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Hvad er det her for noget?
Ørkenvandringen er en novelle om stenalderflygtninge i en fantasy setting, der forsøger at
krydse en actionmættet ørken. Det er en farefuld færd, og de møder både banditter og monstre
og får udforsket ruiner undervejs. Alt dette skal I nå igennem på under to timer, men bare rolig,
det skal nok gå. Selvom I får lov til at komme lidt rundt i spilstil – spillerne får bl.a. lov til at sætte
scener og kan på den måde lave nogle interessante benspænd for dig som spilleder – er plottet
meget lige ud ad landevejen. Derudover er spilpersonerne virkelig ikke særligt dybe. De er
forhåbentlig fede, men i denne novelle går det ikke ud på at spille karakterspil.
Det er et klassisk og hurtigt giv den gas-scenarie, men det er ikke kun hjernedødt.
Novellen er politisk. Vores helte er flygtninge, og stammen som kollektiv vejer helt tydeligt
tungere end dens individer. Det er ikke skrevet for at præke, men hvis du som spilleder
overvejer dit eget forhold til politiske begreber såsom individ og flygtning og holder det in mente,
når du læser og spiller scenariet, er jeg overbevist om, at jeres spilgruppe kan tilføje det en ret
spændende dybde, som jeg glæder mig til at høre om bagefter.
Jeg har forsøgt at skrive en række forskellige referencer til bøger og film ind i scenariet, da det
er en sjov måde at udvide universet på ved at binde tråde til større fortællinger og på den måde
låne lidt awesome-hed. Du behøver ikke genkende dem alle, men leg med dem af dem, som du
synes giver mening, og fyld gerne flere på. Målet er at give jer en spændende tour de kickass
igennem et vildt fantasyunivers, der indeholder nogle af de problemstillinger, vi moderne
mennesker også bøvler med.
I har lidt under 2 timer. Bare rolig, det er masser af tid. I spiltest tog scenariet lidt under 1½
time. God fornøjelse.

#Stenalderfantasyaction
Historiens hovedpersoner er de sidste 12 individer fra et større nomadisk kvægfolk. De kommer
fra et steppeområde med både moser, små skove og større søer, men er blevet drevet væk af
en overnaturlig hersker (Den Gule Drot) og dens følgerne.
De er et stenalderfolk med værktøj og våben lavet af ben og sten. På stepperne boede de i
farvede skindtelte og red på urheste. De har mistet alt dette under deres flugt til ørkenen. Da vi
møder dem, er de til fods med få primitive redskaber, der ikke nødvendigvis er særligt brugbare i
ørkenen.
I ørkenen og i Ascalon er der en bronzealderkultur inspireret af nærorientalske oldtidskulturer i
Mesopotamien. De har altså bronzesværd og rider på kameler. De er fremmedartede og minder
måske lidt om forskellige mellemøstlige kulturer, som vi kender i dag. I scenerne, hvor de
optræder, har jeg forsøgt ikke at gøre dem til stereotypiske mellemøstlige, men mere
fantasy-artige. Du må meget gerne understøtte det i dit spillederi.
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De 4 stemmer og 12 hovedpersoner
Stammen består af 12 individer, som er en slags flydende hoved- og spilpersoner. Det er
meningen, at spillerne vælger en af hovedpersonerne fra stammen og spiller den, indtil den dør.
Udover de 12 spilpersoner, som spillerne kan vælge frit i blandt, får hver spiller en “stemme”,
nemlig den første, anden, tredje og sidste stemme. Stemmerne skal bruges, når scenariets
actionscener skal iscenesættes på skift. Der er fire rammefortællingsscener, hvor spillerne på
skift ert, den første stemme først, derefter den anden osv.

I starten af historien består stammen af:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Spydkæmperen Biju, der er halt og glad for søde sager
Mystikeren Darzaa, der engang var høvding, og som har magiske svampe
Udkigsposten Ferao, som er fuld af ungdommens nysgerrighed
Ynglingen Ikki, der måske er den smukkeste mand i verden
Stifinderen Chaki, der har en pisk af menneskehår
Vandbæreren Koo, der er blevet lidt langsom, efter han slog hovedet
Kvægdriveren Mysa, som holder mere af dyrene end af menneskene
Dræberen Thuu, der nok nyder lidt for meget at dræbe
Jægeren Ezza, som er sikker med sit spyd, men savner at fiske
Frugtsamleren Tonga, der elsker og savner smukke farver
Drengen Toomai, det eneste barn og derfor stammens håb
Ældsten Oo, som er ældst, klog og bitter

Det er en gruppe enkle personligheder med nogle ret klare håndtag, man kan spille på. Deres
interne relationer og indre overvejelser er med vilje ikke skrevet ud, da det ikke er spillets fokus.
Hjælp spillerne til at spille figurerne i overhalingsbanen med sømmet i bund.

Rejsen gennem ørkenen
Novellen foregår i Kitaras brutale ørken. En gruppe flygtninge er vores fortællings
hovedpersoner. Igennem dem og deres strabadser får vi fortalt afslutningen på stammens
historie.
12 overlevere drager ud under en nådesløs sol i håb om at finde asyl på den anden side af
ørkenen. Deres mål er bystaten Ascalon, som de kun har hørt om. Alt efter hvordan det går
vores helte, så dør de enten i forsøget på at krydse ørkenen, eller også slutter fortællingen før vi
får fortalt om de få asyl eller ej i Ascalon. Der findes ikke en entydigt lykkelig slutning på denne
historie.
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Der er fem kapitler i scenariet:
1.
2.
3.
4.
5.

