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Intro

“We have faced many dangers. 
Flying skulls. Dog men. We 
have found 48 pieces of 
copper. We trudge onward. 
Spirits are low….” (John Harp-
er, tweet)

Intro
Jeg har med lige del fascina-
tion og forundring observeret 
den voksende gruppe af 
OSR-udgivelser og blogs der 
de seneste år er skudt op. 
Old School Revival – D&D og 
rollespil som i gamle dage. 
Før der var brug for alt for 
mange følelser nede i hulerne. 
Fra en tid, hvor balance 
mellem karakterklasserne var 
en by i Rusland, eller 
Karameikos.

Personligt var Sværd & Trold-
dom min indgang til rollespil 
og jeg kan stadig med glæde 
mindes de stemningsfulde 
illustrationer og bøger, som 
var spækket med hulesystemer 
med alverdens sære væsener og 
ubegribelige farer.

Derfor har jeg med Troglodykon-
gens Huler forsøgt at fange 
mine egne minder fra ”klas-
sisk” fantasy og D&D-style 
rollespil universet og 
samtidig krydre det med 
noget af det mest interessante 
OSR-bølgen har bibragt, nemlig 
Lamentations of the Flame 
Princess, et nyt system baseret 
på gammelt D&D. Et øjeblik 
havde jeg faktisk overvejet 
at bruge Dungeon Crawl Classic 
Roleplaying Game fra Goodman 
Games, hvor man udover sine 
”almindelige” terninger også 

bruger bizarro terninger som 
d3, d5, d7, d14, d16, d24 og 
d30… men det blev alligevel 
for fjollet.

Der er dog en ændring fra de 
klassiske jeg-er-mine-stats-
og-måske-lidt-min-alignment 
type karakterer. 
Karaktererne har alle en kort 
baggrund og deri mindst ét 
lig i lasten. Specialisten 
(aka tyven) har solgt gruppens 
overlevelsesudstyr, Clericen, 
der er gruppens leder har en 
forbandelse over sig, der kan 
påvirke deres færd, halflingen 
er i virkeligheden en 
Doppleganger der har fået smag 
for eventyrlivet (efter den åd 
den originale halfling), 
Fighteren er blevet bidt af en 
uddød og er langsomt ved at 
rådne op. Troldmanden og 
elveren er også på skideren. 

Det er håbet og målet, at 
disse noget aparte karakterer 
og karaktertræk kan være med 
til at gøre dette meget gam-
meldags dungeoncrawl til en 
vild og varieret oplevelse og 
en hovedsagelig karakterdreven 
tur ned i hulerne. 

Verdenen er en rimelig 
udefineret størrelse, dog har 
jeg taget mig den frihed at 
hente detaljer fra by-
settinget Vornheim, skrevet 
af Zak S, kendt fra blogs som 
Playing D&D With Pornstars og I 
Hit It With My Axe. Således at 
elverne er white elves og den i 
scenariet tilstedeværende gud 
hedder Vorn. Det er pynt og 
har ikke nogen indflydelse på 
scenariet. Hvis man har kigget 
på Vornheim, vil man nok også 
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Plot

nikke genkendende til layout 
og stil i dette scenarie. 

Udover hele OSR-bølgen og 
horderne af retro D&D-
produkter er scenariet også 
inspireret af Morten Greis’ 
gennemspilning af gamle D&D-
moduler, Lars Andresens 
scenarie ”Dungeon” og Jesper 
Stein Sandals to scenarier 
”Ingen Vej Ud” og ”Corpse Run: 
Take it or Leave it”. Lars 
Andresen er også ophavsmand 
til titlen, som dukkede op i 
en Facebook opdatering om 
kontorflytning. Tak, Lars! 

PLOT
Vores gruppe af helte er en 
rimelig sammentømret gruppe af 
helte, der gennem nogle 
måneder/levels har fulgtes ad 
og kæmpet side om side. For 
nogle dage siden besluttede de 
sig for at drage ned i nogle 
huler, hvor, hvis rygterne på 
kroen talte sandt, man skulle 
finde Troglodytkongen og hans 
legendariske skat. Indtil 
videre er gruppen ikke rendt 
på nogle troglodytter, men det 
skal snart ændre sig. 

Udover troglodytterne er der 
også rig mulighed for at rende 
på en række andre klassiske og 
mere obskure væsener.

Det betyder at spillerne 
befinder sig med en del niveauer 
hule over sig og med ukendte 
fare lurende forude. Flugt er 
en mulighed, men også farlig 
og ville det ikke være 
ærgerligt at vende om, lige 
før den helt store skat?

Samtidig er hulerne, og dermed 
scenariet, gennemsyret af en 
overordnet forfaldshistorie. 
Entropien og dødsdriften der 
hviler over grupper af 
eventyreres selvmorderiske 
jagt på skatte i farlige 
omgivelser og deres 
modstanderes accepterende 
venten på deres endeligt.  For 
er der overhovedet en skat? En 
belønning for enden af 
labyrinten, der kan 
retfærdiggøre sår, skrammer og 
døde kammerater?  

Troglodytkongens Huler er et 
forfaldent og nedkørt sted. 
Ressourcerne er forsvundet fra 
de engang krigsførende 
væseners hjem, som følger af 
krige og angribende 
eventyrere. I takt med 
tilbagegangen er nye, endnu 
værre, væsener rykket ind i 
de huler som ligger ubenyttede 
hen af troglodytkongen og hans 
tilbageværende undersåtter. 

