Der er en portal

Alle byens

til Dødsriget under

indbyggere er

kirkegården

smittet med pesten

Pesten forvandler mennesker til mutanter.
Hurtigere end noget
man har set før

Byens indbyggere er
under alle omstæn-

Pesten smitter fra

digheder fortabt. De er

menneske til menneske

Kaoshæren ligeglad

eller bliver snart

på grund af meteorens

med guld. De er kun

mutanter og vil drage af

tilstedeværelse på

ude efter kaosstenen

sted med den

jorden

forfærdelige kaoshær

Hvis en kaoshær havde
meteoren, kunne den
hurtigt vokse til
ufattelig størrelse og
tromle over verden

Hvis Meteoren
forsvandt, ville pesten
ikke smitte mere,
men alle syge
ville stadig blive til
mutanter.

Portalen til dødsriget
kan åbnes af en
Morr-præst, men det
kræver et
menneskeoffer

2500 år skal freden vare. Da vil
guderne af Kaos vil æde et stykke af
månen og spytte det mod menneskene.
Morrs by vil blive ramt og Kaos
vil sprede sig som en pest. Fem helte
vil rejse sig af pestens åg og bringe
månestykket til Morr. Den mørke
hær vil spredes og verden vil bestå.

Ærede Beskytter af Luccini
Kaos rykker nærmere vor by og vil inden for
morgengry slå til mod porten. Hvis ej vi

samler alle våbenføre mand til forsvar, er jeg

ej i tvivl om, at byen vil falde ved daggry. Jeg
beder derfor Dem derfor indtrængende om at
sende de folk De har til byens port.

General Vincenzo di Moforte

En kur mod pesten
Ak du byens store prins. Der ﬁndes ej en kur mod Pesten. Vi Mester
Magirius har nu studeret, dissekeret, vivisekeret og analyseret de syge i forskellige stadier af sygdommen.
Jeg har forsøgt at slå Pesten ihjel med magi, men min kur tager livet af kødet
samtidig med at Pesten dør. Vi har påkaldt mørkets dæmoner, som blot har ædt
vores ofre, fjærtet i vores ansigter og forsvundet uden at kunne udrette noget.
Mester Bogomil har forsøgt med naturlige midler, men enhver gift, ethvert
middel og enhver plante har vist sig ikke at have nogen effekt.
Jeg siger ikke, at der intet håb er for at ﬁnde en kur, men at det ikke er inden
for de tre Troldomsmestre i Luccini at ﬁnde den. Havde vi ej været under belejring, var der midler og andre troldmænd jeg ville rådføre mig med i Imperiet.
Vores forskning, forsøg og eksperimenter har dog båret frugt. Selv om vi ej kan
fjerne Pesten fra de syges krop, kan vi bremse sygdommen og dens unaturlige
effekter. Vi har indkogt leveren fra en stor mængde mennesker, og af dette indkog
har vi med hjælp fra magien frembragt en medicin, der kan bremse sygdommens
fremfærd i hvad vi tror måske er helt op til tre uger.
Jeg har vedlagt en ﬂaske med en dose til Prinsen. Vi har endnu ﬁre ﬂasker af
medicinen i vort tårn.
Med ønsker om en god død

Mester Magirius

Ramt af Pesten
Du er syg. Du er ramt af Pesten. Du kan mærke, at der sker noget
i dig. Sygdommen har invaderet din krop. Det er nogle uger siden,
at du opdagede det. Egentlig er du ikke overrasket. Så mange
andre er blevet syge, så hvorfor skulle du gå fri? Alligevel havde
du ikke regnet med at blive ramt.
Det forfærdelige er, at du ikke føler dig syg. Det er ikke som at
have feber. Du er ikke svag, men du kan godt mærke, at der er
noget helt galt. Der sker noget i dine knogler, som er helt forkert.
Det føles som om, dine tænder er blevet løse. Det er som at være
beruset i en syg og rådden vin.
Blødningerne er ikke voldsomme endnu. Du har fået udslæt ﬂere
steder på kroppen.
Du har set, hvad der senere sker med de syge. De begynder at
bløde fra alle kropsåbninger og kan ikke styre sig. De får
udposninger på huden fyldt med besynderlige væsker. Deres
ansigter bliver prydet af gevækster og bylder i takt med at deres
sind formørkes og forandres.
Du har ikke fortalt nogen, at du er ramt af pesten.
Systemfakta
Sygdommen gør dig stærkere. Plus 1 på S og plus 1 på T
Sygdommen gør dig svagere. Minus 10 på Int og minus 10 på WP
Modiﬁkationerne er ikke indregnet på dit karakterark.
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