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HEROISK START PÅ FØRSTE BLOK
af Lars Kaos

HC-2 MODEL ALPHA, M. HOUMANN OG D-
MOLLYSH!

CoreBreachs Fastaval 2002-redaktion

50 spillere manglede til første 
spilstart. Infoboss Joan Zenia Poulsen 
fik pladserne besat i løbet af 13 
minutter. Ud over de 34 ventende 
reserver, skaffede hun 16 spillere fra 
fælleslokalet. 

Trappen syder med nervøs energi og 
spænding. Omkring 30 reserver sidder i 
forventning om at komme til at spille rollespil 
i den allerførste spilblok på Fastavl 2002. 
Claus Holm fra Faraos Cigarer har siddet i 
halvanden time på en lille stol. Han er forrest i 
køen. Som Schumacher i pole position er hans 
ansigt en kølig maske af ro, men bag de rolige 
øjne lurer forventningen. 

“Egentlig troede jeg jo, at spilstart var 
klokken 10.00 . . . men nu er jeg da rimelig 
sikker på at komme til at spille TinTin”, siger 
Claus Holm, der er ulasteligt klædt i mørkt 
tøj. Kun et lille Enterprise-logo afslører hans 
tendenser til det nørdede, som en hyldest til 
årets sci-fi-tema. Klokken er 10 minutter i 11. 

I et anonymt lokale på 200-gangen 
står general Kroll og taler til sine 
øverstkommanderende. Otte spilmestre er 
mødt op for at høre, hvad forfatteren til Turing 
Test har at sige om scenariet. Stemningen er 
afslappet. Selv de notorisk kritiske spilmestre 
smiler, og allerede efter 10 minutters briefing, 
forvandler seancen sig til småhyggelig snak.

Michael Erik Næsby fortrækker stilfærdigt 
ud af lokalet, mens Brian Rasmussen træder 
ind. Det er de tunge drenge, der er med til 
at køre de hele 12 hold af Turing Test. En 
enkelt gang bliver briefingen afbrudt af den 
obligatoriske spiller, der ikke ved, at der er 
masterbriefing, træder ind og forvirret bliver 
vist ud. Fem minutter i 11 siver spilmestrene 
ud til deres lokaler. 

“Det gik sgu’ fint”, siger generalen og smiler 
bredt. “Der var ikke mange spørgsmål”, siger 
han og ser selvtilfredst på sit scenarie. 

Ved trappen foran Info nærmer klokken 
sig 11. Infobossen Joan Zenia er 21 år og 
studerer informationsvidenskab på Århus 
Universitet. Joan Zenia har været på Fastaval 
siden 1996. I år er hun chef for Informationen. 
Det er hendes andet år som arrangør. Hun 
ser roligt ud over flokken og holder sin walkie 
afslappet. Den hidsige småsnak på trappen 
om tidligere rollespilsoplevelser forstummer, 
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da flokken hører Joan Zenias klare stemme 
kalde op til anden sal og forhøre sig om 
spillersituationen. Spillet om reservepladserne 
er gået i gang. Claus Holm gasser motoren op 
og sender Joan et blik. Hun ænser ikke andet 
end sin walkie og rapporteringerne fra hendes 
udsendte kontrollanter, der utrætteligt går fra 
lokale til lokale for at tjekke med spilmestrene, 
hvor mange, der er dukket op. 

“Joan kalder Parbæk. Hvor mange spillere 
mangler du?”  

Præcist klokken syv minutter i elleve 
sendes de første 10 spillere op til det 
alternative TinTin-scenarie af Anders 
Skovgaard Petersen. Claus Holm er forrest 
i feltet og forsvinder op af trappen med et 
smøret grin. Joan Zenia ænser dem ikke. Hun 
er ved at arrangere afløsere til Turing Test. 
Der mangler tre spillere i lokale 204. Hurtigt 
udpeger hun tre mænd sidst i tyverne, der 
sidder forrest på trappen og de forsvinder 
hastigt. 

Pludselig kommer en skægget rollespiller 
ved navn Nis løbende. Han er iklædt en nydelig, 
forårsgrøn militærfrakke med bronzeknapper, 
og han løber direkte hen til Joan Zenia. Han 
mumler noget om, at han skal spille.

 
“Hvad skal du spille?”, spørger Joan Zenia 

uden at hæve stemmen en decibel. 
“Ja, jeg skal spille. Jeg er bare kommet lidt 

for sent”, svarer den lettere forvirrede Nis. 
“Jamen, hvad skal du spille?”, forsøger hun 

uden at vise et eneste tegn på irritation. 
“Turing Test”, svarer Nis. 

Infobossen tænker sig om et øjeblik. Hun 
har lige sendt reserver op til Turing Test. En 
af disse reserver sidder på Nis’ plads. I løbet 
af et splitsekund træffer hun sin beslutning, 
og siger til Nis, at han skal løbe derop. Det 
tynder ud i reserverne. Joan Zenia hæver 
stemmen, og beder alle samle sig forrest på 
trappen. Der sendes flere spillere afsted, men 
så indtræder krisen. 

Der mangler otte spillere til Jagten på Skt. 
Culberts horn men kun fem af de resterende 
otte reserver er interesserede. Joan Zenia 
forsvinder hastigt ud i fælleslokalet og vender 
efter et øjeblik tilbage med to mænd, som hun 
placerer på trappen. Folk ser lidt nervøst på 
hinanden og ingen tør røre sig. 

“Hvad skal vi spille?”, spørger en af de 
lettere forvirrede rollespillere, der er hevet ind 
fra højre. 

“Jagten på Skt. Culberts Horn”, svarer en 
ung rollespiller lakonisk. 

“Hvad er det?”, spørger han. Frygten for 
det ukendte er tydelig i hans ansigt. 

“Det er Swashbuckler”, lyder det igen uden 
den store entusiasme. 

“Hey. Kanon!”, siger rollespilleren og lyser 
op i et grin. 