Karaktererne
Troglodytkongens Huler er 
skrevet til en gruppe på 4-7 
spilpersoner og burde som sådan 
fungere hvad enten der er fire 

eller syv karakterer. Ved 
scenariets start, må spillerne 
vælge hvilken karakter de 
ønsker at spille og eventuelle 
overskydende karakterer gem-
mer spillederen – de kan blive 
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Karaktererne

aktuelle senere. 

Karaktererne finder du i det 
medfølgende karakterhæfte.

Der er ingen krav om at enkelte 
spilpersoner skal vælges. Hvis 
Ashen, gruppens leder, for 
eksempel ikke bliver valgt, må 
en anden tage teten 
ligesom gruppen vil være bedre 
udrustet, hvis de ikke har 
Blufgan med. Sådan er det bare.

Karaktererne er som følger:

Stilya, halfling. Gruppens 
mindste medlem; ganske 
hårdfør og i stand til at klare 
sig. Eller, det er han faktisk 
ikke, for han er død og er 
blevet erstattet en 
dobbeltgænger. Det ved de 
andre medlemmer ikke.

Korgen, fighter: Gruppens 
fyrtårn og kampmaskine. Han er 
desværre blevet bidt af en 
uddød og er nu begyndt at rådne. 
Det holder han hemmeligt for 
resten af gruppen.

Ashen, cleric of Vorn. Grup-
pens leder og moralens vogter. 
Er blevet forbandet af en 
Hovedløs Skriger, så hans 
livskraft ebber ud af ham, 
hver eneste gang han kaster en 
formular. Øv. Det har han ikke 
fortalt de andre.

Tamara,white elf: En mystisk 
skikkelse og gruppens mest 
enigmatiske medlem. De andre 
ved ikke, at han/hun trækker 
sin magiske kraft, og kræfter 
generelt, fra en lille Klokke-
blomst-lignende fe, som holdes 
fanget i en flaske. 

Zadian, troldmand: Ingen får 
så voldsomme kræfter som en 
trolddom, uden at ofre noget. 
I Zadians tilfælde var det en 
ung mand fra nabolaget. Nu 
hjemsøger hans spøgelse 
troldmanden, der er den eneste 
der kan se, høre og føle ham.

Derox, dværg: En sej og 
erfaren lille gut. Har dog 
været lige lovlig længe 
under jorden, og har udviklet 
en grum hulepsykose. 
Derudover har han, i al hem-
melighed, medbragt resterne af 
sin forrige, pænt forkullede, 
gruppe. 

Blufgan, specialist/tyv: Grup-
pens lusker og sniger. Han 
fungerer også som hovmester 
for gruppens udstyr. Det har 
han dog solgt for at dække sin 
voksende spillegæld. De 
andre er stadig overbevist om, 
at han har deres reb, fakler, 
osv.
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Troglodyterne/død?

Troglodyterne
Modstanderne i scenariet er 
troglodyter. Lave, primitive 
og ondskabsfulde 
reptillignende væsner, det 
huserer i fugtige huler dybt 
nede under jorden. Normalt er 
troglodytter for primitive og 
kaotiske til at være mere et 
lettere irritationsmoment for 
eventyrere, men ind imellem, 
som i dette tilfælde, samles 
de vilde skabningers sig under 
en stærk leder; 

En Troglodytkonge. 
Samtidig er det noget i luften/
vandet/klipperne i disse hul-
er, der gør at troglodyterne 
har udviklet sig i en endnu 
mere kaotisk retning. De er 
muterede, så de har udviklet 
sære træk, evner og kropsdele 
der gør, at ingen eventyrer kan 
vide sig sikker på, hvordan det 
næste øglevæsen skal gribes an 
eller hvilke ubehageligheder 
de vil blive mødt af.

Død?
Troglodytkongens Huler er 
tænkt som et scenarie med en 
varighed på cirka 4 timer. Der 
er dog en reel mulighed for, 
at det ikke er alle 
karaktererne der overlever til 
scenariets slutning. Det er 
ikke et mål med scenariet at 
slå karakterer ihjel, men når 
man er på eventyr dybt nede i 
en dungeon, er det en 
erhvervsrisiko.
Skulle en eller flere 
karakterer stille træskoene er 
der flere muligheder.
- Hvis der er overskydende 
karakterer tilbage, altså hvis 
gruppen ikke var 7 til at 
begynde med, kan spilleren med 
den døde karakter få en ny. 
Den nye spilperson kan 
tilfældigvis komme vandrende 
om hjørnet eller være holdt 
fange i det næste rum gruppen 
kommer ind i.

Det er faktisk det. 
Hvis der ikke er flere ledige 
karakterer, så er der ikke så 
meget at gøre ved det. Hvis du 
er den hårde hulemester, kan 
du også droppe eller begrænse 
de ekstra karakterer – det er 
dit valg, som killer-gm. 
Forhåbentlig er scenariet ikke 
lige startet og forhåbentlig 
har spillet indtil nu været 
sjovt nok til, at spilleren 
har lyst til at blive og 
overvære slutningen og heppe 
på sine stadigt stående kam-
merater.

Hulesystemer – ikke for sarte 
tøsedrenge!



5

Troglodytkongens Huler

Rum 1-2

Scenariet
Den korte intro og baggrund 
for scenariet er som følger:
”I har kæmpet nedefter de 
sidste mange dage. Haft 
træfninger med mystiske 
monstre og slimede væsener. 
Fyldt de få skatte i har 
fundet i sække og holdt måde 
med jeres forsyninger og res-
sourcer. Men nu, nu er I fremme. 