Monstre og banditter
Svampeprofeten
Ruinerne af den første by
Storm og banditter
Dommen

Hvert kapitel består af en scene, der er et tilbageblik, hvor en spilperson rammesætter resten af
kapitlet, og en actionscene. Der er en uddybende scenegennemgang senere i scenariet, men
jeg løber kort hele handlingen i ørkenen igennem under afsnittet actionscener. Først skal vi dog
lige vende, hvad rammefortællingen går ud på.

Rammefortællingen
Vi starter og slutter novellen foran Ascalons bymur, hvor stammens repræsentant og udsending
(forgæves) forsøger at overbevise tre af byens embedsmænd om at give dem adgang. Det gør
stammens repræsentant ved at fortælle om stammens mod og værdighed i forbindelse med fire
episoder fra deres rejse gennem ørkenen.
De fire spillere skiftes til at spille stammens udsendte, som fortæller og rammesætter
episoderne, men selve episoderne vil blive spillet som actionpakket terningekastende rollespil.
På hver spilperson er der angivet, hvilken rammefortælingsscene, hun skal spille. Fx står der
“Du skal fortælle om, da I kom til en profets farverige oaselejr” på den anden stemmes ark.
Det betyder, at anden rammefortællingsscene skal slutte med, at spilleren skal begynde
fortællingen om, hvordan de kom til denne profets oaselejr, om hvordan den var farverig – var
det teltene, som var farverige, eller var også dyr og mennesker malet? Og evt. også noget om
hvorvidt de blev modtaget godt eller dårligt.
På et passende tidspunkt overtager du, som spilleder, fortællingen, og I udspiller actionscenen
som angivet i scenegennemgangen.

Actionscener
Der er som sagt fire actionscener i novellen, en til hvert kapitel.
I Monstre og banditter bliver stammen udsat for vilde dyr og røvere i starten af ørkenen.
Røverne, der først hjælper vores hovedpersoner i deres kamp med de vilde dyr, er tydeligvis
soldater, der skjuler deres våbenmærker og tilhørsforhold.
Senere, i Svampeprofeten, efter at havde kæmpet sig igennem ørkenens sandmasser,
kommer de til en farverig oase. Her støder de på en gal profet med en endnu galere
tilhængerskare og et meget mærkelig svampemonster/-guddom. Efter et ritual med et kar

4

begynder der at vokse svampe ud af tilhængernes kropsåbninger. Stammen må flygte fra
oasen.
Runierne af den første by handler om, at stammen finder ruinerne af oldtidsbyen Erech. Midt
ude i ørkenen søger de ly i et forbudt og forbandet sted. Her bliver de jagtet af udøde ned under
ruinerne. Under jorden er der ældgamle maskiner og skatte bevogtet af urmennesker og deres
trolddom.
I Storm og banditter kan vores hovedpersoner se endemålet Ascalon i det fjerne, men bliver
overrasket af en magisk sandstorm og dens ophav. Det viser sig at sandstormen bliver skabt af
en skikkelse med en gylden tyremaske, og ham skal man helst ikke skal stå i vejen for. Når
tyremaskeskikkelsen er væk, møder stammens rest de samme røvere som i første actionscene,
men denne gang kan man se en kimær (Ascalons byvåben) på deres skjolde.
Sidst spiller vi Dommen, hvor scenariet slutter lige inden Ascalons embedsmænds afløser
deres afgørelse omkring asyl. Vi får altså ikke fortalt om stammen bliver lukket ind i Ascalon
eller ej.

Hvad, hvis de dør?
I det her scenarie kan både enkelte spilpersoner og hele stammen dø.
Hvis en spilperson dør, så sørger man over vedkommende og vælger et nyt stammemedlem at
spille. Ift. rammefortællingen kan det betyde, at en spilperson, der dør, godt kan have været
stammens udsendte i en rammefortællingsscene, som man allerede har spillet, hvilket er noget
rod, da rammenfortællingen udspiller sig efter rejsen gennem ørkenen.
Det er derfor, hver rammefortællingsscene starter med “Stammens udsending taler med [din
spilpersonsnavn]’s stemme og fortæller om dengang …” Stammen er sammentømret, og en
hvilken som helst af stammens 12 individer kan tale med en hvilken som helst af de andres
stemme.
Hvis alle i stammen dør, eller spillerne løber tør for deres fælles vand og blod, repræsenteret
ved blå og røde terninger, så går hele stammen til. Hvis det sker, så fortæl i fællesskab, hvor
den eller de sidste overlevende bruger deres sidste livskraft på et drømmesyn, hvor de kom
igennem ørken og blev lukket ind i Ascalons sikkerhed. De foregående rammescener var blot
en del af denne fantasi.
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Når I skal slå terninger
For at spille scenariet skal I bruge 12 blå d6’er, en god håndfuld røde d8’er og 4 d12 i neutrale
farver. På Fastaval tager jeg terninger med som I kan bruge.
I skal bruge terningerne når stammen forsøger at overleve i ørkenen. En spiller kaster terninger
for at se, om det lykkes at overleve. For hver drabelig situation er der altid kun en, der slår
terninger.
Før spilleren slår terninger, skal spilleren altid beskrive situationen, og hvad hendes spilperson
gør.

