At være dværg eller ikke være dværg… igen… igen
All hail… CRIT TABEL!
Et par latterlige halvinger vil redde en ven der er
tunnelfighter. Det kan de godt glemme. Dværge redder selv
deres tunnelfighters. I er taget til Heidelberg for at fortælle
halvingerne at de kan fucke af.
De starter i Heidelberg hvor der er en fuldstændig vanvittig
pølsefest. Folk er klædt ud som pølser, spiser pølser og laver
pølser. Halvingerne er her ikke.
Inde på kroen (Spil jeg har lige lavet en pølse), er der fucked
up drikkekonkurrencer.
Når man vinder menneskedrikkekonkurrencen får man
pølser.
Vinder man dværgedrikkekonkurrencen må man smadre
nogle elvere.
Der er også en ”se hvor fucking vildt mit skæg er!!!”
konkurrence. Her kan man løfte ting i sit skæg, og se hvor
meget øl ens skæg kan suge og vinde mere øl!

Pølsemager Dieter siger der er noget galt oppe i ruinen.
Oppe i ruinen er der mutanter. De er så smadret, at de er
smadret i forvejen. BUAH!
Halvingerne er fanget her. De fortæller om Dieter der bruger
humanoidkød i pølserne.
Dieter skal have på munden!
Gottlieb møder op, fortæller historien om chaospølserne og alt
går amok, især dværgene!
Om natten bliver de overrasket af nogle overlevende
mutanter. Disse danser ligesom Vanilla ice (spil ice ice baby),
så derfor skal de dø!
De kommer til en landsby, hvorfra de kan tage en båd næste
dag. Der sker ikke en skid i landsbyen, så den er åndssvag.
Om aftenen kommer der en overlevende lille snothvalp fra
Heidelberg. Han genkender dværgene og giver dem skylden.
Og hvad så hvis det var?! De kan bring it on!

De kan nu tage en båd.
I bjergene møder de nogle guldgravere der har fået bortført
deres lille datter for 3 måneder siden. (guldgravere stjæler
dværgenes guld?) Ogren er fucked. S. 224 Den har mistet sit
eget klamme ogrebarn, og har derfor stjålet det lille latterlige
og skrøbelige menneskebarn… Dumt!
I Karak Varn er der goblinbaghold.
Der er også ”mærkelige ting” i skyggerne.
Der er skavens der ligger og sniffer warpstone. De har lavet
små selvlysende rør af warpstone som de svinger med i den
dunkle hule, mens de danser helt vildt (spil techno) . ARGH!
s. 227
Gangen ned til warpstone må lukkes.
(Tag dig sammen nu her. Vi er næsten ved vejs ende)

De hører råb på vej videre. Det er de resterende
tunnelfighters. ”Det kan du godt glemme, det vil jeg ikke”.
De vil se at skavens har taget en af dværgene ud af buret, og er
ved at tvinge ham til at danse de forbudte trin (spil Body
Rockers) . ’DA FUCK!
SkavenkamP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Gå nu for helvede bare amok!)
De befriede dværge har et hemmeligt depot med øl og
smadreelvere, og så bliver der drukket totalt vildt og banket
noget svinagtige elvere.
På vej tilbage til Zhufbar møder de nogle krudtorcer der vil
have noget krudt for at lade dem komme forbi. S. 225.
(Dværgene uden våben hopper på nogle af dem.) HAR DU
NOGET KRUDT?! BOM, SÅ ER GADEN TOM! MED
TRÆBEN OG PAPEGØJ’! HRRRRRUMP! HRRRØU!

I Zhufbar får den hele armen! De bliver hyldet som helte og
bliver badet i guld og øl. Og synger drikkesange fucking hele
tiden… ØL ØL ØL ØL ØL ØL ØL ØL ØL ØL ØL ØL!!!!!
FUCKING HELE TIDEN!

Note! (HVORFOR HAR DU IKKE STONE COLD MED?!
ER DU FATSVAG?! HAN ER MED NÆSTE GANG, ER
DET FORSTÅET?!)

Du er Magon. En sapper, der bare ikke kan få nok af stort krigsmateriel og GULD!…
Desværre ved du, at det højst sandsynligt ikke bliver noget du kommer til at skulle bruge på
denne rejse. Heldigvis er du er dværg, og er derfor ikke bange for at slå på tæven. Du er
tilmed god til det… Du er også den eneste der bruger en crossbow, men det er nu så sjovt, alt
det der kan skyde. Du er klar til at smadre alt der måtte forsøge at stoppe jer på jeres vej…
Du er jo en dværg! Det der med dans magter du ikke. Det er sgu da for dumt at danse!

Du er Rurik. En tunnelfighter, der er helt tosset med sten … Sådan noget kjælle grus der lige
render mellem dine fingre, får dig til at blive helt fjalet. Du er selvfølgelig også helt tosset med
GULD! Den bedste vits du kender er den her: ”Har I hørt den om dværgen der troede, han
havde fundet en guldåre… Og så viste det sig bare at være svovlkis. HA HA HAAA!!!”
Heldigvis er du også en dværg, og derfor kan du dele nogle tæv ud. Du kan faktisk smadre det
meste, og nok mere til… Sådan er dværge. Elvere er for resten nogle svin der godt kan lide og
danse… Det kan du ikke!

Du er Bagin. En tunnelfighter der bare er vildt glad for at hamre løs på orcer og gobliner…
Det er noget af det bedste du ved, det og så GULD! Du bruger alt din tid på at fortælle om
hvor grimme og dumme orcer og gobliner er, og hvad du vil gøre ved dem… Og du er god til

at smadre dem, så det er det du gør! Og så er du jo en dværg, og det betyder at du kan fucke
alt og alle op…! Sådan noget kan dværge. Elvere er for resten nogle svin man ikke kan stole
på der danser. Du hader dans!

Du er Daron ”Swift”. En runner, der bare kan løbe forpulet hurtigt… For satan, hvor er du
egentlig hurtig! Det fatter men slet ikke, hvor hurtig du er… Du kan løbe fra klamme
homoelvere… Eller rettere.. Løbe dem ind. De skal satme bare have nogle på siden, af deres
fede homokinder! Du er en rigtig dværg, så du er helt vild med GULD! Og du er også god til
at uddele nogle bank, og helst med din økse. Og husk… hellere lille og satans hurtig, end stor,
fed, klam og doven… Du ved at dværge er de bedste, og jer kan ingen tæske. Men til gengæld
kan I knuse alle andre… Det er sådan noget dværge gør. For resten så hader du at danse, og
folk der danser.

Du er Magon. En Mountaineer, der bare ikke kan få nok af GULD og at rende rundt i
bjergene og stå på ski. Desværre ved du, at det højst sandsynligt ikke bliver noget du kommer
til at skulle bruge på denne rejse, altså det med at stå på ski hele tiden. Heldigvis er du er
dværg, og er derfor ikke bange for at slå på tæven. Du er tilmed god til det… Du er også den
eneste der bruger en blunderbuss, for det er nu så sjovt, alt det der kan skyde. Du er klar til
at smadre alt der måtte forsøge at stoppe jer på jeres vej… Du er jo en dværg og derfor hader
du at danse!

