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Abonnement: 200 kr. for 12 
numre og 110 kr. for 6 numre. 
Abonnement tegnes ved indbe- 
taling af beløbet til 
Spiltidsskriftet SAGA, Erme- 
lundsvej 92D, 2820 Gentofte 
på giro 5970733, 
Eller pr. check udstedt til Faf- 
ner Spil. 
Gamle numre: Et begrænset 
antal Fafner Tidende, KAOS 
og SAGA haves på lager. 
Annoncepriser: 2000 kr. for 
1/1 side, 1000 kr. for 1/2 og 
500 kr. for 1/4. Henvendelse til 
Fafner Spil, tlf. 31 65 56 25 
SAGA distribueres i alle velas- 
sorterede bog- og hobbyhandle- 
re. 
Eftertryk kun tilladt efter afta- 
le og med kildeangivelse. 
SAGA påtager sig intet ansvar 
for uopfordret indsendt materi- 
ale 

eg 

3. Nyheder 
af Mikkel Kolbak Sørensen 

De sidste produktnyheder fra ind- og udland; 
bl.a. Space Hulk Campaigns, Dwarves Hand- 
book samt løse rygter. 

7. Scenarie 
konkurrence 

Find ud af, hvordan du ved at skrive et geni- 
alt scenarie, kan vinde 1000 kr. 

8. Dødshandlerne 
år 2003 

af Kasper Thing Mortensen 

Dramatisk jagt på narkohandlere i fremti- 
dens Europa. Til GURPS eller Call of Cthul- 
hu/Basic Roleplay 

16.Spilverdenen 
Sidste nyt om foreninger, arrangementer, køn- 
gresser m.m. Reportage fra VikingConX, 
samt oplæg til The Realms Of Roleplay IV. 

17. Nid 
af Jens Kristian Boll 

Send dine modstandere til tælling med en 
slagkraftig bemærkning. Artikel til Viking. 
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19.Brevkassen 

Spørgsmål og svar på tiltale, samt en ef- 

terlysning med dusør. 

20.Færdigheder 
i Dungeons & 
Dragons 

af Kasper Thing Mortensen 

Nu har spillere af dansk D&D mulighed 
for at føje et nyt aspekt til deres spil. 

24.Dæmonen i 
o . 

Tågebjergene 
af Lars Erik Pedersen 

Fra Tågebjergenes mørke dybder vækkes 
en glemt rædsel. 

36.Jeg er også 
en Nørd 

af Martin Stachowski Winther 

En artikel om at erkende hvad og hvem 
man er og ikke skamme sig over det. 

38.Anmeldelser 
Horror on the Orient Express 
v. Henrik Bisgaard 

Darksun Boxed Campaignset 
v. Lars Wagner Hansen 

Return to Dunwich v. Lars 
"Georg" Jensen 

Som det fremgår af forsiden er 
der kommet en lille stilændring 
med dette blad. Det hænger bl.a. 
sammen med at tre fra den gamle 
redaktion; Paul Hartvigson, Lars 
Wagner Hansen og Palle Schmidt, 
har valgt at gå fra bladet af økono- 
miske grunde. De kunne ikke bli- 
ve enige med udgiveren om forhol- 
dene. Det er naturligvis et stort 

i tab for bladet at miste tre så dygti- 
ge folk, der på hver deres måde 
har været med til at give det en 
høj standard. Men det er allerede 
lykkedes at samle en ny redak- 
tion, der med nogle omstrukture- 
ringer har skabt et blad, der efter 
min mening er i samme gode kva- 
litet som det gamle, bare på en an- 
den måde. Med tiden er jeg også 
sikker på at vi kan forbedre og for- 
ny bladet, da der nu er kommet 

klarere linier omkring det hele. 

Det er min idé som redaktør, at 
der i bladet skal være plads til ar- 
tikler og moduler til såvel de store 

populære fantasy systemer, som 
Dungeons & Dragons og Drager 
og Dæmoner som til de knap så 
solgte systemer, som f.eks. 
GURPS. Jeg vil opfordre de spille- 
re, der kun kender fantasy syste- 
merne til også at kigge disse even- 
tyr igennem, da der er mange 

. spændende muligheder i rollespil 
udover de tradjtionelle fantasy 
moduler. Til de rollespillere, der 
elsker indviklede systemer og 
spidsfindige plots vil jeg sige: Lad 
være med at rynke på næsen af 
D&D/DOD spillerne. De har det 
sjovt med dungeons og storslåede 
kampe, som I sikkert også havde 
det engang. 

Til sidst vil jeg opfordre alle til at 
skrive til SAGA, enten læserbreve 
eller forslag til artikler/eventyr. 
Hvis vi kender jeres holdninger er 
det lettere at tage hensyn til dem, 
og give jer det I ønsker.  



Games Workshop 

WH40.000 

Spacemarine 
Pris 448,00 kr. 
De modige Space marines og Titan 
legionerne, er de kampberedte for- 
svarere af Imperiet. Imod dem er 
menneskehedens værste fjende, de 
barbariske Orker, der i hele univer- 
set plyndrer og destruerer, drevet af 
deres trang til at erobre land og træl- 
binde befolkningen. Som kom- 
mandør for sin egen armé, er hver 

spiller afhængig af sin taktiske kun- 
nen, for at udmanøvrere og besejre 
sin fjende. Succes afhænger af flere 
faktorer: timing, terræn, og troppe- 
karakter. Den ultimative sejr tilhø- 
rer top generalen, den dristigste 
strateg og de bedste af galaxens mod- 
igste krigere. 

Space Hulk 

Spacehulk Campaigns 
Pris 218,00 kr. 
I denne 95 siders bog er der fire kom- 

plette kampagner - sammenkædede 
serier af fire til seks missioner, hvor 

resultatet af hver mission påvirker 
den overordnede chance for succes. 
Her kan findes regeludvidelser der 
dækker bl.a. Space marines i kraf- 
trustninger, nye våben og granater, 
samt Forræder Terminators. Nye 
gang- og rumsektioner og områdeef- 

fekt markører. 

BT 

Dungeons & Dragons 

Rules Cyclopedia 
Pris 288,00 kr. 
En samling af alle Dungeons & Dra- 
gons regler. Det vil nu ikke længere 
være nødvendigt at have adskillige 
æsker med sig, når man skal spille 
D&D. Alle reglerne er redigeret og 
reorganiseret i denne bog. Her er alt 
hvad du skal bruge, for at bringe 
dine spilpersoner op til 36. niveau. 

Nyheder 
The Dymrak Dread 
Pris 79,50 Kr. 
I dette modul, rejser eventyrerne 
dybt ind i Dymrak skoven, for at be- 
kæmpe en horde hærgende gobliner 
under ledelse af klanhøvding Kosi- 
vikh. "And if you thought that go- 
blins were easy prey, then you are 
in for a bit of a surprice…" Dette 
modul kan spilles som en fortsættel- 
se af DDA3 ”Eye of Traldar'. 

  

Advanced Dungeons & 
Dragons 

The Complete Dwarves 
Handbook 
Pris 168,00 kr. 
Dværgene, denne brave og heltemod- 
ige race, har altid hørt til, blandt de 
mest morsomme og spændende ra- 
cer i AD&D systemet. Nu har de 

fået deres egen bog, og i den kan 
man finde alt der er værd at vide, 

om dværge og deres levevis. Bogen 
indeholder nye former for magi, nyt 
om dværgenes kultur og om deres ev- 
ner. 

Forgotten Realms 

Monstrous Compendium 11 
Pris 128,00 kr. 

I dette 64 siders compendium, er der 

endnu flere monstre, som kan 

skræmme livet ud af eventyrerne i 
enhver kampagne. Dette supple- 
ment, som er anden del af monstre- 
ne til Forgotten Realms, indeholder 

bl.a. de mærkværdige magiske muta- 

tioner, som opstod i forbindelse med 

Avatarernes komme. 

FR13 Anauroch 
Pris 128,00 kr. 
Gennem beskrivelserne i denne bog, 

bliver ørkenriget Anauroch bragt til 
live. Dets inderste, mørke hemmelig- 

heder bliver afsløret og Bedines far- 
verige kulturer udforskes. Denne gu- 
ide, til det mest "glemte" område i 
Forgotten Realms, præsenterer: nye 
formularer, nye eventyr, nye mon- 
stre, og meget mere. 

HS3 Red Magic 
Pris 69,50 kr. 

De Røde Magikere hersker over 
Thay, det mest ugudelige og korrup- 
te land af alle de glemte riger. Den- 
ne roman omhandler en lille gruppe 
eventyreres kamp, mod den onde 
troldmand Zulkir Maligor's udøde 
undersåtter. Red Magic er den tre- 
die, i en serie af historier om "the 
Harpers”, den hemmelige organisa- 
tion som kæmper for det gode i For- 
gotten Realms. 

Greyhawk 

Greyhawk Wars 
Pris 228,00 kr. 
Flanaess er i krig. Mod øst tørster 
kong Ivid I. efter nye erobringer. Va- 
tun, nordens storgud, samler barba- 
rerne til en gruelig styrke. Humanoi- 
der flokkes i landets nord-vestlige 
egne, under den frygtlige Iuz's leder- 
skab og mod syd, trækker det Røde 
Broderskab, i krigens tråde, som en 

gal dukkefører. Dette er spillet, 
hvor ens evner som hærfører, kom- 
mer på en betydelig prøve. Tag selv 
kontrol over hærene og vær med til 
at ændre historiens mørke gang. 2-6 
spillere kan deltage og ved hjælp af 
diplomati og krig, bestemme Flana- 
ess' skæbne. Hærene udgøres af 
over 300 brikker, med alt fra let in- 

fanteri til drager, og med de 150 in- 
kluderede kort, kan man i spillet 

søge efter skatte eller lejesoldater, 
og modtage gudernes velsignelse (el- 
ler forbandelser), gennem specielle 
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handlinger. Boksen indeholder ud- 
over dette, en 32-siders bog med his- 
torie om krigen, samt en nemt over- 
skuelig 8-siders regelbog. 

Ravenloft 

Knight of the Black Rose 
Pris 69,50 kr. 
I den sagnomspundne verden 
Krynn, opdager Lord Soth at der er 
en pris at betale for onde gerninger, 
en pris som selv en udød kriger ville 
finde forfærdelig. Mørke kræfter 
bringer Soth til Barovia, hvor han 
må stå ansigt til ansigt med Grev 
Strahd Von Zarovich's frygtede 
håndlangere. Dette er den anden 
bog i serien af skrækromaner, i Ra- 

venlofts uhyggelige univers. 

oa 

SHAOSITM INC 

Stormbringer 

Sorcerers of Pan Tang 
Pris 218,00 kr. 
Den første bog af en serie, der om- 
handler verdenen ”The Young King- 
doms", Dette supplement indeholder 
oplysninger om øen Pan Tang. Inklu- 
deret er bla. detaljerede informatio- 
ner om øens skumle indbyggere, 
kort over området, samt 5 scenarier. 

Perils of the Young Kingdoms 
Pris 218,00 kr. 

Denne bog omhandler den kendte 
del af ”Young Kingdoms”, som disse 
områder er beskrevet i Michael 
Moorcock's ELRIC-romaner. I bo- 

gens fem hæsblæsende scenarier, 
kan eventyrerne bl.a. rejse til et svæ- 
vende rige eller prøve at overleve et 

opgør med Dronning Xiombarg's 
uhyggelige krigere. 

Call of Cthulhu 

Tales of the Miskatonic Valley 
Pris 218,00 kr. 
Hvis din rollespilsopdager er til nat- 
tevandringer på gamle indianske be- 
gravelsespladser eller hører til den 
gruppe af naive mennesker, der ville 
prøve at opklare mysteriet om en se- 
rie kvindemord i Kingsport's tågede 
gader, så kan han/hun nu få sine lys- 
ter tilfredsstillet. Dette supplement 
indeholder detaljerede beskrivelser 
af området Miskatonic Valley (i stil 
med dem givet i bla. Return to Dun- 
wich, Arkham Unveiled, og Kings- 
port). Udover dette, findes der i den- 
ne bog nogle spændende scenarier. 

Pendragon 

Blood & Lust 
Pris 218,00 kr. 
En samling scenarier til Pendragon. 
Rejs til Anglia, for at genvinde Stygi- 
an hingstene, samt Cambria rundt, 

i kampen mod hekses forbandelser 
og alverdens ondskab. Prøv at tilin- 
tetgøre den onde heksedronning 
Morgan's skumle planer, i en verden 
hvor intet er, som det synes at være. 

FaSa 
Battletech 

Solaris VII 
Pris 288,00 kr. 
Oplev livet som MechWarrior gladia- 
tor, kast dig ud i mand- mod- mand 
kampe i arenaerne, og deltag i de 
natlige intriger i Thor's Shieldhall. 
Dette box-set indeholder bla. kamp 
arenaer, beskrivelser af vigtige per- 
sonligheder i Solaris VII, samt kort 
over dette fascinerende sted. 

Shadowrun 

The Rigger Black Book 
Pris 178,00 kr. 
Ingen Shadowrun gruppe er fuld- 

kommen uden en Rigger. I denne 
fuldt illustrerede sourcebook, kan 
man finde næsten alt hvad hjertet 
begærer, om forskellige fartøjer - og 
altmuligt tilknyttet udstyr. Udvide- 
de regler for fartøjer i Shadowrun 
verdenen. 

Renegade Legion 

Prefect 
Pris 288,00 kr. 
Dette er spilsimulation af en plane- 
tar invasion. Spillerne planlægger 
og udfører kampagnens forskellige 
missioner. Reglerne kan integreres 
med Leviathan, Interceptor og Cen- 

LILLE. 
Rolemaster 

Rolemaster Boxed set 
Pris 448,00 kr. 
Denne box indeholder det komplette 
Fantasy Rollespil til Rolemaster sys- 
temet. Den består hovedsaglig af tre 
hovedkomponenter: En Spilperson 
bog, Kampagne bog og en udførlig 
bog om våben og forskellige andre sa- 
ger. 

STEVE JACKSON GAMES 

Gurps 

Martial Arts 
Pris 288,00 kr. 
Dette supplement til Gurps syste- 
met, indeholder regler for alle tæn- 

kelige - og utænkelige - k mpfor- 
mer. Her er både de realis. ske og 
de mere filmiske. Med lidt arso2jde, 

skulle denne 112 siders bog, sagtens 
kunne bruges i andre systemer end 
Gurps. 

Scarlet Pimpernel 
Pris 148,00 kr. 
Vend tilbage til dagen omkring den 
franske revolution, hvor aristokra- 

ter fik kappet hovederne af til højre 
og venstre. En englænder, kun 
kendt under navnet "den Røde Pim- 
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pernel", satte sit liv i fare, for at red- 
de dem fra guillotinen. Ud over at 
være en informationskilde til den re- 
volutionære periode i Frankrig, rum- 

mer disse 96 sider også nogle scena- 
rier, der foregår på den tid. 

UW WEST 
END 

så GAMES 
TORG 

Creatures of Aysle 
Pris 210,00 kr. 

Væsner man engang kun troede ek- 
sisterede i myterne, vandrer nu om- 
kring i riget Aysle. Nu er alt hvad 
der vides om disse bæster samlet i 
en bog, et galleri af monstre, som 

kun rigtige helte ville turde konfron- 
tere. Dette supplement til rollespil- 
let Torg, indeholder detaljerede in- 

formationer om Ayles” mærkelige 
skabelser, med illustrationer og kort 

over deres domæne. 

BESØG COMIX! 
COMIX ER FYNS FØRENDE SPECIALFORRETNING FOR: 

    

   
   

  

   
   

      

   

  

    
          
      

  

      

  

GDW 
Dark Conspiracy 

      

Heart of Darkness 
Pris 118,00 kr. 
Onde kræfter kæmper for at befri 
Mørkets Lady, så hun igen kan van- 
dre på jorden og sprede sin ondskab. 
I tusind år har hendes sjæl været 
fanget i en opal kaldet "Heart of Dar- 
kness". Spillerne har fundet et spor 
der fører til denne opal og det er nu 
deres opgave at nå til den, inden La- 
dyens tilbedere. 

   Der tages forbehold for eventuelle 
trykfejl, samt ændringer af udgi- 

Jvelsesdato og priser.    

Indsamlet og redigeret       af Mikkel Kolbak Sørensen. 

(22/11 07 ER 
tegneserier og albums 

e Udenlandske 
tegneserier og albums 

e Rollespil 

CRSn erne KI NR 1] 

e Science-Fiction bøger 

e Filmtidsskrifter 

e Posters 

e COMIX er for både 
børn og voksne 

Co! el. 
JERNBANEGADE 16 erne & 
nude Se 5700 SVENDBORG 
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Den Store 

Scenarie-konkurrence 
Nu har du muligheden for at blive belønnet og berømt samtidig med at du 

dyrker din favorithobby. 

Saga lægger nu ud med en scenarie-konkurrence hvor der vil være 
mulighed for at vinde 1000 kr!! 

Skriv et scenarie til dit favoritsystem, (helst et der uden større problemer kan indpasses 
i en kampagne) få det trykt her i SAGA og vær selv med til at bestemme hvem der skal 
vinde. Deadlinen for indsendelse er 15.feb. 92 

I løbet af de følgende par numre, vil vi så trykke de bedste scenarier der er blevet ind- 
sendt. 

Til slut afholder vi så en afstemning, hvor alle SAGAs læsere er med til at vælge det bed- 
ste scenarie. 

Husk at scenarierne kan være i alle genrer. Om det er fantastiske eventyr i landet under 
bjerget, knugende Lovecraft gys eller interplanetariske intriger, er uvæsentligt, blot de 
er underholdende som læsning og gennemspilning. 

Præmierne er : 

1. præmie: 1000 kr. kontant, samt 1 årsabonnement på 
SAGA (12 numre). 

2. præmie: 500 kr. udbetalt i spil og tilbehør, samt et 
abonnement på SAGA. 

3. præmie: 250 kr. og et abonnement på SAGA. 

Husk at en normal maskinskrevet side, eller en side i et tekstbehandlings program, fyl- 
der betydeligt mindre i SAGA format. Det varierer fra 1/3 til 1/2 SAGA side. Scenariet 
må MAX. fylde 10 SAGA sider med illustrationer og kort. 

Så læg hovederne i blød og indsend jeres bud på hvordan et godt scenarie skal være og 
bliv samtidig verdensberømt i Danmark. 

Vær med i SAGAÅSs 1000 kr. scenarie-konkurrence. 

Husk! Deadlinen var altså 15. feb. 92!   
spe  



  

  

- et scenarie til GURPS eller Basic Roleplay/Call of Cthulhu 

af Kasper Thing Mortensen 

Dette scenarie er et drama om nar- 
kohandel og ungdomskriminalitet, 
der udspiller sig i den nære fremtid. 
Det er lavet, så det foregår i den ver- 
den, der bliver beskrevet nedenfor, 
men kan også benyttes i andre lig- 
nende verdener. Det er en forudsæt- 
ning at ordensmagten har rimelig 
kontrol med situationen. Hvis det er 
almindeligt at folk på gaden har 
maskinpistoler og der er områder i 
storbyerne, som er udenfor politiets 

kontrol, falder scenariet til jorden. 
Ingen af personerne i historien har 
cyberwear, altså kunstige kropsdele, 
men moderat cyberwear kan godt 
sættes ind, hvis det passer godt med 

ens spilverden. Har SP'erne cyberwe- 
ar, bør modstanderne selvfølgelig 
også have det. Hovedskurken, Die- 
ter Schmidt, vil næppe have cyber- 
wear, men de folk han har til det 
grove, kan meget vel have cyberwe- 
ar, der gør dem stærkere eller bedre 
til at skyde. 

