikke) eller 1 magisk ting for 

at lade gruppen komme ud – eller en masse mad til at 

mætte ham (mindst 12 dagsrationer). 

Område 3: Goblinforsamlingen 
• Ingen lyskilder 

Antager at eventyrerne har lys: Jeres lys afslører, at I 

er trådt fra en korridor ind i et større rum. Langs 

væggene aner I beskidte skind og pelse. Så opfanger I 

lyden af hvæs, tænder der glimter i skæret og mørke 

øjne, der reflekterer lyset. En flok væsner kryber 

sammen lige i udkanten af jeres lysskær. 

I mørket tumler 8 hæmo-gobliner om. Flokken er for 

nyligt ankommet fra område #9, og de er stadig ved at 

lære verden at kende. Hvis de bliver belyst, samler de 

sig hvæsende og med blottede tænder ved lysets 

udkant. Flokken kan bestikkes med mad – en 

dagsration er nok til at distrahere to hæmo-gobliner i 

to-fem minutter. Hvis halvdelen af flokken hugges ned, 

flygter den anden halvdel. 

Langs væggene er beskidte skind og pelse til at sove 

på, og mellem dem er afgnavede, fugtige dyreknogler. 

Område 4: Kong Hurgeims tronsal 
• Oplyst af ildbækkener 

Salen er oplyst af røde flammer, som slikker op langs 

væggene og fylder rummet med en tung lugt af sød 

røg og brændt kød. På en tronstol af blankpolerede 

kranier sidder en stor, fed trold med en funklende 

guldkrone på hovedet. Trolden sidder tilbagelænet 

med fødderne oppe – hvilende på ryggene af tre 

gobliner, der kæmper for at holde dens fødder oppe. 

Bag tronstolen står en goblin og vifter med et vissent 

palmeblad. Trolden på tronen har et fornøjet smil på 

læberne, som får dens skæve, gule tænder til at stikke 

frem, og i sin ene store næve har den et drikkebæger. 

Foran trolden ude på gulvet står en goblin skælvende, 

mens den hakkende og stammende forsøger at læse 

en tekst højt. 

Trolden Hurgeim har indrettet en tronsal, hvorfra den 

tvinger hæmo-goblinerne til at tjene den. Det varer 

sjældent længe, inden at Hurgeim mister 

tålmodigheden med en undersåt og æder den, men 

hulerne leverer hele tiden nye undersåtter til Hurgeim, 

der er for dum til at spekulere over, hvor hæmo-

goblinerne kommer fra. I salen er trolden kong 

Hurgeim og seks gobliner: Tre gobliner fungerer som 

fodskammel, en vifter palmeblad, en forsøger at 

fremsige heltekvad om kongen og en er mundskænk, 

som gemmer sig bag øltønden. 
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Salens indretning: Langs væggene er ildbækkene med 

røde flammer. I dem brænder en blanding af tørv 

hentet fra mosen, tørrede moseblomster og resterne 

af undersåtter, som Hurgeim ikke har gidet æde. Nær 

tronstolen er en stor øltønde, som er halvt fyldt. Ved 

siden af tronstolen er en stor trækiste låst med en 

troldelås (dirke 10; bryde 16; hvis låsen forsøges åbnet 

uden at sige troldens navn, begynder låsen at råbe op 

”Hjælp! Hjælp! Nogen forsøger at åbne mig”). I kisten 

er 387 sølvstykker og 12 guldstykker samt en velholdt 

ringbrynje dekoreret med mønstre i guldtråd (den er 

10% mere værd end en normal ringbrynje; den har 

tilhørt Hurgeim). 

Kong Hurgeim: Oprindeligt var Hurgeim et menneske, 

men skyggerne har langsomt forvandlet ham gennem 

hans grådighed til en trold, der regerer over 

goblinerne. Mindet om hans menneskelige side er 

mest en fjern drøm, men genstande fra hans fortid kan 

få minder til at vælde frem og distrahere ham eller 

mildne ham kortvarigt. 

Kong Hurgeim er grænsende til frygtløs, da intet i 

hulerne kan overvinde ham, og eventyrerne er mest af 

alt en belejlig distraktion, inden sulten igen får 

overtaget, og han brøler på mere mad, ellers vil han 

æde nogen! 

Kongen har en nøgle til trækisten, en guldkrone og et 

drikkebæger i sten, som han bruger som slagvåben. 

OBS: Kong Hurgeim er en modstander langt over de 

fleste eventyreres kaliber. Forsøg så vidt muligt at 

undgå kamp, medmindre eventyrerne presser kongen 

til det. Kongen lader sig bestikke både med ord og 

smiger. I tilfælde af kamp tilbyder kongen at lade sin 

fjender overgive sig, hver gang han slår en modstander 

ned. 

Troldekongens guldkrone: Den forbandede krone 

ender altid tilbage i hulerne, når den har knækket sit 

offers vilje, og her forvandler ofrets deres grådighed 

dem til en trold.  

• Guldkronen har en værdi på 150 guld, men 

hver køber skal sælge den mindst 10% dyrere, 

end hvad de gav for den. 

• Guldkronen kan kun smeltes om i en 

troldesmedje. 

• Hver dag ved solnedgang skal kronens 

besidder klare et afværgeslag (viljestyrke) 16 

for ikke at tage kronen på. Hver gang kronen 

tages på, vil bæreren forsøge at øge sin 

rigdom. Hvis det ikke lykkes inden midnat, vil 

bæreren liste væk og søge mod troldgruben. 

• I troldgruben vil bæreren gradvist forvandles 

til en trold. Det tager 1 dag pr point i 

Udholdenhed. 