Nedenfor vindeltrappens smalle 
trin, venter jeres mål. Trog-
lodytkongens Huler. 

Hulerne hvorfra den frygtede 
krigsherrer gennem mere end 20 
år har udsendt sine håndlan-
gere, soldater og krigere for 
at sprede rædsel blandt over-
fladens væsener.  Forude venter 
han. Blot nogle få rum skiller 
jer og den berømmelse der vil 
følge med, når I besejrer den 
garvede general og strateg og 
slæber hans rigdomme med op i 
lyset. I skal blot lige komme 
helskindede igennem Troglo-
dytkongens Huler…”

Karaktererne har de ressourcer 
der står på deres ark, både af 
våben, magi og hit points. Der 
er dem frit for, at 
opfinde tidligere træfninger, 
som de har udkæmpet på de øvre 
niveauer i hulesystemet.
For at få lidt gang i den, 
starter vi in media res og som 
i alle gode dungeons, starter 
vi ved rum nummer et.

1. Trapperum
Beskrivelse: Karaktererne har 
lige bevæget sig forsigtigt ned 
af en snirklet vindeltrappe 

fra det overliggende niveau. 
Gulv og vægge er mere fugtige 
end før. Væggene er fugtige og 
overfladerne lumske og glatte. 
En enkelt fakkel kaster svagt 
lys over rummet og gør luften 
sodet.  
Indhold: Rummet har to 
udgange. Hvis man undersøger 
væggene grundigt, kan man se 
en pil ridset ind i væggen ved 
den østlige væg, godt gemt 
under mos og slim.

2. Hule med sandgulv
B: I stedet for almindeligt 
stengulv, har denne middel-
store hule et gulv af mørkt 
sand. Sandet ligger pænt, 
næsten som nyrevet.
I: I sandet lever en række 
giftige sandorme, der benyt-
ter sig af skjulte huller og 
faldgruber i sandet til at 
angribe forbipasserende bytte. 
Ormene er ½-1 meter lange og 
kan sno sig igennem sandet som 
vand. 
De kaster sig over væsener der 
træder i de fordybninger der 
er i sandet og som man træder 
i, hvis man ikke er forsigtig. 
Karakterer der går igennem 
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Rum 3-5

rummet uden at tage 
forholdsregler (forsigtig 
gang, brug af spyd/stave til 
at mærke efter), vil formod-
entlig ramme et hul (3 af 6 – 
to rul for at krydse rummet), 
forsigtighed sænker risikoen 
(1 af 6). Hvis en karakter 
falder, kaster 1-3 orme sig 
over personen.

Sandorm (10): HD 1 HP 1D4 AC 
13, Angreb 1D2 (bid) + gift*
½-1 meter lange blege, kødful-
de orme med overdimensionere-
de gab. *Succesfuldt saving 
throw (paralyze) eller lam-
melse i 1D6 runder. Hvis lam-
mede karakterer efterlades i 
rummet, bliver de trukket ned 
i sandet og ædt.

3. Indgangslokale
B: Et udhugget lokale med 
trægulv. Op ad den ene væg står 
et bord og en række stole. Det 
eneste placeret på bordet er 
en mellemstort kranie fra en 
øgle af en art, med et sort 
vokslys placeret ovenpå. Lyset 
er næsten brændt ned og har 
dækket kraniet i smeltet voks. 
På gulvet ligger en bog smidt.
I: Bogens sider er blevet 
brændt og drysser som aske ud 
over personen der samler den 
op. En enkelt side kan dog 
reddes (Handout 1) 
Hvis gulvbrædderne 
undersøges, kan den ene løftes 
i et hjørne. Under den 
ligger et lille skrin, hvori 
der ligger en nøgle af ben og 
en flaske med fint sand i. 
Skrinet er ikke låst.

4. Hule med flod og bro
B: En bred kløft adskiller de 
to ender af denne hule. Til 
hver side fortsætter den mørke 
revne i klippevæggen. 
Fordybningen virker dyb. Meget 
dyb. En faldefærdig rebbro 
forbinder de to sider. På den 
modsatte side, står to troglo-
dyter, bevæbnede med økser og 
armbrøster.
I: Hvis/når troglodyterne 
opdager karaktererne, gør den 
ene klar til at kappe 
rebene på broen imens den anden 
hæver sin armbrøst og sigter 
på gruppen. Hvis de gør antrit 
til at bevæge sig over broen, 
begynder den ene troglodyt at 
ødelægge broen (det tager 3 
runder) imens den anden 
skyder på forreste eller 
hurtigste karakter. 

Troglodyte krigere: HD 3 HP 13 
& 10 AC 16, Angreb 1D8 (Økse/
long Bow)

Hvis karaktererne ikke når 
over eller i kan finde en 
kreativ måde at komme over på, 
må de finde en anden vej igennem 
hulesystemet. Det er muligt. 

