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Introduksjon
Waterdeep Crochet Society (WCS), den lokale syklubben for de velstituerte, har mistet mange 
medlemmer den siste måneden. De gjenværende medlemmene har nedsatt en undersøkelseskomite 
for å undersøke hvorfor så mange tidligere medlemmer tilsynelatende ikke lenger har interesse for 
håndarbeid og veldedighet. Komiteens mandat er å finne en eventuell årsak til frafall og komme 
med forslag til tiltak for å bevare medlemsmassen og fremme rekruttering. De har spesifikt fått 
ordre om å avholde seg fra all kontakt med kjente kriminelle elementer.

Hurtigstart
1: Del ut rollene. Det finnes noen tips i avsnittet "Roller" for hvilke rolle som passer hvilke typer 
spillere.
2:  Les side 3 "Til GM: Plottet i sin enkelhet" mens spillerne ser på rollene sine. Konseptet bak 
eventyret er "Stepford Wives" hvis du har lest boka eller sett filmen.
2B: Når spillerne spør deg om detaljer ved rollene, påminn dem om at du ikke har lest rollene og be 
dem slå opp i regelboken, evnt. debattere med hverandre.

Roller
Barbarianne: Halfling Totem Barbarian. Tidligere pirat, nå pensjonert.

Dagny Taggart: Priest of Gond. Laget vei mellom Waterdeep og Neverwinter.

Melvine Den fine: Monk/Rogue. Golddigger og opportunist.

Remallia "Remi" Haventree: Moon Elf Fighter. Harper (god organisasjon, hemmelige medlemmer)

Sylvana av Zhaduum: Sorcerer. Gal. Beskyttet av Open Lord of Waterdeep.

To av rollene bruker mange formler og bør fortrinnsvis spilles av noen som har tilgang på regelboka
og har spilt Dungeons and Dragons tidligere. Det er Dagny og Sylvana.

Sylvana er sinnsyk og snar til å ty til vold – hun kan fortrinnsvis spilles av en umoden spiller.

Sylvana og Barbarianne er venner og bor sammen.

Remallia er en npc i  "The Rise of Tiamat", hvis en spiller har spilt eller spilledet den modulen er 
det best han tar denne rollen.

Melvine er den eneste som er ond. (Det som står på rollearket er for å lure andre spillere – hun er 
ikke dum og later som om hun er god.) Denne rollen bør spilles av en dyktig rollespiller. Det er 
også den eneste rollen som ikke har noe magi.
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Til GM: Plottet i all sin enkelhet
Eventyret er satt i DR 1496 (Dale Reckoning) Bakgrunn:
For 5 år siden, samtidig som de publiserte eventyrene "Hoard of the Dragon Queen", "The Rise of 
Tiamat" og "Princes of the Apocalypse" foregikk ble det startet en ny bordell "Etablissementet" 
(side 17, scene 4) som bare satset på de rike; Med en minimumspris på 10 gullstykker holdt de 
bermen ute. Det ble startet av de nåværende eierne, Nanna og Dedir (side 21), som er 
doppelgangers (side 18). De har vært gravide støtt og stadig og det samme gjaldt etterhvert mange 
av deres ansatte som var deres avkom ettersom changelings (hybrid avkom av menneske og 
doppelganger) blir voksne på ett år.

For to år siden startet de under dekkidentitetene "Greve av D'If og Greven av Germaine" Waterdeep 
Gentlemen's Croquet Club (WGCC, side 17 scene 3) som egentlig er et skalkeskjul for å rekruttere 
rike og mektige menn som faste kunder av Etablissementet. Ingen har sett lederne av 
krokettklubben den siste måneden og ingen vet hvor de bor. Siden de er faste kunder i 
Etablissementet har doppelgangerne funnet ut av deres hemmeligheter og oppførsel. Planen er å 
erstatte først deres koner, som vil gjennomskue at mennene deres blir erstattet, og deretter mennene 
som er medlem av krokettklubben. Så skal man sakte men sikkert ta over kontrollen med hele 
Waterdeep (side 20). 

Den siste måneden har doppelgangerne fra Etablissementet vært travelt opptatt med å erstatte 
konene til medlemmene i krokettklubben en etter en. Nå som de har fått isolert "konene" må de på 
kort tid erstatte alle medlemmene. Planen er å få fullført det i løpet av de tre dager. Spillet startet 
morgenen på dag 1. Hvis spillerne surrer eller ikke tar hint, følg fremdriftsplanen under:

Default fremdriftsplan og anbefalt tidsbruk for modulen:

Time 1: Fordele roller, la spillerne bli kjent med hverandre, introdusere dem for lederen av 
syklubben som gir dem oppdraget. (Scene 1, side 16 kan brukes her.)