Der er gået otte minutter. Infobossen har 
fundet endnu en spiller og sender de otte 
rollespillere op af trappen. I mellemtiden 
er de andre reserver blevet placeret på 
henholdsvis Turing Test og TinTin, men krisen 
er ikke overstået, og denne gang lykkedes det 
ikke Joan Zenia at finde flere i fælleslokalet. 
Klokken er 17 minutter over elleve. Der 
mangler en enkelt spiller til Turing Test. 

“Kan holdet ikke køre med fem spillere”, 
spørger hun, og nu kan man høre, at 
adrenalinen er aftagende. Der bliver svaret 
utydeligt i walkien. 

Klokken 20 minutter over 11 er det hele 
forbi. Alle reserver har fået en plads på et 
spil. Alle hold er kommet i gang. Den første 
spilopstart er veloverstået, takket være Joan 
Zenia og hendes hold af kontrollanter. 

 
“Jeg blev lidt forvirret, da der manglede 16 

spillere ud over reserverne, men det gik jo fint. 
Alle hold er kommet op at køre, og det er det, 
det handler om”, siger infobossen og smiler 
tilfredst. 

I aften starter Infoholdet forfra. 

[ Fortsat fra side 16 ]
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CoreBreach har taget quiz-arven op i stil 
med de gode, gamle tema-quizzer og eftersom 
vi befinder os på Behemoth V – kun få lysår 
fra LV-426 – regner vi med at en lille quiz 
angående de kære xenomorpher Aliens.

Vi har allesammen siddet med hjertet oppe 
i halsen mens Ripley har kravlet rundt inde i 
luftskakterne med en halvtom flammekaster 
eller heppet på de alt for svedige Sentry Guns 
i Director’s Cut versionen af ”Aliens”. Nu er 
det på tide at få testet jeres viden om den 
glorværdige trilogi (CoreBreaches redaktion 
vedkender sig ikke eksistensen af Alien 4 
- Resurrection som værende en ordentligt 
Alien-film).

Der er tre sektioner der hver omhandler 
en separat film og spørgsmålene er opdelt 
i tre kategorier. Hver rigtigt svar giver et 
stigende antal point alt efter hvilken kategori 
spørgsmålet befinder sig i. Skriv jeres svar 
ned på et stykke papir og aflevér det på 
CoreBreaches redaktion.

Hvis der er nogen spørgsmål med hensyn 
til udformningen af spørgsmålene, så kig 
endelig ned og få en snak med Rumreporter 
Houmann. Så.. nok snak! I gang med quizzen.  
Hvis alle spørgsmål besvares korrekt (vi er til 
at tale med angående svarenes korrekthed), 
er topscoren 1690 point. Vinderen af 
quizzen bliver belønnet med en formidabel 
rumpræmie. Alle besvarelser skal være 
afleveret inden kl. 22 i aften (Dag 1)

De er følgende kategorier til hver film:

1.  Level 1 Spørgsmål – De Lette (Hvert 
rigtigt svar giver 10 point)

2.  Level 2 Spørgsmål – De Komplicerede 
(Hvert rigtigt svar giver 20 point)

3.  Level 3 Spørgsmål – De Vanvittige (hvert 
rigtigt svar giver 30 point)

Alien – Den 8. Passager (film #1)

Level 1 Spørgsmål – De Lette
- Hvad hedder rumskibet i Alien – Den 8. 
Passager (#1)?

- Hvad hedder Ripleys kat?

- Hvad hedder skibscomputeren i film #1?

- Hvormange ’fingre’ har en Facehugger?

- Hvor gør besætningen af Kanes lig i film #1?

- Hvad hedder Ripley til fornavn?

Level 2 Spørgsmål – De Komplicerede
- Nævn mindst 5 crewmembers på rumskibet 
i film #1.

- Hvad bliver Brett drillet med? (film #1) 

- Hvormange sekunder er der mellem 
signalerne fra planeten i film #1?

- Hvem bryder karantænereglerne i film #1?

IT’S QUIZTIME EVERYBODY!
af M. Houmann
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- Hvormange gulve/lofter ætser Alien-syren 
sig igennem i film #1?

- Hvor langt er de fra Jorden i film #1 (i 
måneder)?

- Hvem er den første (efter Kane) der bliver 
slået ihjel af rumvæsnet i film #1?

- Hvad prøver Ash at slå Ripley ihjel med?

- Hvormange minutter tager det at selv-
destruere rumskibet i film #1?

- Hvormange eksplosioner/klip kommer der 
da rumskibet i film #1 sprænger i luften?

Level 3 Spørgsmål – De Vanvittige
- Hvormange tons ”mineral ore” fragter 
rumskibet i film #1 til sin destination – og 
hvad er denne destination?

- Hvad er The Nostromos 
registreringsnummer?

- Hvorfor hedder skibscomputeren Mother i 
film #1?

- Hvilket nummer har det ”interface” som 
besætningen i film #1 bruger til at ”snakke” 
med skibscomputeren?

- Hvilket nummer har den ’Special Order” som 
Ash opererer under?

- Hvilken type rumfragter er rumskibet i film 
#1?

- Hvad kostede rumskibet i film #1 (afsløres i 
film #2)?

- Hvilken model androide var Ash i film #1?

Aliens – Det Endelige Opgør (film #2)

Level 1 Spørgsmål – De Lette
- Hvad hedder Rumskibet i Aliens – Det 
Endelige Opgør (#2)?

- Hvorlænge er Ripley i hypersøvn mellem film 
#1 og film #2?

- Hvad hedder planeten i både film #1 og film 
#2?

- Hvad hedder ’the Company Man” i film #2 
(spillet af Paul Reiser)?

- Hvad er det første Apone gør da de vågner 
op fra hypersøvn i film #2?

- Hvormange levende Facehuggers finder de i 
laboratoriet i film #2?

- Hvad hedder Newts dukke?

- Hvordan tilkalder Ripley hjælp da hun og 
Newt bliver låst inde med to Facehuggers i 
laboratoriet i film #2?

- Hvad gør Ripley for at kunne finde ud igen 
da hun i slutningen af filmen forsøger at finde 
Newt?