Tronstolen: Tronstolen er formet af kranier fra 

mennesker, gobliner og andre væsner, der er faldet i 

kløerne på troldkongen. Gemt inde i tronstolen er en 

lille, fortryllet jerngryde (troldegryde). 

Område 5: Vismanden i mørket 
Jeres lys blafrer en smule, da I træder ind i et 

stenkammer. Her er dunkelt, køligt og let fugtigt. 

Pludselig er der en stemme i mørket: ”Velkommen. Jeg 

er Totilius Umbar, vismand fra Skyggetinderne 

hinsides de tågede kyster. Hvem er I?” Den følges af 

den knitrende lyd af ild, da et stearinlys pludselig 

tændes, og der toner en skikkelse frem af mørket 

siddende ved et bord. Det er en ældre herre klædt i 

sort og med et krøllet, gråt langt skæg, der når ned til 

bordpladen ved det bord, han sidder ved. 

I dette lokale befinder vismanden Totilius Umbar sig. 

Hans eksistens er et mysterium, og han synes ikke at 

være opmærksom på, hvordan han findes eller ikke 

findes. 

Vismand Totilius Umbar: Vismanden er klædt i sort og 

bærer en flad, blød hat i mørkeblåt stof med en sort 

fjer. Hans øjne er mørke og alvorsfulde. Hans lange, 

krøllede grå skæg når næsten ned til bordpladen ved 

bordet, han sidder ved, og foran ham hviler en tyk 

bog. Han har en fjerpen, der drypper sort blæk, og et 

gyldent vinbæger. På træbordet er også et stearinlys. 

Totilius Umbar eksisterer kun delvist. Der hvor hans 

fortryllede stearinlys rammer ham, er han til stede, og 

hvor hans krop er i skygge, findes han ikke. Når han 

tænder sit stearinlys, er han til stede der, hvor lyset 

rammer ham, og når lyset slukkes, er han blot en 

stemme i mørket. Det samme gælder for bordet, 

bogen, bægeret osv. 

• Vismand fra Skyggetinderne hinsides de 

tågede kyster: En orden af lærde, der altid 

kun tæller syv medlemmer, som har 

dedikeret deres liv til at lære alt om den 

gamle verdens trolddom. Ordenens 

tilholdssted er ukendt. 

• Totilius Umbar er kun i dette rum. Han 

forlader ikke sin plads ved bordet. 
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• Hvis Totilius trues eller angribes, slukker han 

lyset. Uden lyset er han blot en stemme i 

mørket. 

• En stemme i mørket: Totilius ønsker ikke at 

føre længere samtaler i mørket. Hvis han er 

blevet angrebet og har slukket lyset, vil han 

som en stemme i mørket kaste en 

forbandelse på sine fjender: ”Indtil I har 

bekendt en hemmelighed til mig og en til jeres 

bedste ven, vil jeres våben være uden bid, og 

jeres trolddom uden vrid” – effekten er, at alle 

våben har -1 straf til skade (minimum 0), og 

trolddomsangreb har -2 straf til skade 

(minimum 0), indtil den er ophævet igen. 

• Totilius ved, at i afgrunden kan man lære 

trolddom og høre spådomme, og des længere 

ned, man kravler des bedre kan man høre 

det. Totilius vil gerne dele sin viden om 

hulerne mod at få spådomme og 

hemmeligheder fra graven, og efter 

plotmæssigt behov kan spilleder give andre 

oplysninger for spådommene. 

• Totilius Umbar kender til dyndliljerne 

(område #7), den blåhvide skimmelsvamp 

(område #7) og krystalvæksterne (område 

#8). Totilius kan fortælle, at hæmo-gobliner 

er dem, som er kravlet ud af afgrunden, mens 

de andre gobliner er dem, som bor i hulerne. 

Område 6: Salen med vanviddets 

håndlanger (der lyttede for længe til 

mørket) 
• Ingen lyskilde 

Jeres lys oplyser et rum med grå stenvægge. På gulvet 

ligger potteskår og splintret træ her og der, og 

pludselig fanges jeres opmærksomhed af en 

bevægelse, da en skikkelse kravler langsomt hen over 

gulvet med en hæs hviskende stemme. Tøjet er laset, 

og det lange, viltre hår hænger ned over ansigtet. 

Mellem hårlokkerne aner I et par blodskudte øjne, da 

kvinden løfter sit ansigt og kigger på jer. 

I salen kravlende på gulvet lyttende til mørkets 

hvisken er den faldne magikerlærling Rinda drevet til 

vanvid af troldedybets hemmeligheder. I sin favn 

holder hun en skåret lerkrukke med resterne af en 

rotte vendt i mos, som hun er ved at spise.  

Potteskår og splintret træ er ting, som Rinda har 

stjålet fra rejsende og glemt alt om. Ting hun stjæler 

ender ofte her ituslåede genstande.  

Magikerlærlingen Rinda: Hun er mager, uvasket og 

har langt uglet hår, lasede klæder og bare fødder. 

Hendes ejendele, som mest er pæne sten, gemmer 

hun i kroge og sprækker i grottegangene, og i gangene 

er hun altid inden for rækkevidde af en skarp sten. 

Hun kan grave tre beskidte guldmønter, 19 sorte 

sølvmønter, tre rustne daggerter og glasskår fra 

lanterner frem. 

Rinda lever af mos og vand fra grottegangene, og hun 

har lært at skjule sig fra hæmo-goblinerne, som hun 

nogle gange stjæler mad fra. Hun afbryder samtaler og 

tysser på folk for at lytte efter den hviskende stemme i 

mørket. Hun har glemt, hvordan man omgås folk, og 

hendes følelsesudbrud er overdrevne og hendes 

syntaks er ujævn. Hun taler til mørket, men ingen 

svarer hende. 

