Slätt
T66
11-26

Ändlös slätt så långt ögat når. Låt spelarna beskriva om de är på helspänn ändå eller om de låter sig slappna av. Ibland kan du
låta dom få en fördel plus en nackdel för sitt val. Ex om de slappnar av återhämtar de sig lite snabbare men får en tärnings
avdrag när de spejar i nästa hexagon. Låt det vara lite oberäkneligt ...

31-32

En rovfågel långt upp i skyn cirkulerar över dom lång stund. För långt bort för ett välriktat lod. Men är det ett omen, låt
spelarna beskriva om hur deras RP ser tolkar rovfågeln.

33-34

Två vägskyltar av trä står framför er, de ser ut att ha stått här väldigt länge. Det går inte längre att tyda vad som står på
skyltarna. Var kan de peka på?

35-36

Vid en gammal vägkorsning finns en stor rostig bur av metall uppställd. Buren är stor nog att rymma två fullvuxna människor.
Men vänta... finns det inte resterna av en olycksalig förtappad stjäl i buren. Låset är fortfarande intakt.

41-43

Vackra blommor breder ut sig som ett hav i rosaröd färg. Som druid eller alv fylls du av salighet.

44-45

Långt bort i horisonten kan RP se en ensam vandrare.

46-51

Solen bränner om det är sommar. På vintern är det extra kallt. Ni fryser eller svettas kopiöst. Har RP inte varma kläder blir de
nedkylda på vintern. På sommaren måste alla minska sitt vatten en resurstärning. På vår och höst är det skyfall, det går
långsammare att ta sig fram.

52-53

Åska. Mullrande åska rullar över slätten. Slätten lyses upp av kraftiga blixtar.

54-55

En T8 enkla gravar ligger övervuxna av gräs och ljung. Går inskriptionerna fortfarande att läsa.

56-62

Ett stort ensamt träd står på slätten. Det växer vackra blommor vid det. På trädet har någon ristat något, men vad?

63-64

Ett ljussken syns i fjärran. Ett läger eller något annat.

65-66

En drake flyger i horisonten. Var är den på väg. Är det ett omen eller är ni bara glada över att inte bli uppätna?

Skog
T66
11-26

Det är en blandskog av barr och lövträd. Ni ser den vackra blå himlen. Man kan se långt i skogen. Doften är frisk. Men kan du
verkligen lita på att inget händer...

31-32

Någon av RP snubblar över något som sticker upp ur marken. Det är ett gammalt rostigt kortsvärd som sticker upp ur marken.

33-34

Ni ser spår som leder genom skogen. Är det spår av humanoider eller monster? Låt någon av spelarna beskriva.

35-36

En dimma sänker sig över skogen. Sikten minimeras, ljud dämpas. RP är på helspänn, finns det ett monster i dimman?

41-43

En jättelik stenbumling ligger framför er. Kan det vara en jätte som kastat. Den är nu övervuxen. Det är en bra utsiktsplats.

44-45

Ni hittar en fångstgropp. Finns det ett djur i, finns jägaren i närheten.

46-51

Resterna av ett läger. Kanske glöder kolen fortfarande.

52-53

Det ligger massa övervuxna rester av stupade män och kvinnor i rostiga rustningar med rostiga vapen. Ett gammalt fältslag
har skett här för länge sedan.

54-55

Stora ormbunkar täcker undervegetationen. Finns det något som döljer sig i dom.

56-62

Ni hör ylande. Vargar!

63-64

Ett stor mängd fjärilar i alla färger cirkulerar runt er (även på vintern).

65-66

Kranier uppsatta på pålar möter er på en lång rad. Ett tecken på att främlingar inte är välkomna. Ska ni verkligen fortsätta i
den här riktningen.

Mörk skog
T66
11-26

Träd, träd, träd och åter träd. Tätt, tätt står träden. På sommaren så är lövtaket så tätt att du inte ser himlen. Och du tittar ändå
inte upp, för då snavar du på en rotdjävul. Hur upplever din karaktär att går runt här. Trivs den eller är längtan stor till vidderna
och byarna.

31-32

En vacker tjärn dyker plötsligt upp i en glänta. Det är vindstilla. På vintern ligger en spegelblank is över tjärnen. Annars är
vattenyta så stilla att man kan spegla sig där i. Låt spelarna beskriva hur de påverkas av platsen. Fylls de av frid? Eller är det
något obehagligt över stillheten, något farligt som väntar.