Level 2 Spørgsmål – De Komplicerede
- Nævn navnene på de fire kvindelige 
karakterer i film #2 (Newt gælder ikke..)
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- Hvad står der på Vasquez’ kæmpegøb i film 
#2?

- Hvormange ’drops’ har Lt. Gorman været 
med til i film #2?

- Hvad er forkortelsen for den ting alle 
kolonisterne i film #2 har fået indopereret?

- Hvad hedder rumstationen i starten af film 
#2?

- Hvormange kolonister er der på LV-426 i 
film #2?

- Hvad vil Bishop helst kaldes – i stedet for ”a 
synthetic” – i film #2?

- Hvad kalder Lt. Gorman rumvæsnet for i film 
#2?

- Hvad hedder Newts bror (fulde navn)?

- Hvor lang tid går der før en gruppe marines 
der er blevet meldt savnet kan forvente 
redning?

- Hvor stor en eksplosion vil terraformer-
reaktoren skabe når den eksploderer (i 
megaton)?

- Hvilken type pulse-rifle bruger Hicks og de 
andre Marines i film #2?

- Hvormange arme har moder-rumvæsnet i 
film #2?

Level 3 Spørgsmål – De Vanvittige
- Hvilke kvalifikationer har Ripley til at styre en 
lasterobot i film #2?

- Hvad står der på pilot Ferros hjelm i film #2?

- Hvem ’bypasser’ den første yderdør nede på 
planeten i film #2?

- Hvad var navnet på den kolonist der døde 
under forsøget på at fjerne en Facehugger i 
film #2?

- Hvor er Newts gemmested i film #2 (hint: 
hvilken Airway)?

- Hvad er det eneste der er i vejen med Newt 
da de finder hende i film #2?

- Hvor finder Hudson kolonisterne i film #2? 
(Citat)

- Hvilken plan har Vasquez efter de er blevet 
reddet ud af Ripley første gang?

- Hvilket tegn har Hudson på sin hjelm?

- Den afstandmåler Ripley bruger til at finde 
Newt i slutningen af filmen viser tre forskellige 
3-cifrede tal.. hvilke?

- Hvor lang er det rør som fører fra 
’Operations’ til uplink-tårnet i film #2?

- Hvilken luftsluse skyder Ripley rumvæsnet ud 
af i slutningen af film #2?

- Hvad står der på den elevator som Ripley 
og Newt bruger for at slippe væk fra moder-
rumvæsnet?

Alien 3 (film #3)

Level 1 Spørgsmål – De Lette
- Hvorfor barberer Ripley alt sit hår af i film 
#3?

- Hvad er navnet på det store firma som 
styrer det hele i alle tre film?

- Hvad er fælles for samtlige fanger på 
fængselplaneten i film #3? (Genetisk/
biologisk)

- Hvad sker der mens Newt og Hicks bliver 
kremeret?

- Hvor ofte får fængselsplaneten nye 
forsyninger?
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Level 2 Spørgsmål – De Komplicerede
- Hvor stor en fangekapacitet har 
fængselsplaneten i film #3?

- Hvad hedder fængselsforstanderen og 
’lægen’ i film #3 (efternavne)?

- Hvad kalder fange Golic rumvæsnet for i film 
#3?

- Hvad hedder fængselsplaneten i film #3

- Hvorfor kalder fangerne på planeten i film #3 
Mr. Aaron for ”85”?

- Hvorfra kender Mr. Clemens Ripleys navn?

- Hvordan dør Newt inden film #3 begynder?

- Hvad har en af fangerne tatoveret lige under 
højre øje?

- Hvem redder Ripley fra at blive voldtaget i 
film #3?

- Hvorlænge har Mr. Clemens (lægen) siddet i 
fængsel?

- Hvem er den eneste overlevende fra 
fængselsplaneten?

Level 3 Spørgsmål – De Vanvittige
- Hvilken model androide er Bishop (afsløres i 
film #3)?

- Hvilket type fartøj styrter Ripley og de andre 
ned i i starten af film #3? (Betegnelsen)

- Hvad hedder hunden i film #3?

- Hvem er den første der bliver slået ihjel af 
rumvæsnet i film #3?

- Hvilken kode taster Ripley ind da Bishop skal 
chekke skibets ’flight recorder’?

- Hvilke tre ord slutter film #3 med? (I tekst 
på skærmen…)

Uidentificeret flyvende objekt spottet over Behemoth V
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CoreBreachs feltredaktion på Behemoth 
V er nu for alvor udstyret til at håndtere 
nyhedsstrømmen på Fastaval 2002 efter at 
den verdensberømte superreporter Zolux er 
ankommet direkte fra sin residens på Solen.

Zolux udtaler: ”Jeg føler mig for alvor oplagt 
til at optrevle enhver smudsig historie og 
klarlægge alle de skjulte sandheder, som jeg 
er overbevist om der kan findes i hobetal ved 
en begivenhed som denne!” Med Zolux’ næse 
for brandvarme nyheder kan ingen historie 
nu holdes skjult for den nyhedshungrende 
offentlighed.

En kriminel kilde udtaler: ”Åh nej! Nu vil 
det aldrig lykkes mig at holde min skumle 
superkorruptionsondskabsbestikkelse 
hemmelig!” Redaktionen vil i denne henseende 
gerne påpege at den ved offentliggørelsen 
af denne udtalelse IKKE har gjort sig skyldig 
i uretmæssig fremstilling af Morten Zuuls 
hemmelige dagsorden.

Allerede kort efter sin ankomst kunne Zolux 
endvidere bryste sig af at være på sporet 
af en særdeles speget korruptionssag med 
rødder helt op i den øverste Fastaval-ledelse. 
Zolux udtaler: ”Jeg er bange for at denne sag 
kan få yderst vidtrækkende konsekvenser, 
men på dette tidlige tidspunkt kan jeg ikke 
udtale andet end at denne aftens fremvisning 
af Fastaval TV vil supplere de endegyldige 
beviser!”