Rinda aspirerede en gang som magikerlærling, og hun 

drog ned i hulerne for at lære dunkelmagi, så hun 

kunne blive optaget som lærling. Hun blev for længe 

og lyttede til mørket. Hun ved ikke, hvor længe hun 

har vandret i grotterne, men det er meget længere 

end man ville regne med. 

• Rinda kan benytte Dunkelflue-formularen (3 

gange dagligt; hendes test er 1t20+6). 

• Rinda kan guide folk rundt i hulerne, men der 

er 30% chance ved hver sektion, at hun 

forsvinder i mørket med en karakters ejendel. 

• Hvis Rinda får ført nogen til område #9, vil 

hun forsøge at skubbe en ud over kanten som 

en offergave til mørket. 

• Rinda kender til kuren mod hoste fra blåhvid 

skimmel (område #7), og hun ved, at hvis 

man opløser lilla krystaller (område #8) i 

væske har det en gavnlig effekt. 
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Grottegangene  
• Ingen lyskilder 

Den smalle grottegang er ujævn og lavloftet, og de 

fleste steder kan man kun gå en ad gangen. Det er ikke 

nemt at se langt, da de ujævne gange drejer og vrider 

sig. 

En våd stank af råddenskab hænger i luften. Væggene 

glinser fugtigt i lysskæret, og fra små pytter på gulvet 

reflekteres lyset. I det fjerne kan høres en ensom 

dråbe, som den rammer gulvet. Her og der vokser 

klumper af gul mos og grøn mos, og nogle steder ser 

det ud som om mossen er blevet skrabet af. 

Fugt fra mosen siver gennem undergrunden, og det får 

mos til at vokse på væggene, som blandt andet Rinda 

(område #6) lever af. Typisk kan man kun se få meter 

fremad, da de ujævne gange har udspring og skæve 

vinkler nok til at begrænse udsynet. 

Kamp i gangene med store våben er med ulempe 

grundet den trange plads. Forsøg på at passere 

allierede under kamp kræver en behændighedstest 8; 

fejler det, bruger man sin tur på at komme forbi. 

Test lyskilder: Husk at teste lyskilderne, hver gang 

eventyrerne bruger gangen. 

Område 7: Jordhulen med skakten 
• Dagslys fra skakten 

Fra en åbning i loftet oplyses jordhulen, og hvor lyset 

falder i en cirkel på gulvet midt i rummet, vokser små 

gule og hvide blomster omgivet af græs. På de ujævne 

lervægge mellem plamager af blåhvid skimmel piler 

her og der en bille eller vrider en orm sig. Luften er 

kold og fugtig, og den bærer en leret stank af 

rådnende planter. 

Midt på gulvet, hvor lys og regn rammer, er en rund, 

grøn plet med ukrudt. Midt i det gror gule og hvide 

blomster. 

Jordhulen: I modsætning til resten af hulesystemet er 

dette en jordhule frem for en grotte eller sal med 

hårde stenvægge. Jorden er leret, blød og smuldrer, 

når der graves i den, og gulvet er blødt og mudret. 

Midt i hulen vokser blomster, og på væggene er 

plamager med skimmelsvamp. Biller, orme og 

edderkopper findes i stort tal. 

De gule og hvide blomster: Blomsterne er dyndliljer, 

og de har en helbredende effekt. Dyndliljer kogt til 

urtete kan helbrede sygdomme. Der vokser dyndliljer 

til 4 portioner. De friskplukkede dyndliljer skal koges til 

en urtete, mens de endnu er friske, og urteteen skal 

drikkes inden for to døgn. Effekten vil helbrede en 

naturlig sygdom, og den vil give et fornyet 

Resistenstjek med fordel mod overnaturlige 

sygdomme. 

Den blåhvide skimmel: Hvis en plamage af blåhvid 

skimmelsvamp forstyrres, udsendes en sky af sporer, 

der fylder et område på 1m x 1m x 1m i tre minutter. 

En sky af sporer kan destrueres med ild (en fakkel kan 

gøre det med et Behændighedstjek 4). Alle i skyen skal 

klare et Resistens (Udholdenhed) 10 eller blive 

inficeret af sporene. Er man inficeret, begynder man 

efter 5 minutter at hoste højlydt. Alle inden for en halv 

meter af ofret skal klare Resistens (Udholdenhed) 6 for 

at undgå at blive inficeret. Den højlydte hoste 

ophører, hvis behandlet (irritationen kan skylles bort 

med alkohol) eller efter 5 minutter. Hver time 

begynder ofret at hoste igen i 5 minutter, og ofret 

mister 1t6 livspoint, som ikke kan heles, førend 

infektionen er borte. Den voldsomme hoste tiltrækker 

efter 1t4 minutter 1t4 hæmo-gobliner. Infektionen kan 

helbredes ved at drikke en liter moseurtete på en halv 

time (moseurtete kan brygges af enhver med adgang 

til en mose; enhver naturkyndig karakter kender 

kuren; andre karakterer kan kende kuren på en 

visdomstest 18). 

Skakten i loftet: Skakten fører op til en åbning under 

rødderne ved det gamle, krogede træ oppe ved 

overfladen. Skaktens sider er beklædt med blød jord 

gemt under et lag af blåhvid skimmelsvamp. Fra 

skakten kommer frisk luft og om dagen lys. 

• Den bløde jord er svær at klatre i, da den 

smuldrer. Klatretest sværhedsgrad 16. 

Fejlede forsøg betyder at jorden smuldrer og 

den klatrende falder for 1t6 skade. 