Teksten er lagt an på GURPS syste- 
met, med visse ting fra GURPS Cy- 
berpunk. Det er dog ikke nødven- 
digt at have denne udvidelse. Spe- 
cielle sektioner tilpasser scenariet 
til Basic Roleplay, med udgangs- 
punkt i Cthulhu Now og de skills, 
der er i denne bog, men alle kendere 
af et Basic Roleplay system (Drager 
og Dæmoner, Call of Cthulhu, etc.) 
burde kunne køre det. Når du kører 
scenariet for dine spillere, så prøv at 
sørge for at der sker noget hele ti- 
den og at det hele slutter med en 
passende skudduel lige meget hvad 
spillerne gør. Tænk filmisk, når du 
kører det. 

Verdenen 
Vi er i Europa år 2003. De fleste lan- 
de er sluttet sammen i Den Euro- 
pæiske Union. England strittede 
imod længst, men et kompromis 
blev indgået, hvori indgik at engelsk 
blev det nye hovedsprog. De fleste 
yngre mennesker taler engelsk og 
TV-kanaler, aviser m.m. vil være på 
engelsk, men den ældre del af befolk- 

ningen vil ofte tale deres oprindelige 
sprog. Således vil de fleste person- 
navne i dette scenarie være tyskklin- 
gende, da det foregår i Munchen, 
mens firmanavne vil lyde engelske. 
Lovene er blevet harmoniserede, 
men der er stadig visse forskelle. 
Unionslovene, der omhandler større 
forbrydelser, gælder for alle lande, 
og overtrædelser af disse tager især 
Internal Security Agency (ISA) sig 
af. Denne organisation kan sammen- 
lignes med FBI i USA. Den fælles ef- 
terretningstjeneste hedder External 
Security Agency (EXSA), og arbejder 
undertiden sammen med ISA og kan 
sammenlignes med CIA. 

Den nuværende præsident for Unio- 
nen er Heinrich Enzensberger, der 
blev valgt på et program med stren- 

gere straffe og mere politi. 

Teknologisk er niveauet lidt højere 
end idag. Rumforskningen er kom- 
met videre med en europæisk rum- 
station på Månen i 1995. Den første 
mand på Mars blev sendt derop af 
USA i år 2000. 

Computere varetager alle funktio- 
ner i hjemmet. Stemmemodulatorer- 
ne er blevet bedre og man kan såle- 

  

des ringe hjem til sin styrecomputer 
og give den ordrer. 

Historien 
I Miinchen har det kriminelle narko- 

miljø etableret sig. Der er sket en 
kraftig stigning i antallet af nar- 

kodødsfald i løbet af de sidste par 
måneder, specielt omkring diskote- 
ket "Sound and Vision". Det er orga- 
nisationen Young Freelance Operati- 
ves (YFO), der står bag handlen 

samt anden form for ungdomskrimi- 
nalitet i Minchen og London. Den 
har en pæn facade som arbejdsfor- 
midlingsbureau for unge (arbejdsfor- 
midlingen er på dette tidspunkt to- 
talt privatiseret). YFO har flere 
smarte fyre først i 20'erne, der skaf- 
fer unge til pusheri, indbrud, porno 
og prostitution. De sidste aktiviteter 
formidles gennem firmaet Teenage 
Publishing, der udgiver pornohæfter 
med unge fra 15-20 år (og til tider 
13-14 årige). Dieter Schmidt, en 
37-årig mand med kort, lyst (næsten 
hvidt) hår og blå øjne er leder af dis- 
se ulovlige operationer. Hans bror, 
Ginter Schmidt, tager sig af det gro- 

ve. 

Pengene vaskes hvide gennem kasi- 
nogevinster eller økonomiske trans- 
aktioner mellem YFO og Teenage 
Publishing. 

Aktiemajoriteten i YFO tilhører 
Hans Kessler, der er en fremragen- 

de organisator og den egentlige bag- 
mand. Dieter er hans højre hånd. 

SAGER] 
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YFOs leverandør af hårde stoffer er 
Robinkartellet, der styres af Jacqu- 
es Robin fra hans villa i Marseille. 

Såvel Kessler som Robin er ansete 
forretningsfolk, der sidder i mange 

virksomhedsbestyrelser. De ka 
ikke røres uden videre. Spillerne: 
gave er at stoppe YFO og Te: 
Publishing, fange eller dra 
Schmidt, og finde spor, der leder 
Kessler og Robin. 

   

   

    

     

Skal dog god- 
er i besiddelse 

af et Fe Card, det mest udbred- 
te kreditkort i Europa på dette tid- 
spunkt. Disse kort bliver jævnligt 
justeret op på 5000 ECU af ISA. En 

  

     lle ISA-agenter udsty- 
isportabel computer, 

en attachétaske 
offentlige registre på hard 

disk'en. De har også en kommunika- 
tionsenhed på størrelse med et tele- 
fonrør, der kan sende til modtagere 

  

kode, der herefter kan overfør! 
andre kommunikations enhed! 
samme type. Fordelen er h 

kan være helt sikker på'å 
dre kender koden. Scramblei 
sluttes til både telefonnettet. 
almindelige radiosender. 

    
    

     

    

Scenariets forløb 
I. Ankomst til Miinchen og kontakt 
med lokale ISA-folk. 

II. Undersøgelser på diskoteket, der 
har sidste skrig i laserlys og store vi- 
deoskærme - spillerne skygger pus- 
heren Friedriech, som sælger de- 
rinde. 

III. Friedrich sælger næste dag stof- 
fer til eleverne på en skole, hvor de 
sælges videre. Dreng, der ikke vil 

købe bliver banket og sparket op 
mod hegn. 

   

   

     

  

der peger må 

  

VI. Narkohandlernes bil kører galt 
og ryger ind i et træ ved en park. 
Skudduel opstår og skurkene eller 
SP'erne dræbes. 

Spillernes introduktion 
I har netop fuldført 6 måneders træ- 
ning hos ISA. Det er mandag d. 1. 
september 2003. I har været gen- 
nem nogle hårde måneder med sky- 
detræning, gymnastik, morgenløb, 
foredrag om kriminologi, projektiler, 

lovgivningen og meget mere. Træ- 
ningscentret ligger et stykke uden 
for Berlin og byder ud over trænings- 
faciliteterne også på sportsanlæg, ad- 
skillige swimmingpools, en biograf, 
computerrum o.s.v. I hovedbygnin- 
gen er der en kongressal og det er 
her I sidder i øjeblikket, sammen 

med alle de andre nyuddannede 
agenter. 

Ved endevæggen rulles et lærred 
ned fra loftet. Kort efter slukkes ly- 
set og ISAs logo fremkommer. 

På lærredet ser I nu korte klip, der 
skal vise krigene i Europa gennem 

tiden: Grækerne mod tyrkerne, ro- 
mernes store felttog; 
gene, nazist 
semordene 
fra 2. nd 

tesky so! 
Er LIGET 

        

Bag ruinerne 
n paddehat-    

  

sin hjelm og uniform af. De samles i 
en cirkel, hvor de rækker hænderne 
mod himlen. Oppe, hinsides skyer- 
ne, er der en plet. 

Den daler langsomt ned og I ser at 
det er en fane. Med glæde i ansigter- 
ne modtager soldaterne det blå flag 
med ringen, der udgøres af 12 gule 
stjerner. Der zoomes ind i midten af 
ringen og I genser nu åbningscere- 

monien for Neuropa, Unionens 

  

hovedstad. Manden bag Unionstrak- 
taten taler til menneskemængden 
og viser tegnet for europæisk fælles- 
skab: To samlede hænder, der for- 
mes som et håndtryk og er holdt 
med strakte arme over hovedet. 
    

   
     

    

"s korte situationer, hvor 

forbrydere er i gang. En 

skilt, hvorefter forb 

overgiver sig. 

Efter denne film 
og ISA-direktøren, 
går op på podiet 
hvor han starter méd at takke spon- 
sørerne, der har gjort træningscen- 

tret muligt (nævn to store europæis- 
ke firmaer). Derefter fortællershan 

     

  

    

  

linie overfor forbryd! 
tidig bevare en god p) 
Han slutter af med at 
lykke fremover. 

1. Briefing 

Det er en lidt ke 
hovedkvarteret 
personerne (SP'e: 
gen på fysisk 
mæssig gel 

grammer på Vid: 

delig dagi ISA    

  

   
        

  

rskæg. Han sidder og kig- 
computerskærm, men ven- 

likket bort fra den og hilser på 
ne. "Jeg har endelig noget ar- 

mitil jer. I Minchen er antallet 
af narkodødsfald steget med 25% i 
løbet af de sidste tre måneder. Væg- 
ten af konfiskeret stof er i samme pe- 
riode faldet fra 17 til 12 kg. Der har 
for det meste været tale om kokain, 

men også 1,5 kg af et endnu uidenti- 
ficeret stof. Vi har formodning om at 

et internationalt narkokartel med 
topprofessionelle folk, eventuelt i 

samarbejde med lokale kriminelle or- 

ganisationer, har etableret et stærkt 

netværk. Det er jeres opgave at un- 

dersøge." "De fleste af dødsfaldene 

har fundet sted på diskoteket Sound 

  

  

   



  

  

sted at starte jeres &ndersøgelser. 

Jeres kontakt i Munchen er Peter 
Toschack, der leder ISA/EXSA fæl- 
leskontoret i byen. Han har imidler- 
tid travlt med en sag om industrispi- 

r det meste være på 
gen spørgsmål?" 

    

      

   
   

   

af med at overrække 

    

  

thavn. ør 
for at se TV i maskinen, hvor de 
bl.a. kan opleve tnionspræsidenten 
bebude en ny lov, der gør brugen af 
anonyme vidner lettere, og rektåmer 
for Techno Dawn's kommende kon- 
cert på Olympiastadion Ii i 

  

     

     
Techno Dawn er den mest ken 
gruppe i år 2003, de har bl.a j 
den officielle musikvideo til den nye 

nationalsang for hele Unionen. 

Fra lufthavnen kan SP'erne komme ” 
videre til hotellet med enten taxi el- 
ler en lejet bil. Hotellet ligger i Min- 
chens gamle bydel, Altstadt. På ve- 
jen gennem byen ser de bl.a. den sen- 
gotiske domkirke Frauenkirche fra 
15.århundrede og operaen National- 
theater, der blev ødelagt ved et flyve- 
rangreb i 1943, men blev genåbnet i 
1963. I det fjerne anes Olympiastadi- 

on, der var centrum for de olympis- 
ke lege i 1972. 

Strauss Hotel, hvor SP'erne bliver 

indlogeret er et pænt, men ikke 
overdådigt hotel med tilhørende 
bar, der er berømt for dens gode, kol- 
de fadøl. 

ISA/EXSA fælleskontoret ligger i by- 
ens forretningskvarter. Udadtil ser 
det ud til at være et mindre firma. 
Her er Peter Toschack, deres kon- 
taktmand. Han kender de lokale for- 
hold og kan sætte dem i forbindelse 
med personer, der kan have oplys- 
ninger, som er vigtige for sagen og 
desuden udlevere forskellige former 
for lytteudstyr m.m. 

3. Diskoteket 

Sound and Vision ligger i den nye 
del af byen, der ligger tættest på cen- 
trum. Området tiltrækker alle for- 
mer for subkulturer, der er små spe- 

cialforretninger 
til nostalgipunker! 
dansere. Der er pi 
hvert gadehjørne 
high tech stil. 

        
   

mange caféer i 

Diskoteket åbner kl.22. Når man 
kommer ind, bliver man hul ind- 
fanget af den hektiskål p 
Der er laserlys og vided 
vegne. Et stort hologra: 
ser sangeren af hittet, 
gennem store højtalere med tilhøren- 
de subwoofere, der sikrer de sålide 
dump i kroppen fra bassen. Der er 
forskellige neonreklamer på vægge- 
ne, bl.a. en for YFO ("Mangler du et 
job - her er svarefil). På em balkon 
med udsigt over hele sidder en 
VJ (Video Jocke mmer med 
smarte bemær! 

    

    

    

       

     

   
   

    
       

            

   

      

    

     

  

   

   



      

   
   

    

    

    

  

teket er der sofaræk- 
orde. Her kan spilper- 
å Dieter Schmidt, 

udseende fyre. Der kommer hele ti- 
den underdanige folk hen til ham og 
spørger om noget. Han giver dem ty- 
deligvis nogle ordrer, men det er 
ikke muligt at høre hvad der bliver 

  
  
  

sagt il: t tidspunkt kom- 
mer en for inde mand til at 
vælte et gl Dieter. Han bli- 
ver stra] slit Nogle øretæver af       
en af de to bar: 
blev nævnt før. 

udseende fyre, der 

     

    

Der foregår tydeligvis narkoh: 
krogene. Små plasticposer mi 
hvidt pulver eller pillegl 
hurtigt hænder, Det er vigtij 
her får spillerne til at følge 
Friedrich, der har solbriller n 
lang hårtot, der er sat op med gelé i 
punk-stil. Han sælger stoffer for Die- 
ter Schmidt og finder emner til Tee- 
nage Publishing. SP'erne vil kunne 
se ham sælge nogle piller og små po- 
ser samt modtage en attachétaske 
med emner. De er alle over den sek- 
suelle lavalder (15 år). Ser det ud til 
at de vil gå hårdt til værks overfor 
den første den bedste pusher de får 
øje på, så lad dem fange en anden 
først, der ikke kommer med nogen 

oplysninger. Derefter vil de nok fin- 
de ud af, at man får flere oplysnin- 
ger ud af at skygge. 

il før han læggå 
ørne. Næste dag står han op lidt 

i 11, hvorefter han går hen til en sko-, 
le i nærheden. Der når han hen ved 
spisefrikvarteret kl. 11.30. Nogle sto- 
re drenge fra skolegården går hen til 
ham og køber nogle stoffer, går så 
tilbage til skolegården og sælger det 
videre. En enkelt dreng vil ikke 
købe, hvilket får de andre til at tage 
fat i ham og kaste ham op mod heg- 
net rundt om gården, hvor de spar- 
ker og banker ham. 

  

Hvis SP'erne anholder Friedrich in- 
den da, vil de store drenge flygte ind 
på skolen og gennembankningen fin- 
der så først sted i næste frikvarter. 

Venter SP'erne med at anholde Frie- 
drich, og nøjes med f.eks. at tage no- 
gle fotos af optrinnet, har de samme 
aften chancen for at se ham hente 
nye forsyninger. Det foregår i et kæl- 
derrum i nærheden af hans lejlig- 
hed. Stedet ejes af Giinter Schmidts 
kone, Eva . Her venter Ginter og to 
"gorillaer" på Friedrich. De har 2 kg 
kokain og 10 Sin-tabletter. 

Sin er et nyt designer drug, der får 
modtageren til at blive vild ved fes- 
ter, elskovssyg og overmodig, altså 

få de tre disadvantages Compulsive 
Carousing, Lecherousness og Over- 
confidence. Compulsive Carousing, 
der står i GURPS Cyberpunk bogen 
betyder at man konstant søger efter 
fester og vil gøre alt for at sætte 

i n, hvis de er kedelige. De 

     

      

    

   

    

   

    

ogen. Undertiden sender 
ind i et psykotisk stadie, 

til at dræbe. På ga- 
ter det 25 ECU pr. tablet. 

Der e:'100 milligram i hver tablet 
og de varer 1d6 timer. Det er dette 
stof, som folkene i ISA hovedkvarte- 
ret endnu ikke har Entifice- 

  

    

     

    

   

     
    

De to "gorillaer" vil 
døden, mens Gini forsøge at 
stikke af, når og hvis SP'erne kom- 
mer derind. 

get. Hvis SP'erne tilbys 
sat straf, vil han desudg 

tet Historien. Gunter vil hel 
sige "I får os aldrig dømt. Vi 
gode advokater". 

      

   
      

    
Hans Kessler ej 
YFO og Teenage 
størelsesformand 

[el 

blishing og er be- 
Eurotronic, et        

  

   
    

 



  

    

   

                

     

        

af Europas største elektronikfirma- 
er; YFO ejer Sound and Vision. 

Skattevæsenet - Alle topfolk i YFO 
og Teenage Publishing har store ka- 
sinogevinster; Dieter Schmidt lever 
udelukkende af værdipapirer; Vé 
rende skattesag mod Lucky Lu: 
sino. 

Kriminalregisteret - Ginter . 
Schmidt har afsonet 3 måneders 

Biblioteket: 
Avisartikler - "Håb for vore unge" 
(positiv omtale af YFO beskæfti- 
gelsesprojekt); "Hans Kessler - en 

         

         
         

   
     

    

  

   

   

        

   

      

   

   

   

  

   

vinde: mand" (artikel om hvor 
dygtij illef Kessler er, han har 
vun findre end 5 mill. ECU 
di ir); "13-årig misbrugt til 
porno! kebom Teenage Publis- 
hing). 

É 
GURPS: Hvis der gives vage udsagn 
om hvad der søges efter, så kræv et 
Computer Operation slag for at fin- 
de oplysningerne; Bøger de blot efter 
generelt fiere; te artikler på bi- 
blioteket, SÅ I 
arch slag 

de YFO,Z 
re. 
levante artikel. 

      

    

    

men med Computer Use 
Computer Operation og" 
i stedet for Research. 

5. Ransagning 

På et tidspunkt skulle spillerne ger- 
ne kigge nærmere på enten YFO el- 
ler Teenage Publishing. Her vil de 
finde en række spor, men Dieter 
Schmidt vil ikke være tilstede, 

YFO - Ved at kigge i papirer og data- 
filer kan man finde ud af at 17% af 

YFOs klienter har fået arbejde hos 
Teenage Publishing og 10% hos So- 
und and Vision. Desuden har mange 
været faste kunder i firmaet i lang 
tid uden at få et job, men alligevel 

  

betaler de meget høje summer til 
YFO (de er blevet anvendt til narko- 
salg eller prostitution og skal afleve- 
re en del af overskuddet). Flere af de 
ansatte har uspecificerede stillinger 
til en meget høj løn. Disse personer 
går ofte igen i kriminalregisteret 

(det er Dieters ”gorillaer"). 

"Teenage Publishing - Enkelte porno- 
fotos ser ud til at være med personer 
under 15 år (det viser sig at være rig- 
tigt, hvis det undersøges nærmere). 
Ligeledes flere ansatte med uspecifi- 
cerede stillinger til høj løn. 

  

Lucky Lucy Casino'ligger et par hun- 
drede meter fra Sound and Vision. 
Det er et kasino, der henvender sig 

mere til yuppier end midaldrende di- 
rektører. En stor skærm gel 
forløbet, når der bliv! 
stor gevinst. Det er tyr 
her gerne vil vise at de 
er alle de traditionelle spi 
lette, blackjack, baccarat m. 
samt en bookmaking afdeling 
satellit-TV fra sportsbegivenheder 
over hele verden, som det er muligt 
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hvor man kan kæmpe mod croupie- 
ren. Ved kortbordene er det muligt 
at låne en mini computer, der udreg- 
ner sandsynlighederne for alle tæn- 
kelige kombinationer. Hans Kessler 
sidder ved at afsides kortbord. 
ser ikke ud til at have en specie] 
lykket aften. Hvis SP'erne kont 
ter ham, vil han bede dem on 
rangere en tid med hans sel 
morgen. De vil under ingen om- 
stændigheder have nok til at kun: 
anholde ham. i    
   

  

   

Ved at gi i 
kan man se 

'gistreret). Når 
Kessler stadig har kvitteringer på 
store beløb må det være fordi han 
har vekslet mange penge om til jeto- 
ner. Té retisk set kan han dog have 

evinster under 2000 
det figenblad han 

     

   
  

7. Diéter Schmidts hjem 

Dieter har en dyr villa i udkanten af 
Miinchen. Han har både swimming- 
pool og stor my, i    

  

    

   

   

Operation slag. Inde i huset 
kunne finde 200 g Sin 
soveværelset. I et skab i k; 
der 3 M16'ere og en US M59/of 
siv håndgranat. E 

Hvis SP'erne kommer ud til huset 
på et tidspunkt, hvor de er ved at 
have nok til at anholde Dieter, er 
han ved at køre væk i sin 
Mercedes-Benz sammen med to af 
hans folk. Hvis Ginter endnu ikke 
er dræbt eller anholdt, vil han være 
en af dem. Dieter er netop blevet ad- 
varet over telefonen om SP'ernes an- 
komst (af en af sine folk eller en kor- 
rupt politibetjent/ISA-mand), så han 
har ikke nået at få våbnene i kælde- 
ren med. 