Zolux nægter at udtale sig om Fastaval 
TVs nærmere involvering i sagen og henviser 
i stedet til CoreBreachs pressesekretær for 
kommentarer.

STJERNEREPORTER ANKOMMET
af ZOLUX

Stjernereporteren Zolux



C o r e B r e a c h  >  F a s t a v a l  2 0 0 2  >  D a g  1
1 5 2 1

2 8 3

:

2 3

CoreBreachs redaktion har erfaret at 
der er store interne stridigheder i Fastavals 
ledelse og arrangørgruppe. Begivenheder 
af denne størrelse er selvfølgelig noget som 
CoreBreach har lovet at videreformidle til alle 
vores trofaste læsere.

Det viser sig at der har været 
store bureakratiske problemer med 
hensyn til ankomsten af de forskellige 
handelsdelegationer fra overalt i galaxen. De 
forskellige tilladelser og deltagersedler har 
været drastisk forsinkede og CoreBreach har 
nu gravet historien bag frem.

Arrangør og Ambassadør Jho Oost 
er blevet set flygte fra kongressen 
med favnen fyldt af de fødevarer som 
kongressens besøgende skulle leve af de 
næste fire dage. CoreBreach har endnu 
ikke fået en kommentar fra Behemoth Vs 
Fødevareministerium, men vi har god grunden 
til at tro at de sidste dage på kongressen 
muligvis bliver magre.

FASTAVALARRANGØR I KNIBE
af M. Houmann

Grunden til at Ambassadør Jho Oost er 
løbet i skjul, er den at det netop var ham, 
der havde ansvaret for alle de fejlramte 
deltagersedler, der ikke blev omdelt i tide. Han 
var blevet sat til at udfærdige en rapport til 
General Proto-Kroll, men den blev ikke til noget 
eftersom Jho Oost flygtede inden Generalen 
kunne finde ud af hvad der var sket.

Jho Oost er stadig på fri fod, men vi 
opfordrer alle besøgende på Behemoth V til 
at holde øjnene åbne og indrapportere sagen 
hvis han bliver spottet. Generalen har udlovet 
en endnu ukendt dusør for udlevering af 
overløberen, såfremt hans egne tropper ikke 
lokaliserer ham først.

Under alle omstændigheder er Jho Oosts 
karriere og fremtidige overlevelsesmuligheder 
på Behemoth V blevet udslettet af hans totale 
foragt for planetens styre med hans åbenlyse 
forræderi.

Jho Oost på flugt med stjålne fødevarer
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Utha Lex set frejdigt modtagende 
penge over bordet.

Som deres allestedsnærværende avis 
kunne CoreBreach i går afsløre billeder af 
den ellers velrenommerede og anerkendte 
Ottodommer Utha Lex. Den skandaløse 
sandhed måtte selvfølgelig straks ud 
til offentligheden så dette svineri ikke 
fortsætter.Og nu som en opfølgning på det 
afslørende billede, der i går kunne ses på 
CoreBreaches holoprojektor kommer her den 
dybdeborende afsløring af sagen.

Utha Lex som ellers er kendt for at være 
i selskab med rotter blev sent i går set i en 
skummel krog med et par suspekt udseende 
herrer. Det var helt tydeligt at der foregik 
noget fordækt og det sås tydeligt at den lille 
forsamling var i gang med aldeles lyssky sager. 
Selvom de forsøgte at gemme sig i mængden 
af kongresgæster og handelsdelegationer 

OTTODOMMER TAGER BESTIKKELSE
af D-MOLLYSH!

undgik de dog ikke deres udsendtes skarpe 
blik og frem for alt ikke det fatale microcam og 
resultatet blev en afsløring i topklasse. Deres 
udsendte ilede tilbage på redaktionen med de 
oprørte fordægter i hælene og undslap med 
nød og næppe deres vrede.

Men bedst som man skulle tro at 
alt åndede fred og ingen fare, tiltvang 
Ottooverdommer Morten Zuul sig adgang til 
redaktionen og begyndte at fremsætte trusler. 
Han udtalte at han fandt det bedst hvis 
billedet blev slettet og sagen glemt. Envidere 
pointerede han at han ikke var en mand, man 
skulle lægge sig ud med.

CoreBreaches stab af frygtløse 
rumreportere stikker naturligvis ikke op for 
bollemælk, men vil selvfølgelig gøre alt for at 
nå til bunds i denne betændte sag. Vi vender 
således tilbage hvis der skulle ske en udvikling 
i sagen.

Utha Lex tager mod bestikkelse
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OPSTARTSVANSKELIGHEDER FOR DET NYE 
FÆNGSELSPERSONEL PÅ JOLUNGA!
 Grundet det bratte omskifte i fængselspersonalet på Jolunga, har dette naturligvis 

medbragt startvanskeligheder. Men det 
er med stor tilfredshed, at redaktionen 
kan konstatere, at det nye personale har 
udført deres opgave med stor ekspertise og 
dygtighed. Den nye fængselskommandant 
Heinrich Winston Krôpotkin har udtalt: 
”Selvfølgeligt har vi oplevet startvanskeligheder, 
som ethvert nyt mandskab vil opleve, men jeg 
er fortrøstningsfuld og sikker på, at på trods 
af den korte akklimatiserings proces vi har 
haft, at vi er opgaven værdige.” Redaktionen 
kan kun give sit besyv med og kan ikke andet 
end rose det nye og dygtige mandskab. 

 Redaktionen er i øvrigt også ny og 
repræsenterer fusionen mellem de to store 
nyhedsbureauer GNC (Galactic News Corp.) 
og  MPA (Milkyway Press Asociation), og vi 
håber, at resten af Galaksen og Jolungas 
indbyggere vil nyde godt af GNNs (Galactic 
News Network – som den nye fusion er blevet 
døbt) udsendte og yderst velkvalificerede 
medarbejder BELATOR RAND. I denne 
anledning vil GNN udgive et gratis nyhedsbrev, 
som Jolunga og resten af Galaksens 
indbyggere kan holde sig ajour med omkring 
de vigtige begivenheder, der finder sted og 
nyde godt af dets informationsrige indhold.