Slå terninger og kom videre!
Ørkenens udfordringer er meget in your face og noget stammen bliver nødt til at reagere på. Det
kan være en krigerisk menneskeædende bille, voldelige røvere eller fanatiske svampetilbedere,
som skal nedkæmpes, flygtes fra eller tales til ro (ofte det første). Det gøres ved, at en spiller
slår et terningeslag, som afgør, om udfordringen overvindes eller ej.
Begge dele har konsekvenser. Hvis det lykkes, mister stammen ressourcer, hvis det ikke lykkes,
mister stammen lidt færre ressourcer, og en fra stammen dør. Der er flere detaljer om det i
næste afsnit.
Når en spiller har kastet med terninger, og udfordringen er afgjort, er det vigtigt at komme videre
i historien. Efter billen har dræbt Biju, æder den hende, og resten af stammen kan flygte.
Røverne forlader vores helte, når de har taget Ikki med, osv. Bliv ikke hængende ved den
samme udfordring. Vi slår ikke to gange for den samme udfordring, for ørkenen venter ikke.

Slaget
For at klare en udfordring, skal man slå 4 eller derover på mindst 3 terninger. Alle udfordringer i
ørkenen har samme sværhedsgrad.

Stammen har en pulje terninger af blå d6’er og røde d8’er. De repræsenterer stammens forråd
af vand og blod, mere om det i afsnittet: Vand og blod. Det er primært disse terninger, man slår
med.
Hvis slaget lykkes, får spilleren lov til at beskrive, hvordan det lykkes.
Hvis man fejler slaget, altså ikke slår 3 succeser, så er der en fra stammen, som dør. Den, der
kaster terningerne, vælger hvem, der dør, og fortæller, hvordan det sker. Det behøver altså ikke
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være den, der slår slaget, som dør, og det må gerne være et stammemedlem, der ikke rigtig har
været i spil endnu.
Når en fra stammen dør, bliver der lagt en rød d8 til fællespuljen.
Man mister løbende terninger efter hvert slag. Ligegyldigt om slaget lykkedes eller fejlede, skal
alle blå og røde terninger, der var succeser, fjernes fra stammens fællespulje.

Eksempel
En gruppe røvere har passet stammen op, og Biju vil true dem til at forsvinde og lade stammen
være i fred. Bijus spiller, Maiken, tager 7 blå d6-terninger og beskriver, hvordan Biju puster sig
op.
Hun slår 2, 2, 2, 3, 3, 4 og 6.
Altså 2 succeser. Røverne er ikke imponerede, og mødet resulterer i, at en fra stammen dør!
Maiken vælger, at det er Biju, der bliver dræbt, og beskriver, hvordan røvere rider den stakkels
spydkæmper ned og hugger hende gentagne gange med deres funklende bronzesværd.
Maiken fjerner 2 blå terninger fra den fælles pulje (de to succeser), men lægger også en rød d8
til og vælger en ny spilperson fra stammen, fordi Biju døde. Maiken vælger stifinderen Chaki
som sin nye spilperson.

“Det, du tog med”
Hver spilperson har noget, hun tog med. Når man bruger denne ting, må man lægge en d12’er
til puljen af terninger, man slår. Det skal give mening, at man bruger tingen, så hvis man fx har
et fuglenet og skal lave et bål (hvor man ikke brænder nettet af), kræver det en forklaring fra
spilleren, der vil bruge sit net. Hvis man har et spyd og vil stikke en bandit, er det mere
selvforklarende.
4 eller højere på d12'eren er en succes. D12'eren kan tilføjes igen til et senere rul, hvis tingen kan
bruges igen, og forsvinder således ikke på samme måde som de andre terninger.

Til gengæld får man et mærke, hvis man slår 9 eller højere på ens d12. Mærkerne er sår eller
noget andet, der bliver ødelagt ved spilpersonen. De potentielle mærker er individuelle og
angivet på spilpersonernes karakterark.

Eksempel
En messende religiøs ørkenløber med svampehud vil gribe Chaki og et par andre fra stammen.
Chaki vil give svampebob én på munden, og Chakis spiller Rolf tager 6 blå d6-terninger og en
d12, fordi hun beskriver, hvordan Chaki bruger sin pisk til at uddele smerte til ørkenløberen.
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Hun slår godt: 2, 3, 4, 4, 5, 6 og 9 på d12’eren. Chaki pisker sin fjende helt i stykker, hvilket Rolf
beskriver med dejlig mange blodige detaljer. Maiken får det helt dårligt, siger hun med et smil.
Rolf tager de fire d6’ere som slog 4+ ud af puljen. Beholder d12’eren, men får et mærke. Der er
angivet to mulige mærker på Chakis karakterark: Enten brækker Chaki nogle knogler, eller også
går pisken i stykker. Rolf vil gerne beholde pisken, så han beskriver, hvordan Chaki brækker en
række knogler i venstre hånd i kampens hede.