5. Rum med vagter
B: Et spartansk udstyret 
værelse med to køjesenge, et 
simpelt bord, fire stole og en 
dragkiste. Rummet er jævnt 
fugtigt.
I: Tre troglodyte krigere bor 
i dette rum. De tjener som 
vagter i de ydre dele af 
hulerne. Normalt ville der 
være fire krigere, men den sid-
ste vagt døde i træfning med en 
flok dværge. Alt efter hvordan 
gruppen ankommer, 
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Rum 6-7

sidder vagterne ved bordet 
eller står klar til kamp.
I dragkisten ligger forskel-
lige værdiløse småting og 
personlige genstande, 13 kob-
berstykker og et stykke rav 
(v: 15 sølv stykker). Gemt i 
det mugne hø i en af de øverste 
køjer, ligger en pung med to 
sølvringe (v: 20 sølvstykker/
ring).

Troglodyte krigere: HD 3 HP 
16, 9, 21 AC 16, Angreb 1D8 
(Sværd/Økse) + special*
* Hver af de tre troglodyte 
krigere har en fysisk 
deformitet, de kan angribe 
med; den første har en 
pigbesat hale (1D6), den anden 
kan spytte en klæbrig para-
lyserede masse (Save v. Para-
lyze/lammet i 1D6 runder) og 
den sidste har ingen våben, 
men to hoveder (Skade: 1D6x2 
Bid).

6. Lounge
B: Et forholdsvis luksuriøst 
udstyret rum. Bløde, om 
noget forfaldne, stole, en 
sofa, et bord med 
udskæringer og på væggen hænger 
nogle forrevne gobeliner med 
motiver fra en underjordisk 
slagmark.
I: Rummet har tidligere været 
mødelokale for Troglodytkon-
gen, der har mødtes med 
diplomater og forhandlere her. 
Rummet har ikke været brugt i 
lang tid. Under sofaen ligger 
et futteral med en resterne af 
en rejsejournal (Handout 2) En 
hemmelig dør findes i den 
nordlige væg. 

7. Væksthus
B: Et varmt og frodigt rum. 
Der vokser planter af 
forskellig slags, alle med 
spiselige dele, samt et bredt 
udvalg af svampe, hvoraf flere 
udsender en lyserød og 
pulserende glød der oplyser 
rummet.
I: Svampene i rummet startede 
som kilde til næring for 
troglodyterne. Siden er den 
blevet… noget mere. Den har 
udviklet intelligens. 
Følelser. Selvopholdelses-
drift. Svampen kommunikerer 
telepatisk og har en begrænset 
evne til at læse tanker. 
Svampen vil reagere, og ”tale” 
til karaktererne, hvis de 
snakker om at angribe, ødelægge 
eller spise af svampene. Den 
vil, med dyb, rolig og let 
truende stemme, appellere til, 
at de ikke gør svampene 
fortræd. Den forsøger at virke 
høflig, men skulle spillerne 
virke aggressive, kommer den 
med diskrete hints til de 
mest fremfarende spilleres 
svagheder (se side 3).
Svampen kan også fortælle lidt 
om hulerne og deres beboere:
• De ser sjældnere og 
sjældnere troglodyter, der 
engang høstede svampe dagligt.
• En særlig troglodyt, måske 
en troldmand, kommer dog tit 
ned og høster ”særlige” 
svampe. Han holder til i de 
nordlige huler.
• Der bor ”nogen” i haven.

Skulle gruppen alligevel vælge 
at angribe svampen(e) spyer de 
en sky af lyserøde spore ud i 
lokalet. Sporene ser vilde ud, 
men gør ikke noget. 
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Rum 8-9

Bed alligevel spillerne om at 
rulle et par saving throws. 

8. De eksploderende kobolder
B: En stor hule fyldt med 
skrald og affald i bunker der 
er vokset gennem generationer. 
Bunkerne danner små forhøj-
ninger eller bjerge og gør det 
svært at overskue hele hulen. 
Hulen stinker og i luften er 
fyldt med brunlige spore.
I: Hulen har været brugt af 
troglodyterne til at samle 
skrald. Engang leverede der en 
Otyugh i rummet, der æd hvad 
end blev smidt ind rummet, men 
væsenet vandrede til 
andre egne, da mængden af føde 
dalede. I stedet flyttede en 
flok kobolder ind i dette 
ubehagelig rum og begyndte af 
at samle, forarbejde og leve 
af troglodyternes rester.
Miljøet har ikke været 
specielt godt for kobolderne. 
De svampe og spore der 

voksede i affaldet, har 
inficeret de små plager, så de 
nu er opsvulmede og fyldt med 
svamp. Et solidt hug og de 
eksploderer og sender flere 
spore ud i lokalet…

Kobolder (12) : HD 1 HP 2-4 AC 
12, Angreb 1D4 (knive, kløer) 
+ special*
Små bjæffende goblionide væs-
ner, klædt i laser. *Hvis man 
er i nærkamp med en Kobold der 
dør, bliver man ramt af spore, 
når den eksploderer. Sporene 
er ikke giftige, men giver -1 
på slag resten af kampen, med-
mindre man kan klare et saving 
throw (breath weapon).

Kobolderne angriber ikke 
karaktererne uprovokeret, 
men vil forsøge at jage de 
ubudne gæster væk med skrig, 
kasteskyts og andre 
irritations momenter.