Artiklen er bragt i samarbejde mellem CoreBreach og THE VOICE OF JOLUNGA

Heinrich Winston Krôpotkin
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HELE JOLUNGAS FÆNGSELSPERSONEL
SKIFTET UD!

 Indtil fornyelig blev hele Jolunga 
fængselspersonel skiftet ud. ZaraCorp 
Correctionel Services (CZS), der driver 
Jolunga, har bebudet nye forandringer i 
det administrative og funktionelle system, 
således, at de indsatte kan få den bedst 
mulige assistance og forplejning under deres 
ophold. Dette personel skulle efter sigende 
være højtkvalificerede og dygtige, og ZCS har 
forsikret den resterende galakse og Jolungas 
indbyggere om, at de er fuldt istand til at 
erstatte det tidligere personel.

 Grunden til dette bratte omskifte er 
omkranset i hemmelighed, og ZCS har nægtet 
at udtale sig om disse forhold. Indtil videre 

THE VOICE OF JOLUNGA
INTERSTELLAR TRAVELS TILBYDER 
SINDSOPRIVENDE FERIE FOR VOVEHALSE PÅ 
FÆNGSELSPLANETEN JOLUNGA

Du tror nok, at du har oplevet universet, set den i alle dets afskygninger og mangfoldighed? 

Mener Du, at du har oplevet farer og 
vanskeligheder på din færd gennem Galaksens 
planeter?

Tro om igen…

Interstellar Travels tilbyder i samarbejde 
med ZCS (ZaraCorp Correctionel Services) 
spændende oplevelser på den berygtede 
Fængselsplanet Jolanga. Fjorten dage 
sammen med universets ”most wanted” og 
mest nederdrægtige udskud kan hurtigt skille 

fårene fra bukkene. Du har nu en enestående 
mulighed for ved selvsyn, at se de mest 
hårdkogte forbrydere i Galaksen i øjnene for 
kun 35.000 Nu Jen.

Tør DU?

Se mere på 
http://www.interstellar_travels.com 

har redaktionen (som i øvrigt også er blevet 
skiftet ud) ikke set tegn på, at det nuværende 
personel er inkompatible – snarere det 
modsatte, og de indsatte har hurtigt lært, 
hvem der bestemmer på Jolungas overflade. 

 Det er med store forhåbninger og 
lykønskninger, at redaktionen byder dette nye 
fængselspersonel velkommen til Jolunga – vi 
er sikre på de er istand til tage denne store 
udfordring i stiv arm – og regner selvfølgeligt 
med, at resten af Galaksen vil bakke op 
omkring disse enestående og fantastiske 
mennesker, der får muligheden til at bevise 
deres værd!

Artiklen er bragt i samarbejde mellem CoreBreach og THE VOICE OF JOLUNGA
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Som CoreBreach afslørede allerede i går 
har Krakan Sylkiss bestilt det intergalaktisk 
berømte catering-firma Sputnik Catering til at 
stå for forplejningen på denne handelskongres. 

Sputnik Catering slap jo yderst vellykket fra 
aftensmaden på Dag 0, men allerede tidligt 
om morgenen på Dag 1 afslørede Sputnik 
deres sande ansigt.

Morgenmaden var efter sigende både 
god og nærende, men det viste sig hurtigt, 
at Sputnik havde tilbageholdt væsentlige 
ingredienser. Bl.a. manglede den lovede mælk, 
og der gik lang tid før frugten dukkede op til 
de sultne deltagere.

Man kan naturligvis spekulere meget over 
dette faktum, og særligt interessant bliver det, 
da jeres udsendte medarbejder observerede, 
at folk, såfremt de klagede over disse mangler, 
blev sendt ned til kiosken.

Det er jo et velkendt faktum, at kiosken har 
investeret store beløb i en hjernevasknings-
maskine, der udsender beta-stråler, som 
påvirker underbevidstheden og får folk til at 
købe ind for utrolige beløb.

SPUTNIK CATERING ER KORRUPTE
af Bertil F. Sandholm

Da det desuden blev observeret, at 
netop kiosk-personalet var blandt de 
yderst få pesoner, der kunne få udleveret 
morgenmad uden at have checket ind, er det 
jo let at få mistanke om urent spil og ulovlige 
monopol-aftaler mellem disse to magtfulde 
grupperinger, der til sammen sidder solidt på 
markedet for fødevarer på kongressen.

Et monopol er jo altid til skade for 
forbrugeren, og Sputnik var da også hurtigt til 
at hæve priserne på mad til uhyggelige nivauer. 
De få stakler, der ikke havde forudbestilt mad, 
blev tilbudt at købe af de fristende mængder, 
men prisen for 2 rundstykker med pålæg, en 
lille kakaomælk og et stykke frugt (en kost, 
der i øvrigt af ernæringseksperter er bedømt 
til ikke at opfylde ernæringsbehovet for over 
96,57% af galaxens befolkning) blev opgivet til 
det uhyrlige beløb af en kvardrillion kroner.

Naturligvis blev betalingen for maden 
stukket direkte i maduddelerens egen lomme, 
og intet sted blev det noteret, hvor mange 
penge der kom inde på denne konto. Jeres 
udsendte ville ikke blive overrasket, hvis man 
senere på handelskongressen observederede 
medlemmer af Sputnik Catering drikke store 
beløb op i Apollo-baren.

Kiosken er i ledtog med det korrupte 
Sputnik Catering
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Du ankommer til Fastaval 2002. 

Du er en udsendt delegeret fra en af galaxens 
mange handelsføderationer. Du skal i løbet af 
de næste dage deltage i en handelskongres 
for Imperiets mange racer. Du forventer et 
storslået arrangement med en udsmykning  
som for alvor vil imponere galaxens 
herskere. Du forventer et farvestrålende 
pragtudsmykning som endegyldigt vil markere 
denne kongres som stedet hvor magtens 
elite trækker trådene. Du forventer en 
overvældende konstellation af alle galaksens 
forskelligheder. Du forventer at se universets 
nyeste mode og skarpeste trends.