Vand og blod
De blå d6-terninger repræsenterer stammens vand, som de har i drikkeskind og krukker.
De røde d8-terninger repræsenterer stammens blod. Stammen starter uden blod-terninger, men
får en rød terning for hvert stammemedlem, der omkommer undervejs.
Alle disse er stammens fælles ressourcer, og hvis de bliver opbrugt, så dør hele stammen. De
starter med 12 blå terninger og kan principielt opnå 11 røde terninger, hvilket dog er
usandsynligt.
Undervejs i scenariet får spillerne mulighed for at skaffe mere vand. Det er ikke fast angivet,
hvor meget vand de finder, når de finder vand, da det er et håndtag, du som spilleder kan skrue
på i forhold til at holde presset og spændingsniveauet oppe. Jeg gav dem omkring 6-8 blå
terninger ad gangen, men det handler jo om, hvor mange terninger de bruger per slag.
Prøv dig frem, men som generel regel skal stammen have mindst 6 blå terninger undervejs i
scenariet, så de har 50% chance for at klare en udfordring. Hver scene har omkring 4 udfordringer.
De må gerne finde vand undervejs i en scene, hvis der er behov, og det passer ind i
fortællingen.
Hen imod slutningen af scenariet er det helt ok, hvis stammen ender med at løbe tør for vand og
blod, så her må du gerne holde igen med at give dem flere blå terninger.

Drikker de blod?
Måske drikker stammen blodet fra deres afdøde, måske får de bare ekstra energi af hævnen og
vreden. Det er op til dig og spillerne.
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Scenegennemgang
Der er 9 scener i dette scenarie. 4 i rammefortælingen, hvor spillerne en efter en er på og
introducerer den næste scene. Disse foregår alle i den samme stenbygning uden for Ascalons
bymur.
Scenerne mellem rammefortællings scener er de 4 actionscener. De består hver af op til 4
udfordringer, hvor der skal rulle terninger og evt. hoveder.
Scenariet ender med, at stammen ikke bliver lukket ind i byen. Altså medmindre alle i stammen
dør, altså løber tør for blå d6 og røde d8 terninger, så forestiller de sig, at de ville få asyl, men
reelt dør de af tørst i ørken.
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1. Monstre og banditter
Første rammefortællingsscene
Det er en varm morgen i en stor grå stenbygning lige udenfor Ascalons bymur. Det er her i
denne bygning, at ørkenløberne og andre asylansøgerne taler deres sag, når de når Ascalons
mure. Det er i denne bygning, hvor byens tre maskebærende embedsmænd lytter til og træffer
afgørelse i de mange flygtninges ansøgninger.
Den trykkende varme gør, at stammens udsendte sveder og er helt tung i kroppen. Stammens
udsendte har aldrig været i en bygning af sten før og denne her er større end selv de største
naturgrotter i bjergene på kanten af stepperne.
Udenfor stenbygningen er der endnu varmere. I skyggen af bymuren føles denne stenbygning
lille og ubetydelig.
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Det første møde med ørkenen og dens monstre
Den spiller, som er den første stemme, er den eneste deltager i scenen og skal sætte den første
actionscene. Spilpersonen står i en kæmpe hal og taler til Ascalons tre embesmænd, der er hhv.
iført en gedemaske, en løvemaske og en dragemaske. Tilsammen udgører de symbolsk en
kimære, som er Ascalons byvåben.
Det er en dialog, og disse embedsmænd spørger vidende ind til fortællingen på
steppestammernes, altså spilpersonernes, modersmål. Spilleren skal digte på ret bar bund, så
brug embedsmændenes spørgsmål til at hjælpe og rammesætte spillerens fortælling.
Embedskvinden med gedemasken spørger ind til spilpersonens oplevelse af ørkenen.
Følselsen af varmen, tørken og en tung gang i det tunge sand.
Hun spørger også spilpersonen om en af de første nætter:
●
●
●
●
●

Lavede I ild?
Hvilke lyde hørte I ude i natten?
Hvem gik ud i natten og forlod resten af stammen?
Hvorfor gjorde de det?
Og hvilke vanvittige ørkenmonstre mødte de?

Klip hårdt til første actionscene.

Første actionscene
Der gror små tørre buske mellem store golde områder med sorte lavasten på det første stykke
mellem stepperne og ørkenen. Jo længere man kommer, desto færre sten og buske. Efter en
håndfuld dages vandring går det op for en af dem, at det er længe siden, de sidst så andet end
sand og bakker af mere sand. Sand og sol. Så er man i ørkenen.
Byg videre på den første stemmes fortælling. Start ude i natten med konfrontationen mellem
(evt. nogen fra) stammen og ørkenmonstre.

Udfordring: Monstre i ørkennatten
Vores helte er nødt til at forsvare sig imod en flok vilddyr. En af spillerne slår terninger. Tre
succeser, eller nogen dør.
Hvis den første stemme ikke allerede har defineret hvilke monstre, der er ude i natten, så kunne
det være kødædende kæmpebiller, der pga. af solen gemmer sig i sandet om dagen og jager
om natten. I så fald kommer de op af sandet med deres knivskarpe billemunde åbne for
business.
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Efter første udfordring må eventuelle overlevende gerne få lov til at flygte fra monstrene tilbage
til resten af stammen.