  

    

  

Basic Roleplay/CoC: Brug Sneak i 
stedet for Stealth (Critical Success 

ved Impale, altså 1/5, skill) og Elec- 
tronics i stedet for Efé 
tion. 
   

Biljagt 

vilde biljagt går gennem gader- 
ne, Det foregår på følgende måde: 
Startafstanden er 100 yards. Jagten 
foregår i turns, hvor chaufføren i 
begge biler laver Driving slag. Hver 
gang den ene part klarer slaget, 
mens den anden ikke gør, vindes 
der 10 yards. Hvis den ene part får 
Critical Success, mens den anden 
blot klarer, vindes der 30 yards. 
Man kan forsøge at køre stærkere el- 
ler kaste sig ud i dristige manøvrer 
ved at påtage sig minusser på sla- 
get. Hvert minus giver 10 ekstra 
yards, medmindre modparten også 
påtager sig minusser. Her er det na- 
turligvis forskellen, der er afgøren- 
de: Hvis f.eks. spillernes chauffør 
slår med -3 og modstanderne med 
-1, og begge klarer slaget, vinder 
spillerne 20 yards. Chaufføren med 
lavest DX starter med at melde ud 
hvor mange minusser vedkommen- 
de har tænkt sig at køre med eller 
forklarer en manøvre, hvor GM'en 
så fastsætter minusserne efter skøn. 
Derefter gør chaufføren med højest 
DX det samme, hvorefter den nye 
turn kan starte. 

Hvis den ene part får en Critical Fai- 
lure, kommer vedkommende ud for 
sen ulykke, der bliver mere alvorlig, 
Jo flere minusser, der blev taget påse 
slaget. 

     

  

len kan køre inå i et træ eller lignen- 
de. Herefter vil komme en skud- 
duel mellem de to grupper. Her gi- 
ver det -3 på to hit at gemme sig bag 
en bildør og -5 på to hit, hvis man 
gemmer sig bag hele bilen og kun 
stikker hovedet frem. Spiller man 
med Hit Location, vil der naturligvis 
automatisk være tale om at hovedet 
bliver ramt i det sidste tilfælde. 

Basic Roleplay/CoC: Biljagten fo- 
regår som beskrevet i det ovenståen- 

    

  

    e
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=
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N z 

de, men der bruges Drive Automobi- 
le i stedet for Driving. Hvert minus 

  

      

    

svarer her til 5% 1 Success 
er 96-00, mens Ci lure er 
01-05. At ge! en bildør gi- 
ver -15% pi slag, 
mens hele bilen 

ie    

  

   
    

   

slutning 

stende materiale nok hos 
;e Publishing og YFO til at 
dem, men Hans Kessler forbli- 

ver upåvirket af skandalen. Officielt 
havde han jo bare nogle aktier i fir- 
maerne. Han har ikke stillet op til 
bestyrelsen nogle af stederne, og på 
generalforsamlingerne er der ikke 
vedtaget noget ulovligt. Lad det 
være underforstået overfor spillerne, 
at Kessler stod bag det hele, men at 
de ikke kan gøre noget ved ham. 
Sådan er det i en cyberpunk verden. 
Cheferne for de store megacorpora- 
tions kan man ikke røre. Friedrich 
og Dieter får længere fængselsstraf- 
fe. 

——/ 707 E— 
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Dieter Schmidt 
Citat: "Det har jeg folk til" 

15; SIZ 11; EDU 12; HP 12 Idea 75; 
Luck 75; Know 60 Law 35%; Phar- 
macy 65%; Handgun, 65%; Knife 
70% Weapons: .32 i 

   

      
   

    

    

        

   

    

                      

   

        

    

Dieter har kort, lyst hår og blå øjne. | 
Han er hovedskurken i dette scena- || 
tie; og har en fabelagtig evne til at 
opdage personer, der udgør en trus- 

forehavender. 
topposter, men folk 

ved at han er Kesslers 
nok. Udadtil virker 
Fog velovervejet, 

men folk der kommer ham på tværs 
viser han ingen nåde. Han går altid 
i et lyseblåt jakkesæt med et rødt 
slips og hvide bukser. I Minchens 

underverden og itteliv er han en 
slags Godfath m alle kommer 
med deres' pi er til. Men han 
svarer sel imshøjerestående 
person, né sler. Han kører i 
en stor Ferrar: har altid nogle sik- 
kerhedsfolk med: Han er afhængig 
af Sin 

    

    

   

    

       

  

   

GURPS: ST 10; IQ 14; DX 
12 Speed 6.25; Move 6; 
ry 7 (knife) 

By 
Advantages: Alertness, Dangér Sen- 
se, Luck (15 pts.), High Pain Thres- 
hold 

Disadvantages: Addiction (Sin), 
Bloodlust, Greed, Overconfidence 

Skills: Gun 15, Knife 16, Law 12, 
Physician (drugs) 15, Streetwise 14 
Weapons: Walther PPK .32 - Type 
Cr., DMG 2d-1, SS 10, Acc 2, 1/2D 
100, Max 1467, Wt 1.25, RoF 3, 
Shots 7, ST 8, Rel -1, Cost 75, TL 6 

Basic Roleplay/CoC: STR 10; DEX 
12; INT 15; CON 14; APP 12; POW 

  SKØRT 

14 

Å Knife 45 

Ginter har langt, brunt hår og er 

bassist i et heavyrock band. Men det 

meste af tiden bruger han på at give 

bank til dem, der giver problemer 
for Dieter. Han er dømt for vold- 

tægtsforsøg (se også under Spor). 

    

  

LÅ 
(STR 165 DEX 

14; INT 8; CON 14; APP 6; POW 11; 

SIZ 13; EDU 7; Idea 10; Luck 55; 
Know 35 Skills: Knife 30, Handgun 

40 

      

ER DU SKUDT I TEGNESERIER? 
Eee eu 

Danmarks største kulturtidsskrift om tegneserier. 

4 numre om året, frit leveret: | 10,- 

Ring til 86 12 08 66 eller 86 27 40 08 
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One Month Down 
A Million to Go. 

   
Epic Fiquræsker 158 kr. 
Battle Titans mm. 168 kr. 
Vampire RPG 188 kr. 
Dark Sun Box 178 kr. 
GURPS RPG 198 kr. 

ZSSM 
FREDERIKSBORGGADE 37-1560. KbH K-:35140053 MA-TO:10-1759 FR:10-19 0110-14



  

Spilverdenen 
hop hærgespil og andre let tilgænge- 
lige science fiction eller fantasy bræt- 
spil. 

VIKING CON X. Tårnby 
Gymnasium 11-13/10 1991. 
Viking Con (VC) var traditionen tro 
en stor con med et utal af aktivite- 
ter. I år var der mere check på tinge- 
ne end tidligere år, og arrangemen- 
tet havde flere turneringer med sær- 
skilte "arrangører". Det er en tradi- 
tion som Saga startede sidste år 
med "En enkelt klausul", et Call of 
Cthulhu eventyr af mesteren Keith 
Herber. 

I år blev denne tradition fulgt op af 
Rollespilsforeningen Erebor med 
"Klædt til mord”, en bizar krimi- 
nalgåde i nutidens Danmark. Spil- 
lerne var politifolk, hvoraf den ene 

af dem havde været i USA, hvorfor 

han derhjemme fik tilnavnet SAC 
(Special Agent Cooper). Saga bød i 
år på "Ulvevinter", et gotisk gyser- 
drama af Peter Frost, med masser 
af mystiske hændelser og vildleden- 
de spor. En turnering, der for flere 
gruppers vedkommende tog hele nat- 
ten. Stemningen blev peppet op med 
bl.a. fyrfadslys og et bånd med un- 
derlægningsmusik, bl.a. fra "Rosens 

navn”. 

Mulighederne for at få slimede cho- 
koladebar'er og colaer m.m. under- 
vejs var blevet bedre, da disse 
nødvendige stimulanser ikke bare 
blev solgt i skolens minikantine, 
men også i informationen. 

Som sædvanlig var der et stort ud- 
valg af brætspil, der dog mest be- 
stod af familispil og krigsspil. Jeg 
savnede nogle flere Games Works- 

Der var i år to turneringer i GURPS 
(Generic Universal Role Playing Sys- 
tem), verdens suverænt bedste rolles- 

pil! Et klart tegn på at det vinder 
frem, specielt blandt de lidt mere er- 

farne rollespillere. GURPS reglerne 
kan jo bruges til alle verdener, og 
der var derfor både Fantasy og Spa- 
ce på VC. I Fantasy var spillerne no- 
gle virkeligt magtfulde personer, der 
skulle redde en by fra ødelæggelse. 
Men de var ikke de typiske englehvi- 
de, snarere tværtimod. Et velkompo- 
neret og spændende eventyr skrevet 
af Jens Martin Kruuse. I Space 
optrådte bl.a. en vis Ziggy Weaver i 
et ganske underholdende scenarie. 

Undervejs under hele con'en kørte 
Det Store Spil. Det foregik ved, at 
man fra starten-af con'en fik udleve- 
ret nogle Matadorpenge, som man 
så skulle få til at yngle, bl.a. ved 
gambling. Der var også mulighed for 
at låne penge, men til ganske høje 
renter. Vinderen skaffede sig sejren 
ved at få alle til at tro at han arran- 
gerede et officielt lotteri, som folk 
købte lodder til. Det tjente han no- 
gle millioner på. Mærkeligt nok var 
han ikke tilstede ved præmieover- 
rækkelsen… 

Auktionen blev i år en marathonbe- 
givenhed, som man var nødt til at af- 
bryde med præmieoverrækkelsen. 
Det var oprindelig tanken at opdele 
den i bræt- og rollespil, men det blev 

E: 

Kalenderen 

Januar 

25-26 Januar 

28/2-1/3 

11-13 April 

Hel-Con I Helsingborg. 

af praktiske grunde droppet, da 
man så de enorme mængder af spil 
som folk ville af med til auktionen. 
Til næste år er der snak om, at man 
skal "forhåndstilmelde" de ting, som 

man vil have solgt. 

Alt i alt var VC en vellykket con, 
der havde taget ved lære af tidligere 
års problemer. 

THE REALMS OF ROLEPLAY 
IV. Tornhøjskolen, Ålborg. 
28/2-1/3 1992. 
The Realm of Adventurers tilbyder 
endnu en con (den sidste var i au- 
gust, hvordan kan de nå det?). Pri- 
sen bliver 60 kr. for alle tre dage el- 
ler 30 kr. for en enkeltdag. Et stort 
hit bliver ganske givet rollespilstur- 
neringen "At smølfe en smølf". 

Derudover er der bl.a. mulighed for 
at spille high level AD&D, Raven- 
loft, All Together Now II (en live- 
turnering), Star Wars, Super Mas- 
ter (en blanding af Rolemaster, Spa- 
ce Master og hvad de ellers hedder 
allesammen) og Beyond The Super- 
natural. Der bliver serveret varm 
mad lørdag aften (ikke pizzaer den- 
ne gang, se iøvrigt Brevkassen). 

Ring eller skriv og få en pjece til- 
sendt: The Realm of Adventurers v/ 
Søren Parbæk; Hvidkildevej 20A; 
9220 Ålborg Øst; Tlf. 98 15 95 82. 

Kasper Thing Mortensen 

RubiCon 92 i København. Brætspilsarran- 
gement. Kontaktperson; Steen Bøgh Mad- 
sen, tlf. 42 91 77 41. 

The Realms of Roleplay IV 

Vor Frelser Con i København. 
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Nid 
Vikingernes 

hemmelige våben 
  

Nye idéer til Viking 
af Jens Kristian Boll 

Vore venner Ask, krigerskjalden 
Odd Bueskytte, Stærke Bård og Iver 
Flittighånd er på vej gennem sko- 
ven. Da de kommer til vadestedet 
over Bredeå, ser de, at deres uven 
Ingver Indebrænderen står på den 
anden side med tolv velbevæbnede 
krigere. Ingver holder sig beskedent 
i baggrunden, mens hans folk går 
frem mod åen. De ser beslutsomme 
ud og har absolut tænkt sig, at Ask, 
Odd, Bård og Iver skal til Valhal 
her og nu. 

Odd træder frem og hæver stem- 
men: "Ingver! Du gør meget for at 
forsvare dette vadested, men var det 
ikke bedre om du forsvarede spræk- 
ken mellem dine balder? Det siges, 
din nabos hingst hoppede op på dig, 
da du kom krybende for at hugge 
grøden fra din nabos trælle. Ingen i 
landet er så nærig som du!" 

Ingver bliver hvid, så sort i sit ikke 
alt for smukke ansigt og brøler til     

Men hans mænd stopper og ser på 
ham og siger: "Du er selv nærmest 
til at gå først mod Odd!" 

Ingver trækker sit sværd, fråder og 

farer mod Odd. De skifter hug, og 
snart lander Ingvers hoved i Bredeå. 
Hans mænd kigger på hovedet og sy- 
nes ikke, de har mere at gøre her, 
hvorefter de går. Vore venner fort- 
sætter og er hjemme i Ravnshøje 
med en god historie inden aften. 

Ikke bare fornærmelse 
Odd er ikke kun en fræk fyr med en 
beskidt kæft. Han er en klog kriger, 
der brugte det gammelkendte kneb, 
nid, til at tvinge Ingver ud af bus- 
ken og kæmpe. 

Nid er nøje forbundet med nordboer- 

nes æresbegreber. Nid består i at 
beskylde en anden mand for "uman- 
dig opførsel" ved at sige, at han er 
blevet voldtaget af andre mænd (og 
vil man være infam: af heste og hun- 

  

  

de) og at han er nærig (en fin mand 
skulle være gavmild til det selvøde- 
læggende). 

Nid er ikke blot fornærmelser, men 
har også noget magisk ved sig. Ska- 
der man en mands ære ved at sige 
nid mod ham, nedsætter man hans 
værd og formåen. Hvis han ikke per- 
sonligt vil kæmpe mod en til døden, 
taber han sin egen og andres agtelse 
og bliver en "nidding", uanset hvor 
mægtig en mand han før var. Ing- 
vers krigere vil ikke kæmpe for en 
mand, der ikke vil forsvare sig mod 

nid, og da ordmagi jo virker ved at 
blive fremsagt, ville det i Ingvers 
øren ikke have hjulpet blot at dræbe 
Odd og hans venner. 

Vil man bruge nid, opnår man de 
bedste resultater efter hvor barske 
ens komplimenter er. En tilstrække- 
lig galsindet modstander kæmper 
ikke nødvendigvis særlig godt. Der-



  

  

  
  

for bør man rulle sin "høviskhed" og 
"underholdning" for at se, hvor godt 

ens "nid" bliver. Spilmesteren kan 
så se, om modstanderen bliver så 
vred, at han skal handicappes. 

Nid bør anvendes i absolutte nødsi- 
tuationer. Nok kan man tvinge en 
snu modstander til tvekamp, men 

man må så regne med, at selv om 
man dræber ham, vil hans slægt 

kræve blodhævn, om ikke andet så 
for at vise, at de ikke er niddinger. 

Spøg og skæmt og mere nid 
Ikke blot med ord, men også med 
handling kan man "gøre nid”. Det er 
en dødelig fornærmelse at sende en 
mand kvindetøj, hvad man kan læse 
om i Njals Saga. I Viking-modulet 
"Rejsen til Nordhavet" er det den 
grovest tænkelige fornærmelse, når 
Ejnar har neglet Høskulds og hans 
mænds tøj og lagt kvindetøj i stedet. 
Flere ville foretrække at gå nøgne 
gennem lejren frem for at trække i 
kvindetøj!! 

Særlig ondartet nid er "træ-nid", 
hvor man stiller vellignende træ- 

skulpturer op af sine fjender i sjofle 
stillinger på et sted, hvor mange ser 
dem. Det bruges især overfor 
drønnerter, der "glemmer" at møde 
op til en aftalt tvekamp. 

  

Dæk ryggen! 
Det værste man kunne blive udsat 

for i kamp var "skamhug", der også 
var en slags nid. Skamhug var et 
slag, der ramte en i bagdelen og/el- 
ler kønsorganerne. Skamhug var 
næsten uopretteligt for ens ære, da 
alle ville have ufine forklaringer på, 
hvordan man dog blev ramt sådan 
et sted! 

Det kendteste skamhug står Rolf 
Krake for. Da han bliver jagtet af 
svenskekongen Adils, kaster kong 
Rolf ringen Sveagris. Adils standser 
og bukker sig for at samle den op, 
men Rolf vender sig og hugger sit 
sværd dybt i Adils bagdel! Rolf be- 
holdt Sveagris. 

Værre endnu gik det en guldsmed i 
Lejre, da sagnkæmpen Sterkad hug- 
gede mandens balder af(!) og lavede 
en munter vise om, at kvinderne nu 
kunne gå i fred for den frække guld- 
smed. Den danske konge Harald 
Blåtand gik det ilde. Efter et slag 
mod Svend Tveskæg satte Harald 
sig i et nødvendigt ærinde bag en 
busk. Haralds dødsfjende, mester- 

skytten Palnatoke så det usædvanli- 
ge mål og leverede et pletskud, der 
kostede Harald livet, kongeriget og 
navn og rygte! Men Palnatoke nød 
stor anseelse for det morsomme 
skud. 

Selv om man er sagesløs i et skam- 
hug, er det en alvorlig sag. Da sagn- 
kongen Harald Hildetand var dreng, 
blev hans far overfaldet og dræbt. 
Harald selv blev såret. Hans mor 
reddede hans liv ved at tage sønnen 
på nakken og løbe ind i skoven. En 
fjende skød sin pil mod det oplagte 
mål og ramte Harald i bagdelen. Ha- 
rald "der trods sin ungdom havde 
kæmpet tappert, var ikke sin mor 
meget taknemmelig, men fandt, at 
han havde haft mere skam end gavn 
af hendes hjælp." 

Har du lyst til at vide mere om nid, 
så læs blot Preben Meulengracht 
Sørensen: "Norrønt Nid" Odense 
1980. Der får du gode idéer til udsøg- 
te fornærmelser! Men brug dem for- 
sigtigt, ellers ender man med at bru- 

ge nid mod dig. 
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Hej SAGA 

Først vil jeg gerne sige, at I har fået 
banket et virkelig godt blad 
sammen. Fortsæt med det gode ar- 
bejde. 1. Hvad med en indkøbsliste 

til Call of Cthulhu? 2. Hvornår kom- 
mer der flere Call-eventyr til USA i 
20'erne? 3. Hvad for en kampagne 
er bedst af Curse of Cthulhu og 
Cthulhu Classics? 4. Hvorfor er der 
ingen priser i Call-reglerne for 
20-gauge shotgun, .32, 22 
bolt-action, Musket, Thompson og 
.30 mg kugler? 