Du ankommer til Fastaval 2002. 

Du ser et stort rum beklædt med sort plastik 
med mærkelige tegn og symboler. Du ser 
en puppe hænge ned fra loftet. Du ser en 
muteret grillkylling hænge i luften over dig som 
giver dig svage associationer til en science 
fiction serie fra 20. og 21. århundrede. Du er 

GALAKTISK FASTAVALUDSMYKNING
af ZOLUX

ankommet til en gotisk dødshorrorkongres. 
Du bliver bange. Du føler dig ikke længere som 
en betydningsfuld udsending fra en fjern krog 
af galaxen. Du føler dig som et uskyldigt lam i 
en cirkel af ondskabsfulde satanister. Du kan 
allerede mærke offerblodet rinde...

Du er ankommet til Fastaval 2002.
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To giganter i dansk rollespil har dannet 
fælles front. Det er den traditionsrige 
arrangørforening Sputnik og den unge, 
progressive kongres ORKON, der er 
fusioneret. 

Nyheden blev offentliggjort på et 
pressemøde tidligere i dag, hvor medlemmer 
af de to grupper var mødt frem for at indvi 
en spørgelysten skare af journalister i det nye 
samarbejde. 

Sputniks formand, Jakob Bavnshøj, 
fremlagde fusionen og kortlagde på plancher, 
hvordan ORKON fremover vil indgå i Sputniks i 
forvejen mange tilbud. 

Sputnik har i en række år serviceret andre 
foreningers kongresser med spilledere, 
dekoratører og ikke mindst køkkenfolk i form 
af Sputnik Catering. De seneste initiativer er 
Sputnik Truckers, der kan tilbyde planlægning 

SPUTNIK OG ORKON FUSIONERER
af Morten Zuul

og udførsel af transport, Sputniks rejsebar, 
der klarer udskænkning, samt Sputnik 
Brætspil, der tilbyder sig med et omrejsende 
brætspilsbibliotek. 

ORKON har 
specielt de seneste 
år markeret sig som 
et eksperimentarium 
og skueplads for 
nye initiativer ud 
i scenarieformer 
og workshops. I 
år præsenterer 
kongressen en debat 
om dramaturgi, hvor 
afdelingsleder fra 
filmskolen og tv-kultfigur 
Gunnar Wille vil indgå i en dialog om de 
dramaturgiske muligheder i rollespillet. 

Fusionen er lagt an på, at ORKON får en 
fremtrædende plads i Sputnik, idet den vil 
blive arrangørforeningens første selvstændige 
arrangement. I praksis kommer ORKON dog 
til at fungere som et udvalg på lige fod med de 
øvrige i Sputnik. 

„I det mindste kommer vi ikke til at hedde 
Sput-kon,“ kommenterer en lavmælt Klaus 
Dhiin, hovedansvarlig på dette års ORKON. 

„Nej, navnet ORKON består, og der vil ikke 
blive ændret på konceptet,“ uddyber Jakob 
Bavnshøj hurtigt. „Målet er, at kongressen 
grundlæggende set bevarer sin stil, men 
at vi blot inddrager flere Sputnik-folk i 
organisationen.“ 

Han understreger, at der ikke er 
planlagt nogen afskedigelser som følge af 
sammenlægningen, og ledelsen vil i både 
Sputnik og ORKON forblive den samme. Det 
hele er en fusion, som begge parter nyder 

Morten Zuul rapporterer

René Husted fryder sig over kuppet

[ Fortsættes på side 30 ]
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[ Fortsat fra side 29 ]

Klaus Dhiin accepterer Sputniks kup

godt af. Sputnik får en kongres, og ORKON får 
en markant større arrangørstab. 

„Selvfølgelig har man idealer, men der er 
tilbud, man ikke kan sige nej til. Det vigtigste 
for os har været, at vi kan bibeholde ånden i 
ORKON, og det er vi blevet lovet,“ siger Klaus 
Dhiin. „Ellers ved jeg sgu ikke, hvad jeg skal 
kalde hele den her fusionsting. Det minder 
nærmest om et…“ 

„...veltimet og fornuftigt strategisk 
samarbejde,“ afbryder Søren Høper, der i et 
par år har været medlem af både Sputniks og 
ORKON’s bestyrelser. Han afviser dog at være 
bagmand bag fusionen og gennem længere 
tid at have arbejdet i det skjulte på at få den i 
stand. 

„Den er helt og aldeles et resultat af et 
ønske, der uafhængigt af hinanden er opstået 
i både Sputnik og ORKON samtidig,“ forsikrer 
han. 

„I det mindste åbner det da mulighed for, 
at jeg kan tørre mine nattevagter af på nogle 
af de nye Sputnik-folk,“ mumler Klaus Dhiin. 

„Hahaha, den var god Klaus,“ udbryder 
Jakob Bavnshøj hurtigt med et for et øjeblik 
flakkende blik, hvorefter han smiler en anelse 

anspændt mod den fremmødte presse. „Vi 
er meget glade for, at hele ORKON-gruppen 
har bakket helhjertet op om initiativet gennem 
hele forhandlingsprocessen,“ siger han. 

Læs mere om Sputnik og ORKON på 
de to, indtil nu forskellige, grupperingers 
hjemmesider www.supersputnik.dk og 
www.orkon.dk 

Søren Høper jubler diabolsk
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BØSSEGOLF PÅ ÅBEN GADE
af HC-2 MODEL ALPHA

„Det kunne have været meget værre,“ 
udtaler M. Lund ved synet af Fastaval TVs 
nyeste udskejelser. En dybt senil dame udbrød 
„Sikke nogle søde bøssekaniner,“ og det kom 
lige fra hjertet. Ja, det er endnu engang 
lykkedes CoreBreach at afsløre sandheden 
om Fastaval TV.