Udfordring: Flugt og holde stand
Lidt væk fra lejren er der et stort rødt klippeplateau. Det er et godt sted at holde stand.
Alt efter hvordan første scene falder ud og stemningen ved bordet, så lad evt. vores helte slå for
at nå hen til klippeplateauet, uden at nogen bliver hapset og dør undervejs. Husk at I slår ikke
for, om de når derhen, men for, hvad det koster.
Monstrene angriber, enten ved klippen eller et andet sted, stammen vælger at tage kampen. Slå
for om der dør nogen i det første angreb. Samtidig ser en af spilpersonerne, gerne en
spejdertype a la Ferao, Chaki eller Ezza, kamelrytterne i den stjerneoplyste horisont.

Udfordring: Redning med en træls agenda
Netop som kampene er værst, ankommer rytterne og angriber monstrene med deres kastespyd
og bronzesværd. Det er en gruppe på seks kvindelige krigere i læderrusninger, spidse
bronzehjelme og røde solskoldede ansigter. Deres skjolde er belagt med dyrehuder, så man
ikke kan se evt. påmalede våbenskjold. Badass.
De får hurtigt sendt ørkenmonstrene på flugt. Men derefter indikerer de, at de ønsker betaling.
De ønsker en fra stammen. Om de får det eller ej, kommer an på et terningeslag. Spillerne skal
dog først finde ud af, hvad de slår for.
Forsøger stammen at forhandle og fx dele noget af deres vand og mad? Eller går de til angreb
på krigerne?

Vand?
Efter denne konflikt kan stammen få nogle blå d6’ere. Enten hvis de nedkæmper
bandit-redningsmændene (mange) eller også kan de evt. tage kødet (og blodet) fra døde
ørkenmonstre (færre).
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2. Svampeprofeten
Anden rammefortællingsscene
Tilbage i den grå stenbygning foran Ascalons mure har de tre embedsmænd lyttet. Det er blevet
formiddag og derfor endnu varmere. De tre embedsmænd taler sammen på deres eget syngede
sprog. De diskutere og vurderer tydeligvis stammens handlinger ud fra bystatens moral.
De virker ikke synderlig tilfredse med første fortælling.

Oasen med de mange farverige telte
Da embedsmændene er kommet sig over den værste skuffelse, vil især den med løvemasken
gerne høre om den oase, stammen fandt på deres rejse over Kitaras sand.
Nu er det den næste spillers tur. Det er hende med den anden stemme, som i rollen af den
spilperson, hun spiller efter første actionscene, skal beskrive, hvordan de først så, efterhånden
kom tættere på og til sidst blev modtaget i oasen med de mange farverige telte.
Hvis spilleren ikke af sig selv giver den gas, kan løvemasken spørge:
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●
●
●
●
●
●

Hvordan havde I det, op til I så oasen?
Hvem så først oasen?
Hvilke farver var teltene?
Hvor stor var den?
Hvad var det første, du bed mærke i, da I kom ind blandt teltene?
Hvem introducerede jer for lejrens profet og hvordan?

Når du har nok detaljer, og spilleren har fået lov til at digte løs, så klip over til actionscenen.

Anden actionscene
Efter en række knastørre og benhårde dage i ørkenen, hvor alt ligner hinanden, og stammen
helt sikkert mere end en gang er blevet slået ud af kurs, kun for at opdage at de i flere dage er
gået i ring, ser en fra stammen en farverig teltlejr i en frodig oase.
Det er ikke Ascalon, men måske kan stammen finde fred og frelse her? (Det kan de selvfølgelig
ikke).
Nede i lejren, i larmen og livet blandt farverige telte, legende børn og drøvtyggende husdyr,
bliver stammen mødt af venlige nomadefamilier, der forsøger at byde dem velkommen på
mange forskellige sprog, som stammen ikke taler eller forstår. Vores helte forstår dog én ting,
nemlig at smilende glade mennesker fører stammen venligt og bestemt ind lejrens største og
flotteste telt.
Hvis spilpersonerne er vågne, kan de måske napse lidt vand eller mad på vej ind i teltet (en blå
d6 eller to).

Udfordring: Drik!
Teltet er proppet med mennesker, der lugter og fylder. De står alle og kigger op imod en lille
scene, hvor en halvnøgen kvinde med et hav af primitive blå og røde tatoveringer står og
råbeprædiker. Bag hende står en stor skikkelse indhyllet og skjult i en farverig kutte, der savler
ned i et stort kar.
Kort efter går karret rund i menigheden, og flokken drikker af dets gule ildelugtende væske. Da
det kommer til den første spilperson, giver sidemanden, en lyshåret brednæset fyr, der lige har
drukket af karret og nu har fråde om munden, det videre med et sygt smil. Længere inde i teltet,
hvor de første, der drak, befinder sig, er folk begyndt at falde om i spasmer.
Hvis spilpersonen ikke drikker, trækker den brednæsede sidemand sin kniv og vil slås. Slå!
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Udfordring: Ud af teltet!
Der vokser svampe ud af tilhængere, som drak og faldt. Lynhurtigt skyder der lange hvidgule
stilke ud af alle ansigtsåbninger.
Samtidig smider den store fyr på scenen sin kutte og afslører en grotesk og halvopløst deform
menneskelig figur under stoffet. Den brøler svampesporer ud over forsamlingen, der kaster sig
over stammen.
Det kræver et terningeslag at komme ud af teltet. De skal nok komme ud, men dør der en
undervejs?

