Flowchart og bykort

Morrtemplet, Side 22
Spilpersonerne møder modstand fra kardinalen, som ikke
synes, det er en god idé at åbne
porten til Dødsriget.
Kirkegården, Side 9
Spilpersonerne opdager et
nekromantisk ritual og jager en
gruppe kultister på ﬂugt.

Universitetet, Side 14
Spilpersonerne skal bekæmpe de
tre magimestre og befri akolytterne.

Udfordringen
Kan spilpersonerne overtale
præsterne til at gå med på
planen om at bringe meteoren
ind i dødsriget.
Sekundært, eller hvis de ankommer til templet FØR, de har
udklækket deres plan, om de
kan få tempelriddernes støtte i
den kommende kamp

Udfordringen
Tør spilpersonerne tage kampen
op mod tre farlige troldmænd
Byporten, Side 11
Spilpersoner aﬂægger rapport og får opgaven af General
Vincenzo

Vigtigt
Hvis de bekæmper troldmændene
så husk at de skal have modgiften
mod pesten

Hurtige referencer
Forkortelser
M: Move (Bevægelse)
WS: Weapon Skill (Færdighed med håndvåben)
BS: Ballistic Skill (Færdighed med skydevåben)
S: Strength (Fysisk styrke)
T: Tougness (Fysisk udholdenhed)
W: Wounds (Antal hit points)
I: Initiative (Reaktionsevne og opmærksomhed)
A: Attacks (Antal angreb i runden)
Dex: Dexterity (Fysisk behændighed)
Ld: Leadership (Naturlig udstråling af lederskab)
Cl: Coolness (Holde hovedet koldt)
WP: Willpower (Rå viljestyrke)
Fel: Fellowship (Karismatisk udstråling)
Spilpersoner
Adelmo de Santero
Beatrice de Santero
Wolfgang Rosenburg
Baldassere Innocenzio
Isabelle Florentino

Garnisonen, Side 11
Spilpersonerne overværer
soldater, der ser et dystert
dukkespil
Baldasseres
families
palazzo

Adelmo og
Beatrices
families hus

Meteoren, Side 27
Spilpersonerne skal hente meteoren og bringe den tilbage til
kirkegården eller Morr-templet
før kaoshæren får fat på dem.

Dantes tilholdssted, Side 25
Måske opsøger spilpersonerne
præsten Dante, hvis ritual de
forstyrrede i starten af scenariet.
Dante kan evt. hjælpe dem i
slutningen af scenariet.

Paladset, Side 22
Spilpersonerne møder den gale
prins, som forsøger at lokke
dem til at åbne byens porte.
Udfordringen
Kan spilpersonerne snyde prinsen, eller gøre det af med ham,
så de stadig får støtte fra de 30
riddere fra prinsens personlige
garde.

Vigtige bipersoner (stats)
Præsten Dante: Leder af en dødskult (side 9)
General Vincenzo: Leder af byens militære styrke (side 11)
Nostrademus: Troldmand på universitetet (side 17)
Magirius: Troldmand på universitetet (side 17)
Franco de Silvera: Kaptajn i Prinsens Garde (side 18)
Prins Bonaﬁcius de Borchese: Byens øverste adelige (side 20)
Kardinal Pancrazio: Øverste åndelige leder af templet (side 23)
Opsummering af kamp
Angreb laves ved at rulle under WS eller BS. Rulles under, rammes der.
Skade slås med 1d6 + damage bonus.
Spilperson trækker Tougnhess og Armor bonus fra skaden.
Har en spilperson Dodge Blow, kan det prøves en gang i runden. Der skal
rulles under Initiative for at undgå slaget.
En spiller kan vælge et bruge et angreb på at parere, hvis han bliver ramt.
Rul mod WS. Hvis succes, så fratræk 1d6 wounds. Bruges et skjold til Parry,
tager skjoldet al skade.

En spilperson kan altid undgå et dødeligt slag ved at bruge 1 fate point

Kronologi og estimeret tidsforbrug
2-4. time af scenariet

1. time

4-5. time af scenariet

4-6. time af scenariet

Præsten Dante
Universitetet og troldmændene

Kirkegården og kultisterne

Byporten og general Vincenzo

Paladset og prinsen

Morrtemplet og præsterne

Byporten og forklaring af
planen til Vincenzo og evt.
andre allierede

Fattlig bydel og meteoren

Meteoren gennem byen

Ritual i templet/kirkegård

Dødsriget og afslutning