Time 2 (dag 1): Det er fremdeles dag 1 og hvis spillerne drar på hjemmebesøk (Scene 2, side 16 kan
brukes her) for undersøke så vil de bli avvist i døra fordi husfruen ikke vil ta i mot dem og få 
beskjed om at Herren er på jobb eller krokettklubben. På krokettklubben slipper de ikke inn fordi 
den bare er for menn. Gartneren Frank prater gjerne (Scene 3, side 17), han viser frem en velstelt 
plen men er forbauset over at ingen noensinne spiller krokett og at det finnes bare ett, totalt ubrukt 
krokettsett. Han vet at medlemmene ofte går sørover (mot Etablissementet, som han ikke vet om) 
enda de fleste av dem bor mot nordvest. Spaner man på herrene som drar sørover vil man se dem gå
til Etablissementet. Der er det lettere underbemannet og spillerne vil etter kort tid bli jaget ut 
ettersom de ikke er i målgruppen.

Time 4, dag 2: Når de går på hjemmebesøk i dag 2 vil de i 33% av tilfellene få beskjed om at begge 
er til stede, men ingen vil ta i mot dem (dvs. Herren i huset er også erstattet av en changeling), i 
33% av tilfellene få vite at han er på krokettklubben (dvs. han er i ferd med å bli erstattet av en 
changeling) og i 33% av tilfellene er de i et møte hos Lord Dagult Neverember, Lord Protector of 
Neverwinter. Lord Protector of Neverwinter har luktet lunta og det aner ham at det er noe ondt på 
ferde. Mot slutten av dag 2 oppsøker han Etablissementet sammen med de mennene han har 
skranglet sammen og han dreper Nanna. Hun antar sann form og spillet er over. Dedir har skiftet 
form til en potetskrellegutt spillerne kan møte på om de er i nærheten - hun drar så til de 
medlemmene av krokettklubben som har blitt tatt over og organiserer dem.
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Time 5, dag 2 og 3: Gatekamper mellom styrkene til medlemmene av krokettklubben og deres 
styrker mot styrkene til Lords of Waterdeep. Dedir forsøker å flykte fra byen i form av en hund. 
Ideelt om spillerne får anledning til å stoppe henne.
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Du er Barbarianne, "Anne" blant venner. Du har en venn, Sylvana. Du har fortid som pirat og har 
bodd i Waterdeep i ett år. Din kjæreste eiendel er et styrkebelte som gjør deg så sterk at du kan løfte 
en fullastet vogn. Din nestkjæreste eiendel er en kiste full av gull som du oppbevarer på loftet i det 
fine huset ditt i North Ward. Du liker å sette opp håret i musefletter og i annenetasje er det for tiden 
en hest du ikke husker hvordan kom dit, men du var på fylla i går med Sylvana. Hvis noen truer deg
er det nok å flekke tenner da du er beryktet for å bite fiender rett under kneet. Du er en selvlært 
ekspert på å slåss uten våpen eller med det som måtte være for hånden - ølkrus, flasker, tønner, 
tenner etc.

I et forsøk på å bedre din sosiale status har du blitt medlem i syklubben for de velstituerte i 
Waterdeep. Du jobber iherdig med teknikken din men nekter å la de pubertale småjentene vise deg 
hvordan man svinger en nål. Av og til angrer du på at du ikke ble med niesen din og hennes venner 
ut på et siste eventyr. De skulle visst til Thay, langt mot øst. Du ga henne din magiske rustning og 
magiske kortsverd som lyser når det er orker i nærheten.

Dagny Taggart: Gond-tilbeder og deltids oppfinner. Drømmer om å lage nye ting. Tror hun er noe 
bare fordi hun fikk noen andre til å bygge en vei. Din gode venn Jon Galt døde under byggingen, du
pleier å minne henne på det ved å spørre henne: "Hvem er Jon Galt"? Hun nekter å svare.

Melvine Lager: Vakker kvinner gift med rik mann. En historie du har hørt utallige ganger før.

Remallia Haventree: Moon Elf som alltid går i samme blå kjole. Veldig konvensjonell. Spør folk 
om litt for mye etter din mening.

Sylvana av Zhaduum: Et fyrverkeri av en kvinne, bokstavelig talt. En god drikkevenn. Hun reiser 
på ekspedisjoner for å drepe monstre og ta skattene deres og du vurderer sterkt å bli med neste 
gang. For tiden bor hun hos deg etter en uheldig hendelse på vertshuset "Tusk" for mange måneder 
siden.
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Du er Dagny Taggart, prestinne av Gond (oppfinnerguden) og enterprenør. Styreleder og 
hovedaksjonær i High Road Charter Company. Lord Dagult Neverember av Neverwinter var med 
på dette prosjektet. Nå som han er på sitt årlige månedslange besøk i Waterdeep for å ta seg av sine 
forretninger i områdets største by bor han på et gjesterom i din staselige bygård i Sea Ward. Nå som 
veien er ferdig bygget så kan Du slappe av, overlate den daglige driften til andre og fokusere på å 
realisere dine drømmer. En av dem er en jerndrage som lager solide spor der den beveger seg. Du er
medlem i syklubben fordi det forventes av en av din stand.