Med venlig hilsen Thomas, Solrød 

Hej Thomas 

1. Vi overvejer det. 

2. I næste nummer kommer der et 
rigtig klassisk Call-eventyr af Lars 
Evald Jensen, der. foregår i:'området 
omkring Arkham i 20'erne. Kom ikke 
og sig at læserønsker ikke bliver. op- 
fyldt! 

3. Personligt har jeg ikke læst nogen 
af dem, men det har Henrik Bis- 
gaard, der siger at Cthulhu Classics 
foregår i de tidligere 20'ere, mens 
Curse of Cthulhu foregår i slutnin- 
gen af 20'erne. Begge kampagner 
skulle være meget rå overfor investi- 
gatorerne, men har hver deres forde- 
le og ulemper. Bisgaard foretrækker 
selv Masks of Nyarlathotep kampag- 
nen. 

4. Onde kultister må have kastet en 
usynligheds-formular på din bog, for 
i min 4th. Edition bog står der at en 
20-gauge shotgun koster 50 dollars, 
en ,32 revolver 20 $, en .32 automa- 

tic 25 $ og en .22 bolt-action 25 dol- 
lars. I 3rd Edition står der endvidere 
at en SMG (som f.eks. en Thompson) 
koster (1D10x50) +150 dollars. Ved 
køb af mindst 20.stk. falder prisen 
til (1D6x50) +75 dollars pr. stk. Et 
våben, der bruger .30 mg kugler kos- 

BSL AO) TOKAI 

ter (ID100x15) +300 dollars og am- 
munition koster 100 dollars for et 
Ammo Belt til 500 rounds. 

Venlig hilsen, Kasper 

Hej SAGA 

Fedt blad, keep it up. Til sagen, jeg 
var på Viking Con X (fed con). Der 
spillede jeg Blood Bowl (fedt). Med 
mit blå Skaven hold (fedt hold). Men 
da jeg kom hjem var det ikke med 
(mindre fedt). Og det var ikke blevet 
fundet (nede!) Så hvis der er nogen 
der har fået et blåt Skaven hold og 
nogle andre figurer i en æske med 
hjem så ring til mig. DUSØR: 150 
kr. (fed dusør): 

Adam Fridal, tlf. 54 85 98 52 

"”YoAdam! 

Det er bare cool og enormt råtjekket 
at du skriver til os. Men det er ned- 
tur med de figurer, så hvis nogen af 
you guys out there har set dem, så 
grib knoglen og giv Adam et call og 
scor de 150 spir. Allright? Gimme 
Five! 

Hasta la vista. Kaz 

Kære SAGA 

Jeg skriver til jer; da jeg er stødt på 
et problem. Det begyndte med at jeg 
læste "Damned if we do…", og jeg be- 
gyndte at købe "Renegade Legion", 
som lader til at være et fortrinligt 
rollespil. Problemet er, at jeg har 
købt "Renegade Legion Legionnai- 
re", og at jeg ikke forstår den måde, 

at man generer en PC på. Det der er 
det vanskeligste, er det følgende: Ca- 
reer Path Prestige Edge Fame APs 
Det er dette, som giver mig nogle 
problemer. Jeg håber, at I kan af- 
hjælpe dette problem, og desuden 
henvise til andre, som spiller Rene- 
gade Legion, specielt i nærheden 
hvor jeg bor. Min adresse er: 

Flemming Jensen Vestermarksvej 
15, Klejs 7130 Juelsminde 

    

Hej Flemming 

Det er let nok at "genere" en PC. 
Bare dræb den. Men hvis du tænker 
på at generere en PC, så kan jeg ikke 
gøre andet end at henvise til vores 
specialist på området. Skriv til: 
Steen Jacobsen, Kirsebærvej 12, 
4760 Vordingborg. Vi i redaktionen 
kender desværre ikke noget til Rene- 
gade Legion. 

Kasper 

Vi har også modtaget en kommentar 
til Troels” beskrivelse af The Realms 
of Roleplay III: 

Den var negativ, beskrivelsen altså, 
det samme gjaldt for såvidt TROR, 
med Troels'ord var udelukkende ne- 
gative, det var con'en ikke. Der var 
mainstream rollespil og voldelige 
brætspil, men spil som High Noon, 
All Tégether Now, Timetroopers; 
Aliens, Hæder og ære, Metal Le- 

gends, Evil Dead og Realms Beyond 
Legend er alle selvudviklede syste- 
mer, og få andre kongresser har så 
mange "egne" spil. Organisationsni- 
veauet skal ikke forsvares, det var 

ganske simpelt for ringe, men allere- 
de i november afholdes en intern tur- 
nering, hvor vi får prøvet et nyt sys- 
tem, der formodentlig vil klappe, så 
alt er klart til forårets TRoR IV. 
Hvor vi nok selv må påtage os ansva- 
ret for denne fadæse, så var maden 
ikke vores skyld. Vi bestilte pizzaer 
ved Aalborgs førende pizzeria - og 
blev røvrendt. Vi prøver noget andet 
næste gang. Angående stemningen, 
så havde jeg en hyggelig weekend og 
fik snakket med en del forskellige 
personer - og man er selv med til at 

skabe den atmosfære, der omgiver 
en. Og, blot et personligt råd, hvis 
det er 8.klasses piger, der optager 
en, bør man opsøge skolen i den nor- 

male åbningstid mandag til fredag. 
Ellers er man meget velkommen til 
vores næste con i februar. 

På TRoAs bestyrelse og turnerings- 
udvalgs vegne. 

Lasse "Law" Winther 

 



  

  

Færdigheder i D&D 

  

af Kasper Thing Mortensen 

D&D har i mange år kun været et 
system, der næsten udelukkende 
var lagt an på kamp. På engelsk er 
der i de forskellige gazetteers, der 
hver beskriver et område og dets be- 
boere, blevet introduceret et system 
for skills (færdigheder). Dette sys- 
tem er noget mangelfuldt, da de 
færdigheder, der er beskrevet, kun 

er nogle, som er specielle for en be- 
stemt race eller et bestemt folke- 
slag. 

Men hvorfor spilde tid på færdighe- 
der? Hvad kan man bruge dem til 
mod en drage? Ikke noget, men der 
er mange situationer, hvor de kan 
være nyttige. F.eks. er det rart at 

kunne noget Historie og Geografi, 

når man på noget gammelt perga- 
ment læser: "Da Kong Iliastros blev 
stødt fra tronen, befalede han sine 
trofaste mænd at skjule rigets skat- 
te i krypten ved foden af bjerget Te- 
gamos, hvor slangen Seliat vogter 
over dem i evighed”. Her vil et suc- 
cesfuldt slag på færdighed i historie 
fortælle én, at Kong Iliastros med 

hjælp fra den legendariske kæmpes- 
lange Seliat, der spyede lammende 
gift, herskede over landet Artalon 
fra 567 til 583, hvor han blev sendt 
på flugt af grionerne. Et succesfuldt 
geografislag vil derefter fortælle 
hvor landet Artalon ligger, og at bjer- 
get Tegamos nu hedder Griona, og 
ligger i den sydvestlige del af landet. 

Hvor stor en chance en person har i 
en af sine færdigheder afhænger af 
vedkommendes Egenskabsværdi i 

det, der passer til. F.eks. afhænger 
historie af Intelligens. Har personen 

14 i Intelligens, skal der slås 14 el- 
ler derunder på 1t20 for at det lyk- 
kes. 

Har spilpersonerne (SP'erne) i kam- 
pagnen generelt høje Egenskabsvær- 
dier, kan spilmesteren (SM) sige, at 
der fast er eksempelvis -2 på alle 
færdigheder, så det ikke bliver for 
let for dem. 

Teksten er lagt an på at SP'erne 
skal bruge færdighederne, men 
ISP'erne kan naturligvis også have 
færdigheder. En ny SP'er får 4 færd- 
igheder på 1.niveau og derefter en 
ny for hvert fjerde stegede niveau 
(5., 9., 13., osv.). Derudover får 
SP'ere med Intelligens mellem 
13-15 én ekstra færdighed, dem med 
15-17 to ekstra og 18 giver tre ek- 
stra. 

Akrobatik (Beh) 
Dette er evnen til at udføre akroba- 
tiske eller gymnastiske kraftpræsta- 
tioner, afbøje fald osv. Bruges f.eks. 
hvis man forsøger at svinge sig med 
eller gå på et reb, svinge sig i en ly- 
sekrone, kaste sig ud gennem et vin- 
due eller lignende. Med denne færd- 
ighed får man automatisk 1 mindre 
i skade pr. terning ved fald. Hvis 
f.eks. faldet normalt ville påføre 2t6 
SkadeP, påfører det nu kun 2t6-2. 

SM kan altid sætte minusser på me- 
get svære opgaver. Hvis en spiller 

f.eks. ønsker at svinge sig med et 
reb over en flod og ved landingen 

sparke en magisk stav ud af hånden 

på den onde troldmand, bør der nok 
være -10 på slaget. 

Camouflage (Int) 
Evnen til ved hjælp af græs, jord, 
grene eller lignende og/eller ma- 
ling/sminke at skjule sig selv, sit ud- 
styr m.v. Hvis slaget lykkes, skal 
modstanderen have et slag mod sin 
Intelligens for at opdage den camou- 
flerede, hvis vedkommende er meget 
tæt på eller terrænet er meget 
åbent. Ellers bliver den camouflere- 
de automatisk overset ved et succes- 
fuldt slag. 

Forfalskning (Int) 
Dette er evnen til at lave falske do- 
kumenter. Når et forfalsket doku- 
ment anvendes, skal der slås hver- 
gang nøgen-kigger-nærmere på det. 
SM kan fastsætte plusser eller mi- 
nusser, alt efter hvor grundigt doku- 

mentet bliver undersøgt, og hvor 
godt materiale falskneren havde til 
at lave det. 

Forhør (Kar) 
Evnen til at udspørge en fange. Der 
slås for hvert spørgsmål, og et suc- 
cesfuldt slag medfører korrekt svar, 
medmindre særlige omstændigheder 
gør at fangen ikke vil svare. 

Ved samtidig brug af formularen 

F—— VE —— 
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Tankelæsning bliver alle spørgsmål 
automatisk korrekt besvaret. Brug 
af tortur giver +4 på Forhør. Tortur 
kan aldrig bruges af troværdige per- 

soner og kun i sjældne tilfælde af 
neutrale. 

Forklædning (Int) 
Dette er evnen til at få sig selv til 
at ligne en anden ved hjælp af tøj, 
make-up og lignende. Det tager 
mindst 20 minutter at lægge en god 
forklædning, og mere hvis mange 
detaljer skal justeres. Det giver mi- 
nusser på slaget, hvis der ikke er 
det rigtige tøj og makeup tilstede. 
Det er sværere at efterligne en per- 
son, der er helt anderledes (f.eks. 
en anden race) end én, der ligner én 
selv. 

Geografi (Int) 
Viden om de forskellige lande, de- 
res placering og særkende samt na- 
turen i området. Meget specifikke 
ting giver minus på slaget. Nærme- 
re oplysninger om et lands kultur 
og fremtrædende personer hører un- 

Historie (Int) 
Kendskabet til de begivenheder i 
fortiden, der er blevet skrevet om el- 
ler fortalt videre som legender. Spil- 
personen skal specialisere sig i et 
bestemt område eller en bestemt 
tidsalder. Slag for viden udenfor 
specialet vil være på -2, hvis det lig- 
ger tæt på specialet, og -4 hvis det 
intet har med specialet at gøre. Un- 
der normale omstændigheder er det 
så godt som umuligt at få historisk 
viden om et område, der ligger me- 
get langt væk (f.eks. et andet konti- 
nent). Adgang til et stort bibliotek 
kan give plusser på slaget. 

SM bør give spilleren mulighed for 
at vælge mellem flere historiske pe- 
rioder eller områder. Hvis SM ikke 
har forberedt en historisk baggrund 
for sin kampagneverden eller der er 
tale om et éngangseventyr uden 
kampagnebaggrund, bør der ses 
bort fra reglen om specialisering. 

Navigation (Int) 
Evnen til at kunne styre efter stjer- 
nerne, studere strømme og være op- 
mærksom overfor tegn på rev, land 
og skjulte farer m.m. Skibe, der 

ikke kan se land, farer vild, med- 
mindre der er en navigatør ombord. 
Det er kun nødvendigt med slag, 
hvis der i længere tid er vanskelige 
forhold, eksempelvis tåge. 

Overlevelse (Vis) 
Dette er evnen til at overleve i natu- 
ren; finde god mad og rent vand, 
undgå farer, bygge ly for natten 
m.m. Typen af terræn (sump, 
ørken, jungle osv.) er automatisk 

den type, hvor personen er vokset 

op, medmindre andet er aftalt. En 
anden type terræn, men samme del 
af verden giver -2. Helt anden ver- 
den, men samme terræn giver også 
-2, mens helt anden verden med an- 
det terræn giver -5. 

Psykologisk sans (Vis) 
Evnen til at forudse andres handlin- 
ger, fornemme løgne eller fjendtlige 
hensigter. Totalt ukendte personer 

(anden race fra fjerne egn eller lig- 
nende) giver -3. Hvis personen er 
meget velkendt giver det +3. 

Ridning (Beh) 
  

  

der Historie. 
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Dette er evnen til at ride et bestemt 
væsen, f.eks. en hest eller en drage. 

Det skal besluttes hvilket væsen der 
er tale om, når færdigheden vælges. 
Særligt svære situationer kan give 
minusser på slaget og det kan nogle 
gange være nødvendigt at klare 
både et Ridning og et andet slag for 
at noget skal lykkes. 

Smedekunst (Sty) 
Evnen til at smede våben, rustnin- 

ger eller lignende. SM bør fastsætte 
en passende tid for varigheden af ar- 
bejdet. SP'en bør mindst have 12 i 
Sty, 9 i Int og 12 i Beh for at kunne 
tage Smedekunst. 

Spil (Int) 
Dette er evnen til at spille forskelli- 
ge bræt- og terningspil, f.eks. Skak. 
Kan også anvendes til hasardspil. 

Svømning (Kon) 
Denne færdighed dækker både 
svømning og det at redde andre fra 
at drukne. Ved lange distancer bør 
man dele slaget op i flere slag, der 
hver dækker en del af afstanden. 
Hvis et slag ikke klares, kommer 

der minusser på det næste. Hvis tre 
slag i træk ikke lykkes, er personen 
druknet. 

Søkendskab (Vis) 
Evnen til at lede et skib og/eller 
udføre de nødvendige rutiner. Det 
er en nødvendighed at have denne 
færdighed for at kunne være en del 
af et skibs besætning. 

Tegning (Beh) 
Dette er evnen til at tegne eller 

male med både nøjagtighed og 
skønhed. Bruges eksempelvis til at 
tegne et billede af en mand, man 
søger efter, tegne et godt kort osv. 

Vurdere (Int) 
Evnen til at vurdere varers værdi, 

f.eks. ædelsten. Hvis der slås over, 
så angiv en falsk værdi. 

—————— REE 
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Rollespil køber man hos Bog & Ide 
             

Forhandlere over hele landet 

Bo Bojesens Boghandel, Abenrå, 74 62 33 52 

B.O.Bøger, Esbjerg, 75 12 11 77 

B.O. Bøger, Lyngby, 45 87 04 45 
B.O.Bøger, Odense, 66 11 40 33 

B.O,Bøger, Rødovre, 31 41 04 85 

Farum Bog & Kontorcenter, 42 95 12 25 9 
Fjords Kontor & Ide, Ringe, 62 62 11 25 

Flensborg A/S, Rosklide, 42 35 00 08 

Haarsløvs Boghandel, Hobro, 

Jungs Boghandel, Skive, 97 52 32 33 

J.N.Jefsens Boghandel, Tønder, 74 72 23 41 

Lars Jacobsen & Søns Boghandel, Randers, 
N.P.Holms Boghandel, Ringkøbing, 97 32 16 66 
Papyrus, Vejle, 75 82 04 85 1 
Roses Boghandel & Kontorfors., Frederikssund 

Rostrups Bogmarked, Herning, 97 12 61 00 

'Samsons Boghandel, Ålborg, 98 12 05 93 
Schous Boghandel, Viborg, 86 62 42 66 

Schwartz Bøger I Helsinge, 48 79 40 01 

Tåstrup, Bøger & Papir, 42 99 03 87 

Vilhelm Hansens Boghandel, Grenå, 86 32 19 33 

William Dams Boghandel, Rønne, 53 95 01 67 

Wulffs Boghandel, Holbæk, 53 43 00 45 

  

            

  

            
        
                
                
        

  

    

  

     

    

       

    
    
    

  

       
    
    

  

      

  

    

   Bog & Ide er Danmarks største boghandlerkæde, hvoraf 
nogle har specialiseret sig i rollespil. Disse Bog & Ide 
forretninger gør det lettere for dig af finde de rigtige ting til 
rollespillene. Vi har et stort udvalg af alle spilleartikler - og 
kan samtidigt hurtigt skaffe de manglende sager hjem. Bog 
& Ide sender selvfølgelig også rollespil ud pr. postordre - 
og vi er hurtige: Cirka to dage efter din bestilling modtager 
du varerne. Ring og forhør nærmere. Bog & Ide har 
endvidere nogle af landets billigste priser, som absolut er 
konkurrencedygtige med enhver forretning herhjemme. 
Bog & Ide har daglig kontakt med Fafner Spil, Danmark's 
største grossist indenfor rollespil og er derfor altid først 
med nyhederne. Vi reserverer gerne på forhånd og giver 
dig besked samme dag, som tingene udkommer. 

 



  

   

  

Dæmonen i 
"Tågebjergene 

  

  

Fantasy scenarie skrevet og illustreret af Lars Erik Pedersen 

Redigeret af Martin Stachowski Winther 

Eventyret er oprindeligt skrevet til 
Merp/Rolemaster. Men fortvivl ikke. 
Lidt tilpasning og finpudsning er alt 
hvad det kræver, for at spille dette 

spændende scenarie som tager sin 
begyndelse i en lille landsby, nær 
ved Tolkiens sagnomspundne Tåge- 
bjerge. 

Et skrig i mørket 

"Den unge pige sad bøjet ind over 
bordet, med øjnene stift rettet mod 
papirerne i hendes fingre. I lyset fra 

de to stearinlys som stod på hendes 
bord, kunne man ane sveddråberne i 
hendes ansigt. Sære skygger blev 
kastet rundt i den enorme sal. Det 
var nat. Hun havde gemt sig, da vag- 
ten havde gået sin runde, inden bi- 
blioteket i Minas Tirith lukkede. 

Biblioteket, nok det største i hele 
Gondor, ja i hele verden. Her fand- 

tes bøger alle vegne fra, skrevet af 
mulige slags mennesker, endog også 
Elvere og Dværge. Det var det hun 
var rejst hele den lange vej fra Fanu- 
ilond for at benytte, hendes eneste " 

drøm, siden hun fandt sin forfaders 
dagbog hjemme i det forbudte kam- 
mer. 

Det havde taget hende flere uger at 
opnå tilladelsen, endnu længere at 

finde det hun søgte. Nu da hun 
langt om længe havde nået sit mål, 
ville hun ikke lade sig stoppe af en 
ussel vagt. 

Som hun sad der, kom de ord, hun 
for så lang tid siden havde læst i for- 
faderens dagbog frem i hendes 
sind… 

”..Jeg vandrede igennem det sidste 
kammer….min fakkel kastede flak- 
kende:skygger hen over de sære re- 
liefer…Dér…på den bagerste 
væg…der var HAN...Stående på slag- 
marken i al sin mægtighed…omgi- 
vet af sine døde og sårede…af blodi- 
ge kæmpende…Jeg stod der læn- 
ge…længe…Jeg så på dem…de døde 
de sårede de for altid fortabte og 
langsomt gik det op for mig at de be- 
vægede sig…Jeg mærkede rædslen 
og gyset strømme igennem mig som 
helvedesild da mine øjne mødte 

HANS..Jeg så ind i dem. den 
brændende uendelighed af hans ha- 
defulde øjne. Det var HANS øjne… 
ikke blot et maleri….DET VAR 
HANS ØJNE!!! et skrig….mit skrig 
sønderrev mine lunger. BLOODEI- 
WEDD!!...Siden husker jeg in- 
tet… Mine hænder var blodige da jeg 
vågnede i morgensolen….” 