En gennemsøgning af rummet er 
stinkende og kløende opgave 
der tager lang tid. Hvis grup-
pen alligevel vælger at sætte 
tid af (minimum 1 time) kan de 
finde et kogger med 8 sølvpile 
og et lille stykke sort onyx 
(værdi: 30 sp) 

9. Gamlingens grotte
B: En naturlig hule der er 
indrettet til beboelse. Der er 
seng, ildsted med gryde 
hængende henover og et stort 
bord fyldt med flasker, papirer 
og bøger. 
I: I hulen holder en gammel 
mand til. Det er uvist 
hvorfor han har gjort en hule 
dybt under jorden til sit 
hjem, men troglodyterne lader 
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Rum 10-11

ham være i fred – måske var 
han engang troldmand i 
Troglodytekongens sold. For 
han er nemlig troldmand og 
selvom han ikke virker 
specielt sammenhængende eller 
kompetent, kan han godt svare 
igen, hvis karaktererne er 
aggressive overfor ham eller 
begynder at rode for meget 
rundt i hans hjem.
Hvis han behandles respekt-
fuldt, kan han godt hjælpe med 
oplysninger om hulerne. Blandt 
andet kan han fortælle at:
• Alle Troglodytkongens leje-
soldater forlod hulerne for 
noget tid siden.
• En gruppe eventyrere kom 
igennem hans hule for noget tid 
siden. Gruppen talte blandt 
andet en halving og en elver.
• Troglodyternes shaman holder 
til i en hule mod øst.

Gamlingen: HD 5 HP 16 AC 16, 
Angreb 1D4(Daggert) + spells*
Vildt hår, spraglet og laset 
kappe, vildt blik i øjnene. 
*Kan kaste følgende formular-
er: 
lvl 1: Magic Missile & Sleep 
lvl 2: Web & Stinking Cloud  
lvl 3: Gaseous Form

I hulen kan man finde en kobber 
armring (værdi: 30 sølv).

10. Skatte og fælder
B: Et lille firkantet rum, hvor 
der midt i rummet, på en lille 
forhøjning, står en kiste. Ved 
den ene væg ligger det 
indtørrede lig af det der 
formodentlig engang var en 
elver. Han eller hun har en 
pil stikkende ud af ryggen.
I: Liget er placeret der, for 

at vildlede tyvagtige sjæle. 
For selv om man godt finde en 
række mistænkelige huller i 
væggen overfor liget, så er 
der faktisk ingen pilefælder. 
Liget har en lille rustent 
skjold bundet fast på ryggen 
(Handout 3). 
Derimod starter enhver berøring 
af kisten, en kraftig lydbølge, 
der både giver 1D6 i skade og 
gør alle i lokalet døve (Saving 
throw: Magic for at gå fri). 
Tidligere ville larmen have 
tiltrykket en gruppe vagter, 
men det er længe siden, den 
slags har stået klar. 
Hvis den låste kiste dirkes 
op, kan man finde 39 sølvmønt-
er, et bronzeret musekranie i 
en lædersnor og en flaske med 
grøn boblende væske (en virke-
lig ildelugtende usynligheds-
drik, der varer 10 kamprunder/2 
minutter). 
Derudover er der en hemmelig 
dør i væggen mod syd. 

11. Kennelen 
B: En overvældende lugt vælter 
ud fra rummet. En stank af dyr, 
afføring og råddent kød. 
Inde i rummet står bure i 
forskellig størrelse. De fleste 
indeholder et eller flere dyr, 
de fleste af dem døde af sult. 
Enkelte er dog stadig i live. 
En udmagret kat miaver 
ynkeligt da karaktererne nærm-
er sig. 
I: Dette er resterne af Trog-
lodytkongens zoologiske have. 
Engang var det en velplejet 
dyrepark som blev forkælet på 
alle måder. I dag er dyrene 
noget nær glemt og er ikke 
blevet fodret i umindelige 
tider. De fleste af dyrene er 
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Rum 12

gået til, men der er enkelte 
der stadig er i live, 
deriblandt en kat, et par 
albinorotter og en øglegris. 
Alle undtagen sidstnævnte vil, 
såfremt de bliver lukket ud, 
enten stikke af eller gemme 
sig i et hjørne. 
Øglegrisen derimod, vil med 
vanvittig iver, fare i flæsket 
på vedkommende der lukkede den 
ud.

Øglegris HD 4 HP 22 AC 15 An-
greb 1D10 (stødtænder)
På størrelse med stor hund og 
en kampvægt på omkring de 80 
kilo. Skæl og stødtænder.

12. Rum med bevægelige vægge
B: Et middelstort rum. 
Gulvet er tomt og virker glat. 
På væggene til højre og 
venstre for døren, stikker 
rustne pigge ud. Enkelte er 
knækkede og flere af dem er 
indsmurt i indtørrede rødbrune 
rester. I modsatte væg er der 
en niche. På gulvet i nichen 
står en kiste.
I:Et fælderum, skabt til at 
lokke grådige eventyrere på 
afveje. Halvejs inde i rummet 
er gulvet dækket af lim. Når 
en (eller flere) karakter sid-
der fast, begynder væggene at 
bevæge sig. Limen kan 
spottes med et succesfuldt 
Search tjek. Hvis man ikke 
spotter limen kræver det et 
succesfuldt Saving Throw: 
Paralyze, for ikke at sidde 
fast. Hvis det mislykkes, 
sidder man fast og væggene 
begynder at bevæge sig mod 
rummets midte. Man kan IKKE 
rive sig fri. Det er dog 
muligt, at amputere ben eller 

smide fodtøj, hvis man kun har 
let rustning – dog med risiko 
for, at træde i limen med bare 
fødder. Væggene kører helt tæt 
på hinanden og spidder folk 
der forbliver i rummet.

Skulle spilpersonerne alli-
gevel nå frem til kisten, 
viser den sig at være en 
Mimic, der kaster sig over den 
første person der berører den.