Barbarianne: Tidligere hobbit-pirat som forsøker å virke dannet. Eldre kvinne med rykte for å bite 
folk i kneet. Ukonvensjonell i klesveien og ikke interessert i veiledning med hensyn på håndarbeid, 
men hun prøver hardt. Har spurt deg 3 ganger om du vet hvem Jon Galt er, så i dag morges sjekket 
du papirene dine og fant ut at det er navnet på en av arbeiderne som døde under byggingen av High 
Road rett før den ble ferdig for 6 måneder siden.

Melvine Lager (nee: Potter): Tidligere modell, nå klesdesigner. Giftet seg over sin stand med den 
vesentlig eldre bryggerimesteren Feld Lager. En typisk representant for trofekonene man finner 
mange av i syklubben. Fortid som modell.

Remallia Haventree: Moon Elf som alltid går i samme blå kjole. Veldig konvensjonell. Remi er 
Moon Elf og var gift med Arthagast Ulbrinter før han for 5 år siden ble snikmyrdet av det Remi 
påstod var dragekultister. Er skeptisk til nye oppfinnelser, hun nektet deg å demonstrere symaskinen
din innenfor bymurene. Du tror det er lurt å gjøre som hun sier, hun oppfører seg som hun har solide
politiske kontakter. Ryktene sier at Arthagast Ulbrinter var skjult Lord of Waterdeep.

Sylvana av Zhaduum: Hun virker gal. Holder seg meget godt til å være "2000 år gammel" som 
hun selv hevder. Reiser på ekspedisjoner for å drepe monstre og ta skattene deres. Presidenten i 
syklubben, Lady Laeral Silverhand (open Lord of Waterdeep) insisterer på at du skal ta vare på 
henne så hun ikke føler seg utenfor når hun er i Waterdeep. Sylvana hadde besøk på rommet hun 
leide på et vertshus av 3 "ikke-gentlemen" og endte med å blaste rommet med en fireball mens hun 
selv var inne i det. Byvakten sa det helt klart var selvforsvar, men hun måtte erstatte brannskadene.
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Du er Melvine Lager, gift med den rike og vesentlig eldre bryggerimesteren Feld Lager. Han er 
impotent med dårlig hjerte, men siden han ikke har noen barn vil du arve alt sammen når han dør 
om ikke så lenge. I mellomtiden posisjonerer du deg i sosieteten som medlem av syklubben.

Dine foreldre var pottemakere som sendte deg som 5-åring til et kloster langt unna for å bli nonne 
dedikert til Sune, gudinnen for kjærlighet og skjønnhet. Dette passet deg dårlig og du rømte som 13-
åring og tilbrakte de neste 5 årene i tyvelære i Baldurs Gate. Deretter reiste du hjem til Waterdeep 
og snikmyrdet foreldrene dine da de var utenfor Waterdeep for å hente leire.

Deretter jobbet du i 4 år som modell før du fanget oppmerksomheten til Feld Lager, en rik, barnløs, 
eldre mann med dårlig hjerte og du kunne effektuere neste ledd i livsplanen din - arve en masse 
penger. Det er 3 år siden og nå burde han dø snart. Av naturlige årsaker selvsagt. Dere bor i Sea 
Ward. Før du giftet deg het du "Potter".

I motsetning til hva rollearket sier så er du Chaotic Evil, men skjuler det godt.

Barbarianne: Tidligere hobbit-pirat som forsøker å virke dannet. Gammel drukkenbolt med flott 
hus. Ukonvensjonell i klesveien og ikke interessert i veiledning med hensyn på håndarbeid, men 
hun prøver hardt.

Dagny Taggart: Enterprenør som sammen med Lord Dagult Neverember av Neverwinter dannet 
"High Road Charter Company" som laget ny vei mellom Waterdeep og Neverwinter. Lever nå på 
inntekter fra veien og planlegger sikkert et nytt prosjekt. Prest av Gond, guden for oppfinnelser.

Sylvana av Zhaduum: Hun er gal. Presidenten i syklubben, Lady Laeral Silverhand (open Lord of 
Waterdeep) insisterer på at du skal ta vare på henne så hun ikke føler seg utenfor når hun er i 
Waterdeep. 