Pigen stirrede febrilsk på papirerne 
i hendes hænder, og med et kom der 

  

   

et sært sort skær over hendes kolde 
øjne. 

”Jeg har det” hvæsede hun, 'JEG 
HAR DET!!” 

Hendes råb gav genlyd i salen." 

Indledning og baggrund 

Dette eventyr tager sin begyndelse i 
den sydlige del af Tågebjergene og 
Dysterland. Vi befinder os i et bak- 
ket og forrevent højland, med fjendt- 
lige og utilnærmelige indbyggere. 
Stemningen er i stil med det tågede 
skotske højland, med en masse små 
klaner i hver sin dal, der indbyrdes 
strides om alt og intet. 

Kun et sted, nærmere betegnet byen 
Larach Duhnnan, findes der lidt af 
Gondors og Arthedains civilisation. 

Larach Duhnnan er stedet, hvor 

selv de dødsfjendske klaner tilsiger 
hinanden fred. Her mødes man for 
at handle, udveksle nyt, indgå 
våbenhviler, formidle ægteskaber og 
andre, til dels, fredelige gerninger. 

Dette er også stedet hvor fremmede 
søger til for at handle med dyster- 
lændingene, hovedsageligt skind og 
dyr byttet for stål og klæde. Dyster- 
lændinge har intet at bruge penge 

eee 
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til og vil sjældent modtage disse som 
betaling for deres varer. 

I de sidste år har området været 
præget af relativ fred. De små ind- 
byrdes krige regnes for at være helt 
naturlige. Men forandringer er un- 
dervejs. I den seneste tid er flere 
mindre bosættelser blevet brutalt 
massakreret af ukendte banditter. 
Som oftest har der kun været få el- 
ler ingen spor at gå efter. 

Eventyrerne dumper forbi Larach 
Duhnnan efter at dette har stået på 
i noget tid. Ved et tilfælde rodes de 
ind i en mystisk affære da en Adels- 
mand af Dunedain slægt og elver- 
blod, blodigt slås ihjel på den selv 
samme dag som eventyrerne er invi- 
teret til middag hos ham. Samtidig 
er hans datter blevet bortført, formo- 
dentlig til en uvis og lidelsesfuld 
skæbne. Med sit sidste åndedrag 
bønfalder adelsmanden eventyrerne 
om at redde hans datter. Hvad er 
det, vi har helte til. 

Fra åstedet ledes de sagesløse even- 

tyrere på sporet af en mystisk og ind- 
til fornylig uddød kult, der tilbeder 
dæmonen Bloodeiwedd. Efter en 
hård rejse og gode råd fra den ædel- 
modige kæmpeørn, Dwaithohir, af- 
sluttes med et hårrejsende klimaks i 
dybet af et gammelt tempel. 

Omkring kulten og 
ørnen 

Bloodeiwedds kult er blevet tilbedt 
fra gammel tid. Det var en mennes- 
keofrende krigerkult, der 

skånselsløst blev ført af Dæmonen 
selv. Med tiden blev det Elverne fra 
Ost-in-Edhil, for meget. Efter en dra- 
belig kamp, jævnede de hans tempel 
med jorden, øg Illandral, den ædles- 
te troldmand af dem alle, drog ned i 
de dybe huler under ruinerne og 
stod der ansigt til ansigt med dæmo- 
nen selv. Efter en livsudtømmende 
kamp, bandlyste troldmanden Dæ- 
monen med de kraftigste formula- 
rer. Hans egen livskraft var siden- 
hen meget svækket. Kort før sin død 
den kommende vinter, nedskrev han 
sine erindringer. Men lidet kunne 
han vide at netop disse erindringer 
ville være dem som blev nøglen til 
Bloodeiwedds tilbagevenden. 

En fjern slægtning til Illandral, den 
unge elver ved navnet Ethildir, 
fandt for år tilbage sin forfaders dag- 
bog. Hun læste om hans bedrifter og 
specielt interesseret blev hun i hans 
fortællinger om Bloodeiweed. Hun 
læste og forskede om denne svundne 
dæmon, og langsomt lod hun sig be- 
snære af den uindskrænkede magt 
hun forestillede sig hun ville få, hvis 
hun kunne tjene Bloodeiwedd, brin- 

Dwaithohir 
Fra "Et bestiarium over Tolkien", Gyldendal 

ge ham tilbage og blive hans ypper- 
stepræst. 

Langsomt tog en idé tag i hende, og 
i de følgende år genopbyggede hun 
det gamle tempel fra dets smuldren- 
de ruiner og med det den blodige 
kult og dens uhyggelige ritualer. I 
gamle dokumenter, som Ethildir 
fandt og stjal fra Minas Tiriths kæm- 
pe bibliotek, erfarede hun at Bloodei- 
wedds tilbagevenden blev betinget 
af ofringer, ofringer og atter ofrin- 
ger, samt den sorteste af al magi. 

Derpå begyndte kultens skånselslø- 
se soldater at hente passende offer- 
gaver fra de tilstødende dale, med 
død og ødelæggelse til følge. 

Snart er tiden nær, hvor Bloodei- 
wedds flammer igen skal førtære 
uskyldige sjæle. 

Hvis det altså ikke kan blive forhin- 
dret. Højt oppe over Tågebjergene 
svæver den vise kæmpeørn Dwaitho- 
hir».Han har længe følt templets 
ondskab blive kraftigere og kraftige- 
re>Han ville gerne, at templet igen 
blevilagt i ruiner, men dog er han 
ikke meget for selv at angribe ste- 
det, ikke åbenlyst ihvertfald. 

Men måske, hvis man kunne finde 
en modig gruppe eventyrere… 
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Larach Duhniiafi z 

Scenariet indledes 'som sagt i La-” 
rach Duhnnan, et sydende sammen- 
surium af handlende, købmænd, 

eventyrere, lejesoldater samt svind- 
lere af enhver art. Forsøg at give 
den så meget liv som muligt, når 
eventyrerne ankømmer. 

Gaderne er overfyldte med gøglere, 
tiggere og kvæg, der ikke rykker sig 
for noget som helst. Overalt falbyder 
folk deres varer med råben og hujen. 
Små skænderier, snak og latter blan- 
der sig med lugten af sved, marked- 
spladsens krydrede varer og unævne- 
lige efterladenskaber. 

Ind imellem forsøger patruljerende 
vagter, fra byens ledende Klan Fear- 
gann, at fange de mange lommetyve 
eller at dæmpe et værtshusslags- 
mål. Så kan man møde skrigende og 
protesterende fulderikker eller and- 

re blive slæbt tværs igennem byen 
til Klanens fæstning, som ligger i by- 

ens nordlige ende, indenfor fæst- 
ningsværket. 

Sære tider 

Før eller siden kommer eventyrerne 
forbi 'en gruppe mennesker, som står 
foran et opslag. Her gives spillerne 
Handout 1 

På dette står : "Fem og tyve guld- 
stykker til den eller de personer, der 

pågriber de forbrydere, som over- 
faldt Familien Oghans gård og dræb- 
te eller bortførte dem alle. Fem og 
tyve guldstykker, levende eller 
døde" 

Nu bør eventyrerne så før eller si- 
den forsøge at finde ud af mere eller 
mindre omkring denne sag. I flok- 
ken står en snusket person, som 
hovedrystende konstaterer ".at det 
er noget forfærdeligt noget…". Hvis 
eventyrerne ikke får kontakt her 
kan de møde ham på en af byens 
utallige beværtninger. Han præsen- 
terer sig som Ehram Morn. Han er: 
mere end villig til at fortælle hvad 

han ved, selvom det ikke er meget. 

Ehram vil lede eventyrerne hen til 
byens mest snuskede værtshus: 

"Den Blodige Økse". Her vil han i 
larmen fra sang og slagsmål berette 
at overfaldet skete i forgårs, at .Og- 
hangården lå ca. 20 km vest for 
byen, og at det er noget familie, der 
har udsat en dusør. Alt andet han 
beretter er pure opspind, men det er 
helt op til den enkelte spilmester. 

Hvis eventyrerne undersøger stedet, 
finder de nogle udbrændte ruiner, et 

par døde og maltrakterede kroppe, 
men udover det ingen spor. 

Nu bør Eventyrerne bruge lidt tidi 
byen til deres forskellige gøremål, 
hvad enten det er at skulle forklare 
et slagsmål eller betale en øl med de 
penge, man netop fik stjålet af en 

lommetyv. Samtidig høres nye ryg- 
ter om andre bosættelser, der har 

lidt en blodig skæbne. 
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En fjern slægtning 

Senere samme dag, bliver eventyrer- 
ne råbt an af en høj sorthåret mand, 

med grånende tindinger. Han er vel- 
klædt og bærer et langt tungt 
sværd. 

Han henvender sig først og frem- 
mest til en af de elvere der er i grup- 
pen, dernæst en af Dunedain blod. 
Hvis der ikke findes nogle af disse 
så til den karakter der ser bedst ud. 

Han præsenterer sig som Annotar, 
adelsmand og elver af blod, med 
mange rødder i Dunedain. Han vil 
venskabeligt klappe den karakter 
han kontakter på ryggen, imens han 
mumler noget om hvor stor han dog 
er blevet. 

Annotar er en gammel ven af karak- 
terens far. Som barn legede karakte- 

   
   

    

  

   

TEHOGH.OGHAN, DAEHA, ÅWNoTAR 
RENDE Vouz VED DEN ØSTLIGSTE SPjn2 
AF CHolIL CAERDH, BRING MANGE,       
    



ren med Annotars smukke og char- 
merende datter. Annotar er glad for 
at møde selskab udefra, og har må- 
ske et håb om at karakteren vil 
være et værdigt giftemål for hans 
datter. Dog kun hvis karakteren 
bare har lidt stil. Derfor inviterer 
han karakteren samt hans følge til 
at komme som gæster på Annotar 
store Gods, om en tre, fire dages tid, 

med ordene : 

"Min hustru og jeg, samt mine 
døtre, sætter altid pris på kultiveret 
selskab." 

Annotar skal hastigt videre, men ud- 

trykker at han glæder sig til at høre 
om nyt fra Dunedain. 

De næste tre dage kan bruges til 
hvad spilmesteren nu anser for 
nødvendigt. 

Hvis eventyrene ønsker at efterfor- 
ske mere i de ødelagte gårde, finder 
de blot flere udbrændte huse og 
indtørrede lig, men ingen spor. 

Den sidste vilje 

Turen til Annotars gods, skulle ger- 
ne forløbe uden problemer. Området 
nordøst for Larach Duhnnan er øde 
græssteppe, med et enkelt knortet 
birketræ hist og her. På de saftige 
græsskråninger græsser får og kvæg 
blandt deres ofte slumrende hyrder. 

Undervejs støder eventyrerne må- 
ske på nogle hyrder, eller en karava- 
ne på vej fra Tharbad, igen er dette 
op til den enkelte. 

Efter fire timer til hest, drejer en si- 
devej af i den retning Annotars gods 
skulle ligge. Herfra er der ca. en ti- 
mes ridt til godset. 

Når eventyrerne er ved at være 
fremme, så rul med nogle terninger, 
og se spekulativ ud. Fortæl så en af 
karaktererne,at Han/Hun kan lugte 
røg. Når den formodentlige panik 
opstår, ankommer de til godset. 

Her står den store bygning i flam- 
mer, med røgen bølgende op som et 
sort slør af død over de mange døde 
kroppe, som ligger strøet omkring 

på gårdspladsen. De døde er formo- 
dentlig vagter. De ligger fyldt med 
pile og stiksår. 

Ovre ved en væltet kærre, ligger en 
hårdt såret Annotar, hans hånd 
klamrende om et sværd, der sidder 
dybt i et gabende sår på en død kri- 
ger, der ligger halvt henover ham. 
Annotar er frygteligt forbrændt og 
har et gabende sår i brystet og i be- 
net. Han vånder sig da eventyrene 
kommer nærmere. Han vil tilføje et 

par smerteskrig, når de fjerner den 
døde kriger. En svuppende lyd vil 
høres når det blodige sværd i den 
døde kriger glider ud af den stadig 
varme krop. 

Når den dramatiske situation er rig- 

tig, slår Annotar øjnene op og griber 
fat i den karakter som han først kon- 
taktede. Med blodet sivende ud af 
hans mund, gisper han med tungt 
åndedrag : 

"Min datter…ved Erus…de tog min 
Datter. Red hende….Red hende." An- 
notar strammer sit greb 
"Sværg..Sværg, at du vil redde hen- 
de..Arrgh!" 

Han mund fyldes med blod og hans 

krop bliver slap. Han er død. 

Krigeren som Annotar havde dræbt, 
er iført en solid læderbrynje og be- 
væbnet med en stor økse. Han er ty- 
deligt nordmand. Fra hans bælte 
hænger en ødelagt armbryst og ved 
siden af på jorden hans splintrede 
skjold. I en læderpung i hans lom- 
me, finder de en guldmønt, samt en 

seddel vædet i krigerens blod. Nu gi- 
ves Handout 2. 

På dette står : "Ellogh, Oghan, Daig- 
ha, Annotar. Rendesvouz ved den 
østlige spids af Choil Caerdh. Bring 
Mange. Bloodeiwedd venter." 

Ved mindre at eventyrerne vil følge 
de ikke eksisterende spor, må man 
forvente, at de vender tilbage til 

byen, for at finde ud af hvad Choil 
Caerdh er, samt hvor det ligger. 

Den mystiske skov 

Dette er hvad eventyrerne kan finde 

ud af, hvis de bruger lidt tid og kræf- 

ter på at forhøre sig blandt byens 
vise, samt på beværtninger og for- 

samlinger. De bør lære lidt ad gan- 
gen, så spilmesteren må dele ne- 
denstående informationer op som 
han ser det bedst. 

Choil Caerdh er en af de få ægte sko- 
ve i Dysterland. Den ligger helt op 
til Tågebjergenes vestlige del. Den si- 
ges at være overordentlig gammel. 
Dysterlændingene mener, at skoven 
er hjemsøgt, så derfor har de givet 
den navnet "Den mystiske skov". 

Mange mærkelige ting findes her, 
blandt andet træer, der er mere le- 
vende end træer normalt er. 

Området hvor skoven befinder sig 
kontrolleres af klanerne Roth og Tre- 
forn. Det er to af Dysterlands frede- 
ligste klaner. For dem er skoven af 
en religiøs betydning og de vogter 
dens hemmeligheder nidkært. 

Generelt taler folk om skoven med 
dæmpede stemmer og alle er enige 
om, at det er et sted, man bør holde 

sig fra. Dette burde være rigeligt til 
at overbevise selv skeptikere om, at 

skoven er værd at efterforske. 

Udkanten af skoven er tre lange 
dagsridt fra byen. 

Hvad angår overfaldet på Annotars 
gods, er der ingen der ved noget om 
det, når eventyrerne vender tilbage 
til byen, med mindre de er usædvan- 

ligt længe om at komme tilbage. 

Dårligt vejr 

Spillerne kan nu proviantere og for- 
berede sig, til rejsen. Vejret trækker 
op til storm. Det vil regne under det 
meste af rejsen. Den går mod stik 
øst og følger Dysterelv et langt styk- 
ke af vejen. Terrænet er bakkede 
græsstepper med spredte vandløb, 
der støder til Dysterelv, træer og 
buske samt får og kvæg, der skutter 
sig i det dårlige vejr. 

Undervejs kan spilmesteren krydre 
scenariet med, hvad han nu syntes 
passer i hans gruppes smag. 

SEE I 
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Som ideer kan nævnes, at både klan 
Roth og klan Treforn har en 10 guld- 
stykkers dusør ude til den, som kan 

indlevere at par troldeører og trolde- 
tær. Altså 10 guldstykker per død 
trold. Dusøren udbetales ved de re- 
spektive klaners fæstninger. 

Sultne ulve, støormvinde og lyn samt 
en enkelt Glutan (Et jærvlignende 
monster), kan hjælpe med til at gøre 
rejsen mere interessant. Pas blot på 
ikke at lede eventyrerne for meget 
på vildspor. 

Midt på tredjedagen klarer vejret op 
og solen kommer frem. De våde og 
forkomne eventyrere kan nu skimte 
skoven i de fjerne. Over den kan 
man se de første glitrende tinder af 

Tågebjergene. 

Byen ved skoven 

Efter endnu et stykke vej deler Dys- 
terelv sig. Hvis eventyrerne vil nord 
om skoven, er de nød til at krydse et 

par broer. Dette er afgjort den nem- 
meste vej, men valget er op til dem. 

Krydser de floden her, vil de kort ef- 

ter komme til en rimeligt stor lands- 
by, der er domineret af en lille sten- 
fæstning. Denne er Klan Roths hjem- 
sted. 

Godt nok er der ikke nogen kro i den- 
ne by, men der er dog et hus med et 
rum, hvorhen alle rejsende bliver 
vist til. På det jordstampede gulv, 
sidder allerede to på gennemrejse. 
Det er to velklædte handelsmænd, 
som gerne vil udveksle nyheder og 
vittigheder. 

Hvis samtalen kommer ind på sko- 
ven, eller hvor eventyrerne ellers si- 
ger de skal hen, vil handelsmænde- 
ne, som hedder Aghran og Finnaigh, 
forklare, at det er nemmest at ride 

nord om skoven, langs skovbrynet. 
Der er vel to dages ridt til den østli- 
ge del af skoven. 

Begge handelsmænd er enige om, at 
det kun på det kraftigste kan frarå- 
des at ride igennem skoven, for som 
de siger : 

"FÆLT sted… det er det…Skovman- 

den Lhubasss og hans hund Tok hol- 
der til derinde…heksene Brod, La- 
mia og Kvass koger menneskekød i 
kæmpebjørnen Budhus hovedskal.." 
O.s.v. 

Begge mænd vil fortsætte deres fan- 
tastiske historie lidt endnu. 

Byens beboere vil ikke på nogen 
måde besvare nogle spørgsmål eller 
hjælpe eventyrerne med at komme 
videre. 

Alle veje fører til… 

Nu kunne det tænkes, at eventyrer- 
ne vil ride syd om skoven. Lad dem 
fortsætte et par timer. Derefter kan 
du lade dem møde Colwelg, en jæger 
på vej hjem til byen. Han vil, hvis 
adspurgt, forklare, at det er langt 
nemmere at tage nordvejen. Nu er 
de selv ude om det. 

Skovbrynet ligger ovre på den anden 
side af den biflod som stødte til Dys- 
terelv. Efter en syv til otte timer be- 
gynder skovbrynet at trække nord- 
over. Der er ingen broer over biflo- 

den og strømmen er meget kraftig. 

Flodkrydsningen vil være våd, kold 
og meget besværlig. 

Da de er kommet over vil eventyrer- 
ne erfare, at vejen langs skovbrynet 
bliver stejlere og stejlere for til sidst 
at blive nærmest umulig. Den sam- 
me aften ankommer eventyrerne til 
en stor klippevæg, der spærrer den 
videre færd. Der er nu kun at ride 
tilbage, eller at rejse igennem den 
uhyggelige skov. 

Dunkle tanker 

Skulle eventyrerne ønske at ride 
igennem skoven, skal de være vel- 
komne. Choil Caerdh er i familie 

med den nok så berømte Fangorn 
skov, også kendt som Dunkelskov. 
Den er mindst ligeså mørk og forvre- 
det som sin mere kendte slægtning. 

