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SKANDALE: Ænders rappen giver intet ekko i København

HA MISBRUGER  
KLASSE-
LOKALER 
TIL ROLLESPIL

Århus kommune har i årevis lånt klasselokaler ud til unges 
farlige eksperimenter med rollespil, coladrikning og nusning

FIND DIG I KRIKKIT CON - ELLER FIND DIG I HVAD SOM HELST!
Krikkit Con 12 - SKANDALE! Kommer til en skole i Århus i weekenden 29.-31. oktober 2004. Duk op og se dig 

selv på forsiden! Se det fulde program snart på www.krikkit.dk Kontakt HA’eren på david.thorhauge@stofanet.dk

Max Møller: Jeg har 
intet med det at gøre!

Mikkel Bækgaard:
Huh? Krikkit siger du?

 SIDE 2
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Leder

Hvor er originaliteten i Dansk 
Rollespil blevet af?
 Kigger man på De danske con-
ner, er der sket en meget kedelig 
udvikling. Engang havde enhver 
con med respekt for sig selv ude-
lukkende originale scenarier. 

Spontaniteten og   
kreativiteten er borte
Det var dengang, hvor scenarie-
databaser som Rylle og Atlan-
tis Scenarie Service (ASS) endnu 
ikke havde kvalt enhver nytænk-
ning i rollespils-miljøet. 
 Dengang hvor det lille med-
lem af en rollespils-forening tur-
de skrive et scenarie til den lokale 
con.  Dette kunne han gøre uden 
at frygte for at den selvbestalte-
de Elite skulle sammenlign det 
med scenarier som Arken. Den 
selv samme elite som mæsker sig 
i rampelyset fra fx Projekt Rylle.

Ræven vogter gæssene
Man kunne så spørge, hvem der 
har ret til at udvælge hvilke scena-
rier, der skal bevares, blandt andet  
i Projekt  Rylle. Vi på Krikkit Bla-
dets redaktion kan her afsløre, at 
disse smagsdommere selv er eli-
tære scenarie-forfattere.

Elitevældet
Alexandria er bestyret af de to 
Otto-vindere Peter “Pingvin” 
Brodersen og Max “Motor” Møl-
ler. Sidstnævnte har manøvreret 
sig selv ind som Otto-overdom-
mer på Fastaval 2005, hvis gene-
ral er Jost Hansen, sjovt nok lige-
ledes er forfatter.
 Rylle er drevet af Sanne Harder, 
Olav Junker Kjær, Peter Broder-
sen (igen) og Kristoffer Apollo. 
Alle er ottonominerede forfattere.
 Selv dansk rollespils offentlige   
holdeplads for øretæver, Granat-
forum er inficeret. Den diktatori-
ske leder og ejer af denne, Brian 
Rasmussen er også ottonomineret 
forfatter.

Etikken er skæv
Er det etisk forsvarligt, at disse in-
habile forfattere konstant fremhæ-
ver sig selv og hinanden som sce-
narieskrivningens mestre i et net 

af korruption og nepotisme?
 Det er gået så galt at denne eli-
te har forfattet scenarieskrivnin-
gens koran. Det er målet med den-
ne “scenarie-guide” at lave en for-
mel for ensartede og ligegyldige 
scenarier. Denne skrivelses bag-
mand er Sebastian Flamant. Gæt 
selv om han har vundet en pris.

Redningen?
Findes der virkelig ikke nogen i 
dansk rollespil, der har mod til at  
gå mod strømmen, og undlade at 
have scenarier af denne “Otto-eli-
te” på programmet? 
 Svaret er, heldigvis, JA! Kun én 
eneste con vover at gå mod strøm-
men og byde elitevældet trods.

Denne con er Krikkit Con. 
Velkommen!

AF David Thorhauge,  
HA & ansv. redaktør,  tlf 21422242

Dementi
Undskyld, kære læser!
Vi mener det overhovedet ikke 
alvorligt! 
 Vi har den dybeste respekt 
for andres arbejde med at be-
rige vores miljø. Dette gælder 
alle kongresser, forfattere og 
internetsider. 
 Hvis dit scenarie/projekt/
navn er nævnt i dette program 
skal det opfattes som kærlig sa-
tire, ikke ondsindet ironi eller 
sarkasme. Husk vi holder me-
get af jer alle sammen, men vi 
kan altså ikke være et tabliod-
blad uden at svine alle andre til.  
 Tak for forståelsen,

/Redaktionen & Krikkit Gamblers

Impotens i København
Den, navnet til trods, temmelig 
pacifistiske og ikke spor plynd-
rende Københavnske undskyld-
ning for et rollespilsarrangement, 
Viking-Con, har i år helt opgivet 
TOTAL VIKING POWER!!!!! 
 Selv om der er fint amerikansk 
besøg formår de lokalebetrængte 
københavnere ikke at skaffe jyder. 
Vi skal helt tilbage til 1996 for at 
finde et Krikkit Con-scenarie på 
dette indspiste og selvfede semi-
svenske arrangement. 

Grøn og Grim
Det uopfindsomme Ork-træf vi-
ste sig i sidste enden at være for 
bondske til Odder. Kommunen 
der ville, i et sjældent indfald af 
klarsyn, ikke længere finde sig i, 
at Orkon havde snablen så dybt 
nede i tilskudskassen. 
 Århus Kommune (der ikke lige-
frem er kendt for deres dybe intel-
ligens) så ingen problemer og vil-
le gerne lægge hus til en dyr og 
dårlig drukfest. Om igen, frøken 

borgmester Louise Gade!

Syv års Ulykke?
Efter en mislykket finansiering 
af sidste års arrangement prøver 
den fragmenterede Live-forening, 
Eidolon at vride deltagerne for 
penge til at redde deres skranten-
de regnskaber. Til Hyggecon får 
deltagerne ikke engang et trykt 
program for deres penge.
 Afspejler Foreningens ringe til-
stand hele live-miljøets proble-
mer? Og vil foreningen ultimativt 
bukke under og gå fuldstændig i 
fisk?

Mastodont harpuneret
Ligesom dinosauren har den sto-
re hvide Fasta-hval et kæmpe kor-
pus, men kun en meget lille hjer-
ne. Trods smarte slogans som 
“Jost do it” og “Jost in time” har 
den nye general ikke formået at 
lokke nye kræfter til. 
 Det er de samme hoveder, som 
ikke kunne finde svaret på noget 
som helst sidste år, der igen sidder 

i “mis-informationen” i år. 
 Ikke nok med at disse inkompe-
tente halvhjerner er dumme, de er 
direkte ubehøvlede. Disse Elg-til-
bedere er så indspiste, at de ikke 
kan samarbejde med resten af 
kongressen. Fyr dem!

Temmelig Ringe og  
Ansvarsløst! (TRoA!)  
Hack’n’Slashens højborg i Aal-
borg sætter ny rekord for, hvor 
dyr en con kan være. Kan det vir-
kelig passe, at denne lille con skal 
være cirka dobbelt så dyr per dag 
som Fastaval?

Nu prøver de igen
Man skulle tro at den lille nord-
sjællandske con snart havde lært 
det. I år kunne de ikke engang fin-
de ud af, hvornår de enkelte sce-
narier skulle spilles. Man skulle 
tro at deres motto er “Anden gang 
er lykkens gang”. 
 Hillerødderne forstår dog at tale 
til enhver nørds største indgroede 
frygt med nye tv-inspirerede kon-

LEDERSIDEN

DANSK ROLLESPIL I DYB KRISE

Orv det da vist heldigt, at vi ikke mener, hvad vi 
skriver. Ellers var vi blevet godt sure på os selv

ÅRETS UDBUD AF CONNER SKUFFER FÆLT

Redaktør Thorhauge

cept: Dating Con. 
 Vi ønsker held og lykke med  det 
nye reality-show.

AF Callum McWright

Det Viser Sig™: At træ er Dejlig Kontakt HA’eren på  telefon 86162142 
 eller 21422242
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Tilholdssted stormet
Tidligt i morges stormede special-
tropper fra KET’s KAGE (Krono 
Aktions Gruppe Et) en klublejlig-
hed på Katrinebjergvej i det nord-
lige Århus. Efter flere timers rå-
ben og  hårde kampe blev 7 ma-
skerede mænd slæbt ud af bygnin-
gen og ført bort. 
 I lejligheden fandt KET sto-
re mængder af kort og terninger.  
Det formodes at terrorgruppen, 
kendt som Krikkit Gamblers var i 
færd med at planlægge terrorakti-
oner. 