Udfordring: Den vilde jagt gennem oasen
Selvom vores venner kommer ud af teltet, har svampetilbederne ikke uden videre i sinde at lade
dem slippe ustraffet fra at ødelægge deres ritual. De bliver jagtet af oasens indbyggere og evt.
en håndfuld svampezombies.
Oasen er en teltlejr, så med lidt held og god vilje kan man godt løbe gennem telte og bålsteder,
men lad kvæg, småfolk og andet komme i vejen.

Bonusudfordringer
Lad evt. spillerne slå for, om de kan få grebet noget vand eller proviant på vej ud af lejren – især
hvis de selv kommer på at spørge om det.
Og hvis de er rigtig glade for at slå terninger (og har lidt for mange i deres pulje), er I velkomne
til at uddybe med flere udfordringer eller initiativer på vej ud af lejren.
De kunne fx slå for:
● At sætte ild på det store telt/lejren
● At nedkæmpe en flok ulveagtige vagthunde på vej ud
● At skulle igennem lejrens fælleskøkken, hvor vrede kokke steger okser over kæmpebål
● At skulle løbe gennem et område, hvor lejrboerne farver tøj i kæmpekar med stærkt
farvet og giftig væske
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3. Ruinerne af Den Første By
Tredje rammefortællingsscene
I bygningen uden for Ascalon venter stammens udsendte. Embedsmændene har holdt en lang
middagspause på flere timer.

Ruinerne af Erech
Ud på eftermiddagen kommer embedsmændene endnu mere gnavne tilbage. Bag
dragemasken gemmer sig en dyb mandestemme, der formfuldendt spørger ind til den videre
færd under ørkenens grusomme sol.
Her er det spilleren med den tredje stemme og hendes rolle, som skal digte, hvordan stammen
stødte på Erechs sidste sten.
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Manden med dragemasken vil gerne vide:
●
●
●
●

Hvordan og hvem opdagede ruinerne?
Hvordan så de ud? Var det toppen af de høje templer og tårne, der var blæst fri af
sandet, eller var endnu mere tydeligt?
Hvor ødelagte var de ældgamle bygninger?
Hvordan kom I ind i ruinerne?

Klip gerne hurtigt over til actionscenen.

Tredje actionscene
Det er sen eftermiddag, og når solen går ned, bliver det rigtig koldt i ørkenen. Ruinerne kan give
ly. Der har må have været kamp ved indgangen i fordums tid, for der ligger efterladte
menneskeknogler.
En fra stammen kan høre vand, der løber længere nede i ruinernes gange. Ganske rigtigt, for
enden af gangen er der en gammel ødelagt, men smukt udformet, vandpost hugget ind i
væggen, og ud af den løber der en lille stråle krystalklart vand. Masser af d6’ere!
Imens stammen fylder vandskind, er der blevet helt mørkt udenfor, og den mest nervøse fra
stammen hører raslen af knogler. Lyden kommer fra indgangen.

Udfordring: Skeletter i natten
Der er mange skeletter ved indgangen, og de kaster sig over den nærmeste med deres lange
brungule knoglehænder. De skal simpelthen slå for at redde dette stammemedlem tilbage til
resten af flokken.
Vores helte står ved vandposten i en gang, der ikke fører videre. Der er en skelethorde mellem
dem og udgangen.

Udfordring: Flugt!
Der er ingen let udvej. Vores helte må kæmpe imod skeletterne. Slå for om nogen dør i denne
kamp. Når kampen er allermest intens, bryder gulvet sammen under stammen og skeletterne,
og de falder langt ned.
Spilpersonerne behøver ikke kæmpe, hvis spillerne finder på noget andet. Det kunne fx være at
søge efter hemmelige døre eller bryde afløbet fra vandposten op og gøre hullet større. Beløn
spillernes kreativitet og lad dem slå for selv ret tossede forslag. Hvis slaget ikke lykkes, er der
en som ikke komme med ud.

17

Resultatet er dog det samme, et gulv der forsvinder under dem, en hemmelig dør eller et
forstørret afløb, alle ender i et voldsomt dybt fald.

Udfordring: Faldet
Slå terninger. Hvis nogen har ideer til, hvordan de kan afbøde faldet, så lad vedkommende slå.
Ellers lad det være tilfældigt, hvem der slår.
Ellers kommer de til sig selv på bunden af verden mellem jord, sten og evt. skeletter (hvad end
det var for en mørk magi, som animerede dem, så er den ophørt hernede). Alt efter hvor mange
terninger de har slået, og hvad resultatet er, så kan der både gå vand og menneskeliv til i faldet.

På bunden af verden
Stammen kommer til sig selv i en mørk og meget stor gang med højere til loftet, end de kan
fornemme. Der er så mørkt, at de ikke kan se andet end et lys længere henne ad gangen.
Luften er tør og hengemt.

Udfordring: De førstes maskinpark
Lyset stammer fra en kæmpe bål- og fakkeloplyst klippehal fyldt med store grå rørlignede
konstruktioner med mærkelige sorte hjul og udvoksninger. Det er en slags forlængst slukkede
turbiner, men den beskrivelse ville ikke sige vores stenaldervenner noget.
Rundt om og op ad turbinerne har et større folkefærd af små rynkede, blålige neandertalere
bosat sig. De spiser svampe og mug ved deres små bål, mens livet går sin gang i ly af fortidens
storhed.
Og de er ikke venligt stemt over for indtrængende fremmede, men hvis stammen ikke starter en
kamp, kan neandertalerne godt tales ned med fagter og gaver. Ligegyldigt om det kommer til
slåskamp eller forhandlinger, skal der slås terninger.
Udfaldet bliver, at stammen enten bliver fulgt eller jaget ud af hulesystemet.