Blot er det sådan, at skovens indbyg- 
gere har mere travlt med andre ting 
end at bekymre sig om en gruppe 
bævende eventyrere. Lad endelig 

stemningen og spillernes paranoide 
dødsangst få frit løb. Grene knager, 
underlige lys kommer og går, det 
pusler i underskoven. Måske farer 
de vild, måske går de i ring, men 
uanset hvad så ankommer de efter 
en lang og udmattende tur til sko- 
vens østlige skovbryn. 

Rendezvous 

Uanset hvordan de kommer frem, så 
vil eventyrerne nå frem til den østli- 
ge spids af skoven, som munder ud i 
en dal imellem to udløbere af de 
knejsende Tågebjerge. 

Sletten frem til det høje bjergpas ser 
mennesketom ud. Højt oppe imel- 
lem tinderne kan man skimte en 
ørn der majestætisk glider rundt 
imellem bjergtoppene. Som eventy- 
rernes blik følger ørnen, ser de med 
et en gruppe mennesker, så små 

som myrer bevæge sig langs en bjer- 
gryg imod passet foran dem. Efter 
en tid forsvinder disse over bjerg- 
kammen. 

Eventyrerne er velkommende til at 
slå lejr nu, da det er sent og solen 
snart går ned. 

Dwaithohir 

Næste morgen vil eventyrerne først 
skulle bruge lidt tid på at finde et 
dyreveksel langs den højre bjergsi- 
de, da selve passet er for stejlt. Op- 
stigningen vil være lang og sej, da 
terrænet hurtigt bliver for stejlt til, 
at man kan ride. I eftermiddagsso- 
len klare lys knejser Methedras [se 
Sidste tinde.red] mere end 5000 me- 
ter høj. Svedige og udmattede an- 
kommer eventyrerne til passets 
højeste punkt. Under dem ligger nu 
en lille dal. 

I bunden af denne kan man skimte 
en gruppe mennesker ialt måske 30. 
På den modsatte side af dalen, hvor 
bjergsiden begynder at blive stejl 
igen, kan man se et stort tempel, 
halvvejs bygget ind i bjergvæggen. 

Den opmærksomme spilmester har 
sikker gættet, at denne bygning er 
Bloodeiwedds tempel. (Kort 1) 

———5/ 0 E—— 
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Imens eventyrerne så står og betrag- 
ter dette, holder Dwaithohir til gen- 
gæld øje med dem. Efter et stykke 
tid mener han, at gruppen under 
ham ikke har noget med templet at 
gøre. Lav nu nogle perceptionsslag 
(MEGET SVÆRE) (Overraskelses- 
slag eller lign.) for eventyrerne. De 
skal dog have lidt mulighed for at 
for at bemærke når en ørn, vel at 

mærke med et femten meter vinge- 
fang, glider ud fra himlen og ned 
med lynets hast. Med et vingesus 
lander han omkring 20 meter fra, 
hvor eventyrerne står. Hans blotte 
tilstedeværelse vil være nok til, at 

ingen foretager sig noget. Lav even- 
tuelt noget terninglarm og sig, at de 
alle står helt stille. 

Ørnen vil nu begynde at tale med en 
dyb og venlig stemme : 

"Vær hilset, Mit navn er Dwaitho- 

hir. Jeg er af min hersker sat til at 
holde øje med, hvad der foregår i det- 
te område, hvad foretager i jer 
her?!" 

Med mindre at eventyrerne begyn- 
der at lyve og være frække, så vil 
ørnen opmærksomt lytte til alt, 
hvad de har at sige. Begynder de at 
lyve eller på andre måder at føre sig 
frem, vil ørnen blot stige til vejrs 
igen og efterlade de hovmodige til 
deres egen skæbne, 

Han vil så fortsætte : 

"Jeg har længe selv tænkt, hvad jeg 
dog skulle stille op med dette forfær- 
delige sted. Mine fæller kan ikke an- 
gribe så mange mennesker med 
buer. Det er et vanskeligt problem. 
Men hvis I vil undersøge stedet, så 
kender jeg en hemmelig indgang, 
hvor man kan trænge ind uden at 
blive opdaget. Men inden jeg fortæl- 
ler jer mere, må jeg være sikker på, 
at I vil hjælpe mig?!" 

Som før vil ørnen ikke acceptere nog- 

le former for løgne og historier: 

"På den anden side af bjerget er der 
nogle dybe huler. Nogen gange kan 

man se lys og røg komme op fra de 
steder. Ingen af os kan komme igen- 
nem der, men måske kan I. Hvis I 
ønsker det, kan vi bringe jer dertil" 

Ørnen byder så eventyrerne at vente 
her indtil videre, hvorefter den let- 
ter i et brus af vinger. Efter en ti- 
mes tid kan man i det fjerne se li- 
geså mange ørneskikkelser i luften, 
som der er eventyrere. Hurtigt vil de 
komme nærmere og med en utrolig 
fart vil de glide ned og gribe eventy- 
rerne i deres klør. Det er muligt af 
nogle af eventyrerne bliver luftsyge. 

I aftensolen får de en fantastisk fly- 
vetur over den lille dal til den anden 
side af det bjerg, hvor templet er 
bygget ind. 

Efter at 'heltene' er blevet sat af, 
kredser Dwaithohir en sidste gang 
imens han råber: "Held og lykke." 

Derefter flyver ørnene væk. 

rr 
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Ind i dybet 

Eventyrets videre forløb afhænger 
nu lidt af, hvad gruppen vælger at 
gøre. Det kan jo tænkes, at de ikke 
blev så gode venner med Dwaithohir 
og derfor har måtte klare sig selv. 

I et sådant tilfælde må der improvi- 
seres. En ide ville være at lade even- 
tyrerne se et underligt lys, fra bagsi- 
den af bjerget, i løbet af den kolde 
nat, de vælger at tilbringe på bjer- 
get. Det vil sammen med den kends- 
gerning, at templet er bevogtet af et 
stor antal bistre vagter nok give 
eventyrerne den tanke, at der må- 
ske er noget værd at efterforske på 
den anden side af bjerget. 

Templet og dets gange er nu beskre- 
vet i rækkefølge. Det er muligt at 

eventyrerne vandrer rundt helt efter 
deres eget hoved, så derfor er det vig- 
tigt at være helt inde i hvordan tem- 
plet er bygget op. 

Templet - Tværsnit | 

  

      
  

Templet. 

Beskrivelserne kommer i en sådan 
rækkefølge, som de ville komme, 
hvis eventyrerne benyttede den hem- 
melige indgang. Til denne sektion 
benyttes kort 2. Hvis eventyrerne 
venter med at gå ind til om natten, 
vil lyset, som strømmer ud af spal- 
terne, langsomt aftage, imens de be- 
giver sig ind. De fleste af tempelrum- 
mene bærer præg af at være nyis- 
tandsat og genopbygget. 

1. Spalten i dybet. 
Spalten som leder indad i bjerget, er 
fra starten lidt mere end en meter 
høj. Efterhånden, som man kommer 
længere, vil den blive lavere og lave- 
re. Gangen er ialt omkring 50 meter 
lang, og munder ud ca. 3 meter oppe 
af en væg i en naturlig hule. 

2. Forrådskammer. 
I denne naturlige hule ligger en mas- 
se varer opmagasinerede. To sodede 

Dalen med Templet 

  

fakler sidder på væggene. Rummet 
er fyldt med kasser, tønder, sække 
og så videre. Et svagt lys trænger 
ind fra en åbning i den nordlige 
væg. 

3. Køkken. 
Dette er også en naturlig hule, end- 
nu større end den første. To store ild- 
steder gløder svagt i mørket. På 
væggene hænger tre fakler og syder, 
imens deres kys kaster skygger over 
imod åbningen i vestvæggen. 

4. Gang. 
Meget pludseligt skifter gangen ka- 
rakter. Fra at have være en naturlig 
spalte i klippen, bliver den til en om- 
hyggeligt udhugget gang. I den fjer- 
neste ende hænger der en enkelt fak- 
kel. I den nærmeste vestvæg er der 
en låst dør (Svær) og i østvæggen er 
der en stor ulåst dobbeltdør. 

5. Indgangsrum. 
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Dette rum er umiddelbart helt bart, 
bortset fra de to fakler, der oplyser 
det. I nordvæggen er en enorm dob- 
beltdør, bommet fra denne side. I 
sydvæggen er der en låst (svær). 
Dørene i øst- og vestvæggene er ulå- 
ste. 

6. Gang. 
Denne gang er identisk til Nr. 4. 
Døren i østvæggen er låst (Svær). 
Gangen fører videre op til boligkvar- 
tererne, 

7. Tempelhal. 

Døren herindtil fra Nr. 5 var som 
sagt låst (Svær). Hallen er oplyst af 
fire store fyrfade. I sydvæggen er en 
låst dør (Meget svær). Foran døren 
er en prædikestol, besmykket med 
knogler og kranier, foran denne en 
alter oversmurt med blod. 

8. Spisesal. 
En masse bænkeborde, samt fire fak- 

Templet - Stueplan 

  

   

  

ler på væggene. Ellers intet. 

9 - 12. Studerekamre. 
Dørene er låste (Medium). Rumme- 
ne indeholder hver to skriveborde, ly- 

sestager, papir 0.s.v. 

13 - 14. Klosetter og bad. 
Intet af interesse. 

15 - 25. Værelser. 
I disse værelser bor de fleste af tem- 
plet beboere, som oftest fire i hver 
rum. Der er nogle køjesenge, stole 
og et enkelt bord. Der er folk af alle 
mulige nationaliteter, nordmænd, 
dysterlændinge, bønder fra Gondor, 
folk fra Tharbad 0.s.v. Om natten er 
rummene selvfølgelig fyldt op med 
sovende, bortset fra dem, der er på 
vagt. Dørene er som regel låst 75% 
(medium). I nr. 24 er der plads til 
seks, her bor kvinderne. 

  

Tempel - 1. Sal 

  

    

26. Dagligstuen. 
Denne etage er forbeholdt Aønghas, 
ærkepræsten og Rorik, kaptajnen 
for templets krigere. Dette rum fun- 
gerer som deres dagligstue. I tilfæl- 
de af, at mødesalen bliver benyttet, 
bruges stuen også til pauser og ufor- 
melle samtaler. 

27. Aonghas' kvarterer. 
Døren ud til gangen er låst (Meget 
svær). Det forreste rum fungerer 
som kontor og studerekammer. Der 
er et skrivebord, en lænestol og en 

bogreol. Begge skrivebordsskuffer er 
låst (Svær). Den venstre indeholder 
papir, skrivegrej og en tyk læderind- 
bundet bog. Den indeholder beskri- 
velser af de tre Evil Cleric Formular- 
lister [Magiske scrolls ell. lign.]; Cur- 
ses, Dark Lore og Dark Channels. I 
højre skuffe er der et skrin, indehol- 
dende 40 guldstykker. Det bagerste 
rum fungerer som soveværelse. Her 
er en dobbeltseng med to sengeborde 
og et garderobeskab. 
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28. Roriks kvarterer. 
Her er døren også låst (Meget svær). 
Det forreste rum er kontor og trofæ- 
rum. Her findes våben af enhver 
slags. De fleste er uinteressante, 
men et enkelt tohåndsværd 
(Merp/RM +5 OB, Andre systemer 
+1), er af speciel god balance. Her er 
også et skrivebord med en enkelt 
ulåst skuffe som ikke indeholder no- 
get af interesse. Det bagerste rum er 
soveværelse. Det er domineret af en 
enorm himmelseng. Hen over en sto- 
leryg ligger Roriks tøj og hans ring- 
brynje. Hans sværd hænger i sin ske- 
de på væggen (Merp/RM +5 OB, 
Andre systemer +1). Både Rorik og 
Aonghas opholder sig i deres kvarte- 
rer om natten. 

29. Mødesal. 
Rummet er domineret af et kæmpes- 
tort egetræsbord, med tretten stole 
rundt om. En lysekrone sørger for 
oplysning, når rummet bruges. 

30. Balkon. 
Denne bruges om sommeren af tem- 
plets ledere. Om natten står her 1 
sergent og fire soldater. Døren indtil 
Ypperstepræstenindens kvarter er 
lukket, men ulåst. 

31. Ypperstepræstindens 
kvarter. 
I dette rum er et stort egetræsskrive- 
bord. Der er to skuffer. Den øverste 
er indeholder typisk skrivegrej, 
samt papir. Den nederste er låst (Ek- 
strem svær). Den er endvidere forsy- 
net med en fælde (Ekstrem svær at 
opdage, Meget svær at afmontere). 
Fælden fungerer på den måde, ati 
det øjeblik man stikker noget som 
helst andet ind end den tilhørende 
nøgle, får en lille fjeder noget 
ståltråd til at springe, hvilket frigø- 
rer en stor fjeder som sidder på bag- 
siden af skrivebordet. Den får en 
knivskarp klinge til at glide ned for- 
an låsen. (Merp/RM SLå med 1T6: 
1. Dybt snit, 3 hits pr. rnd, 2-3. Se- 
nerne i hånden hugget over, hånden 
ubrugelig, 4 hits, pr. rnd, 4-5 Pulså- 
ren skåret over, 10 hits pr. rnd, 6. 
Hånden hugget af, 12 hits pr. rnd. 
Andre systemer, der ikke bruger hit- 
locationer, bør lade denne fælde 

gøre meget skade, 2T10/3T6 i D&D, 
AD&D regi.) I skuffen ligger Illan- 
drals erindringsbog, brug her afsnit- 
tet fra indledningen. Der er en for- 
mularbog, der beskriver samtlige 
evil magician formularlisterne lvl 
1-10. (Andre systemer skal altså 
bare lave en velspækket formular- 
bog). Endelig er der et bundt med 
fem nøgler, som passer til samtlige 
låse i templet. 

32. Soveværelse. 
Dette er Ethildirs soveværelse. Der 
er en stor seng og et garderobeskab. 
Der er ydermere en dør ud til bag- 
trappen, som er ulåst. Denne del af 
scenariet kan gøres ligeså voldsom 
eller intens, som den enkelte spil- 

mester måtte ønske. Blot er det vig- 
tigt at pointere, at Ethildir på ingen 
måde vil vise sig i templet og at in- 
gen af templets beboere ved normal 
afhøring [Tortur.red]. 

Næste del beskriver de dybe huler 
under Templet. Disse er ældgamle 
og har som oftest ligget uberørt i 
mange år. Derudover er der helt stil- 
le, hvis andet ikke er beskrevet og 
det hjælper ligesom med til at under- 
strege den ondskab der nærmest 
stråler fra væggene. Hvis intet an- 
det er noteret, er dørene ulåst. 

1. Fanger. 
Dette er en ældgammel cellegang. I 
de første 6 rum er celle som er boltet 
udefra, og har et glukhul. I disse cel- 
ler er der ialt 17 fanger, iblandt dem 
Annotars datter Feanwe. De fleste 
af fangerne er i en miserabel til- 
stand og fortæller rystende historier 
om, hvordan deres venner og slægt- 
ninge er blevet ofret til ”DÆMO- 
NEN' som de kalder ham. Efter lidt 
rådslagning vil Faenwe foreslå, at 
gruppen venter her på, at eventyrer- 
ne vender tilbage. Hendes far skal jo 
hævnes. Faenwe vil særligt begunsti- 
ge den barndomsven, som er kom- 
met for at redde hende. 

2. Vagtrum. 
Der er altid to krigere på vagt her. 
Den ene vil kigge ud på gangen, så 
snart de hører noget unormalt. De 
har ikke mulighed for at slå alarm, 

  

da ingen regner med uvedkommen- 
de gæster hernede. De vil forsøge at 
flygte, hvis klart i undertal, og hvis 
det mislykkes kæmpe til døden. 

3. Pulterrum. 
Her opbevares fangernes personlige 
ting fra da de ankom. To daggerter 
er de eneste våben. 

4. Gang. 
Dør herindtil er låst (Svær). Gangen 
bærer præg af den sjældent bliver 
benyttet. Der er spindelvæv og støv 
overalt. De fire små rum er tomme, 

måske ligger der et par skeleter el- 
ler knogler. Deres funktion er ikke 
til at bestemme. 

5, Tronsal. 
Denne sal er tom, bortset fra et 
kæmpemæssigt maleri af Bloodei- 
wedd selv i fuld figur og en tronstol 
hvorpå der sidder en benrad. Dette 
er de forstenede rester af Illandral, 

som af uforklarlig grunde vendte til- 
bage til templet for at dø. Måske for 
at forhindre Bloodeiwedd i at kom- 
me tilbage? Ihvertfald er Illandral 
nu stendød, i ordets betydning. 
Hans krop er nemlig blevet helt for- 
stenet af det nedsivende kalkholdige 
vand og de tørre luftbetingelser. Lav 
her lidt terninglarm, og fortæl at 
eventyrerne har en ubehagelig for- 
nemmelse af at blive betragtet. Skul- 
le nogle af dem få den, ikke utænke- 
lige idé, at se på maleriet, så vil de 
opdage at maleriets gruopvækkende 
røde øjne stirrer på dem. Maleriet 
kan ikke kradses væk. 

6. Mødesal. 
I dette rum er der et stort bord og 
syv stole. Alt i rummet er forstenet. 
Det store maleri af Bloodeiwedd do- 
minerer bagvæggen. Øjnene stirrer 
stadig. Efter lidt undersøgelse vil 
man bemærke at mellemrummet 
imellem Bloodeiwedds ben er en illu- 
sion, og at der bagved strækker sig 
en skakt. 

7. Skakt. 
Dette er starten på en spalte, der 
strækker sig dybt ned i jorden. Be- 
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skriv her chokket som man får ved 
at træde igennem en illusorisk væg 
og pludselig stå på en lille platform 
foran en enorm, sort og dyb intet- 
hed. Der er ingen bund i skakten, så 
hvis en fakkel bliver kastet ned, så 

vent blot et stykke tid, imens lyset 
forsvinder. 

8. Gang. 
I bunden af denne støvede gang står 
en dør på klem. Det er tydeligt, at 
når denne dør er lukket, så er de 
ikke nemt at få øje på den. På kor- 
tet er døren markeret med et H. 
Hvorfor mon den så står åben. Hvis 
eventyrerne undersøger gulvet, kan 
de se lette fodaftryk. 

9. Rum. 

Dette rum er tomt, bortset fra en 
dobbeltdør med endnu en afbildning 

af Bloodeiwedd. Husk, øjnene stirrer 
stadig. Døren kan umiddelbart skub- 
bes op. 

10. Cowabunga. 
Dette rum bliver skåret igennem af 
skakten. Der er vel fire til fem me- 
ter over [Fire til fem km. ned.Red]. 

  

   

  

  

      

  

  

På den anden side er der en dob- 
beltdør. 

11. Skatkammeret. 
Hvad der er specifikt af skatte i rum- 
met er op til den enkelte spilmester, 
men der er meget. Desværre for 
eventyrerne er der kastet en forban- 
delse på skatten. For hvert minut 
man opholder sig i rummet, skal 
man slå et RR(Andre systemer vil 
bruge et Afværgeslag) lvl. 10. Hvis 
man tre gange i træk ikke klarer 
dette bliver man besat af tanken om 
af denne skat en ens egen, og at alle 
de andre blot er ude på at stjæle 
den. Man vil, om nødvendigt med 
våben, forsvare sin ejendom. Fjernes 
vedkommende med magt fortager 
virkningen sig på nogle få minutter. 

Døren i rummet er låst (Svær). 
Nøglerne fra nøglebundet passer 
ikke i denne lås. 