Remi: Hun skjuler en hemmelighet - hun er agent for Harpers. Det har du skjønt for lenge siden. 
Hun eier vertshuset "Tusk" som du tror er hovedkvarteret til Harpers i Waterdeep. Hennes fashion 
sense suger - hun går alltid i samme kjedelige blå kjole med en turkis veske som ikke helt matcher. 
Remi er Moon Elf og var gift med Arthagast Ulbrinter før han for 5 år siden ble snikmyrdet av det 
Remi påstod var dragekultister.
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Du er Remallia Haventree*, Remi blant venner. 5 år tidligere, i Dale Reckoning 1491 ble Arthagast 
Ulbrinter** en av Waterdeeps skjulte herskere og Remis mann, myrdet av medlemmer av 
dragekulten. Senere samme år ble Dragekulten utslettet. Skulle de dukke opp igjen så nærer Remi 
fremdeles et dypt og ektefølt hat for dem. Bortsett fra det er Remi hyggelig og grei.

Remi er en 100 år ung Moon Elf. Hun har en Plate Mail+1 hun alltid bærer av sikkerhetshensyn, 
den har glamor på seg og ser ut som en anstendig blå kjole, men den veier 30 kg og hvis noen 
undersøker den nøye kjenner de at det absolutt ikke er en kjole.

I håndvesken har hun skaftet til et langsverd - et Sun Blade***. Ved å trykke på den hemmelige 
knappen kommer klingen frem, et lysende +2 blad som gjør Radiant damage og har Finesse. I bunn 
og grunn som et lyssverd fra Star Wars, bare uten evnen til å kutte igjennom alt og alle.

Remi er agent for Harpers. Hun eier et hus ikke langt unna vertshuset "Tusk" der alle Harperagenter
pleier å overnatte. Remi er offisielt eieren av "Tusk", men det går ikke med nevneverdig overskudd. 
Daglig leder på "Tusk" er "Hvalrossen", en grotesk blanding av menneske og hvalross, litt klønete, 
men med flott mustasje. Elia**** (f) er en sølvdrage som ofte er i Waterdeep på ymse ærend, hun 
pleier å holde til på "Tusk" mens hun er i byen. Remi har et hus i Sea Ward.

Remi er med i syklubben fordi det er viktig å pleie kontakter med de rike og samle informasjon, 
samt oppføre seg slik man forventer seg av en enke.

Barbarianne: Tidligere hobbit-pirat som forsøker å virke dannet. Både på grunn av alder, tidligere 
yrkesvei og eksplosivt lynne kan hun ikke anbefales som koneemne for de unge og kjekke 
hobbitene som flokker til byen. Ukonvensjonell i klesveien og ikke interessert i veiledning med 
hensyn på håndarbeid, men hun prøver hardt.

Dagny Taggart: Enterprenør som sammen med Lord Dagult Neverember av Neverwinter dannet 
"High Road Charter Company" som laget ny vei mellom Waterdeep og Neverwinter. Lever nå på 
inntekter fra veien og planlegger sikkert et nytt prosjekt. Prest av Gond, guden for oppfinnelser. Du 
måtte sette foten ned da hun prøvde å demonstrere en maskin som sydde automatisk for syklubben -
hva ville skredderlauget si om en maskin som kunne ville kaste dem ut i den dypeste fattigdom?

Melvine Lager (nee: Potter): Tidligere modell, nå klesdesigner. Giftet seg over sin stand med den 
vesentlig eldre bryggerimesteren Feld Lager. En typisk representant for trofekonene man finner 
mange av i syklubben. Har helt sikkert mange hemmeligheter. Et av de bedre ryktene som hviskes 
om henne er at hun opprinnelig var nonne før hun rømte fra klosteret.

Sylvana av Zhaduum: Hun er gal. Zhaduum gikk til grunne for man startet Dale Reckoning. Du 
traff henne første gang på "Tusk" for 5 år siden der hun oppførte seg meget frilynt etter "å ha vært 
fanget i en gorillakropp i 2000 år" i følge eget utsagn. Etterhvert har hun roet seg, men reiser 
fremdeles på ekspedisjoner for å drepe monstre og ta skattene deres. Presidenten i syklubben, Lady 
Laeral Silverhand (open Lord of Waterdeep) insisterer på at du skal ta vare på henne så hun ikke 
føler seg utenfor når hun er i Waterdeep. Sylvana får ikke leie rom på "Tusk" etter at hun sprengte et
værelse i luften med en Fireball. Det er Hvalrossen som har bestemt dette.

* "The Rise of Tiamat p12
** Ibid p20
*** Dungeon Master's Guide p205-206
**** "The Rise of Tiamat p58
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Du er Sylvana av Zhaduum - prinsesse i landet Zhaduum som ble forhekset av en ond trollkvinne 
og tilbrakte minst 2000 år som gorilla. Zhaduum har gått til grunne for lenge siden. Din 
favorittaktivitet er å dra på ekspedisjoner for å drepe monstre og ta skattene deres. Akkurat nå leter 
du etter en ny gruppe som trenger ildkraft.