Udfordring: Skatkammeret
Hvis de bliver fulgt ud, så lad dem komme forbi et rigt skat-/gravkammer med smukt glas og
guldhjelme, skjolde og håndvåben. En af vores helte må godt må rulle for at napse noget guld
med risiko for at udløse fælder (pile, der bliver skudt ud af væggen) og vække deres
urmenneskeværters vrede.
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Hvis de bliver jaget ud, vil de være under et større tidspres, neandertalerne er i hælene på dem,
og der er stadig fælder.
Guldet kan ikke ikke som sådan noget spilteknisk, men du kan evt. lade dem betale sig ud af en
konflikt med banditterne i næste kapitel. Det er heller ikke utænkeligt, at der er endnu en
funktionel vandpost i skatkammeret, hvis stammen er langt nede på ressourcer.
Efter skatkammeret følger de en gang op og ud i ørkenen under en hård formiddagssol. Langt
fra ruinerne.
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4. Storm og banditter
Sidste rammefortællingsscene
Det er blevet aften, og tjenestefolk tænder fakler i den nu dunkle grå bygning uden for Ascalons
mure. Det er endnu ikke blevet rigtig koldt, for varmen hænger stadig i murene, men det bliver
det, inden vi er færdige.

Storm og himmeltyren
Embedsmanden med gedemasken tager igen teten i interviewet. Det er tid til at fortælle om de
sidste udfordringer. Dem, de mødte ikke mere end et par dagsrejser fra deres mål, selve
Ascalon.
Her er det spilleren med den sidste stemme, som (igennem sin rolle) skal fortælle om at se
målet i det fjerne og om, hvordan stammen blev overrasket i en sandstorm.
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Embedskvinden vil gerne vide:
●
●
●
●

Hvem så i horisonten Ascalon først?
Hvordan reagerede stammen på det?
Hvordan, og hvem, opdagedes sandstormen?
Stammens udsendte må meget gerne beskrive denne storm i detajler

Når der er nok detaljer på, så klip til actionscenen.

Sidste actionscene
De er ikke længere væk fra deres mål, end at de kan se bjerget, som Ascalon er bygget op ad.
De er endnu for langt væk til at kunne se de mange flygtninge og ørkenløbere, der har slået lejr
uden for byen, mens de venter på at få deres sag hørt. Men hvis de kniber øjnene i og virkelig
anstrenger sig, ville de også kunne se de massive bymure. Eller det ville de kunne, hvis det ikke
var for alt det sand, vinden blæser ind i deres alt for prøvede ansigter.

Udfordring: Finde ly for sandstormen
Det er en brutal sandstorm. Først og fremmest må stammen finde noget at gemme sig bag. Evt.
ly. Evt. bare holde ud.
Der skal slås et terningeslag, og nogen kan forsvinde eller gå til i sandet.