• Hvis man klatrer med et reb eller sænkes ned, 

kan man undgå at skakten smuldrer og at 

skimmelsvampen forstyrres. I stressede 

situationer skal der foretages et klatretjek 8. 

Hvis det fejler, kommer man ikke frem den 

runde. Fejler det med mere end 4, falder 

man. 

• Skaktens sider er beklædt med blåhvid 

skimmelsvamp. Forstyrres den, rejser sig en 

sky af sporer. 
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Område 8: Grotte med udkigspunkt 
• Ingen lyskilder 

Den krogede korridor breder sig ud og former en 

mindre grotte. Klippevæggene er ujævne og fyldt med 

skygger. Gul mos klæber sig i små klynger til grottens 

vægge, og her og der stikker der mørklilla krystaller 

frem, reflekterer jeres lys. 

Den ujævne og krogede korridor munder ud i en lille 

skæv grotte. En sidekorridor løber hen til en lille 

åbning i endevæggen.  

Lilla skyggekrystal: I små klynger fra nogle millimeter i 

længen til adskillige centimeter gror mørklilla 

krystaller. De gror ud af skyggefyldte sprækker. 

Krystallerne er kolde at røre ved, og de summer af 

energi. Der er otte klynger af krystaller i grotten, og fra 

hver klynge kan høstes 1t4 krystaller. Det kræver en ti 

minutter at lirke en krystal løs eller en succesfuld 

behændighedstest mod sværhedsgrad 14. Hvis testen 

fejler, splintres krystallen i små værdiløse splinter. Se 

appendiks for krystallernes effekt. 

Hvis man opholder sig en time i grotten, påvirkes man 

af energien fra de krystallerne og skal klare en 

resistenstest (udholdenhed) 10. Hvis det lykkes, mistes 

1t10 livspoint, huden får et lilla skær, indtil skaden er 

helet, og man kan se varme i komplet mørke, som var 

det røde plamager. Hvis testen fejler, mistes 3t10 

livspoint, og huden får et permanent lilla skær. 

Område 8A: Udsyn 
• Ingen lyskilder 

Den smalle, krogede korridor ender i en lille åbning i 

klippevæggen. Åbningen er ujævn og på omtrent en 

30cm i diameter. På den anden side er et mørke uden 

ende. 

Når der kigges gennem åbningen: 

Et mørke uden ende synes at strække sig i alle 

retninger. Rundt om åbningen er blot en grå og livløs 

klippevæg. Et stykke ude højre ses en bred åbning til 

en grotte og en stor afsats. Fra et sted i mørkets dyb 

langt nedefra høres en dæmpet hvisken, men den er 

for fjern til at kunne tyde den. 

Gennem åbningen ses område #9. Lyden af mørkets 

hvisken er for svag til at kunne høres fra område #8. 

Område 9: Troldgruben 
• Ingen lyskilder 

Åbningen leder ud til en smal afsats i et 

kæmpemæssigt mørke. Foran jer og over jer strækker 

mørket sig længere end I har nogen fornemmelse for, 

og jeres lyskilder rammer intet. På jeres sider kan I se 

klippevæggen strække sig mod højre og venstre, indtil 

den forsvinder ud af syne. For foden afsatsen er 

omkring en meter ned endnu en afsats, som stikker 

lidt længere ud fra klippevæggen, og længere er 

endnu en, og efter den er der flere. I kan ikke se, hvor 

langt ned afsatserne går, men mørket det føles som 

om at mørket strækker sig i det uendelige. Luften 

omkring jer er kølig, og får jeres lys til at blafre. ¨ 

Og så er der lyden. Et sted ude i mørket er en hvisken. 

Det er ikke helt til at høre ordene, men hvis man 

træder et skridt tættere på kanten og anstrenger 

ørerne lidt mere, kan ordene opfanges. Det lyder som 

om der hviskes trolddomshemmeligheder. 

Troldgruben er et mystisk og magisk sted. Et dybt og 

uudgrundeligt mørke fylder hele grotten, og fra kanten 

af afgrunden er det umuligt at vurdere, hvor stort 

stedet er. Mørket strækker sig uendeligt i alle 

retninger. Dødelige, der kan flyve, kan ikke når enden 

af grotten uanset, hvilken retning de bevæger sig. 

Falder man ud over skrænten, forsvinder 

vedkommende ned i mørket og er tabt for altid. 

Lige inden for grotten er en afsats. To meter nede er 

en smallere afsats, og omtrent to meter længere ned 

er endnu en afsats, smallere end den forrige, og 

dybere ned er endnu en afsats. Sådan fortsætter det, 

indtil man ikke længere kan stå på afsatsen. Fra 

afsatserne kan man stirre ud i mørket og lytte til 

mørkets hvisken, og des længere ned man kravler, des 

tydeligere bliver mørkets hvisken. 

Mørket fortærer lys: Lyskilder brænder ud dobbelt så 

hurtigt som normalt. Hver gang der foretages en 

lyttetest, skal der testes for om lyskilderne brænder 

ud. NB. Flere personer kan foretage en lyttetest 

samtidigt. At lytte til mørket tager et stykke tid, og 

hver gang der spenderes tid med at lytte, er der risiko 

for at lys brænder ud. 
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At lytte fra afsatserne: Troldfolk kan lytte til mørket 

og lære formularen Dunkelflue. For at høre 

formularen og lære den, skal de lytte til mørket og 

holde deres tryllebog åben ud mod mørket. For at 

høre spådomme, skal man blot træde frem for at lytte.  

• At lytte efter trolddom: Foretag en 

visdomstest sværhedsgrad 20. Ved succes 

læres formularen. 