Anholdte sat på fri fod
 Efter endt grundlovsforhør i År-
hus byret blev alle medlemmmer 

af gruppen løsladt, grundet en tek-
nisk fejl fra anklagemyndigheden, 
der sært nok havde fået en helt 
forkert dato på ransagningkendel-
sen, kombineret med overlegen 
viften med et gyldigt pave-kort. 
 Det frygtes at gruppen nu vil 
fortsætte deres aktiviteter. USA 
har som konsekvens heraf hævet 
deres terrorberedskab til højeste 
niveau. Dommeren nedlagde ved 
retsmødet navneforbud, men med 
eneret for Krikkit Bladet, er de 
anholdte:

Forbindelse til terror
Banden menes at have forbindel-
se til den kendte terrorist Ali Ben 
Aziz og endda Krikkit Con. De 
betragtes som ubevæbede men 
særdeles farlige for generel logik, 
god smag og det danske sprog.

AF Bertil F. Sandholm

AKTION MOD TERROR

Det lykkedes sent i går aftes for-
skere under ledelse af Dr. Kron. 
Elo Rupots, Kronologisk Fakul-
tet, Maxinegalon Universitet, at 
neddele tiden i dens mindste be-
standdel.
 Gennem længere tid har eksi-
stensen af den såkaldte kronoton 
været forudsagt teoretisk, men 
først i går er dens eksistens ekspe-
rimentiel bevist.
 “Det var et resultat af langtog  
hårdt arbejde”, udtaler Dr. Ru-
pots. “Vi blev ved et tilfælde op-
mærksomme på et arrangement i 
sektor ZZ 9 Plural Z Alpha, hvor 
arrangørerne havde formået at ud-
nytte hygge-tiden maksimalt. Der 
var hygge ikke bare hvert sekund, 
men også hvis man analyserede 
på langt mindre tidsenheder, selv 
under Planck-niveau.
 Ved nøje gennemgang af tids-

planen for denne såkaldte Krikkit 
Con var vi så i stand til entydigt 
at påvise eksistensen af kronoto-
nen.”

 I Dr. Rupots artikel, der snar-
ligt offentliggøres i tidsskriftet 
“Populær Videnskab & Surfning, 
ganske gratis”, vises den omtalte 
tidsplan. Se selv, kære læser, om 
de kan påvise eksistensen af kro-
notonen udfra disse tider:

Fredag:
16.00 Dørene åbnes
18.00 Aftensmad
19.00 Spilblok 1
01.00 Natmad

Lørdag:
09.00 Vækning og morgenmad
10.00 Spilblok 2
18.00 Aftensmad
19.00 Spilblok 3
01.00 Natmad

Søndag
09.00 Vækning og morgenmad
10.00  Spilblok
15.00 Fælles oprydning og 

familiefoto
17.14.000... ...0000001   

Krikkit Con afsluttes

/Bertil F. Sandholm

GENNEMBRUD I TIDSFORSKNING

Hovedansvarlig: Andreas Thorhauge
Layoutterrorist: Morten Lund
Madansvarlig: Anders Kjær Sloth
Onlineansvarlig: Jesper Andersen
Liveansvarlig: Michael Junker
Kreativ leder: Ham der ikke er No

Flere af de anholdte.  
Arkivbillede fra Krikkit Gamblers hjemmeside

Dr Elo Rupots

NYE LOVE
Den elskede prezident presentere-
de i går en ny reformpakke i an-
ledning af tolvårsdagen for den 
Krikkitianske Republiks selv-
stændighed. 
 Både pressen og militæret var 
mødt talstærkt op for at byde de 
nye love velkommen. Spredte 
uroligheder blev hurtigt slået ned 
og de civile tabstal skønnedes un-
der 100. Reformpakken indehol-
der en række særbestemmelser 
omkring acceptabel opførsel på 
Krikkit Con:

§1: Alkohol og euforiserende 
stoffer er forbudt og straffes 
med landsforvisning.

§2: Folk forventes at opføre sig 
ordentligt og behandle skolen 
og hinanden med om end ikke 
med respekt, så med kærlig-
hed.

§3: Folk bedes hjælpe arrangører-
ne med af holdelse af arrange-
mentet.

§4: Man skal være opmærksom 
på ikke at flytte rundt på ting 
inde i klasselokalerne. Brud 
på denne lov straffes brok fra 
pedellen.

 Skuffede over de blide regler 
forsøgte flåden at indlede et kup 
med det traditionelle bombarda-
ment  af paladset, støttet af fly-
vevåbenets antikke Tiger Moth. 
Urolighederne blev hurtigt slået 
ned af den altid loyale 3. brigade.

VIVA EL PREZIDENTE!!
AF Miguel Andrea del los Santos 
Rodrigez Salvatore 

El Prezidente

Indhold
Velkomst 1
Vi siger undskyld 2
Tidsplan 3
Ordensregler 3
De ansvarlige 3
Priser (Økonomi) 4
Madplan 4
Brædtspil 5
Rollespil
Blok 1 6
Blok 2 7
Blok 3 8
Blok 4  9
Kørselsvejledning 11
Gobbo! 12

Det Viser Sig™: At Tåsinge Ringridning Club aldrig har vundet en pokal ved en offciel turnering
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Et internt arbejspapir fra De Øko-
nomiske Vismænd som det er lyk-
kedes Krikkit Bladet at få fingre 
i afslører en shockerende mangel 
på økonomisk sans i den Krikki-
tianske Con. “De har jo en guld-
grube” udtaler seniorrådgiver 
Lissie Tation. “Hvorfor vrider de 
ikke bare deltagerne lidt? De har 
fint råd til det!” 
 I det interne arbejspapir disku-
teres det om Krikkit Con burde 
meldes til konkurencerådet, for 
dumpingpriser. Det er ikke lyk-
kedes at få en kommentar fra De 
Økonomiske Vismænd. 
 Krikkit Cons hovedansvarlige 
udtaler: “Jeg har fanme sagt at du 

ikke må ringe!” 
 Nedenfor er et uddrag Af det 
afslørende dokument.

Priserne på Krikkit Con:
Indgang:  40,- kr
Morgen- og natmad (per måltid): 
 10,- kr
Aftensmad Fredag: 30,- kr
Aftensmad Lørdag: 40,- kr
Conpakken: 150,- kr

Pengene indbetales på følgende 
konto* i Vestjysk Bank:

*Som nu overvåges af KET

Reg. Nr. 7605 
Konto Nr. 1082550
AF Åge R. Priis

SKRANTENDE ØKONOMI
Billig, men god mad 
på Krikkit Con i Århus

Det var med knurrende mave og 
en slank pengepung, jeg besøgte 
Krikkit Con’s køkken, “Hos An-
ders”. 
 Stedet har ikke det store udvalg, 
faktisk kan man ikke købe andet 
end dagens ret, men denne er til-
gengæld både billig og velsma-
gende. Efter maden fik jeg mig en 
snak med køkkenchefen og eje-
ren, Anders, for at aflure ham hans 
hemmeligheder.
 Det viser sig at Anders udeluk-

kende bruger ubetalt tvangsar-
bejde. “Det er den eneste måde 
at holde priserne i bund”, udta-
ler Anders. “Tilgengæld hygger 
vi os hernede, og ingen går sultne 
hjem”. Anders er meget hemme-
lighedsfuld med hensyn til kom-
mende dages menu, men det lyk-
kedes mig at få ham til at afslø-
re, hvilken mad, der bliver serve-
ret på Krikkit Con. Det er:

Fredag aften (30,- kr)
Pizza, bagt fra bunden med hjem-
melavet brød.

Lørdag aften (40,- kr)
Ovnstegt oksefilet, med lækre kar-
tofler og salat.

Andre serveringer (10,- kr)
Desuden serveres der morgen- og 
natmad. Priserne for dette er 10 kr 
per måltid.

Af Fætter Chine

Anders, Hos Anders

Brandregler indskærpet
Grundet den sidste tids mange på-
satte skolebrande har brandmyn-
dighederne nu skruet bissen på 
(hvorpå vides ikke- red.). Dette 
kan få en række konsekvenser for 
små arrangementer i Århus. 

 Specifikt på Krikkit con kan det 
betyde, at der ikke nødvendigvis 
er madrasser at sove på, og at der 
vil ske mærkelige ting ved fælles-
området.