33-34

Ni hittar en förfallen stuga. Bor det någon där?

35-36

Ni känner er iakttagna. Hela dagen följer känslan med. Men hur ni än spejar så ser ni inget.
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41-43

Ett stort ihålligt träd står i er väg. Det ser ut att vara mycket gammalt. Är trädet av en art som RP känner till eller är det sista
träder av sin sort?

44-45

Ni kommer fram till en glänta. Det finns en stort stenaltare i gläntans mitt. Använd altaret fortfarande, vilka tillhör det i så fall?

46-51

Ni träﬀar på en rest sten med snirkliga forntida skrift på. Kanske kan RP läsa. Handlar stenen om bragder från förr eller är den
till minne av någon forntida hjälte.

52-53

Ni hör ett skri långt bort. Vem eller vad skrek, ett monster?

54-55

Tistlar. Undervegetation är snårig och eländig. Ni fastnar överallt med era skor. Någon snavar. Och landar på något...

56-62

Ni stöter på ett väldigt ovanligt träd som är känt för att göra starka spjutskaft, pilar, stavar osv. Har ni tid att fälla trädet.

63-64

RP hittar växter i några buskar som RP vag känner igen. Var de giftiga eller läkande? Är det någon som är giftkockare eller
örtakännare?

65-66

Ajdå, RP står inför mötet med ett monster (slå T66 på tabellen med monster). Har RP misslyckats med SPEJA är det bakhåll.

Kullar
T66
11-26

Ljung och gräs breder ut sig över kullar och åter kullar. När man inte är på toppen av en kulle är sikten inte längre än nästa
kulle. Det är tröttsamt att vandra upp och ner. Dessutom är miljön idealiskt för ett bakhåll på RP.

31-32

Ni kommer in i en övergiven Halvlingsby. Det verkar som alla helt plötsligt övergav by. Det går att se halvätna måltider och
andra aktiviteter som bara övergivits. Stället gör er obehagliga till mods.

33-34

En skock med fåglar störtar upp mot skyn en bit bort. Vad kan ha skrämt dom?

35-36

Kraftigt tillyxade gudasymboler finns uppsatta på en kultplats. Rostbröder! Finns de i närheten eller är kultplatsen övergiven.

41-43

Resterna av ett gammalt vakttorn byggt i trä finns längst upp på en kulle. Är det helt raserat eller är det kanske så intakt att det
går att klättra i?

44-45

Ni ser enkel byggd hydda som är övergiven. Finns det kvar. Slå på valfri lämplig tabell över inte så värdefulla föremål som går
att hitta i hyddan.

46-51

En gammal vagn ligger övertäckt av naturens växter. Vi närmare undersökning är det en vagn som användes i strid. Har
vagnen legat här sedan blodsdimman täckte Ravlandet.

52-53

Ni hittar en grävd brunn. Används den? Vatten finns. Men ingen bebyggelse i närheten. Går vattnet att dricka?

54-55

Ni kommer in ett område fullt med högväxta enar. Det är lätt att gömma sig bakom en högväxt en. Är ni säkra på att någon inte
lurpassar på er?

56-62

Längst uppe på en kulle finns en stensättning. Det ser ut att vara byggd av människor. Är det en gammal grav?

63-64

På toppen av en stor kulle finns en ring av spetsiga stena. Låt spelarna brodera ut hur stencirkel ser ut.

65-66

Ett slukhål öppnar sig under RP fötter. Slå för fallskada. Vikta in hur skadade de redan är i hur stort fallet blir. Eller är någon
beredd på att byta RP kan det här vara en bra begravning...kanske.

Berg
T66
11-26

Luften är hög. Vyerna fantastiska. Det är tungt att gå. Dvärgar som varit borta mer än en vecka från bergen måste klara ett
Karismaslag för att inte börja joddla av lycka.

31-32

En stenpelare reser sig upp ur berget. Den är flera manshöjder hög. RP som är Dvärgar ser instinktivt att det är andra Dvärgar
som varit i farten.

33-34

På avstånd kan ni se en lavin. Ni pustar ut. Hade ni hamnat i den hade ni aldrig överlevt.

35-36

En spricka uppenbara sig i berget. Den är väldigt djup. Den går inte att ta sig över utan RP måste hitta på något kreativt.

41-43

Ni hittar en äventyrsgrupp som fryst ihjäl. Finns det någon utrustning kvar eller har all utrustning förstörts av väder och vind.

