Lyckat: Du har börjat förnimma
magiska flöden [2T6 Förnimma],
slottet står i brand och du är fri!

Lyckat: Du är fri
och har gjort dig
förtjänt av
expertisen
Flyktvägar 4T6!

Ett ettbladsscenario till
rollspelet Eon IV
Du behöver smyga förbi slottsfruns kammare på vägen ut. Inifrån kammaren
hörs väsande och ljudet av slottsfruns besvärjande. Smyga mot 12

Välkommen till Fängelsehålan, ormar och stegar i
Mundana! Någon med mer pengar än medmänsklighet har
kastat ner dig i ett mörkt och trångt underjordiskt skrymsle.
Lycka till! Men först, Intryck mot 18

Misslyckat:
Övertala
mot 13

Misslyckat:
Strid på liv och
död mot lamian.

Lyckat: Miszhak var en bara en hallucination.
Han var dock hederlig nog att berätta att
slottsfrun är en lamia, som experimenterar
med att skapa fler lamior i slottet.

Misslyckat: Miszhak har inte gjort några
framsteg och börjar gå dig på nerverna.
Självkontroll mot 12
Misslyckat: Miszhak har lyckats bryta upp golvet! En stege
går ner till en underjordisk tunnel som sträcker ut sig framför
dig. Dessvärre leder den till Dödsrikets ödsliga landskap. Det
är fortfarande bättre än hålan, åtminstone.
Text: Stefan Jönsson
Bakgrundsbild: The Bad Rich Man in Hell av James Tissot (1836-1902)

Lyckat: Du har nyckelknippan och har börjat
din flykt från slottet! Men först fanns det en
sak som du behövde göra, eller?

En oförsiktig vakt passerar nära din
cell. Fingerfärdighet mot 12

Lyckat: En giftorm slängs in i cellen. (se Grundboken s. 278)
Misslyckat: En enögd dvärg vid namn Miszhak
klan Ghor har gjort dig sällskap i cellen efter en
veckas isolation! Han är grävare och kan nog ta er
ut! Självkontroll mot 14

Förstör laboratoriet: I ett ögonblick blev det
osynliga uppenbart för dig, när du rubbade de
magiska cirklarna. De pyrotropiska flödena
börjar sätta eld på rummet. Förflyttning mot 12

Misslyckat: Vakten berättar att han
inte är så glad i ormar, men att
slottsfrun har en fascination för dem.
Vakten bjuder med dig att spela några
parti broggin. Spel & Dobbel mot 10

Cellen blir onaturligt mörk, som om Avgrunden hade fyllt
skrymslet med sitt dunkla väsen. Skräck 40
(övernaturlig)