AF Brand Dam  

Moose Graphix, et Århus-base-
ret spilfirma afslørede i dag de-
res 1,3 millioner kroners satsning, 
CounterFrag. Spillet er baseret på 
et helt nyt koncept, som udvikler-
ne, Mads Kristensen, David Thor-
hauge og Morten Lund kalder 
“Third Person Shooter”.

Unik Spiloplevelse 
Spiloplevelsen er et actionspil, 
hvor man oplever verden som om 

man så den fra et overordnet syns-
punkt. Spillet er således en avan-
ceret udgave af de såkaldte First 
Person Shooters, hvor man ople-
ver spillet gennem spilpersonens 
egne øjne. 
 Den ophøjede synsvinkel gi-
ver en masse nye spilmulighe-
der, forklarer designerne, ligesom 
de planlægger at give spillerne en 
mængde muligheder for at tilpas-
se spillet til deres egen smag, og 
selv bygge spilbaner (“maps”) og 
andre nye komponenter af spillet.

Præsenteres på Spilmesse
Offentligheden har indtil nu kun 
haft meget begrænsede mulig-
heder for at komme til at prø-
ve CounterFrag, men den sene-
ste version af spillet vil blive de-
monstreret på Spilmessen Krikkit 
Con, i den sidste weekend af ok-
tober, hvor Moose Graphix regner 
med at løse de sidste problemer.

Gratis spil til download
Indtil videre er det planen at lade 
testserveren køre i nattetimer-
ne, for at lade så mange som mu-
ligt prøve den seneste testversion 
af spillet, og få testet den for fejl, 
features og bugs. 

 Den endelige version vil kom-
me til at være tilgængelig som en 
gratis download på distributørens, 
Krikkit Gamblers’ hjemmeside: 
www.krikkit.dk.

AF Ace of Hegnsvig (Yehay!)

DANSK SPILFIRMA LANCERER STORSATSNING

Flere medlemmer af designteamet arbejder på spilbanedesign

Spiludvikler Mads Kristensen

Det Viser Sig™: At 80% af dette program er det pure opspind, løgn og latin - Og vi bruger ikke ret meget latin
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Hvor er madpyramiden?
Jeg er simpelthen så skide træt af 
at hver gang jeg kommer på con, 
så får jeg altid det samme hunde-
æde. Nu er det sådan at jeg altid 
har mega dårlig mave hver gang 
jeg forlade en Con. Det er fordi 
jeg ikke kan tåle toast og cola i 
de mængder som de bliver seve-
ret der. Er der ikke en eneste Con 
i dette lille møjland hvor man kan 
få noget ordenlig mad?
Bo Nanza, Lazy R Ranch

Det danske sprog er i fare
Hvad sker der for de danske sce-
narieforfattere for tiden? Har de 
glemt at tale dansk? I de værste 
tilfælde skriver de scenariet på 
engelsk, men ellers er det forom-
talen der står for skud. Og de få, 
der stadig er på dansk, har engel-
ske titler. “The more you Die, the 
More you Learn” og “Cold War 
Spy Story” –listen kunne blive 
ved. Tag jer dog sammen! Dansk 
er for hulen jeres modersmål, så 
brug det dog! Og hvad er der med 
det der Metascenarie?? Det er jo 
ikke en gang en rigtig foromtale!! 
Det er jo bare lukken varm luft ud 
om hvor smart ham forfatteren er 
fordi han har gennemskuet hvor-
dan rigtige foromtaler virker. Me-
get flot må man sige!
Filip Pens

Godt gået, Krikkit Con!
I disse tider, med deres stigende 
idoldyrkelse og trækken på den 
laveste fællesnævner, er der ikke 
mange der tør stå frem og sige de-
res ærlige meninger lige ud. 
 Krikkit Con er nogen af de 
sjældne, og det skal de roses for! 
Især at de ikke er faldet på idol-
vognen og er begyndt at uddele 
priser til højre og venstre!
Fatter Minus, Hasle

KOP var et usselt program!!
[Forkortet af redaktionen]
Brian Mikkelsen 
Kulturminister, kulturministeriet

Nutidens Jagter er for tøser
Hvorfor er jægere altid så kede-
lige og ædru, når de går på jagt? 
De er endda barberede. Det er ef-
terhånden helt umuligt at have 
lidt skæg med dem inden jagten. 
I gamle dage kunne en frisk bjørn 
nå at få en dram eller tre og en stor 
flok fadøller ved jægerballet inden 
jagten for alvor gik i gang. 
 Nu om dage pudser de bare 
hunden på os og skyder vildt om-
kring sig. Men Jeg har en løsning: 
Tag din egen sprut med og bind 
en orange klud om hovedet. Så 
har du tid til at blive godt fuld in-
den jægerne opdager at der er no-
get galt.
Bjørnen, Tappernøje

Bliv hjemme!
Til svar på gårsdagens læserbrev 
om seriøsitet på danske conner.
Jeg synes ikke at condeltagere 
skal tvinges til at opføre sig “nor-
malt”. Hvis du er blevet for gam-
mel og etableret til at gå på con, 
så er det ikke connen, der skal æn-
dres. Det er dig, der skal holde dig 
væk. Kan man ikke tåle lugten i 
bageriet...
Uffe Skammet, Vanløse

Complete display of Disregard 
for Foreigners
Dear Sir; I am appalled by the 
complete lack of consideration for 
non-danish speaking guests at da-
nish gaming conventions. 
 How is one to have any idea 
what any given game is about 
without any English informati-
on? You would be well advised to 
amend this deficiency
Capt. I P Freely, Royal Navy

Hva’ faen er meningen?
Der hvor jeg kommer fra (ikke 
havnen, men Herning), er det helt 
vinkelmåler at man tager fra gas-
komfur, hvis vennerne ikke kan 
fingere indkomstskatteberegning 
(7). Det synes jeg nok man må!
D.Thorhauge, Havnen

Breve fra læserne

PokeMon vinder pris

Den stolte modtager, Bækachu og Andreas R Skovse, formand for sølvelg kommiteen

Katrinebjerg, tidligere
Den store og berømte Bækachu, 
der evolvede fra den knap så kend-
te Bækgaardsenander efter den fik 
hjælp af den store OttoSaur, vandt 
sent i aftes en Sølv Elg, der blev 
uddelt for første gang nogensin-
de ved Krikkit Cons store pre-con 
award-dinner.

Ikke en sympati-pris 
Andreas R Skovse, formand for 
udelingskommiteen afviste alle 
spekulationer om at Bækachu 
skulle have fået prisen fordi den 
allerede havde fået en del an-

dre priser. “Der er slet ikke no-
get om snakken. Det er ikke for-
di vi ikke ville være de sidste til 
at give Bækachu en pris, og det er 
heller ikke en pris for have vundet 
de fleste priser, vel?”
 Morten Lund, prezident for 
Krikkit Gamblers, bakkede An-
dreas op, med kommentaren: 
“Sølvelgen? -Det som han sa’e!”

Stolt vinder
 Bækgachu’s kommentar til den 
store ære var: “Bækka-bækka 
chuu, bekka! Bækkachuuu!”
AF Ash

Den excentriske regeringschef, 
El Prezidente har i andledning af 
Krikkit Con stillet hele sin sam-
ling af andtikke brædtspil til fri 
afbenyttelse. 
 Samlingen indeholder så sjæld-
ne og værdifulde spil som Vino, 
Golfmania og Downtown. Selv-
følgelig vil mere udbredte spil 
som Junta, Diplomacy, Flightlea-
der, Klodsmajor, Twilight Empi-

re, Battlemist og mange flere. Der 
vil også være et par kortspil!

“Brædtspil til folket”
Råbte El Prez til folket, da han i 
går offentliggjorde sine planer. 
Folket svarede med tilråb i ret-
ning af “Juhuuu” og “Halløj” og 
“Hurra”. Intet af det betyder no-
get, men sådan er brædtspilslivet.
AF Lotte Vallak

Udlån af Brædtspil

Det Viser Sig™: At hver 6. slag på en d6 ikke er ”5”
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Peter, susanne, 
Ole, Caroline og 
Mikkel går i fjer-
de klasse, men 
når de har fri fra 
skole har de et 
hemmeligt sel-

skab. De tager ud i naturen og går 
på opdagelse. 
 Men denne dag falder de over 
noget de ikke skulle have set. De 
er nemlig vidner til en forbrydel-
se. Det kunne være forbrydere, 
der graver en skattekiste ned. Det 
kunne være nazister, smuglere el-

ler måske endda krybskytter. 
 Men det er ikke vigtigt lige nu, 
for vores kække helte (de fem 
børn- red.) går på med krum hals 
og undersøger sagen nærmere.