44-45

Kraftig snöfall eller skyfall. RP behöver söka skydd eller ska de slå på UTHÅLLIGHET för att fortsätta.

46-51

På långt avstånd ser ni två jättar som brottas. En kraftig kamp. Ni är på säkert avstånd, men vågar ni stå kvar och se på?

52-53

En ravin utlöses. Slå T6 - 1-4 den missar RP, 5-6 RP träﬀas om de inte lyckas mot rörlighet mot 5 tärningar skada.

54-55

Spår av bergsjätter. Är RP hungriga? Plus två färdighetsträningar på jakten!

56-62

Någon snavar och tappar en resurstärning av valfri resurs över en ravin.
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63-64

Ett stup med en hängbro. Är bron intakt, vaktas den av någon?

65-66

Ajdå, RP står inför mötet med ett monster (slå T66 på tabellen
Sjö med monster). Har RP misslyckats med SPEJA är det bakhåll.

T66
11-26

Ändlös vatten så långt ögat når. Låt spelarna beskriva om de är på helspänn ändå eller om de låter sig slappna av. Ibland kan
du låta dom få en fördel plus en nackdel för sitt val. Ex om de slappnar av återhämtar de sig lite snabbare men får en tärnings
avdrag när de spejar i nästa hexagon. Låt det vara lite oberäkneligt ...

31-32

En dimma ligger över sjön. Sikten är dålig. Ni kan höra ljud i dimman eller är det bara inbillning.

33-34

En havsörn cirkulerar ovanför RP. Ett dåligt omen? Är det bästa att skjuta fågeln eller blir det värre...

35-36

Storm. Det behövs ett extra slag på överlevnad för att det ska gå bra.

41-43

Ett stim flygfiskar ramlar flyger över däck. En resurstärning mat har hamnat på däck.

44-45

Man överbord. Båten kränger, alla måste klara ett slag mot RÖRLIGHET för att inte ramla över bord. Hamnar man över bord
behöver man ytterligare ett RÖRLIGHET för att klara av att simma till båten. Andra RP kan hjälpa till med hejarrop och kasta ut
rep eller liknande.

46-51

Ni kommer in i ett enormt täcke av näckrosor. Det ger en märklig känsla för den sjövana. Ett dåligt väderstrecken kanske eller...

52-53

Stiltje. Om ni seglar kommer ni inte framåt.

54-55

Er fartyg eller båt går sönder. Någon måste klara ett HANTVERKSSLAG. Annars dröjer det två dygn och en båt kommer förbi.
Men har de inte en hissad flagga med en döskalle och två korslagda benknotor...

56-62

Allt färskvatten är slut. Av någon anledning har alla resurstärningar tagit slut. Kan behållarna gått sönder i en kraftig våg. Eller
vänta det finns en T6 vatten kvar.

63-64

Ajdå ett gäng pestråttor är ombord.

65-66

Slå om två gånger på tabellen.

Myr & Träsk
T66
11-26

Blöt och kallt. Surrande insikter som ständigt irriterar och sticker. Fukten är tung. Illaluktande vatten tränger in i stövlar och
skor. Stämningen är usel bland RP. Kanske kan lite skaldesång lätta upp stämningen?

31-32

Insekter, insekter insekter. De biter och ger en tärningar skada. Inget skyddar.

33-34

En övergiven hydda. Finns det något där?

35-36

Ni ser ett område med otroligt mycket bruna blomster, det är växer som om de förbereds på rätt sätt ger hallucinationer.

41-43

Ni ser en skylt där det står ”Inkräktare kekas” ”Främling du kött”. Vad gör ni?

44-45

Ett övergivet Reptilmams läger. Eller finns dom i närheten?

46-51

RP sjunker som om de vore i kvicksand. Men det här luktar illa. Låt RP kreativitet ta dom ur.

52-53

Ni ser ett område med otroligt mycket vita blomster, det är växer som om de förbereds på rätt sätt är läkande.

54-55

Ni hittar ett lik som har varit nedsänkt i träsket. Av allt att döma ser det ut som en avrättning.

56-62

Ni ser ett område med otroligt mycket bruna blomster, det är växer som om de förbereds på rätt sätt är sövande.

63-64

Dimma. Var är ni egentligen. Leda vägen och Speja blir svårare.

65-66

På natten kan RP se döda mäns ansikten svepa förbi. Läskigt.

I ruinstäder används reglerna för äventyrsplats!
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