„Det er fælt og modbydeligt at den 
slags kan finde sted,“ udtaler en prominent 
kongresdeltager. Han turde dog ikke fremstå 
med navns nævnelse af frygt for repressalier 
fra Fastaval TVs side. Der er dog ingen tvivl 
hos ham om at vi her er vidne til den yderst 
bizarre sport kun for mænd: BØSSEGOLF !

„Jeg har sgu altid vist at de var nogle 
ulækre bøssekarle,“ udtaler Eernzt, der 
bestemt ikke er bange for at få sit navn ud. 
„De kan heller ikke drikke øl,“ supplerer Eernzt 
tørt. „De går jo altid rundt og truer folk med 
at få den fede i skideren, så når de siger 
at de står og driver er det jo i virkeligheden 
bøsseslang for analpenetration.“

Konfronteret med billederne fra den 
obskøne seance, lykkes det kun en måbende 
trucker at udstøde en lang serie af „Damn...“ 
Knapt så befippede er vi dog her på 
redaktionen, hvor vi bestemt hverken har 
hæmninger med at udtale os om eller finde 

ord for F-TV. Disse PAN-tilbedere nøjes altså 
tydeligvis ikke med at bedrive underlødig 
journalistik, de er tilmed svagdrikkere, 
bæskubbere, golfspillere og burde i følge 
Eernzt med det samme forbydes ved kejserlig 
lov.

Da vi opsøgte F-TV for at få en kommentar 
til sagen, rakte de barnligt tunge ad os og 
havde i øvrigt ikke andet end dybt infantile 
udbrud som forsvar. Og hvad værre er, så 
lader det til at denne leflen for det infantile er 
ved at få tag i kongresdeltagerne.

Jeres udsendte reporter tog i går nat til 
fremvisning af Fastaval TV i Apollo’s, og det 
levede til fulde op til alle mine bange anelser. 
Ikke nok med at det var morskab på andres 
bekostning, det var tilmed direkte ulækkert og 
lysår under bæltestedet. Lidt håb var der dog 
at spore, da der kom utallige buuuuh-råb fra 
de tilstedeværende. Et kærkomment signal 
om at kongresdeltagerne heldigvis ikke er så 
lavintelligente som Fastaval TV.
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GULT,  INDIAN ALIEN-GOO
af ZOLUX

Endnu engang præsterede Fastaval 
en fornem bespisning af de mange sultne 
deltagere. Serveringen fungerede relativt 
smertefrit. Køen var lang, men selskabet var 
godt. Efter lang og forventningsfuld ventetid fik 
man maden serveret med smil og præcision 
af det øvede køkkenpersonale.

Med let svungen hånd fik man en solid 
dynge kartoffelmos splattet elegant ud på 
den dertil indrettede tallerken. Altimens 
man endnu var duperet over denne hastige 
operation, kunne man hurtigt ane den 
enorme suppeske dykke ned i den velduftende 
beholder med gastronomisk velkontrueret 
gryderet.

Med et diskret svup førtes en portion som 
givetvis ville kunne mætte en ko igennem 
luften i en let bue og havnede lige oveni 
kartoffelmosen som var det en nøje planlagt 
og gennemøvet manøvre.

Med et smil og et “god appetit” dirigeredes 
man således ud af køen igen og efter at have 
sundet sig over denne sublime oplevelse et 
par minutter kunne man i ro og mag bevæge 
sig til et fredeligt sted hvor den fornemme 
smagsoplevelse kunne gennemleves.

Menuen blev beskrevet som følger: “Gult, 
indian alien-goo serveret fra gryde. Der vil 
være desinficerede ris til. Garanteret døde.” 

Adverbierne 
“gult” og “indian” 
vil redaktionen 
gerne have lov at 
stille et undrende 
spørgsmålstegn 
ved. Redaktionen er 
klar over risikoen 
for resident 
farveblindhed 
samt geografisk 
inkompetence, men 
vover nu alligevel 
den påstand at beskrivelsen af den serverede 
mad måske ikke er helt retvisende. Kødets 
oprindelse skal redaktionen ikke kunne udtale 
sig om, men vil dog ikke bortvise at det har 
ekstraterrestial herkomst. Eernzt udtaler: 
“Siden vi ikke har rigtig sild har vi måttet 
benytte vensild.”

Redaktionen vil gerne have lov at 
komplementere køkkenet for dets 
banebrydende tilberedning af desinficerede 
ris. Aldrig i historien har det registreredes at 
ris har kunnet smage og ligne kartoffelmos 
i SÅ høj grad! Det må BESTEMT være en 
gastronomisk milepæl! Dog vil rygterne vide 
at en enkelt kongresdeltager måtte køres 
akut på hospitalet som årsag af et voldeligt 
overfald af kartoffellignende ris. Nærmere 
anspurgt om sagen udtaler Storrumkalif 
Mikkel Bækgaard: “Hva’?”

Slutteligt vil redaktionen hermed gerne 
fastslå at denne torsdags menu ganske rigtigt 
serveredes fra en gryde og således kan det 
altså ikke påstås at menu-beskrivelsen er 
100% misvisende!

4 stjerner ud af 5 mulige igen i dag !



C o r e B r e a c h  >  F a s t a v a l  2 0 0 2  >  D a g  1
2 0 3 7

2 8 3

:

3 3

EXIT  POLL :  TURING TEST
af M. Houmann

Efter de første spilblokke er overstået, har 
CoreBreach dækket et par af de spil der har 
været spillet - denne gang General ProtoKrolls 
eget scenarie 'Turing Test'.

Det udgivede materialet fra Generalens 
egen hånd fortæller følgende:

"Vore virtuelle kroppe, vores skind, ændrer 
sig fra rolle til rolle. Vores bevidsthed gør 
ikke. Ikke meget ihvertfald. Verdenen ændrer 
sig fra scenare til scenarie, fra kampagne 
til kampagne, men alligevel er der ting der 
forbliver det samme.