• At blive dunkelmagiker: Foretag en 

intelligenstest mod sværhedsgrad 20. Ved 

succes kommer en dunkelflue ud af mørket 

og sætter sig i magikeren. 

• At lytte efter spådomme: Foretag en 

visdomstest sværhedsgrad 20. Ved succes 

høres en spådom. 

Hvis en test fejler ved, at der rulles 1-4 på terningen, 

skal der forestages en balancetest. 

Hvis lytte-testen fejler, skal man enten stige to 

niveauer eller vente et år, før man kan forsøge igen fra 

samme afsats. Hvis man klatrer ned, får man et forsøg 

mere, og chancen for at lytte stiger +2 for hver afsats, 

man kravler ned. 

• Klatre længere ned: +2 bonus for hver afsats, 

man kravler ned. 

• Balancetest: Er der rullet 1-4 på terningen, 

skal en balancetest foretages. Foretag en 

behændighedstest 10 med +2 til 

sværhedsgraden for hvert niveau, man er 

klatret ned.  

Hvis balancetesten fejler med 1-8: Karakteren 

når at gribe fat og hænge i kanten. Der skal 

klares en klatretest 10 for at komme op, eller 

en balancetest 6 for at hoppe en afsats ned 

(hvis denne test fejler, falder man endnu en 

afsats ned).  

Hvis balancetesten fejler med 9+: Karakteren 

taber helt balancen og styrter i afgrunden 

(reb bliver skåret over på en skarp kant; en 

kæde giver efter; en knude går op), og 

karakteren er tabt for altid. 

At klatre på afsatserne: 

• At klatre: Styrketest 6 for at klatre ned; 

styrketest 10 for at klatre op. For hvert niveau 

klatret ned, stiger sværhedsgraden med 1.  

• Reb, klatreudstyr: Udstyr giver +2 bonus til at 

klatre med.  

• Assistance: En hjælpende hånd giver en +4 

bonus til at klatre (hvis en test fejler med 9+, 

skal den assisterende foretage en balancetest 

for ikke at blive revet med). 

Hvis en karakter fejler sin klatretest med 1-8, skal der 

foretages en balancetest, som beskrevet ovenfor. 

Fejles der med 9+: Karakteren taber helt balancen og 

styrter i afgrunden (reb bliver skåret over på en skarp 

kant; en kæde giver efter; en knude går op), og 

karakteren er tabt for altid. 

Kamp på afsatserne: Angreb er med ulempe. Hvis der 

rulles 1-4 på begge angrebsterninger, skal angriberen 

klare en balancetest 10 (hvis man smider, hvad man 

har i hænderne, opnås en +4 bonus). 

Hæmo-gobliner: Fra dybt nede i mørket kommer 

primitive, simple hæmo-gobliner klatrende. De er 

nøgne og uden selvbevidsthed. For hver halve time er 

der 20% risiko for at der kommer en enkelt hæmo-

goblin klatrende. Hvis lyset går ud og tændes igen, 

kommer 1t10+8 hæmo-gobliner klatrende nedefra på 

væggen og på afsatserne fordelt på tre bølger. 

• Hæmogobliner klarer automatisk deres 

klatre- og balancetests. Nærkampsangreb, 

som gør mindst 1 point skade, skubber 

automatisk en hæmo-goblin ud over kanten. 

Spådomme: Hvis man klarer en lyttetest, hører man 

en spådom eller hemmelighed. Rul på tabellen: 
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1t10 Spådom 
1-2 Varsel om et skæbnesvangert øjeblik: Karakteren modtager et varsel om en dødbringende fælde. Næste 

gang en fælde vil dræbe karakteren, mindes karakteren ordene og fældens dødbringende effekt undgås (alt 
efter typen af fælde, undlader karakteren at træde ind, aktivere eller udsættes for fælden; betragt det 
enten som et automatisk klaret afværgeslag, eller at karakteren helt undgår at interagere med eller aktivere 
fælden. 

3-4 Varsel om et skæbnesvangert udfald: Karakteren modtager et varsel om et dødbringende angreb. Næste 
gang et angreb vil dræbe karakteren, mindes denne spådommen, og karakteren undgår angrebet. Betragt 
det dræbende hug som et fejlet angreb. 

5-6 Spådom om lykketræf: Næste gang karakteren udforsker et rum, hvor der er skjult en betydelig skat eller en 
magisk ting, mindes karakteren spådommen. Fortæl spilleren, at deres karakter mindes, at det er her 
spådommen passer ind, og at der derfor er skjult en skat. 

7-8 Spådom om en fjendes svaghed. Næste gang karakteren er oppe imod en fjende, der besidder en mærkbar 
svaghed (f.eks. et krystalmonster sårbar over for køller og lydbølger), mindes karakteren spådommen og 
kan nu bruge monstrets svaghed imod det. Alternativt giver det karakteren fordel på angreb mod en 
modstander i en hel kamp, da karakteren øjner en svaghed i modstanderens kampevner (skal være imod en 
markant fjende og ikke en ligegyldig håndlanger). 

9 Spådom om et eventyr. Spilleder giver spilleren en spådom (måske som gåde), som leder til et eventyr, hvor 
der vil være en skat til mindst 300 guld i værdi eller en stor, lækker magisk skat. Led spillerne til det næste 
store eventyr, hvor de vinder en af de mest legendariske skatte, de endnu har opnået. 

10 Spådom om det store plot. Spilleder giver spilleren en spådom (måske som digt) om noget plotrelevant. Giv 
den hele armen med at give spilleren den store spådom, som er kimen til rigers fald, kongers kroning og 
hemmeligheden om den store skurk og ens eget ophav. 