Du pleide å leie rom på "Tusk", men en dag for 8 måneder siden hadde du i fylla invitert 3 
slemminger på rommet og de nektet å forlate det når du ble trøtt. Episoden utartet seg og du 
sprengte rommet i lufta med en ildkule, med deg som eneste overlevende. Byvakten kom raskt til 
den opplagte konklusjonen at det var selvforsvar, men du måtte allikevel betale kroverten 
"Hvalrossen" erstatning for brannskader. Så nå bor du bos Barbarianne.

Barbarianne/Anne: En god drikkevenn og hobitt. Du bor hos henne for tiden. I går, mens dere var 
på fylla fikk hun tak i en hest og bar den opp i annen etasje. Som tidligere pirat er hun kanskje ikke 
oppmerksom på hvor alvorlig enkelte tar hestetyveri - eller kanskje hun gjør det. Det virker som om
hun er klar for å dra på ekspedisjon med deg. For en tid siden var niesen hennes innom med en bråte
venner, blant annet en trollmann. De skulle til Thay.

Dagny Taggart: Gond-tilbeder og deltids oppfinner. Sammen med Lord Dagult Neverember av 
Neverwinter dannet hun "High Road Charter Company" som laget ny vei mellom Waterdeep og 
Neverwinter. Lever nå på inntekter fra veien og planlegger sikkert et nytt prosjekt. Ganske kjedelig.

Melvine Lager: Tidligere modell, nå klesdesigner. Giftet seg over sin stand med den vesentlig eldre
bryggerimesteren Feld Lager. En typisk representant for trofekonene man finner mange av i 
syklubben. Fortid som modell. Ikke like pen som deg, men ikke langt unna.

Remallia "Remi" Haventree: Moon Elf som alltid går i samme blå kjole. Veldig konvensjonell. 
Remi er Moon Elf er enken etter Arthagast Ulbrinter. Du tror det er lurt å gjøre som hun sier, hun 
oppfører seg som hun har solide politiske kontakter. Ryktene sier at Arthagast Ulbrinter var skjult 
Lord of Waterdeep.
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Handout: 
Liste over medlemmer som har sluttet å møte opp

Aliaraa gift med Bono Husteem, styreleder i flere leiesoldatselskaper, huset deres ligger i 
Central Street of the Singing Dolphin, Sea Ward. Bono er medlem i Krokketklubben og er ofte i 
tempelet til Loviathar.

Cassandra gift med Ramnos Thann, reder og landeier. Interessert i krokett og kartografi og 
kjøper en kopi av alle kart han hører om. Huset deres ligger i Central Street of the Singing Dolphin, 
Sea Ward.

Dalia gift med Reso Roznar, landeier. Interessert i landskapsmalerier og medlem av 
krokettklubben. Huset deres ligger på Northern Seawatch Street, Sea Ward.

Eva gift med Kerei Ilzimmer, eier av tre gullsmedforretninger. Huset Ilzimmer har gjort 
det dårlig de siste tiårene, Kerei måtte selge familieboligen i Sea Ward (til Rasl R. Gule) og flytte 
inn i et hus i North Ward. Spiller Krokett og er interessert i eksperimentet til Arilos Amcathra – 
Ilzimmer-huset var tidligere involvert i hesteavl.

June gift med Bly Ruldegost, direktør i Waterdeep Bank. Bly har mye fritid som han 
bruker på malekunst, teater og krokett. Huset deres ligger i Sea Ward.

Lena gift med Arilos Amcathra med eierinteresser i hesteavl og eier av Waterdeeps største 
sverdsmie. Interessert i krokett og skal visstnok eksperimentere utenfor byen med en sport som 
kombinerer hesterridning og krokett. Bolig i North Ward, nær byporten.

Nina gift med Khallos Melshimber, grossist i vinbransjen. Kjent for å være godt utdannet 
og tilber Gond åpentlyst. Khallos var en av de første medlemmene av Krokettklubben for 
Gentlemen. Huset deres ligger på Northern Seawatch Street, Sea Ward.

Rita gift med Arn Hanson, kornimportør. Kjedelig mann som er kjent for å være dårlig i 
tennis og nå fokuserer han på kroketteknikken sin. Huset deres ligger i North Ward.

Sierra gift med Daven Tchazzam som driver Waterdeeps fremste butikk for bueskyttere. 
Spiller krokett på det lille han har av fritid. Hus i North Ward. Er for tiden i Neverwinter på 
businessreise.

Thalia gift med Rikard Divan, møbelbransjen, interessert i opera (byens fremste teater som 
eksperimenterte med denne kunsten ble stengt for 3 uker siden). Nå tilbringer han mesteparten av 
tiden på Korkettklubben. Huset deres ligger i North Ward.

Wilma gift med Rasl R. Gule, spesialist på kjøp og salg av sjeldne ingredienser for trollmenn
og alkymister. Spiller krokett. Hus i Sea Ward.