12. Flugtvej. 
Dette er en flugtvej som munder ud 
lidt længere nede end der, hvor de 

brave eventyrere kom ind. Et blo- 
digt klimaks!! 

  

13. Bloodeiwedds sal. 
Som eventyrerne træder ind i den 
enorme sal, kan de i skæret fra der- 

es fakler se det enorme maleri i rum- 
met. Det portrætterer Bloodeiwedd, 

stående midi i en stor slagscene. 

Foran maleriet står en høj, slankt 
kvinde, med gnistrende øjne og kul- 
sort hår. Hun er klædt helt i sort. 
Med smalle læber siger hun : "Jeg er 
Ethildir mørkets sjæl. Hele mit liv 
har jeg søgt, og nu har jeg endelig 
fundet ham, der vil gøre en ende på 

al svaghed og magtesløshed i vor 
verden." 

Idet hun siger dette, øges hendes 
stemmes styrke, hvorefter hun 

vendt imod billedet råber "Bloodei- 
wedd". Hendes krop bryder ud i lys 
lue, og for øjnene af de forhåbentlig 
lamslåede eventyrere disintegrerer 
hendes krop i en skærende lys helve- 
desild. Røgen fra hendes krop synes 
at glide ind i billedet, hvorfra der nu 

kan høres en svag torden. Med et 
brag træder Bloodeiwedd himself, 
ud af Maleriet. Han store sorte 
fødder knuser de sidste askerester 
af den tidligere ypperstepræstinde. I 
et kort øjeblik, står han sort og glin- 
sende med sin kolossale økse, og be- 
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tragter rummet. Derefter omgives 

hans krop af flammer, og han udstø- 
der en dyb latter. Med tunge skridt, 
der gennemryster rummet, hæver 
han sin økse og begiver sig hen imod 

vores uheldige helte, En drabelig 
kamp. 

Bloodeiwedd, Dæmon. 

Merp/RM stats: lvl. 16 Hits. 225 At 
pl OB-1 125 th OB-2 - DB. 50 MM. 
20 Dobbelt skade. A Heat i 2 m. Ra- 
dius. Til A/D&D: Ac/Rk: -2/-3; 
HD/LpT: 15 LP: 100 Skade med 
økse 2d6+5 + afværgeslag imod var- 
meskade eller 1T8 i ekstra skade fra 
flammerne, der omgiver Bloodei- 
wedds krop. Formularer: Darkness, 
Cause Fear, Wall of fire. 

Husk, at Bloodeiwedd er en meget 

stærk og grum dæmon. Bemærk at 

  

hans blotte tilstedeværelse er nok til 

at give skade. Lige efter kampen 

sker der ikke noget, men så begyn- 
der området at ryste. Bloodeiwedds 
legeme begynder at opløses i røg, og 
billedet på væggen begynder at for- 
svinde. Små sten begynder at drysse 
ned, væggene begynder at krakele- 
re. Tilslut er hele hulen ved at falde 
sammen. 

14. Rum. 
I rum 14 er der ingen ting, det er 
blot en forsinkelse for eventyrerne, 
hvis de skulle vælge at være så dum- 
me at spilde tid der. Nu følger så 
den obligatoriske kamp mod tiden 
hvor alle løber, og hopper (Over 
skakten!!) hvad remmer og rustning- 
er kan holde til. Den hemmelige flug- 

tudvej er styrtet sammen. Oven på 
jorden er det gamle tempel også ved 

Dansk Rollespils Forening 

at falde sammen, så når eventyrer- 
ne kommer herop med de frigjorte 
fanger, er der endnu mere panik. 
Men forhåbentlig har det været bes- 
været værd. 

I morgensolens første stråler er tem- 
plet faldet sammen, alle overlevende 

lejesoldater og præster flygtet og en 
gruppe eventyrere er dødtrætte. Epi- 
log. Hvad der skal foregå nu er op til 
spilmesteren. Ihvertfald vil de befrie- 

de fanger være dybt taknemmelige, 
især hvis de bliver hjulpet hjem. 
Dwaithohir vil kort efter ankomme 
og give sin tak og velvilje til de over- 
levende. Eventyrerne vil nu stå godt 
i området og vil sikkert opleve 
mangt og meget, når både ørnene 
afslører sjældne hemmeligheder og 
klanerne mangler lejesoldater. Men 
det er en anden historie. 

  

Dansk Rollespil Forening er organisationen for dig, 
der spiller Dungeons & Dragons, AD&D, Call of 

Cthulhu, Drager og Dæmoner, Shadowrun eller et 
andet rollespil. DRF er den eneste danske rollespil- 
sorganisation, der er en del af et internationalt samar- 
bejde gennem Role Playing Game Association 
(RPGA), som organiserer spillere overalt i verden, og 
som vi har tilsluttet os. 

Her i Danmark har vi medlemmer i hele landet, både 
enkeltmedlemmer og klubber. Hvert år arrangerer vi 
DRE-Con, en stor spilkongres, hvor det der muligt at 
spille Advanced Dungeons & Dragons (AD&D), Call 
of Cthulhu og andre rollespil. Vinderen af 
AD&D-turneringen får en rejse til en spilkongres i 
udlandet. 

Medlemmer af DRF får følgende fordele: - 12 numre 
årligt af Polyhedron, det internationale rollespils- ma- 

gasin - Stor rabat ved deltagelse på DRF-Con - 
DRF-Nyt med de sidste nyheder fra rollespilsverde- 
nen og meddelelser om foreningen. - En oversigt 
over klubber, aktiviteter og andre DRF-medlemmer i 

dit område. 

Der er 3 muligheder vi har at tilbyde: - Almindeligt 
medlemsskab af foreningen: 180 kr. - Medlemsskab 
+ Ravens Bluff supplementet: 200 kr. - Ravens Bluff 
50 kr. 

Afgiv din bestilling til DRF Bjelkes Allé 2A, 3.tv. 
2200 Kbh. N 

Nærmer oplysninger: Ring til Just 31 68 17 44 eller 
Lars 53 53 26 50 
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Jeger 
a jeg var tolv år købte jeg 
sammen med en kammerat 
mit første Dungeons & Dra- 

gons basie set. Det var dengang det 
stadig ikke var oversat, så vi brugte 
et halvt år på at lære os selv regler- 
ne. Så småt blev vi grebet af de mu- 
ligheder der lå i rollespillet. Vi var 
helte, nærmest uovervindelige i en 

fantasiverden, hvor alle muligheder 
stod åbne for eventyr og spænding. 
De næste par år fulgte med masser 

af mere spil. Expert, Companion og 
Master sets samt utallige moduler 
blev købt for vores sparsomme lom- 
mepenge. Over en weekend kunne 
vi spille fra tidlig morgen, til næs- 
ten morgen og videre, når vi da 
ikke lige spillede på min 64'er eller 
så video. I sommer, efterår og julefe- 
rier havde spilleriet ingen grænser. 

Imellemtiden fulgte mine forældre 
med bekymring, med over mine 
skuldre. I starten var de glade for 
min nye hobby, nu hvor jeg både 
lærte engelsk og kunne være 
sammen med andre unge, med no- 

get så hyggeligt som et spil. Lad os 
sige, at det gik over. Først spurgte 
de, om jeg ikke havde andet af tage 
mig til. Senere kom der egentlige 
forbud imod at bruge en sommerfe- 

rie indendørs for at spille. I perio- 
der oplevede jeg deciderede trusler 
om fjernelse af bøger m.m. men så 
holdt jeg bare en lavere spilleprofil i 
en tid. 

En tre, fire gange om året tog vi på 
pilgrimsrejse. Ind til hovedstaden 
for at besøge vores religiøse mekka, 
Fantask. Intet var bedre end at sup- 
plere sin samling med endnu et nyt 
tilbehør eller modul, og bagefter sid- 
de på en burgerbar og opslugt stude- 
re sit seneste fund. 

Det var tider. 

Er der nogen der kan genkende 
bare lidt af sig selv i dette. Nok en 

hel del af rollespils verdenen. No- 
gen i større, andre i mindre grad. 
Dog er det vel ikke nogen nyhed, for 
os indviede, at rollespil virkelig er 
en spændende hobby, som man kan 
bruge masser af tid, energi og pen- 

ge på. 

Hvad er der egentlig mere at sige 

om den sag ? Jeg mener, nogen bru- 
ger tre dage om ugen på sport, an- 
dre på spejdere. Nogen går til kor 
og andre igen roder med knallerter. 

Hvad er der så galt med at bruge 
tid på rollespil ? 

Nej vel, rollespil må da være en 
menneskeret. 

Alligevel er det ikke helt det sam- 
me at sige til sine forældre, "Nå jeg 
smutter lige ned og spiller Dunge- 
ons i aften" som det er at forklare, 
at man skal til fodbold. Ligeså er 
det også lidt svært, at forklare hvor- 
for man så gerne vil have lige netop 
denne regelbog til 400 kroner, frem- 

for en fiskestang. 

Omverdenen synes ikke rigtig at vil- 
le acceptere rollespil på lige fod 
med andre hobbyer. 

Måske er det for fantasikrævende, 
for avanceret og for mystisk. 

Eller også så er det bare sådan, 
som det er med de fleste hobbier, at 

man kan engagerer sig meget og 
længe. 

Hvorfor bliver der så alligevel set 
med undren på os i rollespilsverde- 
nen. Christine som skrev herind til 
SAGA affødte mange reaktioner. 
Nogen mente at hun havde ret, an- 

dre at hun bare var en dum og racis- 
tisk gås. Tjah, selv synes jeg nu at 
hun var inde på noget at det rigti- 
ge. Det faktum, at vi har valgt en 
så god hobby, at vi har lyst til at 
bruge rigtig meget tid på den, synes   
  

de 

Med andre ord 
er vi alle 
nørder, så 
lad os være 
stolte af det.
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en nørd 
jeg bare ikke (host,host) at der no- 
get galt i. 

Rent faktisk så tror jeg på, at man 
kan bruge rollespil til noget positivt 
og fremmende for en selv, langt 
mere end hvad man kan få ud af at 
sparke hinanden over benene eller 
synge salmer. I vores kolde og ofte 
ligegyldige samfund, bliver rollespil 
en måde, hvorpå alle slags mennes- 
ker kan mødes. Man snakker, gri- 
ner og gyser sammen, lærer derved 
andre mennesker at kende. Og sig 
selv. Men alt med måde, 

Nu hvor vi er nået så langt, kan vi 
ligeså godt sige ordet Nørd. For 
nørder det er ofte noget man stem- 
pler rollespillere som. Nogen bliver 
sure, andre er ligeglade. Men tænk 
så over hvor mange andre nørder 
der er i Danmark. Tænk på dem 

der altid snakker om fodbold, eller 
biograffilm, eller musik…og hvad 
med alle dem der ser lykkehjulet 
hver aften, er de måske ikke også 
nørder. Med andre ord er vi alle 
nørder. Så lad os dog være stolte af 
det. 

Og lad os samtidig kræve den re- 
spekt som vores hobby fortjener fra 
omverdenen, i samme åndedrag så 
også vise vores hobby lidt respekt. 

Rollespil bør spilles seriøst, men 
med distance. Alt med måde, som 

man siger. Det er vigtigt en gang 

imellem at stikke en finger i jorden 
og finde ud af hvad vej vinden blæ- 
ser. Ting som skole og uddannelse 
og arbejde, kan i perioder godt vir- 

ke uoverskuelige og rollespillet er 
nok den nemmeste og bedste måde 
hvorpå man kan glemme sig selv og 
sine egne problemer. Man spiller jo 
netop ikke sig selv. 

Selvfølgelig bør det ikke være 
sådan, at man får dårlig samvittig- 
hed af at smuglæse i en af sine læ- 

kre og dyre regelbøger, men man 
har god tid. Når man ser rundt i 
den danske rollespils verden, finder 
man ofte mange eksempler på voks- 
ne, som har spillet i snart mange 

år. Med andre ord, hvis man ikke 
lige har tid til at spille nu, så når 
man det nok en anden gang. Ven- 
ner, kærester og familien vil altid, i 

det lange løb, være vigtigere, 

Indrømmet, ikke alle gamle danske 

rollespillere er gode eksempler, 
men igen så kan man vende det om 
og sige, at det jo netop er et godt ek- 
sempel på, at man ikke skal overdri- 
ve det. 

Det er som eksemplet før, med fod- 

bold eller biografnørderne, tænk 
hvis det eneste man kan tale om er: 
"Sikke en helflugter mand!" eller 
"Og så sagde det BOOM, tju!". Folk 
begynder lynhurtigt at kede sig. 

"Ja, også min AC - den får en 

DEX-bonus på + 2, Fedt så er min 
THACO 12" 

Vi nørder har ikke noget at skam- 
me os over. Det er bare de andre 
der ikke vil acceptere, at vi er an- 

derledes. Racisme er der nok afi 
Danmark. 

Hvis du har noget at kommentere 
til dette, så skriv til Saga, og giv 
din mening til kende. Alle breve vil 
vi besvare. Det er vigtigt, at vi rol- 
lespillere forsøger at forme vores 

egen hobby, og det kunne man 
blandt andet gøre ved at starte en 
diskussion. Det skal være med ære 
i stemmen, at man overfor sine 
kammerater kan sige : 

"Jeg, en nørd"



  

Horror on the Orient 
Express 

En Call of Cthulhu 
eventyrpakke. 
Chaosium. 
205 sider + handouts, kort, 
NPC-kartotek m.m. 
Hvem har ikke drømt om at rejse 
tværs igennem Europa, med ver- 
dens måske mest berømte og luxu- 
riøse eksprestog ? 

Nu får din ynglings Call-karakter 
chancen for at rejse fra London til 

Konstantinopel (og muligvis tilbage 
igen) i selskab med millionærer, lu- 
xusludere, skuespillere, operasange- 
re, spioner og andre småkriminelle. 

Men pas på; en spiltest af modulet 
resulterede i 70% frafald af karakte- 
re, ved død såvel som ved dyb og 
uhelbredelig sindsyge !! 

Okay.. faktisk er det sådan at de fle- 
ste dramatiske begivenheder fo- 
regår AF toget, i de byer som rejsen 
går igennem. I kampagnen funge- 
rer toget mere som et Hvile - og - 

slappe - af - sted (sådan da!) imel- 
lem voldsomhederne. Men Orient 
Express giver også gode muligheder 
for at introducere kontak- 
ter/NPC'ere til nærværende og and- 
re kampagner og, åh ja, Nye Karak- 
terer… 

Orient Express er ikke kompliceret 
at indarbejde i ens egen kampagne, 
men det er meget kompakt og giver 
ikke meget plads til afstikkere. 

Tidsmæssig er modulet berammet 
til begyndelsen af 1923, men det 

kan, med noget arbejde, foregå fra 
1906 og frem til Anden Verdens- 
krig. Dog vil jeg personligt ikke an- 
befale at det foregår hverken før el- 
ler senere. 

Horror on the Orient Express er et 
såkaldt "Boxed-set" bestående af 4 
hæfter å ca. 50 sider samt et hæfte 
som indeholder de mest nødvendige 
handouts (og et par helt overflødi- 
ge), NPC-kort (en virkelig god idé), 

  

Anmeldelser 
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kort og floorplans over Orienteks- 

pressen samt et par mere eller min- 

dre unødvendige småting. 

Forøvrigt, så ideen med et 
"Boxed-set" er ikke tosset, det er 
bare en skam at Chaosium ikke sy- 
nes at en "Luxury Campaign" fortje- 
ner en "Luxury Box". 

Af de fire hæfter, er det første en 
gennemgang af Simplon-Orient eks- 
pressens historie og virke, samt af 
kampagnen og dens baggrundshisto- 
rie. De resterende 3 Hæfter indehol- 
der 12, hovedsageligt, seriøse scena- 
rier, som tilsammen udgør en, efter 

min mening, lidt umotiveret kam- 
pagne… Misforstå mig ret, når først 
"toget kører" giver tingene sig selv, 
men det virker som perler på en 
snor. Uoriginalt starter historien 

  

    
        

ven der har et 
problem." 

Jeg har ikke for vane at afsløre de 
ting jeg anmelder, men jeg vil her 
gøre en undtagelse. 

Man kan sige både godt og skidt om 
Horror on the orient express, men 
en episode havde nær fået mig til at 
tisse i bukserne af grin; Forestil dig 
et eksprestog for fuld damp, gen- 
nem en etværelses lejlighed, PÅ AN- 
DEN SAL! TOON?, nej slet ikke, 
for det pågældende scenarie er skre- 
vet med fantasi og elegance og la- 
der bestemt ikke tvivl om sit 
formål. At skræmme karaktererne 
(og spillerne) fra vid og sans. 

Folkene bag Orient express, og dem 
er der en del af, tæller flere gamle 
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kendinge, Penepole Love og Mark 
Morrison, hvis arbejder vi bl. a. kun- 
ne nyde i "Terror Australis" og L.N 
Isinwyll fra bl.a. "Dark Designs" og 
"Fatal Experiments”". På illustra- 
tionssiden kan man nyde arbejder af 
Lee Gibons, Earl Geier og Carol 
Triplett-Smith. Derudover har også 
Richard Watts, Chritian Lehmann 

og Geoff Gillian deltaget i projektet. 
Sidstnævnte er samtidig initiativta- 
geren til kampagnen. 

Dark Sun Boxed Set 

AD&D kampagne verden 
af Troy Denning & Timothy B. 
Brown. 
TSR 
Pris 228,00 kr. 
I sandhed er dette en anderledes ver- 
den. Engang var det en frodig og pa- 
radisagtig verden, hvor mentale 
kræfter og troldmændskongerne re- 
gerede side om side. Men verdenen 
ændrede sig. Ørkenen bredte sig, 
vandet forsvandt, minerne blev 

udtømt, og magien begyndte at 
påvirke omgivelserne i så stor grad, 
at jorden på det nærmeste blev vold- 
taget. Nu er enhver sig selv nær- 
mest, og troldmændskongerne tæn- 
ker ikke længere på samarbejde. Dit 
næste trin kan blive din sidste fejlta- 
gelse. 

Dette er en del af den baggrund 

TSR's nyeste kampagne verden byg- 
ger på. Det er selvfølgeligt begræn- 
set hvad man kan nå at få med i en 
anmeldelse som denne, men den 
kommer forhåbentlig rundt om det 
meste. 

Indholdet 
En ting må man sige om dette pro- 
dukt, man får meget for pengene, 
rent kvantitativt. Men det er tvivl- 
somt om alle også bliver tilfredse 
rent kvalitativt. Men mere om det 
senere. 

Først til det fysiske indhold af kas- 
sen: Den indeholder en regelbog på 
96 sider, en bog om verdenen på 96 
sider, en introduktionsnovelle på 16 
sider, to "flip"-bøger på 24 sider, to 

Alt i alt så synes jeg godt om indhol- 
det af Horror on the Orient Express, 
men, for der er et stort men, ved 

sammenligning af priser så mener 
jeg at Modulet er alt for dyrt. Hvis 
prisen er dobbelt så høj som ellers 
må kvaliteten også være det, og det 
er den ikke, specielt ikke sammenlig- 
net med hvad der ellers er på marke- 
det af produkter. På min personlige 
skala fra 1 til 10 Phobier vil jeg alli- 
gevel give Orient express 7 (Mask of 

      
kort i Al (8%A4) størrelse, en plakat 
i Al størrelse og et rettelsesark til 
The Complete Psionic's Handbook. 

Regelbogen 
Regelbogen var den første jeg kaste- 
de mig over, men det var også mit 
første fejltrin. Den beskriver alle de 
specielle regler man har brug for på 
Athas (Dark Sun verdenen). 

Nyarlathotep fik 9). 