 

Appendiks: Grotteliv 

Dyndliljer 
Dyndliljer er små gule og hvide blomster, som vokser i visse moser. Kogt til urtete kan dyndliljer helbrede 

sygdomme. De friskplukkede dyndliljer koges til en urtete, mens de er friske, og urteteen skal drikkes inden 

for to døgn. Effekten vil helbrede en naturlig sygdom, og den vil give et fornyet Resistenstjek med fordel 

mod overnaturlige sygdomme. 

Den blåhvide skimmel 
Hvis en plamage af blåhvid skimmelsvamp forstyrres, udsendes en sky af sporer, der fylder et område på 

1m x 1m x 1m i tre minutter. En sky af sporer kan destrueres med ild (en fakkel kan gøre det med et 

Behændighedstjek 4). Alle i skyen skal klare et Resistens (Udholdenhed) 10 eller blive inficeret af sporene. 

Er man inficeret, begynder man efter 5 minutter at hoste højlydt. Alle inden for en halv meter af ofret skal 

klare Resistens (Udholdenhed) 6 for at undgå at blive inficeret. Den højlydte hoste ophører, hvis behandlet 

(irritationen kan skylles bort med alkohol) eller efter 5 minutter. Hver time begynder ofret at hoste igen i 5 

minutter, og ofret mister 1t6 livspoint, som ikke kan heles, førend infektionen er borte.  

Den voldsomme hoste tiltrækker efter 1t4 minutter 1t4 hæmo-gobliner. Infektionen kan helbredes ved at 

drikke en liter moseurtete på en halv time (moseurtete kan brygges af enhver med adgang til en mose; 

enhver naturkyndig karakter kender kuren; andre karakterer kan kende kuren på en visdomstest 18). 
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Appendiks: Dunkelmagiker 

Dunkelmagiker (subklasse, 1 niveau) 
Dunkelmagikere er en gruppe af troldfolk, der har ladet mørkets flue tage ophold i sig, og dens 

tilstedeværelse styrker deres trolddomskraft, og de har en særlig evne til at lade folks hvisken og sladder 

komme til sig. Dunkelmagikere kendes på deres blege hud, da de ikke bryder sig om sollys, og på deres 

øjne, som rummer et særligt mørke. 

Angrebsbonus +0 Resistens +1 Livspoint: 4 Evner: Troldfolksmagi, Dunkelt blik, Dunkelkraft, Lyssensitiv 

Lokation: Troldegruben på Glimmingø i Dimmermose 

Krav: Stir ned i Afgrunden i Troldedyb og lad Skyggefluen tage plads i kroppen. 

Evne: Troldfolksmagi (+1 niveau) – evnen til at bruge troldfolksmagi stiger et niveau. Hvis man ikke kan 

troldfolksmagi i forvejen, kan man nu magi som troldfolk niveau 1. Hvis man kan troldfolksmagi i forvejen, 

stiger evnen med et niveau. 

Evne: Dunkelt blik – evnen giver +2 bonus til at opnå rygter fra intelligensvæsner, der naturligt ser i mørke. 

Ved at spendere 1 magipoint, giver evnen +4 bonus til at opnå rygter fra intelligensvæsner. Det opnåede 

rygte kan ikke være et falsk rygte. 

Evne: Dunkelkraft – evnen giver +4 bonus til en formulartest. For at bruge evnen skal der spenderes et 

magipoint, og karakteren tildrager sig tilstanden svækket. 

Svaghed: Lyssensitiv – Når udenfor i dagslys, er der ulempe på synsbaserede sansetjeks og afstandsangreb. 

Ved at spendere et magipoint, kan øjnene gøres dunkle, og svagheden ophører i fire timer. 
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Appendiks: Nye trylleformler 

Dunkelflue-formular 
Skole: Dunkelmagi; Pris: 1 magipoint; Varighed: 30 minutter 

Fra troldfolkets tunge letter en dunkelflue, som de har boende inde i sig, og den flyver op til 30 meter bort 

og spionerer på lokationen. Når den har studeret området, set og overhørt hvad der foregår af vigtige ting, 

vender fluen tilbage til magikeren, lander på tungen og magikeren lærer, hvad fluen observerede. 

Effekt: Magikeren kan indhente op til en halv times oplysninger fra en nærliggende lokation med fluens 

sanser.  

Fluen er synlig og kan angribes som en flue (forsvar 18, tærskel 1, sår 1), men den er lige så vanskelig at 

øjne og fange som en flue. Hvis fluen dræbes, kan den ikke rapportere sin oplysninger tilbage til magikeren. 

Aktivering: Når formularen aktiveres, foretages et magi-tjek mod sværhedsgrad 10. Hvis det er succesfuldt, 

er formularen aktiveret. For hvert trin 4 skaber formularen yderligere en flue, der kan spionere en lokation. 

Hvis tjekket fejler med 4 eller mindre, koster forsøget ikke et magipoint (eller evnepoint), og magikeren kan 

vælge at få et korruptionspoint og aktivere formularen, som var der rullet et resultat på 10. Rulles en 

naturlig 1’er, erhverves et korruptionspoint. Rulles en ekstrem succes, koster formlen ikke magipoint (eller 

evnepoint). Hvis formlen fejler, er flyver fluen bort og bliver ikke set igen. 

Uanset om fluen flyver bort eller bliver dræbt, kan magikeren fortsat anvende formularen. 

Særligt: Denne formular kan kun læres i Troldgruben. Hvis den læres videre, videregives Mørkeflue-

formularen i stedet.  