Xantippe gift med Dran Wands, rektor og eier av Waterdeeps fremste magikerskole. Dran 
begynte å spille krokett etter at han ble anklaget for å jukse med magi i bordtennis. Huset deres 
ligger i Sea Ward.
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Scener:
Scenene er laget for å hjelpe spilleder med de 4 situasjonene som er mest sannsynlig at dukker opp i
løpet av spillet. 

Scene 1: Introduksjon til oppdraget.
Presidenten i syklubben, Lady Laeral Silverhand , bedre kjent som Open Lord of Waterdeep, har 
innkalt dere til et møte tidlig på morgenen i klubbhuset til Waterdeep Crochet Society (WCS), også 
kjent som "Syklubben". Klubbhuset ligger langt øst i Sea Ward, den beste bydelen i Waterdeep, ikke
langt fra North Ward, den nest beste bydelen. Møterommet ligger i 3. etasje med utsikt mot avenyen
som ligger sør for klubbhuset. Tjenerne har servert te til de som ønsker det og satt frem oppskåret 
fersk frukt.

Lady Laeral Silverhand henvender seg til dere: "Mine venner, takk for at dere tok dere tid til å 
komme. Som dere sikkert har lagt merke til, så har syklubben mistet et dusin medlemmer den siste 
måneden. Det skjer mye i byen, noe som ikke er uvanlig, men jeg har ikke tid til å undersøke dette i 
dybden selv. Jeg ville satt stor pris på om dere kunne undersøke om det ligger noe, " hun tar en 
pause og trekker pusten dypt, "unormalt bak dette pussige sammentreffet. Vi har aldri tidligere 
opplevd å miste mer enn 3 medlemmer på en måned og det var under skarlagensfeberen for 20 år 
siden. Her er listen over medlemmer som har sluttet å komme på våre ukentlige møter." 
(Gi spillerne handout: "Liste over medlemmer som har sluttet å møte opp" side 15.)

Hun fortsetter: "Jeg stoler på deres diskresjon. Dog, jeg spesifiserer, ingen kontakt med kjente 
kriminelle elementer og" - hun ser på Sylvana – "ingen ildkuler, hmm?" 
"Skulle dere finne noen metoder for å fremme rekruttering vil ikke det være skadelig. Nå kaller 
mine plikter. Har dere noen spørsmål?"

Scene 2: Hjemmebesøk
"Dere trekker i bjellesnoren hos <navn på de som blir oppsøkt>. 

S: Hvis Sea Ward: Døren blir åpnet av hovmesteren

N: Hvis North Ward: Døren blir åpnet av tjenestepiken

som spør dere hvem dere er."

Etter at spillerne har introdusert seg vil hovmester/tjenestepike beklage at Fruen ikke tar i mot noen 
i dag. Kanskje de kan komme tilbake i morgen? Spør de etter Herren svarer de enten at han har er 
på jobb eller at han er på Krokettklubben (50% sjanse for hver).

"Kan jeg ta i mot en beskjed?".

Hvis spillerne tvinger seg inn eller lurer seg inn så vil de finne fruen engasjert i en eller annen 
fritisaktivitet, (D4)

1: Leser i en bok
2: Maler med pensler og maling på lerret (har nettopp begynt)
3: Baker kaker
4: Skriver en roman



17

eller noe annet. De vil ikke hekle, sy eller strikke. De er dårlige på aktiviteten, om det er mulig.

Scene 3: Krokketklubben
Krokketklubben ligger langt vest i North Ward.

"Dere kommer til krokketklubben, Waterdeep Gentlemen's Croquet Club (WGCC), og døren er 
lukket uten noen opplagt måte å annonsere deres ankomst." (Hvis de prøver å åpne døra er den låst.)

"Mens dere funderer på hva dere skal gjøre kommer det en mann i gartnerklær ut av en bakgate. 
Han sier "Hei, kan jeg hjelpe dere damer? Dere er klar over at dette er en klubb for menn?"

Gartneren er i 50-årene med rødt hår i krans rundt en fremtredende måne som synes når han tar av 
seg luen sin for å krafse seg forvirret i hodet og solide kinnskjegg. Han heter Frank Sidebørn og 
viser gjerne spillerne en port gjennom et 3-meter høyt plankegjerde inn på den velstelte 
krokettbanen han vedlikeholder. I et skjul har han verktøyet sitt og et krokettsett som ser så godt 
som ubrukt ut.

Frank kan fortelle at han aldri ser noen spille krokett på klubben. Han har ikke nøkkel til lokalet.

Frank ble ansatt for to år siden av grunnleggerne av krokettklubben,  Greven av D'If og Greven av 
Germaine. Ingen kjenner til dem. Frank beskriver dem som velkledde, velfriserte menn med falske 
kinnskjegg og flotte hatter med fjær i.

Hvis spillerne overvåker Krokettklubben vil de observere at medlemmer har nøkkel til lokalet og 
låser seg selv inn. Når 2-3 stykker har ankommet låser de seg ut og spaserer sørover 3 kvartaler til 
bordellen "Etablissementet".