De hemmelige detektiver
er et scenarie om børn, der løser 
mysterier i bedste “de Fem” stil.
Plottet er ikke fastlagt på for-
hånd.

Genre: Eventyr i børnehøjde  
System: Lars’ hjemmelavede
AF Lars Konzack

Baghdad, ons-
dag. 
Ved formidda-
gens briefing 
nægtede pres-
seofficeren for 
82. luftbårne in-

fanteridivision at kommentere på 
igangværende operationer i divi-
sionens ansvarsområde, men ind-
rømmede at tidligere rapporter om 
allierede tab ikke var overdrevne. 

Allierede soldater savnes
Efter 72 timer er der stadig allie-
ret personel hvis præcise skæbne 
man ikke kan redegøre for. 
 Rapporterne fra Najaf er noget 
usammenhængende, især efter at 
flere vestlige journalister blev ta-
get som gidsler af medlemmer af 
Mehdi-militsen, der stadig kon-
trolleres af Mullah Muqtada al-
Sadr. 

Militsleder vendt 
tilbage til Najaf
Al-Sadr rømmede 
efter våbenhvilen i 
august i år Imam Ali-
moskeen i Najaf, men 
har i de seneste uger 
optrådt stadig mere 
krigerisk og igen op-
fordret til hellig krig 
mod de Imperialisti-

ske amerikanske styrker. 

Journalister som gidsler 
Mehdi-militsens trusler om at hen-
rette de amerikanske journalister 
og den stadigt stigende lovløshed 
i området, forårsagede mandag at 
de amerikanske styrker iværksat-
te en større operation i Najaf, til-
syneladende for at tage al- Sadr til 
fange og bringe orden til hele re-
gionen. 
 Her 2 dage senere er det eneste 
der vides med sikkerhed at mere 
end 400 irakere har mistet livet og 
at amerikanske tab er mere end 20 
dræbte og 50 sårede. Der er ingen 
officielle udmeldinger om materi-
elle tab.

Genre:  Spec Ops
System:   GURPS, 3rd Ed
AF LeZerp

Der er noget galt 
i Danmark, og 
denne gang er 
har Dybbøl Møl-
le intet med sa-
gen at gøre. Fak-
tisk blev den re-

vet ned i 2011 da der skulle byg-
ges et Megamall på stedet.

Kriminaliteten
Florerer i vort lille land og bor-
te er de dage hvor vi kunne nøjes 
med at iagttage andre landes pro-
blemer i Nyhederne. Nu er det vo-
res tur, siger man, our time is up! 
It had to happen! Alle de succes-
fulde lande har jo deres proble-
mer, det er et fact of life!

Og succesfulde er vi!
Danmark er virkelig sat på ver-
denskortet, vi har fået opbygget 
state of the art knowhow der gør 
at vi nu rivaliserer selv den øko-
nomiske gigant USA i internatio-
nal prestige. Endelig har de man-
ge effektive kurser, bøger og at-
titude-ændrende terapi-sessions 
fået bugt med den satans Jantelov. 
Hvorfor ikke være de bedste? Det 
går sgu da fint for Amerikanerne!

 De der siger at vores velstand 
ikke er fordelt ligeligt nok er da 
for langt ude. De der vil have os 
til at genindføre et latterligt so-
cialt system fra det sidste årtusin-
de ved jo ikke hvad de snakker 
om. 
 De der påstår at vi har betalt for 
høj en pris for vore velstand er jo 
fuldstændig til grin!
Men hvad kan man også forven-
te sig af en flok idioter i trikot og 
kappe?

Seks Helte
Beskytter landet mod den vok-
sende ondskab, seks helte med 
hver deres motivation og metode 
må slå sig sammen for at gøre en 
ende på volden og korruptionen, 
om det så må gøres én forbryder 
af gangen, seks helte er vort sid-
ste håb.

Spørgsmålet
Er bare om de om kan redde da-
gen og det ganske Danske land el-
ler om det er too little, too late.

Genre: Heroisk action-komedie
System: Løst
AF Sean Geggie

SEPSTRUP

UNIVERSITET

Danske SuperhelteHemmelige Detektiver 

Lars Konzack Sean Geggie

Nye kampe i Najaf

LeZerp

ANNONCE

Invester i dig selv – Få en vidtgående uddannelse i Sepstrup 
www.sepstrup-universitet.dkAmerikanske soldater under mandagens operationer i Najaf

TEMA: SCENARIERSPILBLOK 1

Idrætsfilosofi – Molekylær Gastronomi – Polsk 
Filologi – Blomsterkunst – Kronolingvistik  
Ægyptologi – Datalogi – Nordisk Filologi  
Økonomi & Surfning – Bygningskonstruktion 

Viden er vores fremtid

Sepstrup Universitet har en stolt tradition for at levere 
den viden Danmark har brug for i fremtiden. Tag DIN plads i 
samfundet, og vær med til at skabe vores fælles fremtid!   

Meld dig til vores kurser i dag!

Det Viser Sig™: At hvis en terrorist og en antiterrorist mødes, så annihilerer de
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TEMA: SCENARIER
SPILBLOK 2

Admiralty House  
Intel  Operations 
Section Six 
7. Marts1988 
23:15 GMT
Admiral Ward 
lænede sig til-
bage i lænesto-

len og granskede indholdet af fol-
deren endnu en gang. Han tog et 
sip af sin Islay Single Malt whi-
skey, der stod på sofabordet. Ef-
ter et par minutters overvejelse så 
han sin civile modpart, Sir Basil 
Haverbrook, Chef for MI5 dybt i 
øjnene; 

“Jeg bryder mig stadig ikke om 
det, Basil”
“Den her operation er blevet sat 
sammen med alt for kort varsel. 
 Der er for meget der skal klappe 
perfekt. Og at de er fuldstændigt 
afhængige af en lokal agent vi 
ikke er 100 % sikre på, her heller 
ikke en god idé. Jeg må dog give 
dig ret i at den mulige gevinst ri-
geligt er risikoen værd. 
 Vi har akut brug for mere de-
taljerede oplysninger om russer-

Plejehjemmet 
Mindrest, Para-
dise Valley, Ari-
zona
Liget af en 90-
årig beboer, som 
ingen har besøgt 
i tyve år, bæres 

ud i den ventende ambulance.

Indenfor i opholdsstuen
Sidder de øvrige beboere blandt 
tobakslugtende, gustne møbler. 
De brune gardiner lukker solen 
ude, og den umoderne og halvde-
fekte transistorradio giver ingen 
lyd fra sig. Alle er stille.

Ingen vil sige det, som alle ved
Og som dagen allerede har under-
streget: Når man først er havnet 

på plejehjemmet, går det ned ad 
bakke. Sanserne svækkes.

Plejerne bliver nødt til at hjæl-
pe med medicinen 
Man husker ikke så godt, og 
drømme og virkelighed smelter 
sammen. Til sidst er døden uund-
gåelig.
 Hvor blev de sidste mange år 
af? Hvorfor kommer familien al-
drig og besøger? Hvorfor... vent... 
nej... familien? De sidste mange 
år? Nu vender det hele tilbage, og 
alt bliver klart. Også hvorfor vi 
skal dø i morgen.

Memento Mori
Husk, at du skal dø. Udsagnet er 
blevet brugt i de sidste tusinde år. 
Kunstnere har anvendt det som et 

oplæg til at man bør leve i nuet og 
nyde livet, mens man har det. 
 I det antikke Rom blev frasen 
brugt af tjenere til generaler for at 
minde dem om, at de måske var 
sejrsherrer i dag, men i morgen 
var atter en dag, og hovmod står 
for fald. I alle tilfælde er det en 
påmindelse om menneskets døde-
lighed.

Genre: Twilight Zone  
(fra drama til thriller)

System: Systemløst
AF Peter Brodersen

– More  hanging 
– higher cliffs!
Ligesom sidste 
år skal alt om 
den dårlige Stal-
lone film af sam-
me navn glem-
mes.  Ægte ufor-

falsket Cliffhangers er 30’er pulp-
action-adventure.

I sidste episode
 “Det Gådefulde tempels mørke 
hemmelighed” fulgte vi de helt-
modige helte i en ærkæologisk 
ekspedition til Sydamerika samt 
jagten på en forsvundet onkel. 
Denne gang er vi kommet til den 
æra, hvor det Tredje Rige er be-
gyndt at stikke sin Kolde Hånd i 
fortidens begravede mysterier og 
okkulte artefakter. 