Der er altid forskel en forskel på Gamerne 
og os. De skal sejre. De skal underholdes. 
Vi dør, flygter og voldtages for deres 
underholdning. Det ville, for dem, lyde som en 
frygtelig skæbne, værre end alt andet, men 
for os er det vores hele tilværelse. Det, vi blev 
skabt til.

'We are such stuff, as dreams are made 
of', men hvad sker der, når drømmevæsner vil 
leve som drømmeren gør."

CoreBreaches udsendte reporter talte 
kort med spillederen fra et af de hold der 
spillede Turing Test torsdag dag. Hans navn 
er Pelle Kofod og han har stor erfaring med 
spillederrollen fra både forgangne Fastavaller 
og et væld af andre conner. 

Ham og hans seks 
spillere havde alle set 
frem til at forsøge sig 
med netop denne genre 
som i følge forfatteren egnede sig bedst til 
Isaac Asimov og Bladerunner-fans.

Kofod udtalte at han mente at scenariet var 
forløbet utroligt godt og at spillerne alle havde 
været motiverede og interesserede. Han 
tilføjede: "Det opfordrede folk til at diskutere 

og overveje emner som menneskelige 
rettigheder, liv versus kunstigt liv og hvornår 
det ikke længere er muligt at skelne mellem 
dem".

Det lover jo godt for resten af Fastaval 
2002, må man sige. Kofod kommenterede 
desuden: "Det er næsten umuligt at afslutte 
scenariet 'lykkeligt', men disse spillere var 
forbandet tæt på!".

Nu må vi jo bare se hvordan 'Turing Test' 
klarer sig til Otto-uddeling på søndag. Held og 
lykke!

Pelle Kofod roser Turing Test

1. E2-E4
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AND THE WINNER IS...
af M. Houmann

Her på Fastaval 2002 er der traditionen 
tro blevet arrangeret turneringer i det 
populære samlekortspil Magic the Gathering 
og CoreBreach har været ude og dække 
den første af slagsen i år, nemlig Type 1 
turneringen torsdag dag.

Det begyndte med omkring 20 mere eller 
mindre veltrænede spillere der alle havde 
brygget på netop deres eget deck til denne 
turnering. Alle de gode gamle kort fra blevet 
taget ud af samlemappen og udnyttet til 
fulde i decks i alle farver og med en mængde 
forskellige temaer.

Interne turneringskilder fortæller at den 
altid populære farve blå (eller "counter-
blå" som de kaldte den) også var en vigtig 
bestanddel i de fleste decks. Dog var et af 
finalisternes deck rent rødt! Blå kendinge som 

3. G1-F3

Ancestral Recall, Force of Will og Morphling 
for bare at nævne et par stykker blev da også 
slynget rundt.

En af finalisterne - Casper Thomsen (kaldet 
GNU) - var også en flittig bruger af alle tre 
nævnte kort. Han havde spillet sig hele vejen til 
semifinalerne med sit blå/hvide/røde/sorte 
deck og CoreBreaches udsendte reporter 
lagde da også mærke til spændende spil i 
hans semifinale. 

En 'Fact or Fiction' blev spillet af Casper, 
og delt op i en bunke bestående af 1 Force of 
Will og en anden bunke bestående af Swords 
to Plowshares, Underground River og hele to 
Moxer (Pearl og Sapphire). Casper valgte klogt 
Force of Will og gik da også videre til finalen.

[ Fortsættes på side 35 ]
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Der mødte han Jeppe Balsby (kendt 
som Verdens Mindste Jeppe) som havde 
tævet sig vej hele vejen til finalen med sit 
superaggressive røde deck med masser 
af kort som Lightning Bolt, Chain Lightning, 
Incinerate og Fire Blast. Jeppe skød sin 
semifinalemodstander totalt i sænk, men fik 
dog lidt flere problemer med Casper i finalen.

Dermed stod finalen så mellem Casper 
og Jeppe og det var da også Jeppe der kom 
bedst fra start. Han fortsatte sin aggressive 
spillestil og det blev da også for meget for 
Casper der kun knebent tabte første runde 
efter at have spillet yderst fornuftigt og skabt 
store problemer for Jeppe.

Begge spillere fik som 
sædvanligt mulighed for at 
konsultere deres sideboards 
og det gjorde muligvis 
udfaldet. Casper tilføjede lidt 
extra beskyttelse i form af 
CoP:Red og Jeppe lavede 
også nogle mindre justeringer. 
Anden runde startede godt 
for Casper  men Jeppe 
pillede ham hurtigt ned igen 
med en kombination af 'direct 
damage' og 'land destruction'. 

Med ved hjælp af klogt 
spil gik der ikke lang tid før 
Casper kom ovenpå igen. 
En velspillet "Yawgmoth's 

[ Fortsat fra side 35 ] Will" og en god praktisk "CoP:Red" satte ham 
tilbage på sporet og med få hits tilbage, vandt 
ham anden runde over Jeppe. Spændingen 
var intens, men begge spillere var på trods af 
presset yderst koncentrede, dog med enkelte 
udbrud. 

Men pludselig sker der noget ingen havde 
forventet! DirtBusters kom pludseligt farende 
ud af ingenting og begyndte at råbe og og 
ændre hele spilarenaen. Lynhurtigt kom 
Magic-arrangøren til undsætning og satte en 
stopper for DirtBusters grove magtmisbrug 
og finalen kunne fortsætte.

Hvis det ikke havde været for arrangøren 
ved ingen hvad der kunne have været sket. 
Heldigvis var begge spillere erfarne nok til ikke 
at lade det bryde deres koncentration.

Igen var det meget tæt. Både Casper og 
Jeppe kæmpede bravt, men til sidst blev det 
en sejr til Casper med kun 6 hits tilbage. Der 
var ingen tvivl; Caspers multifarvede Type 1 
deck var det bedste og Casper gik fortjent af 
med sejren i Fastaval 2002s første Magic-
turnering. 

Til lykke til Casper der kun kom med 
kommentaren: "Pyha.. det var tæt på". Der var 
dog ingen sure miner mellem spillerne og de 
var i stand til at forlade bordet med et smil på 
læben.