Hvis spillerne får tak i en nøkkel eller på annen måte kommer seg inn i krokettklubben finner de 
bare lettere støvete elegante og godt polstrede møbler samt en god samling kostbar sprit.

Scene 4: Etablissementet
Etablissmentet ligger sørvest i North Ward.

"Dere kommer til "Etablissementet", byens dyreste bordell. Ryktene sier at en time her koster en 
ukelønn for en bryggesjauer. De som driver dette stedet har tydelig kjøpt en falleferdig tidligere 
herskapsbolig og pyntet den så den ser flott ut, men taket som er i ferd med å sige sammen og den 
overdrevne bruken av rødfarge med orange listverk avslører at dette huset er byggebransjens svar på
en eldre oversminket prostituert. På plass utenfor inngangsdøren ser dere to vakter. De ser ut som 
fallerte dørvakter kledd i klær som er langt finere enn hva de er vant til å gå i. Den høyeste av dem 
klør seg ofte i skrittet – han har sikkert flatlus."

Prøver spillerne å gå inn eller snakke seg inn vil dørvaktene informere dem om at kvinner ikke har 
tilgang her, unntatt om de jobber her. Presser de seg inn vil de komme til et lettere underbemannet 
bordell med flere herrer som venter på sin tur. Her vil de bli møtt velkommen av Ninni og Dedir, to 
sorthårede madamer som sier at det var på tide at de kom på jobb, det er mange som venter. De to 
vil også nevne dem ved navn (de er doppelgangers og kan lese tanker) og om spillerne ikke forlater 
stedet sporenstreks vil de bli eskortert ut av byvakten som kommer i løpet av 5 minutter. I 
mellomtiden kan det være at Ninni og Dedir lurer ut av dem hvorfor de har kommet dit.

Det finnes selvsagt en tjenerinngang. Der går det an å snike seg inn (Stealth DC 13 for hver som 
sniker seg inn for å unngå å bli oppdaget) og finne ut av typiske ting som skjer på et bordell. Hvis 
de klarer et Investigate DC 18 så vil de finne et papir i en skuff: "Ninni, det ser ut som vi må slå til i
morgen. - Dedir". Uansett vil de finne flaske kinnskjegg, fine herreklær og to hatter med fjær i (for 
når de opptrer som  Greven av D'If og Greven av Germaine).
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Monstre

Doppelganger
(monster manual page 82)

AC 14, HP 52, speed 30'.

Str +0. Dex +4. Con +2, Int +0, Wis +1, Cha +2

Skills: Deception +6, Insight +3

Immune to charm

Darkvision 60'

Shapechange

Ambush: Advantage on attack rolls on creatures it surprises.

Sneak attack +3d6

Multiattack, 2 attacks. Unarmed damage 1d6+4

Read surface thoughts, gives advantage on Insight, Deception, Intimidation and Persuasion.

Changeling 
(finni på stats sjæl, finnes som monster i D&D 3.5)

Når en doppelganger velger å få barn med en ikke doppelganger blir resultatet en changeling, en 
svakere doppelganger som blir voksen på ett år.

AC 12, HP 24, speed 30'

Str +0, Dex +2, Con +1, Int +0, Wis +0, Cha +1

Skills: Deception +3, Insight +2

Immune to charm

Shapechange

Ambush: Advantage on attack rolls on creatures it surprises.

Sneak Attack +2d6

Unarmed damage 1d6+2
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Organisasjoner det er greit å kjenne til

Harpers:
Harpers er en hemmelig gruppe som har sverget på å bekjempe ondskap som best de kan. De er 
eksperter på å samle informasjon som de overlater til personer de mener kan gjøre god bruk av den. 
De foretrekker å la andre handle. Navnet kommer av at mange tror at de fleste medlemmene er 
bards. Remallia Remi  Haventree er medlem av Harpers, det samme gjelder Elia (gjest på Tusk) og 
Hvalrossen (krovert på Tusk).

The Lords' Alliance
Sword Coast (området nord og sør for Waterdeep) har lenge hatt fred og ro, men de siste 5-6 årene 
har det vært mye uro og kaos. Herskerne i de viktigste byene har laget en formell allianse der de 
forplikter seg på å støtte hverandre hvis de blir angrepet samt en uformell avtale om å sende styrker 
for å bekjempe onde grupperinger. Både Lady Laeral Silverhand, Open Lord of Waterdeep, og Lord 
Dagult Neverember, Lord Protector of Neverwinter, er medlemmer i The Lords' Alliance.
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Waterdeep
Waterdeep er den største byen i området med ca 150 000 innbyggere. Mot sør ligger en enorm havn.
Mot sørvest en stor klippe med festningen til Open Lord of Waterdeep, Lady Laeral Silverhand, 
ligger. Mot nordvest ligger noen mindre brygger som ikke er trygge når stormene kommer. Nord og 
øst for byen er det bondeland. Byen har solide murer og befestninger.