Gennem tågede intriger
og hæsblæsende jagte og slagsmål 
skal vore hovedpersoner stride sig 
modstrøms for at redde dagen og 
spolere planerne for de fæle Na-
zister. Arkæologiske ekspeditio-
ner er undervejs fra Cairo til ste-

der der aldrig før har været væ-
sentlige. 

Mesterspionen Waldorf
et levn fra det prøjsiske Imperi-
um er kommet ud af mølposen 
og rør igen på sig. Monte Carlos 
glitrende havnefront med casino-
er gemmer på vigtige spor. End-
nu engang må Hendes Majestæts 
muligvis mindst opsigtsvækken-
de agent Frederick Andrews tage 
affære, og få expertbistand af sin 
kusine Dr. Jennifer Mason. 
 Udvikler rejsen sig som de er 
flest, skal de amerikanske specia-
lister August Fletcher og John-
ny D. Maelstrom rekrutteres hur-
tigst muligt. Og kunne man da 
for en gang skyld slippe for de to 
overklasseløg Reggie og Baro-
nen?!??!

Følg med
i det nervepirrende epos “Det Tre-
die Riges Kolde Hånd”

Genre: Cliffhanger
System: GURPS
AF Christian Andersen

nes ubådsprogram, og hvor me-
get Toshiba–Kongsberg har ska-
det vores akustiske fordel.” 
 Sir Basil nikkede sagligt ogbak-
kede på piben, mens Ward tog sig 
en tår til af whiskyen “Og selv om 
vores trofaste allierede på den an-
den side af Atlanten har en stor 
aktie i resultatet, så er det stadig 
en unødvendig komplikation at 
have deres agenter med på opera-
tionen. De har ikke været for hel-
dige med deres seneste operatio-
ner.”

“Helt personligt tror jeg de er 
ved at miste taget.”
Sir Basil trak på skuldrene, en no-
get atypisk gestik fra hans side og 
satte hans tekop ned på bordet. 
Han stirrede Ward direkte i øjne-
ne mens han stoppede sin pibe. 
 “Jeg troede vi var enige om at 
operationen var en nødvendighed, 
uanset at risikoen er større end vi 
bryder os om, netop fordi alterna-
tivet; at vi ikke gennemfører ope-
rationen, ikke er acceptabelt.” 

Ward var tydeligt ikke tilfreds
Han krydsede armene og skulede 
mod Sir Basil. “Jeg er stadig ikke 
glad for at have MI5 blandet ind 
i min afdelings operationer, men 
hvis Downing Street 10 mener det 
er nødvendigt, så er jeg i sidste 
ende Hendes Majestæts ydmyge 
undersåt” 
 Sir Basil kvitterede med et 
skævt smil, rejste sig op og rak-
te hånden frem. Ward så et øjeblik 
ud som om han betænkte sig, men 
rakte så sin egen hånd frem.

Genre: Spionhistorie i den kolde 
krigs sidste dage.

System: Theatrix
AF M (Q Branch, SIS)

Cliffhangers II

Skippy/Christian 

Memento Mori

Peter Brodersen

Cold War Spy Story

M (Q Branch)

Thomas Jakobsens

En ny verden åbner sig i 2005!



Det Viser Sig™: At Mikkel Bækgård er den eneste, der har smidt en Sølvelg væk. Og dette bag sin fryser
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TEMA: SCENARIERSPILBLOK 3

Endnu en salve 
blev lagt ned
Nu var det sket. 
Det var ikke an-
det at gøre nu. 
De skulle elimi-
neres.

 Normalt var det muligt at kom-
me ind og ud, uden at nogen som 
helst opdagede noget. En gang 
imellem måtte de der havde opda-
get dem dø. Ingen løse ender. Det-
te var en af de gange.
 To rykkede tættere på i en kort 
pause mellem kuglerne. To skud – 
to nede.

Sådan er det
Der er ikke noget at gøre ved det. 
Det er et job der skal gøres. Man 
kan ligeså godt få de bedste til 
det.
 Efter 104 skud til, er der stilhed. 
Ved sidste tjek var der 54 døde… 
5 mod 54…. Vi blev løftet ud 
0734… Så er der en smule afslap-
ning, og ellers bare træning ind til 
næste gang den er gal…
 KI23 er et scenarie om et top 
specialiseret hold af soldater der 
står for nogen af de mest hemme-

- Eller Hvordan 
man Finder en 
Prinsesse.

tMYDtMYL III
I dette scenarie 
indgår: Aktiema-
joriteten i ver-
dens største in-
dustrikoncern. 
Vildere bank-
røverier end i 
“Ragnarok”. En 
superskurk med 
store planer om 

at opnå verdensherredømmet. 

Større moralske dilemmaer
End i “Pest og Kolera”. En lime-
grøn varevogn fuldt med politi-

folk. En mere indædt familiefej-
de end i “Blodhævn”. En rusten 
daggert begravet i et villakvar-
ter. Højere højhuse end i “Eleva-
tor”. En 85-årig AIDS-syg mand 
på speed.
 Flere cykelryttere end i “Drøm-
men om en Konge i Gult”. En lille 
pige med korngult hår og dybblå 
øjne. 

Karakterer på level 1-18.
Det måtte jo ske. I rækken af ba-
nebrydende og nyskabende sce-
narier har forfatterkollektivet 
“IbofobI” nu kastet deres kriti-
ske og satiriske øjne på nutiden. I 
en chokerede tour de force af me-
ningsløs vold udstilles det moder-
ne menneskes stræben efter iden-

titet og fremmedgørelse fra sam-
fundet.  

Social realisme
Gennem karaktererne og dis-
ses forpinte dagligdag dygtiggø-
res spillerne til færden i den kom-
plekse postmoderne verden.
 Dette søges opnået ved, at ka-
raktererne er helte, der bevæger 
sig gennem storbyens gader, træk-
kende et spot af lemlæstede fjen-
der og faldne kammerater bag sig. 
For uden døden erfarer man intet 
om livet.
 Eller nåjt!!

Genre: Moderne hack’n’slash
System: Modificeret D&D 3rd.
AF Forfatterkollektivet IboFobI

Horoskop
Vædderen 20/3-19/4
I dag er en god dag for pengesager. 
Du bør nok tænke på at investere. En-
ten i aktier eller futures på fisketorvet. 
Chinchilla farme og IBM er ikke gode 
idéer.

Tyren 20/4-20/5
I dag ligner meget i går. Gør som i går, 
hvis det gik godt. Hvis ikke, så læg dig 
ind på din seng med dynen over hove-
det og vent til i morgen. 

Fisken 19/2-19/3
Det er en god dag til at overtage andre 
rollespilsforeninger. Begynd i det små.

Elgen 30/2-42/3
YØH! (Og spis flere åkander!) 

Sælen 11/9-9/11
Du bliver skudt i dag. Irakiske terrori-
ster kidnapper George Bush og du bli-
ver sat til at redde ham. Du dør. Du fø-
ler dig mest hjemme under vandet.

Bjørnen 1/10-31/3
Kærligheden har problemer. Du bør 
holde dig væk fra fester og føje din 
mage. Du flakker lidt om og føler dig 
hverken hjemme i hulen eller ude i sko-
ven. I morgen er der dog atter en dag.

Rancoren 19/5-25/5
Du har koncentreret dig for meget om 
helsemad. Spis den fede mad og lad 
den slanke gå. Det er nok bedre for dit 
helbred. Mænd i sort med lyssværd vil 
dig det ikke godt.

Layouteren 21/8
Du har alt for meget at lave. Du bli-
ver stresset, men det er alligevel i sid-
ste ende kun dig, der kan løse opgaven, 
så du bliver nødt til at hænge i. Du kan 
se frem til et diskcrash søndag.

Læseren 20/4-19/4
Du går et langt program i møde. Det 
bliver hårdt, men du bør nok tilmelde 
dig til tiden. 

Havenissen 24/12
Dagen i dag står i legetøjets tegn. Du 
skal tænke på din produktivitet. Be-
søg Nisselågen. Pas på mænd ved navn 
Jan.

Gothtøsen 32/5-0/6
Sort er gået af mode og du bliver nødt 
til at skifte tøjstil. Sommerkjoler side-
stilles med Halleys komet, der præcis i 
dag krydser Mars og Jupiters tangent. 
The Cures sidste plade er noget møg. 