Mimic HD 2 HP 13 AC 14 Angreb 
1D6 (bid)
Formet som en kiste. Åbningen 
bliver til en grum mund fyldt 
med tænder, når væsenet an-
griber.
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Rum 13-14

13. Edderkoppens Grube
B: En stor mørk hule med mange 
små fordybninger og naturlige 
obstruktioner. Hulen er 
gennemskåret et dybt og bredt 
krater, der forsvinder ind i 
væggene til begge sider. En 
række tynde hvide reb, går fra 
den ene side af krateret til 
den anden.
I: Et stort krapyl af en 
talende og intelligent 
edderkop kalder den hule sit 
hjem. Ofte er den oppe eller 
nede i krateret for at jage, 
men kommer pilende hjem, hvis 
nogen berører dens spind, de 
hvide reb over krateret.  De 
er for øvrigt kolde og 
klæbrige men ikke klistrede.
Hver runder karaktererne er i 
hule, bør du rulle for, om 
edderkoppen dukker op. 1 ud 6 
chance. Når den dukker frem, 
bør det være fra mest 
overraskende kant. Oppe, nede, 
fra siden, whatever.
Edderkoppen kan godt lide at 
lege med sit bytte men er 
samtidig også varsom med at 
kaste sig i kamp med en større 
gruppe eventyrere – i hvert 
fald så længe de har fast grund 
under fødderne. Den vil derfor 
forsøge at lokke dem til at 
krydse krateret og så angribe, 
når de er ude i luften på 
gyngende grund.

Kæmpeedderkop HD 4 HP 19 AC 14 
Angreb 1D8´+gift* (Bid)
På størrelse med en lille pony. 
Grim og behåret. Taler med 
hvæsende stemme. *Succesfuldt 
saving throw (paralyze) eller 
lammelse i resten af kampen.
Hvis man har stor tålmodighed, 
reb og hæderlige klatre evner, 

kan man godt komme over på den 
anden side, ved at kravle ned 
i krateret og op igen. Bunden 
er dækket af knogler og 
ramponeret udstyr.

14. By & barak
B: En stor naturlig hule med 
højt til loftet. Midt i 
hulen ligger den er mindre sø. 
Omkring søen ligger en lille 
samling huse og barakker. Den 
lille by ligger stille hen og 
der ingen beboere at se. 
I: Bebyggelsen var tidligere 
troglodytternes by og base. 
Det var her de levede, 
restituerede mellem kampe og 
havde en dagligdag. Nu er 
alle hytterne og boligerne 
tomme. Forladte og forfaldne. 
En spøgelsesby under jorden. 
Rundt om ligger knækkede, 
rustne våben og mere hverdag-
sagtige småting. Bagest i 
hulen er der et brænd-alter. 
Her blev døde troglodytter 
brændt. Hulegulvet er her 
dækket af grå aske, hvori man 
ind imellem kan skimte en 
forkullet tand eller knogle. 
I en af de forfaldne huse, kan 
man finde en gravskrift på en 
dyrehud (Handout 4).
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Rum 15-17

15.Gammelt køkken
B: Lyserøde lysende svampe, 
meget lig dem der er i rum 
7 bader det firkantede rum i 
blødt, let lummert lys. 
Under svampene er der rester 
af møbler og rådne 
køkkenredskaber. 
I: Dette var engang 
stedet, hvor Troglodytkongens 
og hans nærmeste folks mad blev 
tilberedt. I dag er der dog 
ikke noget spiseligt tilbage 
i rummet. Nærmest tvært imod. 
Nogle af sporene fra 
væksthuset (rum 7) er for 
noget tid siden, blevet båret 
herop under støvlerne på en 
eventyrer. Sporene har siden 
slået sig ned og udviklet sig. 
Ikke intelligent som deres 
ophav, men mere voldsomt. Hvis 
spilpersonerne begynder at 
rode rundt i rummet, samler 
svampene sig til én stor 
lysende skikkelse og angriber. 

Svampe Golem HD 5 HP 23* AC 12 
Angreb 2x1D6 (Hænder)
2½ meter, selvlysende og 
kompakt skikkelse. *Skarpe 
våben gør kun 1 point skade.

16. Tempel
B: En mørk grotte, hvor støvet 
ligger tykt på gulvet. Det er 
en lidt mystisk, nærmest ære-
frygtig, stilhed og stemning i 
rummet, hvor det eneste ind-
hold, er mandshøj statue af et 
dragelignende væsen, der vrid-
er sig op fra gulvet, midt i 
rummet. 
I: Et gammelt religiøst rum 
dedikeret til The Wyvern in 
the Well, et alvidende og gud-
dommeligt væsen, som engang 
blev tilbedt af troglodyterne. 

Hvis man undersøger statuen 
grundigt, kan man finde en lille 
revne, der i størrelse passer 
til en mønt. Hvis man smider en 
mønt ind, bliver rummet badet 
i mørkeblåt lys i 20 sekunder 
og hulen genlyder af dybt suk. 
Det sker, hver gang en mønt 
bliver puttet i.