Waterdeep er delt i en rekke Wards. 

Waterdeep styres av en Open Lord og et råd Masked Lords. 20 magistrater, sortkledde 
politisjefer/dommere tar seg av brudd på byens fred.

Sea Ward
Ligger i det nordvestlige hjørnet av Waterdeep. De rikeste bor her. Gatene er rene og tiggere og 
omstreifere eskorteres til dårligere bydeler mot sør. De mest eksklusive forretningene i Waterdeep 
har lokaler i denne bydelen. Syklubben ligger øst i Sea Ward.

North Ward
Navnet til tross, ligger i det nordøstlige hjørnet av Waterdeep. De som ikke er fullt så rike bor her 
og bydelen har en rekke gode forretninger. Mot den sørlige enden av bydelen er de ikke fullt så fine 
husene. De viktigste gatene i North Ward er rene og ryddige. Krokettklubben ligger 4 kvartaler nord
for sørgrensen av North Ward. Etablissementet ligger lengst sør i North Ward.

Andre bydeler:
Castle Ward, i senter av byen. Administrative bygninger og slottet til Open Lord of Waterdeep 
ligger her.

Trades Ward, ligger mot øst, mange forretninger.

City of the Dead, ligger i øst, omsluttet av Trades Ward. Gravsteder.

South Ward, ligger i sørøst. Her bor bermen.

Dock Ward, ligger i sør. Havner, lagre og kroer.
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Non-player Characters

Dagult Neverember
Lord of Neverwinter. Velholdt mann i 50-årene, går til daglig i plate mail og med sverd i beltet. 
Grått hår som begynner å bli tynt. Level 20 Fighter. Tilbringer ca. 1 måned hvert år i Waterdeep i 
forretningsøyemed og er her når eventyret foregår og driver sin egen etterforskning av hendelsene. 
Hvis spillerne ikke skjønner noenting vil han handle. Bor hos Dagny Taggart når han er i byen.

Var Open Lord of Waterdeep frem til 5 år tidligere da han ble bedt av the Masked Lords om å trekke
seg som Lord fordi han var involvert i High Road Charter Company som han selv hadde laget 
avtale om charter til å reparere High Road sammen med blant andre Dagny Taggart. Det ble for 
mange interesser på en hånd og Rådet ønsket heller Lady Laeral Silverhand som Open Lord. Dagult
har tatt dette pent. Som middelaldrende ser han det nå mer som straff enn belønning å få styre 
Waterdeep.

Dagult Neverember er medlem av "The Lords' Alliance".

Dedir og Ninni
To doppelgangers som kom til Waterdeep for fem år siden og laget bordellen "Etablissmentet". For 
to år siden antok de falske identiteter, Greven av D'If og Greven av Germaine og grunnla 
krokettklubben som ledd i en kløktig plan for å ta over makten i Waterdeep.

Greven av D'If og Greven av Germaine
Falske identiteter laget av Ninni og Dedir for å grunnlegge Krokettklubben. Så ut som velkledde 
menn med store kinnskjegg og flotte hatter med fjær i.

Lady Laeral Silverhand
Open Lord of Waterdeep. Bor i festningen på klippen på vestsiden av Waterdeep. Level 20 Wizard. 
Ser ut som et kvinne med langt platinablondt hår i 30-årene, men folk vet hun må være eldre enn 
det. Tok over som Open Lord of Waterdeep etter Dagult Neverember som den gang og nå er Lord of
Neverwinter.

Det de ikke vet er at hun er en av "de syv søstre", en gruppe som ser ut som menneskekvinner og 
har mektige magiske evner, og som lever svært lenge. Laeral Silverhand mistenker at Sylvana av 
Zhaduum er en av dem som de har savnet i 2000 år. Hun prøver så godt hun kan å beskytte henne 
mot seg selv.

Lady Laeral Silverhand er medlem av "The Lords' Alliance".
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Bonusmateriale
Barbarianne: Hesten stammer fra vertshuset Pilgrims Rest. Barbarianne kjøpte den i fylla.�

Melvine Lager: Ble sendt til Sune-tempelet av foreldrene sine så hun ikke skulle risikere å bli 
smittet av skarlagensfeberen som herjet byen for 20 år siden. Melvine vet ikke dette. I scene 1 på 
side 16 nevner Lady Laeral Silverhand skarlagensfeberen i en bisetning.

Sylvana av Zhaduum: Hun ble reddet fra sitt fangenskap som fortrollet gorilla av en gruppe 
eventyrere/gjøglere som het "Bråkmakerlauget". De omkom mens de bekjempet Tiamat i Well of 
Dragons for fire år siden. Elia (f) på Tusk vet dette (se Remallias bakgrunn).
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