Mørkeflue-formular 
Skole: Dunkelmagi; Pris: 2 magipoint; Varighed: 15 minutter 

Fra troldfolkets tunge letter en spyflue, som flyver op til 30 meter bort og spionerer på lokationen. Når den 

har studeret området, set og overhørt hvad der foregår af vigtige ting, vender fluen tilbage til magikeren, 

lander på tungen og magikeren lærer, hvad fluen observerede. 

Effekt: Magikeren kan indhente op til en 15 minutters oplysninger fra en nærliggende lokation med fluens 

sanser.  

Fluen er synlig og kan angribes som en flue (forsvar 18, tærskel 1, sår 1), men den er lige så vanskelig at 

øjne og fange som en flue. Hvis fluen dræbes, kan den ikke rapportere sin oplysninger tilbage til magikeren. 

Aktivering: Når formularen aktiveres, foretages et magi-tjek mod sværhedsgrad 1. Hvis det er succesfuldt, 

er formularen aktiveret. For hvert trin 6, kan formularen påvirke en tilstødende lokation. Hvis tjekket fejler 

med 4 eller mindre, koster forsøget ikke et magipoint (eller evnepoint). Rulles en naturlig 1’er, erhverves et 

korruptionspoint. Rulles en ekstrem succes, koster formlen ikke magipoint (eller evnepoint). Hvis formlen 

fejler, er flyver fluen bort og bliver ikke set igen. 

Uanset om fluen flyver bort eller bliver dræbt, kan magikeren fortsat anvende formularen. 
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Appendiks: Nye magiske ting 

Krukke med svabeurt 
Svabeurt er en mørkegrøn urt med savtakkede blade, der frisk-plukkede dufter af sæbe. Kogt op i varmt 

vand forvandles den til en tyktflydende masse, der helbreder brand- og syreskader. Påført brandsår og 

syresår heler den livspoint for 3 livspoint-terninger. Krukken indeholder en portion. 

Helbredende skyggedrik  
Flasken indeholder en sødligt duftende begsort drik, som i lys er helt stivnet, og i mørke er flydende. 

Væsken har kun en magisk effekt, når den er flydende. Væsken helbreder livspoint svarende til 2 livspoint-

terninger, og den giver et fornyet resistenstjek mod sygdomme, gifte og toksiner. 

Troldegryde 
En lille smedejernsgryde med håndtag og stumpe ben, så den kan hænges over et ildsted eller placeres i 

gløderne i et bål. Troldegryder er smedet af troldekoner dybt under bjergene, og de rummer dyb trolddom. 

Alt kød tilberedt i gryden strækker sig til den dobbelte mængde. En gang om året kan gryden bringe en 

falden kriger til live ved at koge krigeren i gryden. 

Lilla skyggekrystal 
Krystallerne kommer i mange størrelser, men de skal være et par centimeter eller længere for at have en 

effekt. Hvis krystallerne udsættes for direkte sollys, opløses de. Krystallerne er kolde at røre ved, og de 

udsender en dæmpet summen. 

Hvis en krystal opløses i væske, transformeres væsken. Når den transformerede væske drikkes, kast 1t6 og 

tilpas resultatet efter væsketypen: Vand+0; øl og mjød+1; vin+4; trylledrik+5 (trylledrikke kombineret med 

krystal får en ny magisk effekt). En krystal er nok til en portion/flaske. 

Resultat Effekt 

1-3 Væsken renses for gifte og toksiner.  

4-5 Væsken renses for gifte og toksiner, og den har en bedøvende effekt. Den drikkende skal klare 
Resistens (udholdenhed; gift) 12 eller blive døsig. I de næste 1t4 timer vil vedkommende falde 
i søvn, når denne aktivt holdes vågen. 

6 Væsken renses for gifte og toksiner, og den får en helbredende effekt. Straks heles 3t6+3 
livspoint. 

7-9 Væsken transformerer karakteren. Håret bliver lilla, og vedkommende får +4 bonus på 
resistenstests mod gift, og vedkommende har 50% chance for at identificere om mad eller 
drikke er forgiftet ved at smage forsigtigt på det. 

10 Væsken transformerer karakteren. Øjnene skifter farve til lilla, som gløder i mørket. 
Vedkommende kan se om natten, som var der oplyst med et stearinlys. I komplet mørke kan 
vedkommende se varme ting som røde plamager og kolde ting som blå plamager. 

11 Væsken transformerer karakteren. Huden får et lilla skær. En tilfældig evne stiger med 2 
point. En tilfældig evne falder med 1 point. Effekten er permanent. 
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Appendiks: Nye monstre 

Jernbider-grævling 
Næsten dobbelt så store som almindelige grævlinge og med et frygteligt temperament er jernbider-

grævlinge nemme at genkende på deres forvoksede kæbeparti, som rummer et sæt skarpe metalgrå 

tænder. Jernbider-grævlinge er berygtede for at sprætte deres ofre op med deres skarpe tænder og 

derefter lade dem forbløve. 

• Forsvar 15; Tærskel 7; Sår 5, Resistens 14; Morale 12 (Iltert temperament 16); Angreb: bid+6, 

kløer+4; Skade 1t12+jernbid; 1t6 

Jernbid: Jernbiderens kæber flænser gennem byttet og dets rustning. Metalrustninger tager skade og 

mister et forsvarspoint (rustninger reduceret til 0 point er ødelagte; det tager 1 time i en smedje at 

reparere per point). Hvis angrebet gør 7 eller mere i skade, skal ofret vælge mellem at reducere rustningen 

med yderligere 2 point eller få flænset bugen op og forbløde for 1t6 point i slutningen af hver runde (kan 

heles med førstehjælpstest 16; et forsøg kan gøres hver runde). 