17. Åndemanerens Værksted
B: Forfaldne borde, skabe og 
andre møbler står hulter til 
bulter i rummet. Smadrede. 
Rundt om i skuffer, potter 
og andre beholdere vokser der 
svampe i det der mindre om 
gødning af en art. På væggene 
er der skriblet en masse tegn 
med rød maling. I en 
maltrakteret stol bagerst i 
rummet, sidder ind troglodyte 
i et forrevet rød kåbe. 
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På et sølvfad (værdi: 50 sp) 
foran ham, ligger et bjerg af 
svampe.
I: Troglodyternes engang 
åndelige leder er ikke meget 
mere end et halvbedøvet og 
hallucinerende vrag. Han 
vrøvler om kongens fald og The 
Wyvern in the Well der har 
svigtet dem og om de horder at 
voldelige væsener, der i tidens 
løb har invaderet disse engang 
storslående haller. 
Skriblerierne på væggene kan 
delvis tydes (Handout 5).
Hvis karaktererne angriber 
ham, vil han forsvare sig, så 
godt han kan.

Troglodyte åndemaner HD 3 HP 
12 AC 14, Angreb 1D6 (Kølle) + 
spells*
To meter, foroverbøjet og af-
pillet hud og skæl. *Kan kaste 
følgende formularer:
Lvl 1: Cause Light Wounds & 
Turn Undead.  
Lvl 2: Heat Metal

18. Slavefolden
B: En samling faldefærdige 
huse ligger gemt bag en lige 
så faldefærdig indespærring 
eller palisade
I: En gammel kone er 
foldens sidste beboer. Hun 
klare sig for vildtvoksende 
svampe, smådyr og planter hun 
i smug henter i den 
nærliggende have (19). 
Hvis spottet (Search rul) 
gribes den gamle kone af panik 
og begynder at lave en masse 
larm, der gerne må virke som 
om det kan tiltrække vagter. 
Hun kan nemt pacificeres men 
hvis man bruger vold på nogen 
måde, dør den gamle kone. Hvis 

hun beroliges på mere 
fredelig facon, kan hun 
fortælle om Troglodytkongens 
storhed og fald. Bare slå dig 
løs som historiefortællende 
spilleder.

19. Den underjordiske have
B: Et vildt moras af planter 
og små deforme træet fylder 
denne hule. Blomster og 
planter er alle i sygeligt, og 
let selvlysende farver. Det 
samme gælder de kryb og øgler, 
der lever der. Inde i 
vildnisset kan man skimte 
nogle hvide skikkelser.
I: Dette er Troglodytkongens 
engang overdådige have. Men 
siden gartneren døde og 
hulerne begyndte deres 
forfald, har ingen taget sig 
af de mange planter, der 
utæmmet har spredt sig. 
Skikkelserne blandt planterne 
er marmor statuerne; 
troglodyter i forskellige 
episke og kampberedne positur-
er. 
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ed undtagelse af en af 
statuerne. Den er i stedet en 
albino troglodyt, der normalt 
ville være blevet ændret dræbt 
eller helligholdt ved fødslen, 
men her i stedet har gjort 
haven til sit hjem, væk fra de 
sine artsfæller. 
Albinoen vil forsøge at 
camouflere sig som en statue, 
men de røde øjne kan afsløre 
den. Hvis de bliver berørt 
eller undersøgt, at angriber, 
og overrasker, den vedkommende 
der står nærmest.

Albino Troglodyte HD 3 HP 16 
AC 13 Angreb 1D8 (kølle)
Kridhvid og med røde øjne. 
*Grundet væsenets sære hud, 
går 1 ud af 6 slag der har ramt 
troglodyten, alligevel forbi. 

Hvis man spiser af væksterne 
i haven, kan det have over-
raskende resultater. Rul og 
tjek tabellen:
1-3: Intet sker / 4:healer 1-3 
hit points / 5: Giftig (sav-
ing throw: poison eller mist 
1-4 hit points / 6: midlerti-
dig farveblind).

20. Tågekammer
B: En tyk fugtig tåge fylder 
hele denne store naturlige 
hule og vælter ud på gangen 
i knæhøjde. Gulv og vægge er 
ujævne. Ind imellem genlyder 
rummet af en dyb sukkende lyd. 
Det er ikke til at se en hånd 
for sig.
I: Rummets sigtbarhed skyldes 
et par underjordiske varme 
kilder der sender deres varme 
damp op fra dybet. Der er 
ingen fare i rummet, men lyden 
af de varme pust, kan sagtens 

tages for lyden af hviskende 
stemmer, ligesom de kan virke 
skræmmende, at skulle bevæge 
sig igennem rummet, hvor man 
hverken  kan se udgange eller 
sine rejsekammerater.

21. Troglodytkongens Hule
B: Hulesystemets vigtigste rum 
er en dyb hal med højt til 
loftet. Hallen er prydet af 
statuer der måske engang har 
været smukke og veludførte men 
nu er forfaldne og dækket af 
slim og alger. 
På væggene hænger rester af 
malerier og vægtæpper der er 
bukket under for fugten i 
rummet. Bagerst i rummet står 
en stor stentrone. På den 
sidder en stor sammensunket 
skikkelse.
I: Her møder karaktererne den 
legendariske Troglodytkonge. 
Han er en ”tough mother”, 
hærdet af krig, aggressive 
eventyrere og et langt 
dungeon-liv. Han er både 
gammel og lidt mølædt, men 
samtidig erfaren, lusket og en 
formidabel kriger.
Troglodytkongen tager gerne 
en bombastisk snak med sine 
kommende mordere/ofre. Han 
vil håne dem og fortælle at 
de blot er de næste i rækken 
af tåber der vil falde, fordi 
de tror de kan hamle op med 
ham. Snart vil han og troglo-
dyterne rejse sig og væsenerne 
på overfladen vil blive rystet 
i deres grundvolde. Samtidig 
har han en vision af sit nært 
forestående endeligt og det må 
gerne skinne igennem.
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Rum 22/Regler/Loot

Troglodytekongen: HD 7 HP 38 
AC 16, Angreb 1D10 (Storsværd)
Majestætisk og tragisk 
skikkelse. End-of-level boss. 
Giv den hele armen. 