Vandmanden 20/1-18/2
Du er ude på dybt vand. Du kan ikke 
bunde og bliver nok nødt til at træk-
ke føletrådene til dig. Men tag det ro-
ligt, det kan vise sig at være en storm i 
et glas vand.

Arvingen til King Industries

KI23

- [Underover-
skrift]

[ F o r o m t a l e n 
starter med et 
halvdårligt pro-
sastykke – resul-
tatet af en per-

son, der egentlig gerne ville være 
rigtig forfatter, men ikke havde 
talentet. Der svælges i adjekti-
ver for at understrege en dyster, 
gotisk punkstemning. I de delta-
gende karakterers dialog antydes 
noget ubehjælpsomt, at scenari-
et handler om historier på man-
ge niveauer.]

[I et efterfølgende faktastykke 
bliver der brugt meget energi på 
at gøre opmærksom på scenari-
ets mange metalag. Specifikt bry-
ster forfatteren sig af at have fle-
re end scenariet “Den dag Franks 
nyre satte ud”, der bliver beskre-
vet som havende fire.]

[Foromtalen afsluttes med en 
oversigt over de basale oplysnin-
ger, der kræves for at spille sce-
nariet. System, antal spillere og 
genre. Desforuden forfatterens 
navn, som det kunne forventes.]

[Data Blok]
AF [Forfatter]

Metascenarie

[Billede]

[Forfatter]

Anders Kjær Sloth

Andreas R. Skovse

lige og svære opgaver, i forbindel-
se med at hugge information fra 
fjende. 

Tingene er dog lidt anderledes
end man ville forvente i dette Spec. 
ops. team, der blandt andet bygger 
på en ledelsesfrom der er anderle-
des end de fleste. Om det er inten-
tionen eller blot sådan tingene er 
blevet skal være usagt her.

Varefakta
KI23 er ikke så meget et for folk 
der kan lide taktisk kamp, som 
folk der kan lide scenarier med 
karakterer der konstant er under  
stort pres. 

Genre:  Spec Ops Drama  
(Og det er alvorligt ment)

System: Helst ingen terninger
AF Troels R Hansen

Troels R Hansen

Det Viser Sig™: At dette ikke er side 15
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(Hvor N er tal-
let for sidste års 
con)
Jamen – jeg kan 
jo ikke skive no-
get der er fjollet 
nok til at kunne 
bruges som for-

omtale til det her??? Sagde den 
unge skribent til chefen. - Hvis 
du ikke laver det NU - så kan du 
godt se dig om efter noget andet at 
lave, var chefens kontante svar.

Sådan cirka
Lød samtalen mellem mig og 
den Scenarieansvarlige på Krik-
kit Con – da jeg bestemt ikke hav-

de lyst til lave noget som helst og 
dette var det mindste af flere on-
der, tja… det er derfor du læser 
det her bras nu!

Konceptet er velkendt
Vi sidder 4-6 personer søndag 
morgen, og har fået alt for lidt 
søvn og for meget cola. Hvis Data 
er der, spiller han en eller anden 
form for Janne Kjær – ellers må 
stedfortrædende Janne Kjær (som 
regel Mlund) gå i aktion! 
 I løbet af ugerne op til con’en 
har jeg udtænkt store tanker og 
kommet på mange plots og intri-
ger, men det ryger alt sammen ud 
af vinduet, og vi dynder for vildt! 

Faste Temaer
Hvis ikke dagen kommer til at 
indeholde bybusser i Århus og 
kendte danskere med komplottan-
ker, så har det ikke været en god 
gang tossestreger! Og så lige en 
sidste, definitivt allersidste  ting:  
 Det hele slutter altså først når 
den fede dame synger!

Genre: Den Fede Darme
PS:  Du skal ikke engang 

OVERVEJE at lede efter et 
system i det her!

AF Jonas Friis

Tordnende stem-
mer lyder gen-
nem de store sale 
i Massif Orcal. 
Dværgene er i 
vildrede… Hvor-
dan kunne det 
lykkes nogen, at 

stjæle den magiske smedeham-
mer?!? Der var ingen tid at spil-
de… 
 De ældste, de såkaldte levende 
forfædre, kaldte på magien med 

runer og adspurgte de afdøde og 
mægtige dværge. 
 4 dværge, de stærkeste og dyg-
tigste blev udvalgt til opgaven. 

Det viser sig at Karsten kaos-
ridder har stjålet hammeren
Så han kan smede et frygteligt vå-
ben, der kan smadre alt muligt… 
Og Frankrig, hvis vi er heldige. 
Disse 4 udvalgte dværge skal nu 
finde Karsten Kaosridder, og tage 
hammeren fra ham… 

Det handler om dværge
Det handler om Stædighed. Det 
handler om tæsk. Det handler 
om hamre. Det handler om store 
skæg. Det handler om vrede. Det 
handler om flere tæsk. Det hand-
ler om at tæske. Det handler om 
konservatisme. Det handler, som 
sagt, om dværge.

Genre: Fantasy/humor
System: WFRPG
AF Admiral Andersen 

TEMA: SCENARIER
SPILBLOK 4

19 mars 2003 
Fempunkts-
befaling: 
1 Situation: 
A: Fjenden:  Gen-
nem den sidste 
tids kamphand-
linger og opera-

tioner mod al-qaida, er orga-
nisationen blevet stærkt svæk-
ket, de løse elementer der sta-
digt opererer i Irak er ved re-
organisere med det formål at 
samles og flygte til syrien.

2   Egne forhold: 
A: Koalitionens styrker er i øje-

blikket stærkt optagede af be-
lejringen af bagdad og tikrit. 
USSOCOM  er både strukket 
i mandskab og kampkraft, og 
mangler den nødvendige grad 
af muligheden for “plausible 
denial”. Derfor er muligheden 
for brug af egne styrker ude-
lukket.

3   Opgaven: 
A: I en ikke nærmere bestemt by 

i irak, med en tidshorisont på 
ikke mere end 3 uger, vil et 
kontingent af al-qaida mødes 
for at transportere organisati-
onens likvide midler i form af 
guld og ældelstene. 

B: Et element bør i dette tidsrum  
uskadeliggøre al-qaida ele-
mentet, med den nødvendige 

Fools Gold

Admiral  Andersen

Jonas Friis

Søren Ligaard Hald

At være eller ikke være… Dværg

dødbringende magt. 
C: Al-qaida bør nægtes deres li-

kvide midler, da dette vil 
svække organisationens ope-
rationelle handlemuligheder 
stærkt.

D:  Det er essentielt at operatio-
nen kan hemmeligholdes. 

4  Fagligt: 
A: Skaf en operationsgruppe på 

minimum 5 mand, udenom de 
sædvanelige kanaler, med den 
rette uddannelse og passende 
kendskab til regionen. 

B: Klargør realevant missions-
orienteret træning.

C: Skaf nødvendigt udstyr.

5  Eventuelt:
A: Husk solcreme...

Genre: Action/conspiracy i 
“Freelancers stil”.

System: Theatrix+   
(forkundskab ej nøjvendigt)

AF KS Søren Ligaard Hald

Den Fede Darme N-3

Det mener læserne:
Resultatet af Krikkit Bla-
dets afstemning i går  
Hvem ser du helst som 
præsident i USA?  
George Bush 12%  
John Kerry 20%  
Terry  Jones 23%  
Allosaurus 45%

Clay-O-Rama
Røntgentrolden, Madam Curie 
stirrede intenst igennem ærkeriva-
len Squidzilla. Dette havde havde 
sine problemer, da det er svært at 
finde sine fjender når man bruger 
røntgensyn. For netop nu slimede 
Splatterelgen sig langsomt tæt nok 
på til at bruge sit specielle Gevir-
Yøh angreb på Røntgentrolden.