Goblin  
Små, hæslige monstre med sorte øjne, der gløder vagt rødt i dæmpet belysning. Grove træk, og et indædt 

had til dværge, som kun overgås af deres kujonske natur. Gobliner er ferme jægere, men de blændes let af 

sollys. 

• Forsvar 12; Tærskel 6; Sår 2; Resistens 11; Morale 10; Angreb: spyd+2; skade 1t6  

Nattejæger – Gobliner er ferme jægere, men deres øjne klarer sig dårligt i sollys. Gobliner har +4 på 

sporingstjek (eller giver deres ofre -4 på deres sløringsforsøg). I dagslys har gobliner -4 på sporing eller giver 

deres bytte +4 på sporingstjek. 

Hæmo-goblin 
Små, hæslige væsner hvis hud har en olieagtig overflade, der glinser fugtigt, og opsluger lys, og hvis øjne 

gløder dæmpet rødt i mørket. De bevæger sig ofte ved at kravle og smyge sig hen over overflader, og de er 

ferme til at klatre. De udviser en besynderlig nysgerrighed for deres omgivelser, og de har ikke en forståelse 

for, hvad der udgør levende væsner, hvorfor de uforvarende kommer til at lemlæste dem, og de er drevet 

af en stor sult. De bryder sig ikke om lys, og hvæser arrigt ad det. De er uden ord, indtil levende væsner 

begynder at tale til dem. 

Hæmo-gobliner adlyder gobliners ordrer. Gobliner bringer ofte mad til hæmo-gobliner og sikrer deres 

overlevelse, da hæmo-gobliner ikke er gode til at jage. 

• Forsvar 11; Tærskel 5; Sår 2, Resistens 11 (Dunkelmagi 15; lys-baserede angreb 9); Morale 10; 

Angreb: Skarpe fingernegle+3; Skade 1t4 

Sværm: Hvis mere end en hæmo-goblin angriber en person, begynder de at kravle op på modstanderen. 

Hæmo-goblinerne får fordel på deres angreb, og de kan ignorere modstanderens skjold, mens de klynger 

sig til ofret og angriber med deres skarpe tænder og bid (skaden er 1t6 i stedet for 1t4). Angreb fra allierede 

mod en sværm af hæmo-gobliner, der klynger sig til en modstander, er enten med ulempe for ikke at 

ramme ofret, eller angreb, som ikke rammer hæmo-goblinerne, rammer ofret for 1t4 skade. 
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Trolden kong Hurgeim 
Trolde er store og grimme væsner, og de er stærke nok til at flå et menneske i stykker, og kong Hurgeim er 

ingen undtagelse. Han er grådig og ondskabsfuld og sårbar over for smiger og bestikkelse. En gang for ikke 

så længe siden fandt han guldkronen og påtvang goblinerne til at adlyde sig. De blev hans håndlangere som 

erstatning for den bande, han mistede til soldaterne fra fæstningen, men han er nu mere trold end 

menneske, og hans prioriteter og intelligens har ændret sig. 

• Forsvar 11; Tærskel 14; Sår 6; Resistens 11 (Tykhudet: 16 mod fysiske angreb); Morale 11 

(tykpandet 15); Angreb: 2 klør+8; skade 1t8+3  

Ekstrem succes (18-20): Skarpe tænder: kong hurgeim supplerer sine klør med et hurtigt bid fra dens 

sygdomsbefængte tænder: +1t10 skade + betændelse (resistens (sygdom) 10 eller svækket for en dag 

(ulempe på alle aktiviteter) eller indtil helbredt).  

Trolde råder over to alternative angreb:  

Grib og sving: kong hurgeim griber modstanderen og svinger modstanderen ind i en anden person: 

angreb+8; skade 1t8+svinge ofret (angreb+6 og både ofret og målet tager 1t8 i skade)  

Fejende slag: kong hurgeim slynger en modstander gennem rummet med et mægtigt slag: angreb+8; skade 

1t8+6+kast (1t6+5m; modstanderen er omtumlet og har ulempe indtil slutningen af næste runde). 

Mose-dødning 
Det omvandrende lig af en person kommet af dage i en mose. Det gennemblødte lig drypper mosevand og 

stinker af rådne planter. Liget higer efter de levendes kropsvarme og er drevet af at tage varmen fra de 

levende. 

• Forsvar 13; Tærskel 7; Sår 3, Resistens 11 (Udød 18; Gennemblødt 18); Morale 12 (Dødning 19); 

Angreb: Kold berøring+6; Skade 1t6+kuldestrejf 

Gennemblødt: Mose-dødninge er så gennemblødte af vand, at ild- og varmebaserede angreb giver 

minimum skade. Frost- og kuldeangreb sløver dem, så de kun angriber hver anden runde. 

Korporlig dødning: dødningen er immun over sygdom, gift, sult og lignende angreb og effekter, som kun 

påvirker de levende. 

Kuldestrejf: Ofret afkøles kraftigt og begynder at ryste af kulde. Kulderystelserne giver ulempe på alle 

handlinger, indtil ofret har fået varmen igen. F.eks. ved at spendere 5 minutter foran et bål eller en halv 

time pakket ind i et lunt tæppe, kan varmen genvindes. 

Rinda 
Rinda er en magikerlærling drevet til vanvid af afgrundens hvisken. Hun er konsekvensen af, hvad der sker, 

hvis man lytter for længe til mørket. Hun er uvasket, afmagret og bleg efter at have levet alt for længe i 

hulerne på en diæt af mos, mosevand og ting, hun har fundet i grotterne. 

• Forsvar 10; Tærskel 5; Sår 2; Resistens 14; Morale 14 (vanvittig 18); Angreb: skarp sten; skade 1t4 
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Appendiks: Kort og skattekort 
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