22. ”Skatkammeret”
B: Tomme hylder, kister og 
skrin fylder dette rum. Rundt 
om skaber lyset fra faklerne 
enkelte glimt af metal men der 
er langt imellem dem. 
I: Skattene og rigdommene er 
for længst brugt. Hver 
spiller kan skrabe 1D20 
assorterede mønter sammen. 
De må forlade hulesystemet 
med æren og nye ar som eneste 
belønning. 
Muahahaha.

Reglerne, ultrakort
Reglerne til Lamentations of 
the Flame Princess findes 
gratis her:
http://www.lotfp.com/RPG/up-
loads/downloads/GrindhouseR-
ulesMagicFree.zip

Kort fortalt er systemet 
bsseret på klassisk D&D, altså 
den røde æske fra 80erne.

I kamp ruller man en D20+Attack 
Bonus og rammer hvis 
resultatet er lig, eller over, 
modstanderens Armor Class.

Monstre bruger deres HD som 
Attack Bonus og har Saving 
Throws som en Fighter af samme 
lvl som deres HD.

Der er generelt ingen plusser 
eller minusser på skade, lige 
meget hvor stærk eller slap 
karakteren er. 

Tilfældigt loot
Som beskrevet flyder Troglodyt-
kongens huler ikke over med 
skatte og værdier. Der lig-
ger dog ting i krogene. Rul på 
følgende tabel, når 
spillerne gennemsøger og 
klarer et Search-rul.
Rul Fund
1 2D4 copper pieces
2 Et par slidte sko
3 Pose med 1D6 goblintænder
4 Fælde! (Faldgrube, 1D6 - save)
5 Drikkehorn
6 Pergament med digte, på elvisk
7 1D3 runde, hvide sten
8 Lerfigur af øgle
9 Mølædt reb, 1D20 meter
10 Pose med sand
11 Gul handske
12 Vandskind ned stærkøl
13 Fælde! (Magisk pil, 1D4 - no save)
14 1D2 gold pieces
15 Læderbælte
16 Fiskeskelet
17 Pilespids
18 Benfløjte
19 Lille, snavset hund
20 Rusten økse
21 Tom flaske, etiketten staver 

“enhjørninge blod”
22 1D4 silver pieces
23 Spids, men krøllet, hat
24 Sølvmedaljon med billede af 

kvinde
25 Humpel brød
26 1D3 prikkede æg
27 Fælde! (knivsblad, 1D6 - save)
28 Grøn strikhue
29 Glasøje
30 Kogebog
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XX

 
 

Assembled by a kobold on a budget
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Handouts

Side fra en brændt dagbog (Rum 
3)
”Så er det slut. Ingen skal 
behandle Shagrax Bande sådan. 
Nu tager vi hvad vi kan rykke 
op fra gulvet og flå ned fra 
væggene i denne skældyrshule. 
Så bliver det vores betaling. 
Bagefter drager vi orker op 
til overfladen igen og finder en 
ny arbejdsgiver…”

Noter ridset på bagsiden af et 
skjold (Rum 10)
”Jeg, Korben Blerkenwald, 
kriger af Vorns nåde er nu 
parat til at kaste mig ud i 
det endelig angreb på kongen. 
Nok har vi mistet 
størstedelen af vores gruppe, 
men vi har også tyndet ud i 
hans tjenere på grusom facon. 
Det kan ikke være mange 
troglodyter tilbage. Hvis bare 
vi kan undgå flere fælder…”

Futteral med Raifins 
rejsejournal (Rum 6)
”Vi har rejst længe. Kæmpet 
mod ildhunde og flyvende 
kranier. Vi har samlet sølle 
48 kobbermønter. Humøret er 
lavt hos alle. Kan alle 
skattene være forsvundet fra 
disse hule? Derudover er jeg 
sulten. Vildt sulten.”

Noter kradset på en klippevæg 
(Rum 17)
”Vi vil rejse os igen...

TROGDOR
Forbandede mennesker med deres stål og 10 
fod lange pinde....
Haven forfalder og noget holder øje med mig 
fra buskene...
Så forsvandt lejesoldaterne - nu er kun 
æresgarden tilbage.
Kan vi måsKe angribe en 
dværgfæstning og flå gul-
det ud af deres fedtede 
hænder?
Hæslige uglebjørne!
Der er nye beboere i kløften...
The Wyvern in the Well svarer mig ikke længere. Jeg 
har brug for stærkere svampe.

Afskedsbrev fra en døende 
troglodyt (Rum 14)
”Siden orkerne forlod 
hulerne, er vi blevet angrebet 
tre gange. To gange af 
frådende grupper af eventyrere 
og en gang af en flok 
uglebjørne der havde 
forvildet sig herned. Flere 
slaver er stukket af og Kongen 
har trukket vagterne tilbage 
til de inderste huler. Den 
sidste angrebsgruppe vi 
sendte mod overfladen er ikke 
vendt tilbage. Enden er nær…”



19

Troglodytkongens Huler

KORT