Udfordring: Himmeltyren
Med ét, da vinden er allerværst, kommer der pludselig ro på stormen. Eller det vil sige, stammen
opdager, at de er fanget midt inde i stormen. Der er blæst hele vejen rundt om dem, og få meter
fra dem står en høj gylden skikkelse med en gylden tyremaske. Ud af munden på tyremasken
blæser skikkelsen sandkorn ud med så voldsom kraft, at det skubber mere sand op og danner
sandstormen, når kornene rammer økenen.
Da de ser skikkelsen, ser den også dem, og tyremasken kigger vredt over på stammen. De må
enten forsøge at kæmpe eller gemme sig. Begge dele kan være fatale.
Hvis de kæmper, får de ikke dræbt skikkelsen, men de kan godt sende den på flugt. Hvis de
gemmer sig, og det lykkes, drager skikkelsen hurtigt videre. Hvis det ikke lykkes, så vil et drab
eller offer formilde Himmeltyren. Den vil stoppe med at udspy sandkorn og gå fredeligt ud i
ørkenen i den modsatte retning af Ascalon.
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Udfordring: Kamelrytterne igen
Kort efter at Himmeltyren er forsvundet, er der noget, som rører sig i den nærmeste sandbanke.
Op af sandet kommer de 6 kamelryttere fra tidligere. De har fået sat glatte bronzemasker på
deres spidsehjelme, og kamelerne har de mistet. Deres skjoldes våbenmærker er blottede (før
havde de læderstykker over dem). Våbenmærkerne er en krigerisk kimære. Stammen ved det
ikke endnu, men det er Ascalons byvåben.
Hvis de er hurtige og stadigvæk vrede på banditterne fra deres første møde i kapitel 1, så
angriber stammen måske banditterne, mens de stadigvæk er halvt fanget i sandet. Lad
terningerne afgøre, om stammen får sin hævn, hvorefter de kan gå det sidste stykke til Ascalon
med blodige benknive.
Hvis stammen lader banditterne komme fri fra sandet og måske endda ligefrem hjælper dem fri,
vil banditterne være venligt stemt. De er stadigvæk grådige, så hvis stammen har fået nogle
guld- og glasskatte med fra foregående kapitel, vil de være meget interesseret i dem, men de vil
ikke ligefrem slås og røve vores helte. Ikke så tæt på Ascalon.
TIl gengæld vil de for nogle skatte eller noget overtalelse (et terningeslag) gerne følge stammen
til Ascalon og vise dem hen til den store ansøgningsbygning ved murene i lyset af en opgående
ørkensol.
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5. Dommen
Rammefortællingen lukkes
Det er nat. Det er koldt. Historierne er fortalt, og embedsmændene skal til at afsige deres dom.
Embedskvinden med gedemasken siger:
"Fremmede - vi er nået frem til en afgørelse!"
Og her stopper scenariet. Måske er stammen blevet afvist og kan forsøge at gå sydpå til den
næste bystat og igen skulle overleve Kitaras Ørken. Eller også bliver de lukket ind i Ascalon og
kan forsøge at overleve i bystatens rå gader.
Her i kulden og mørket slutter stammens historie med en uvis og usikker fremtid.
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Hvis stammen går til i ørkenen
Hvis stammens terningepulje løber tør, dør stammen. Sandsynligheden er ikke særlig stor, da
stammepuljen får en d8, når en fra stammen dør, men hvis terningepuljen løber ud, skal den
følgende scene spilles.
Stammen har klaret den sidste udfordring, uden at nogen dør (for så ville der være en rød
terning i puljen). Ørkenen er varm, sandet er brændende og solen ligefrem håner vores
spilpersoner, imens de går til af tørst.
De har ikke nået Ascalon og vil aldrig nå Ascalon, men de sidste her til at død forestiller sig
processen, hvor de fortæller til de maskeklædte embedsmænd. De forestiller sig, hvordan de
historier, I har udspillet, men også flere andre, overbeviste embedsmændene om, at stammen
selvfølgelig skal lukkes ind i staden for enden af ørkenen. Det næstsidste billede er stammen
(alle 12) som går ind ad Ascalons port og så et klip til en gold og død ørken.
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Opslagsliste
Jeg har samlet de vigtigste navne og begreber i denne liste:
Ascalon: Bystat, hvor vores helte søger asyl.
Den Første By, Erech: Ruin i ørkenen. Ascalonerne menes at stamme herfra.
Den Gule Drot: Ond og mystisk hersker, der indtog vores hovedpersoners hjemland og dermed
drev dem på flugt.
Embedsmændene: De tre embedsmænd, som stammens udsendte fremlægger deres sag for.
De er iført masker. Hhv. en gedemaske (hun), en løvemaske (ikke-kønnet) og en dragemaske
(han).
Kimære: Ascalons byvåben og et fabeldyr, der har kropsdele fra løve, ged og drage.
Kitaras Ørken: Navnet på ørkenen.
Stammen: Vores hovedpersoner.
Stepperne: Hvor de er fra.

Når I skal rulle terninger
Reglerne i stikord - Din version:
Fælles pulje af vand og mad:
- Blå d6’er og evt. røde d8’ere
- Man klarer med tre succer; en succes er 4+
- Succes-terninger bliver fjernet fra puljen efter slaget
- Under tre succer, så er der nogen, som dør
- Nogen, som dør = En rød d8 til puljen
- Tom pujle = Alle går til i ørkenen
- De kan, hvis du synes, skaffe mad og vand (d6’ere) i ørkenen i løbet af scenariet
Det, man tog med:
- Slå en ekstra d12’er
- Ved 4+ = Tæller med til succeser, men bliver ikke fjernet
- Ved 9+ = Giver et mærke foruden succes.
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Når I skal rulle terninger
(Handout til spillerne)
Jeres spilleder skal nok forklare jer reglerne, men her er nogle stikord.
Fælles pulje af vand og mad:
- Blå d6’er og evt. røde d8’ere
- Vi klarer med tre succeser; en succes er 4+
- Succes-terninger bliver fjernet fra puljen efter slaget
- Under tre succeser, så er der nogen, som dør
- Nogen, som dør = En rød d8 til puljen
- Tom pujle = Alle går til i ørkenen
- I skaffer mad og vand (d6’ere) i ørkenen i løbet af scenariet
Det, du tog med:
- Slå en ekstra d12’er
- Ved 4+ = Tæller med til succeser, men bliver ikke fjernet
- Ved 9+ = Giver et mærke foruden succes.
Husk at beskrive hvad din spilperson gør, og hvad der sker, på en fed måde!
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Når I skal rulle terninger
(Handout til spillerne)
Jeres spilleder skal nok forklare jer reglerne, men her er nogle stikord.
Fælles pulje af vand og mad:
- Blå d6’er og evt. røde d8’ere
- Vi klarer med tre succeser; en succes er 4+
- Succes-terninger bliver fjernet fra puljen efter slaget
- Under tre succeser, så er der nogen, som dør
- Nogen, som dør = En rød d8 til puljen
- Tom pujle = Alle går til i ørkenen
- I skaffer mad og vand (d6’ere) i ørkenen i løbet af scenariet
Det, du tog med:
- Slå en ekstra d12’er
- Ved 4+ = Tæller med til succeser, men bliver ikke fjernet
- Ved 9+ = Giver et mærke foruden succes.
Husk at beskrive hvad din spilperson gør, og hvad der sker, på en fed måde!
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