Clay-O-Drama tid igen
Så er det igen tid til at bruge alt 
for lang tid på at lave det perfek-
te claymoster, for - sekunder efter 
-  at se det blive knust af Profes-
sor Junkers badering. Igen i år er 
der sikkert et spiller der fortryder 

at høn har valgt at lave et monster 
med et bide-specialangreb. Mo-
delervoks smager som bekendt af 
noget, som ikke smager godt.
 Arrangør: øhh vi finder nok en, 
ellers bliver jeg jo nok nødt til at 
stå for det.
Pris: 20,- kr.
AF David Thorhauge

Dele af feltet fra Krikkit Con 7

Det Viser Sig™: At der på dansk ikke findes noget ord for liggestol
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Badger Badger, Island records
Weebl-Stuff’s nyeste plade er en 
væsentlig kommentar til det mo-
derne samfund og alle de proble-
mer det moderne menneske har 
med at navigere i det postmoder-
ne sociale narrative rum.
 Alene tesksten til den første 
single, Badger Song, vidner om 
stor dybde og kærlighed til livet, 
trods al smerten, døden og øde-

læggelsen. Så længe en CD som 
denne findes er der håb for os!
AF Jørgen De Mylius

Denne uges spalte bringer en rap-
port fra finalerunden ved verdens-
mesterskaberne i Put and Take ved 
Loch Ness, Skotland i Marts i år.
 Finalisterne i årets worldcup 
bestod af: Emanuelle Poison fra 
Frankrig (Øst), Gro Tesk fra Nor-
ge (Vest), Sidney West (USA) og 
endelig vores egen Helle Flynder 
fra Skuduspør på Mors (N). 
 Før kortgivningen var der 
bred enighed om at Poison måtte 
betragtes som favorit, med Flyn-
der som en fjern nummer to, men 
efter en dramatisk sluthånd, blev 
resultatet et noget andet.
 
Efter den indledende kortgivning 
så stillingen således ud:
(N) Flynder ♠ 2 9 ♥ 9 ♦   ♣ E 
(Ø) Poison ♠ 7 ♥ 6 ♦ B D ♣  
(S) West ♠ 3 ♥ 8 ♦ K ♣ 7 
(V) Tesk ♠ 5 ♥  ♦ 9 E ♣ J
Bunken (bagsiden op)  
 ♠  4 6 8 9 10 B D K E 
 ♥  2 3 4 5 7 10 B D K E  
 ♦  2 3 4 5 6 7 8 10 
 ♣  2 3 4 5 6 8 9 10 B D K

Indledningen
 Nord (Flynder) starter meget 
kækt med at trække ♣E spørge 
syd (West) efter Konger, men da 
hun ikke selv havde nogen, sendte 
West hende tilbage med uforrettet 
sag. 
 (Øst) Poison sprang straks 
med på vognen, trak ♠6 og stillede 
West det samme spørgsmål, med 
samme forudsigelige resultat. 
 (Syd) West trak ♣6 og  gik 
modigt i nye retninger ved at spør-
ge Nord efter Esser, men der kom 
for alvor gang i sagerne, da (Vest) 
fik ♥5 på hånden og spurgte Nord 
efter 9’ere, og dermed bragte sig 
knebent foran.

Slutstillingen
 Vi springer her frem til slut-
spillet med stillingen:
(N) Flynder ♠ B ♥ B ♦ 5 8  ♣ 5  
 Stik 3 J E 
(Ø) Poison ♠  ♥ 10 ♦ B ♣   
 Stik 7 D 
(S) West ♠ 4 8 ♥ 8  ♦ 4 10 ♣ B 4  
 Stik K 
(V) Tesk ♠ 5 10 ♥ 5 ♦  ♣ 10  
 Stik 2 6 9

Bunken (bagsiden op)
 ♠  
 ♥  4
 ♦   
 ♣ 8

Slutspillet 
V↑♥ 4 ? Ø 10 – et stærkt træk, der 
følges op med ? S 10, og 4. stik 
til V. Men V ved ikke at hun sid-
der med 5’ere, og fortsætter: ? Ø 
B, hvilket resulterer i en bemærk-
ning om at selv Poisons døde 
bedstemor kunne gøre det bedre. 
 N↑♣8, og tømmer dermed 
bunken: ?S 4 ??? 
 Det er svært at se hvad 
der foregår her, da N  kan se 
alle 4’ere på bordet. Mulig-
vis kunne Helle Flynder ikke 
stå for det store mentale pres.  
 Ø↑? S B; Ø havde længe 
anet at det var sådan landet lå, og 
med bekræftelsen, følger Poison 
op med ?N B  og stik. 
 Desværre efterlader det Poison 
uden egne kort, og hun har derfor 
udspillet sin rolle i hånden.
 S↑? V 4 – Stik. West sid-
der nu lunt i baghånden, og føl-
ger op med ? N 8 for stik, men 
er så også løbet tør for kort.  
 V↑? N 5 og dermed sidste 
stik, og Gro Tesk vinder med den 
mindst mulige margin: 3-3-3-4.

AF Mosche Schriebler, poet

Put N’ Take spalten

Svar søger spørgsmål
Lad os sammen finde ud af det om 
livet, universet og alt det der
Billet mrk. 42

Program søger korrekturlæser
Efetr lang tid med sætternisse er vi 
trætte ad tyrkfjel.
Krav: Du kan stave til hest og ma-
jonæse på mindst to måder.
Billet mrk. 4111178

Con søger madansvarlig
Lille hyggelig århusiansk con i 
påsken søger frivillig(e) til let og 
overskuelig tjans. Vi bliver kun de 
nærmeste venner og familie. Og 
så lige info’en!
Betaling vil være i ølbilletter.
Ring og få en snak med Jost!

Betalt modelarbejde!
Ali ben Azis søger modeller til 
ny bæltekollektion, som vil blæse 
alle kritikere væk!
Vi går efter et militaristisk og råt 
look. Må være ville til en del fly-
rejsen. God livsforsikring en for-
del.
Billet Mrk. 15132224

Monster søges!
Jeg er grim, grøn og slimet, sø-
ger mage. Du er: vandbasseret og 
gul. Ikke ryger (med mindre det er 
svovldampe).
Billet Mrk. 5844646464

Arrangør søger lærlinge.
Jeg er fanme træt af at lave alt ar-
bejdet selv. Så hjælp dog!
Henvendelse i kiosken på enhver 
con.

Sidste chance!
For at tilmelde dig Krikkit Con – 
Skandale er Onsdag den 20. Okto-
ber. Send den til:
David Thorhauge
Katrinebjergvej 58, vær.38
8200 Århus N
telefon 21422242  / 86162142

Master apprentice seeks
Always two there are. But only 
one am I. No big demands I have, 
but obey me you must, and be-
ware of dark side! Also: Do the 
dishes you must.
Billet Mrk. 5844646464

Kærlighed varer evigt
Nej den gør ej, men hos ConII-
Crew hjælper vi den på vej.
Vi ses på www.con.oizo.dk

Desperat (K)ærlig rollespiller 
søger kæreste.
Ingen krav. Overhovedet! Jeg 
sværger! Ring til mig, Please!
Billet Mrk. 1

Kontaktannoncer

Meget dybsindig CD

Grævling  grævling grævling grævling grævling

Det Viser Sig™: At du skal tale pænt om Andreas’ mor!
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Andre metoder
Men der er dog alternative me-
toder til at fi nde frem til Krikkit 
Con, hvis man ikke benytter sig 
af af de offentlige transportmid-
ler.

Håndværkermetoden
1: Gå ned til din bager og køb 

følgende effekter: En spand øl 
og en kasse basser.

2: Medbring begge effekter til en 
byggeplads i Århus eller om-
egn (kig efter byggekraner, 
lastbiler og gravkøer).

3: Find den meste stressede 
håndværker på pladsen, og 
spørg om han har brug for en 
hånd.

4: Giv denne håndværker dine 
medbragte effekter, mens du 
med din overlegne rollespils-
intelligens løser alle hans pro-
blemer.

5: Spørg håndværkeren om han 
ikke lige vil køre dig til Ka-
trinebjergskolen, han skylder 
dig jo lidt af en tjeneste, ikke 
sandt?

Victory I class Star Destroyer
1: Kontakt jordens regeringer.
2: Kræv at de viser dig vej til Ka-

trinebjergskolen i Århus.
3: Da regeringerne trækker tiden 

ud, destruerer du to-tre storby-
er med dine torpedoer.

4: Ignorer jordens modangreb.
5: Destruer yderligere 4-5 stor-

byer, mens du gentager dine 
krav.

6: Vent.
7: En af jordens regeringer vil 

nu giver dig koordinaterne til 
Krikkit Con.

8: Hvis disse koordinater ikke er 
56*10,378’N  010*11,788’Ø  

63 meters højde”, destruer da 
storbyer indtil du får det rigtige 
svar.

9:Landsæt stormtropper i en Lam-
bda Class shuttle.

Mere almindeligt rumskib
1: Find den tredje planet i solsy-

stemet Sol i Galaksen Mælke-
vejen.

2: Anvend gribereglen, idet du 
med højre hånds fi ngrer føl-
ger planetens omdrejningsret-
ning. Din tommelfi nger peger 

nu mod lokal nord.
3: Find 56*10,378’N breddegrad
4: Find den vestligste knop på den 

største landmasse på ovenstå-
ende breddegrad.

5: Find den største by her
6: Land her og benyt nedenståen-

de “Andreas’ metode”

Andreas’ metode
1: Find en ikke tidligere fundet 

person i området
2: Spørg denne om vej til Katrine-

bjergskolen og Krikkit Con
3: Følg anvisningerne.
4: Gentag punkt 1-3 til du er på 

Krikkit Con.

NY KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR KRIKKIT CON

Stjernepladsen
Buslinier: 2, 3, 11, 53

Brendstrupvej
Buslinie 17

Katrinebjergskolen
Indkørsel &  
Parkeringsplads

Efter det store trafi kkaos der 
opstod i forbindelse med den 
sidste krikkit con lover trafi k-
udvalget i Århus byråd nu bed-
re vilkår for samfærdslen til 
det kommende tilløbstykke.

Helle Dusseda, rådmand for den 
42. magistrat (kollektiv trafi k og 
rollespil), lovede på det seneste 
byrådsmøde at iværkstætte en plan 
der vil sørge for at bus- og togkø-
replanerne er gearet til at håndtere 

de massive passagermængder der 
forventes at skulle transporteres 
Mellem Katrinebjerg og Århus 
Banegård. Dusseda lovede ekstra 
busser på linie 17, 2, 3, 11 og 53 
som alle kører i nærheden af Ka-

trinebjerg med jævne mellemrum. 
DSB vil også sørge for at indsæt-
te ekstra IC4 tog, forudsat de der 
klar til den tid.
AF Lars E. Kristiansen, 
Trafi kradio

Det Viser Sig™: At der er sidste tilmeling til Krikkit Con onsdag den 20. Oktober



Brancheforeningen for Rolle-
spilsbutikker i Danmark (Ro-
bræbutdan) har anmeldt Gob-
lin Gate’s ejer, Jan, for konkur-
renceforvridende tiltag. 

Lukket retsmøde
Det var en selvsikker ejer af Go-
blin Gate der i går eftermiddags 
forlod Århus Byret. Efterfølgen-
de forsøgte vi at få et interview 
med Goblin Jan, men dette viste 
sig yderst besværligt.
 Vi fandt Goblin Jan bag kassen 
i butikken på Kystvejen 27, hvor 
han som altid tog imod med et 
smil og en frisk bemærkning. “Så-
dan er Jan altid”, udtaler en begej-
stret kunde.

Umulig at interviewe
 Efter forgæves at have indledt 
interviewet tre gange – alle gange 
blev vi afbrudt, da Jan liige skulle 
betjene en kunde – besluttede vi i 
stedet at snakke med nogle af de 
mange glade kunder der holder til 
i  Jans butik.

Let tilgængelige varer
Vi gik hen i rolle- og brædt-spils-
afdelingen, hvor vi fandt Tajs Sjat. 
Tajs sad og bladrede i et nyt rolle-
spilssuplement for at beslutte om 
det var noget han ville købe.
  
  

Der blev på intet tidspunkt grebet 
ind over for Tajs der i fred og ro 
fik lov til at bestemme sig for om 
supplementet indeholdt noget han 

kunne bruge. Dette har Robræbut-
dan kritiseret, da den form for for-
retningsførsel strider mod katten-
i-sækken princippet

Jan indrømmer åbent   
sine metoder
Man kan undre sig over, hvorfor 
Goblin Jan intet gør for at skjule 
beviserne for den konkurrence-
forvridende forretningsmetode så 
åbenlyst frem. Det er jo urimeligt 
for de andre konkurrenter at lade 

kunderne vide hvad de køber, før 
de allerede har betalt.
 Vi spurgte Jan om denne tak-
tik ikke medførte at han aldrig fik 
solgt eventuelle dårlige produk-
ter. Til dette svarede han: “Joh, 
det gør det da!”

Oplysning og hjælp  til nye 
kunder
Jan begyndte derpå at forklare en 
ny kunde hvordan kortspillet Po-
keMon fungerer og hvad man skal 
have fat i for at få et godt ’deck’, 
så vi gik ind i bagbutikken for at 
snakke med nogle magic-kort-
spillere. 
 “Jan har altid de nyeste kort og 
er altid klar på at sælge lige netop 
det kort, man står og mangler”, si-
ger en glad nørd.
 Efter et sidste mislykket forsøg 
på at interviewe Jan måtte vi op-
give sagen og blot fortælle jer læ-
sere at Goblin Gate er et frygteligt 
kundevenligt sted.
Og vi må erkende at vi ikke lige er 
i stand til at gennemskue hvad det 
er han har gang i!
AF Hanne Reintoft og 
Forbrugerombudsmanden

UHØRT GOD KUNDESERVICE

Nyt energiselskab slår dørene op på havnen
En underafdeling af det inter-
dimensionale Monsters inc. er 
netop blevet færdige med op-
førelsen af en udvindingssta-
tion til 430 millioner kroner 
på Århus Havn. 

Alternativ energi
Det danske datterselskab, 
Angst A/S, der satser på al-
ternative energikilder, mener 
at al den nervøse energi, der 
ophobes i os alle sammen,kan 
opsamles og raffineres til en 

form, der kan drive de patente-
rede angst-dynamoer.

35% af verdens behov
Man håber at teknologi-
en vil kunne dække op imod 
35% af verdens energibe-
hov inden år 2015.   
 Direktøren for Angst A/S, 
Mike Warzowsky forklarede at 
Monsters inc havde valgt Dan-
mark som pilotmarked, da dan-
skerne var “60% mere bange 
end Belgierne!!”. 

Kulturelt fremstød
For at fejre den nye fabrik, har 
Monsters inc.’s sponsoreret en 
nyopsætning af musicalen “Put 
that thing back where it came 
from or so help me!”

God start på børsen
Københavns fondsbørs reage-
rede positivt på introduktionen 
af aktien [KFX: BØH] som 
blev handlet til kurs 215 ved 
lukketid. 
AF Eino WannaAngst A/S’s nye fabrik på århus havn

JAN Velkommen i Goblin Gate

Tajs Sjat

Find hvad du søger hos Jan

Krikkit Con 12 - Skandale

Goblin Gate
Kystvejen 27
8000 Århus

Tlf 86 19 43 11
www.goblingate.dk
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Pengene indbetales til: 
Vestjysk Bank
Reg. Nr.  7605 
Konto Nr.  1082550

Senest den 25. Oktober

Krikkit Con 12 - Skandale

Send den ovenstående seddel til:
Krikkit Con 12 - Skandale!
C/O David Thorhauge
Katrinebjergvej 58 værelse 38
8200 Århus N       tlf 21422242

Min samlede pris:
Krikkit Bladet gør opmærksom på at abon-
nementet indebærer personligt fremmøde 
ved uddelingscentret, Katrinebjergskolen i 
tidsrummet 29.-31. Oktober 2004.
Husk at medbringe en kvittering med navn 
som bevis for betaling.

Krikkit Con 12 - Skandale

Abonnementstilmeldingsseddel
Navn

Kendt Alias Ukendt Alias

Adresse Postnummer & By

Telefon Email Hjemmeside

Moders ungpigenavn

Andet tilnavn

Hvad mener du er den absolut største skandale?

Priser:
Indgang  40,- 
Aftensmad  Fredag 30,- 
Natmad  Fredag 10,- 
Morgenmad  Lørdag 10,- 
Aftensmad  Lørdag 40,- 
Natmad  Lørdag 10,- 
Morgenmad  Søndag 10,-  
Clay-O-Rama  20,- 

Conpakken  150,- 

Samlet pris

Aktiviteter
Fredag Aften  
  Prioriter  1 2 3 
De hemmelige detektiver     
Nye Kampe i Najaf     
Danske superhelte     

Lørdag Dag  
  Prioriter  1 2 3 
Cliffhangers II     
Cold War Spy Story     
Memento Mori    

Lørdag Aften 
  Prioriter  1 2 3 
Arvingen til King Industries (tMYDtMYL III)    
Metascenarie     
KI23    

Søndag dag

  Prioriter  1 2 3 
Clay-O-Rama    [Husk 20,- til ler!]     
Den fede darme n-3     
Fools Gold     
At være eller ikke være… Dværg    

Klip, skær, brænd over

Særlige forhold