YA YA YOG-SOTHOTH NEBLOD 
SIN 

Anmeldt af Henrik Bisgaard 

Ability Scores for normale karakte- 
rer rulles med 4D4+4, hvilket giver 
et gennemsnit på ikke mindre end 
14, og et maksimum på 20, men der 
forklares også at det er fordi Athas 
er en farlig verden, og at alle racer 
derfor har udviklet sig ud over det 
normale. Derudover kan en race få 
så meget som +4 på styrke, og de 
andre racer får +2 på mindst en abi- 
lity. Det virker suspekt, men det bli- 
ver værre endnu. 
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Nogle af racerne virker meget be- 
kendte, men de er alle 'sammen blev- " 
et en smule sejere. De har alle fået 
nogle nye specielle evner, som pas- 
ser bedre til Dark Sun. Derudover 
kan de også stige væsentligt højere i 
alle klasserne, end de kan i en stan- 
dard AD&D verden, blandt andet er 
der ingen racer der har nogle be- 
grænsninger som Psionicist. Her er 
der også beskrivelser af helt unikke 
racer, som half-giants, half-dwarfs 

og thri-kreen. Der er dog også gode 
ting at hente i dette afsnit, der er 
blandt andet nogle rigtigt gode råd 
om hvordan man kan (eller bør) rol- 
lespille den enkelte race. 

Klasserne er også blevet revideret, 
så de passer bedre ind i Dark Sun. 
De to klasser der stadig er tættest 
på deres originaler er krigeren og ty- 
ven. Paladins findes desuden ikke 
på Athas, så hvis du plejer at spille 
dem, må du finde et andet alterna- 
tiv. Men dem er der også nok af. Der 
er blandt andet kommet en gladia- 
tor, der på det nærmeste gør krige- 
ren overflødig, da han kan alt hvad 
krigeren kan og lidt til. Troldmænd 
er blevet delt op i to grupper, defi- 
lers der ødelægger jorden omkring 
dem når de bruger magi, til gengæld 
stiger de hurtigere end normalt 
(skal bruge færre xp), og preservers 
der ikke ødelægger jorden men til 
gengæld ikke stiger så hurtigt (skal 
bruge flere xp). Clerics er blevet 
præster der tilbeder et element i ste- 
det for en gud. Der findes ingen rigti- 
ge guder i Dark Sun, og derfor er det 
elementerne der styrer verdens 
gang. Templars er de eneste præster 
der tilbeder andre væsener. De tilbe- 
der den by-konge der regere i deres 
by, de virker så som en slags (kor- 
rTupt) politi for ham, de slår ned med 
hård hånd på alt og alle. Barden er 
blevet ikke så lidt af en snigmorder. 
Han har mistet sine magiske evner, 
men kan i stedet bruge gift, og det 
forventes at han gør det! 

Desuden starter alle PC's på 3. ni- 
veau, igen med begrundelse i at At- 
has er en farlig verden. Samme 
grund bruger man også til at indføre 
et character tree. Dette betyder at 
hver spiller skal lave 4 (fire) charac- 
ters inden man begynder at spille. 
Tre af disse skal være inaktive, me- 
dens den sidste skal være den akti- 

ve. Inden hvert eventyr, og nogle 
gange midt i et eventyr, skal man så 
vælge hvilken character man vil 
have som den aktive. Den aktive får 
normal erfaring, og hver gang han 
stiger et niveau, kan spilleren vælge 
hvilken af hans inaktive character 
der også stiger. Det har så den for- 
del at man aldrig skal starte med en 
helt ny character, hvis en aktive cha- 
racter dør, man begynder bare at 
bruge en af de inaktive. Der lyder 
meget suspekt og det er det også, 
men ideen er god nok. Deres forkla- 
ring om at disse characters kender 
hinanden og at de arbejder mod sam- 
me mål, lyder fornuftigt. Men hvor- 
for disse characters så i løbet af hele 
deres liv aldrig vil møde hinanden, 
går over min forstand! 

Derudover er bogen fyldt med nye 
proficiencies, nye spells, ændrede 
spells og en masse andre standard 
regler som blot er finpudsede så de 
passer bedre ind i Dark Sun. Den 
sidste store ændring er at alle spil- 
lerne kun starter med tre gange der- 
es normale beholdning af penge, 
men i cp i stedet for gp som på and- 
re verdener. Udstyr der indeholder 
metal koster det samme som på and- 

re AD&D verdener, medens udstyr 

uden metal kun koster 1% af det nor- 
male. Det svarer alt i alt til at metal 
genstande koster 100 gange så me- 
get på Athas, som de koster i andre 
verdener. En ændring der betyder 
en hel del. Selvfølgelig kan man 
købe våben og rustninger af andre 
materialer, men kvaliteten og hold- 
barheden er også derefter. 

Men hvad mente jeg så med at det 
var en fejltagelse at læse regelbogen 
først? Jo, det ser ved første øjekast 

ud til at alle PC's er blevet enormt 
seje. De har højere ability scores, fle- 
re specielle evner, og er fri for at gen- 
nemspille 1. og 2. niveau, hvor det 
hurtigt kan gå galt. Men hvad med 
alle de andre? De er jo også blevet 
stærkere, klogere, smukkere, og lige 
så meget sejere. Så er det ikke bare 

et spørgsmål om at det hele er blev- 
et sejt på papiret, men ikke har no- 
gen betydning i virkeligheden? Mit 
gode råd er, at man bør læse ver- 
densbogen før man går igang med re- 
gelbogen, på den måde kommer den 
til at virke mindre suspekt. 

Verdensbogen 
Verdensbogen ("The Wanderer's 
Journal") er til gengæld en ren per- 
le. Den gennemgår Athas på kryds 
og tværs. Alt hvad du har brug for 
at vide står i denne bog (næsten alt). 
Hvad enten det drejer sig om geogra- 
fi, sociologi eller monstre så kan du 
finde det her. Da den samtidig er 
skrevet som var den skrevet af "The 
Wanderer" kan den man altid lave 
om på noget, da han jo sagtens kan 
have taget fejl. Man kan også lade 
sine PC'er finde den, da den jo ikke 
indeholder de endegyldige sandhed. 

Og efter at have gennemlæst denne 

bog, opdager man at nogle af de sus- 
pekte regler, der omtales i regelbo- 
gen alligevel ikke er så suspekte. En- 
ten er de en nødvendighed, som for 

eksempel revideringen af nogle af 
formularene, en videreudvikling af 
materiale der ikke er så vigtigt i 

andre AD&D verdener, dehydration 
og våben af alternative materialer, 
eller simpelthen regler der blot defi- 
nere nogle af de unikke ting der fo- 
regår i Dark Sun. Men der er stadig 
nogle af reglerne der virker suspek- 
te, og som jeg ikke kan finde noget 
forsvar for, for eksempel reglen om 

at alle starter på 3. nivaeu. I min 
normale kampagne et det som regel 
på 1. og 2. niveau at karakterene 
møder hinanden, er nød til at samar- 
bejde og generelt opbygger deres per- 
sonlighed. Ved at starte på 3. ni- 
veau, er man udover det stadie hvor 
man praktisk taget ikke kan ret me- 
get, og de fleste kan klare sig nogen- 
lunde, uden at være afhængige af 
hinanden. En ting som jeg synes 
man kommer til at mangle i Dark 
Sun. 

Introduktionsnovellen 
For alle dem der har lyst til at se 
nærmere på Dark Sun, men ikke 
ønsker at investere i sættet, efter at 
have læst denne anmeldelse, kan jeg 
kun foreslå at de køber Dragon 
4173. Der har de nemlig mulighed 
for at læse den introduktionsnovelle 
der også følger med i sættet. "A Litt- 
le Knowledge" af Jerry Oltion giver 
en god beskrivelse af hvordan livet 
er på Athas. Og den tjener samtidig 
som en introduktion til det 
introduktions- eventyr der følger 
med i sættet. Efter at have gennem- 
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læst den, får man rigtig lyst til at 
spille i Dark Sun verdenen. 

Introduktions-eventyret 

Introduktions-eventyret består af de 
to "flip"-bøger. Der er en bog til spil- 
lerne og en til GM'en. Men de virker 
ikke rigtigt efter hensigten. Det er 
meningen at man kan stille dem lod- 
ret op foran sig når man spiller. 
Men mange af billederne i spillernes 
bog, er trykt på tværs, så man skal 
alligevel sidde og bladre og dreje i bo- 
gen efterhånden som eventyret ud- 

vikler sig. Gamemasterens bog er op- 
delt med en encounter på hver side, 
dette virker til gengæld. Hver enco- 
unter er organiseret så den er nem 
at overskue og let at gå til. Men igen 
er man nød til at dreje bogen hele ti- 
den, da der både er trykt på forsiden 
og bagsiden af hver side. Hvis dette 
skulle have virket efter hensigten, 
skulle der kun være trykt på den 
ene side, så man kunne lade bogen 
stå på bordet uden at spillerne kun- 
ne se den del af teksten man endnu 
ikke havde brugt. Spillernes bog vil- 
le også have gjort sig bedre som løse 
sider, som man derefter kunne dele 
ud når der blev brug for dem. Ideen 
med disse "flip"-bøger er altså god 
nok, men den ser ikke ud til at være 
afprøvet i virkeligheden. Desværre 
mumler TSR noget om at det er et 
helt nyt koncept, og vi kan jo kun 
frygte at de vil bruge det igen. 

Kortene 
Kortene der medfølger, dækker den 
del af Athas der er udførligst beskre- 
vet i "The Wanderer's Journal". Der 
er et kort over Tyr- Regionen. På 
den ene side er kortet trykt i farver, 
og på den anden side er det trykt 
uden farver, men med 
hex-inddelinger. Kortet er rimeligt 
detaljeret, men ikke mere end at 

man sagtens kan smide en landsby 
ind hvor man har brug for det. Det 
andet kort er over "The City of Tyr". 
En by der ser ud til at kunne være 
hjemsted for alle slags mennesker 
(og andre racer), og en mulighed for 
mange spændende eventyr. Også 
dette kort er rimeligt detaljeret, selv- 
om ikke alle steder er lige godt uddy- 
bet. 

Plakaten er flot og forestiller forsi- 
derne af de to bøger (regelbogen og 
"The Wanderer's Journal"). Den vil 
helt sikkert være med til at skabe 
den rette stemning, hvis den hæn- 

ger i det lokale hvor man spiller. 

Psionic's rettelser? 
Og sidst men ikke mindst er der ret- 
telsesarket til The Complete Psio- 
nic's Handbook. Det er selvfølgeligt 
meget rart at få at vide at TSR også 
kan lave fejl, men det er nu ikke der- 

for det medfølger. Der er ganske en- 
kelt af den grund at man skal være i 
besiddelse af ovennævnte bog for at 
kunne bruge Dark Sun ordentligt. 
Alle PC'ere vil mindst være wild ta- 

lents, og da der også er en hel del 
monstre der kan psionics er den 
nødvendig. Heldigvis har TSR da 
skrevet dette på bagsiden af æsken, 
så man er advaret inden man køber 
sættet. Selvfølgelig vil det kunne 
spilles uden at man bruger psionics, 
men man vil miste noget at den spe- 
cielle atmosfære der er i Dark Sun. 
Og lad dig nu ikke skræmme hvis 
du kun kender til psionics- systemet 
fra lst Ed. AD&D. Anden udgaven 
er blevet revideret på det kraftigste. 
Mange af de mærkeligheder der var, 
er blevet fjernet og ændret, der er 
blevet langt bedre end det var før. 

Konklusion 
Men hvis jeg skal komme med en 

konklusion, må det nok være, at du 
bør undersøge, om du virkelig er in- 
teresseret i, at spille i en verden, der 
er så anderledes som Dark Sun er. 
Mit andet råd er at læse regelbogen, 
for derefter at revidere den kraftigt. 
Man kan sagtens komme frem til no- 
get der er spilbart uden at det bliver 
lutter super- characters man spiller. 
Resten af verdenen er dog så spænd- 
ende og anderledes, at jeg godt me- 
ner at den kan have sin berettigelse. 

I sandhed er dette en anderledes ver- 
den. 

Anmeldt af Lars Wagner Hansen 

Return to Dunwich 

Call of Cthulhu supplement. 
Chaosium. 
Pris 228,00 kr. 
Return to Dunwich er ikke en kam- 
pagne! Det indeholder et introduk- 
tionsscenarie, der starter hvor H.P. 
Lovecraft's historie The Dunwich 
Horror sluttede. Det er absolut ikke 
et handicap for spillerne at have 

læst den historie, for spilmesteren 
er det næsten nødvendigt. Resten af 
bogen er en grundbog over Dunwich. 

Indeholdt i materialet er personbes- 
krivelser over stort set hele befolk- 
ningen og hvor de bor. Nogle af bebo- 

erne kan endda være spillerne til 
hjælp! Andre vil i højere grad tjene 
spilmesterens formål. Der er rigeligt 
med personer til at der kan udvikles 
egne scenarier på baggrund af det 

beskrevne materiale. Stedbeskrivel- 
serne i bogen er illustreret på let 
overskuelige kort, inddelt i sektorer. 
På disse kort er de enkelte bygnin- 
ger mærket med et nummer, der re- 

fereres til i personbeskrivelserne, 

såvel som i de øvrige afsnit i bogen. 

Bagerst i bogen er der et stort, udfol- 
deligt kort (uden de kommentarer 
og noter, der står på spilmesterens 
kort), som kan udleveres til spiller- 
ne. Det er veludført og muliggør at 
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spillerne bedre kan overskue denne + 
charmerende egn, uden at afsløre 
for meget. 

Der er også et afsnit der beskæftiger” 
sig med de mørke hemmeligheder, 
der findes i Dunwich. Dette kapitel 
beskriver også lidt hidtil ukendt "lo- 
kalhistorie”, om en tid for længe si- 
den. Kapitlet indeholder også en 
række nye spells, som mesteren 
med fornøjelse kan benytte mod sine 

spillere! Her beskrives også de loka- 
les specielle syn på religion. 

Bagerst befinder sig sågar et appen- 
diks om de lokale rygter, myter og 
gåder i Dunwich. En storslået afslut- 
ning, der vil få The Dunwich Horror 
til at tage sig ud som en Walt Dis- 
ney film. Der er adskillige ting i ka- 
pitlet, som spillerne sagtens kan ud- 
forske undervejs, men den endelige 
rædsel bør vente til allersidst. 

Alt i alt er det en kraftig, lille pakke 
for en spilmester, der godt kan lide 
selv at sætte scenarier sammen. Der 
er masser af inspiration i Return to 

Dunwich, omend jeg selv godt kunne 
have tænkt mig at appendikset med 
rygter osv. havde været lidt mere ud- 
dybet. Det bør tjene som inspiration 
til mesteren og er godt til dette 
brug. Man kan i scenarie på scena- 
rie slå spilpersonerne ihjel, drive 
dem ud i sindssyge, begge dele, eller 
noget helt fjerde. 

Anmeldt af Lars Evald Jensen 

Giv en gave - og få selv én 

Du har nu chancen for at få en vær- 
difuld spilgave ved at finde en ny 
Saga abonnent. Eller med andre 
ord: Give et abonnement som gave 
og få selv en gave. Giv andre mulig- 
heden for hele tiden at vide, hvad 

der foregår i den danske spilverden 
og læse spændende eventyr, dybde- 

gående anmeldelser eller nye regler 
til deres yndlingsspil. Et abonne- 
ment koster 110 kr. for 6 numre el- 
ler 200 kr. for 12 numre. Skaffer du 
en abonnent, der tegner sig for 6 
numre får du et Dungeon eller Whi- 
te Dwarf. Skaffer du derimod en 
abonnent, der tegner sig for 12 num- 
re, kan du vælge mellem følgende så 
længe lager haves: 

Gave A. Ral Partha eller Citadel fi- 
gurpakke. Indeholder mindst 3 fan- 
tasy miniaturefigurer. 

Gave B. Shadowrun: Shadowrun- 
ners figursæt Et sæt med 10 figurer, 
der er typiske shadowrunners, bl.a. 
street samurai, elven decker, sha- 

man og ork mercenary m.m. 

Gave C. Shadowrun: The Corporate 
Sector figursæt 10 figurer fra Corpo- 
rate Sector, bl.a. company man og el- 

ven security guard. 

Gave D. To numre af Dungeon Ad- 
ventures I hvert nummer er der 5 
D&D eller AD&D eventyr. Du kan 
vælge mellem nr. 24 (m. bl.a. eventy- 
ret "In The Dread of Night"; D&D 
lvl. 1-3), 27 ("Juggernaut"; AD&D 
lvl. 4-7), 28 ("Manden's Meathooks"; 
D&D Ivl. 4-6), 29 ("Mightier than 
the Sword"; AD&D lvl. 1-4), og 30 
("And A Dozen Eggs", ADE&D Ivl. 
1-3). 

Gave E. To numre af White Dwarf I 
hvert nummer er der nye regler el- 

ler udvidelser til forskellige Games 
Workshop spil. Du kan vælge 
mellem nr. 129 (Fokus på Space Ma- 
rines), 130 (Warhammer Battle kort- 
spil), 133 (Genestealer Invasion), 
136 (Warhammer Battle spørgsmål 
og svar), 135 (Warhammer 40.000: 
Nye Vehicle Point Values), 138 (Spa- 
ce Hulk: Necromunda kampagne). 

Gave F. Torg: The Destiny Map Mo- 
dul med Gamemaster Screen. 

Gave H. "Drachenfels" - en roman i 
Warhammer Fantasy universet, 
hvor heltene oplever Fortress of 
Drachenfels, en borg der er ældre 
end Imperiet selv. 

Gave I. "Red Thirst" - en bog med 
seks blodige historier i Warhammer 

Fantasy universet. 

Sådan gør du: 1) Gå op på posthuset 
og indbetal 200 eller 110 kr. på giro- 
konto nr. 5 97 07 33. 

2) Skriv under "Eventuelle meddelel- 
ser vedrørende betalingen" hvilket 
nummer du vil starte med (f.eks. 
nr.12) og tre prioriteter på hvilken 
gave du kunne tænke dig, f.eks.: 1. 
Gave H,; 2. Gave B; 3. Gave A. Er det 

kun et abonnement på 6 numre, så 
bare skriv "Dungeon" eller "White 
Dwarf". Skriv også her navn og ad- 
dresse på den, der skal have gaven. 
Husk at bagsiden også kan benyttes 
(dog ikke bagsiden af kvitteringen, 
naturligvis). 

3) Skriv under "Modtager": SAGA; 
Ermelundsvej 92D; 2820 Gentofte. 

4) Endelig skrives den nye abon- 
nents navn og adresse under "Indbe- 
taler". 

TILBUDDET GÆLDER TIL 1. 
MARTS 1992! 
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AD&D - SHADOW RUN - VAMPIRE - BATTLE TECH - ARS MAGICA - 
SPACE HULK - DUNGEONS & DRAGONS - ROLEMASTER - TOON - 

MIDDLE EARTH - PARANOIA - STAR WARS - GURPS - 
SPACE MASTER - BLOOD BOWL - T-SHIRT - SPACE MARINE - 
HEROQUEST (ADV.) - WARHAMMER - SPACE 1889 - 2300 AD - 

MEGATRAVELLER - CHILL - TWILIGHT:2000 - DARK CONSPIRACY.. 

B.O. Bøger Bog&idé gør klar til julen med 

STÆRKE SPIL-TILBUD 
Øg ul Space Hulk Blood Bowl 
          

Eksplosivt rumspil Blodig blanding af fantasy 
mellem Terminators og amerikansk fodbold. 
og de frygtindgydende Rendyrket 

Aliens ULTRA -VOLD! 

       

  

Blisterpakker fra Citadel. 

Axis & Allies y Milton Bradleys kul spil 349- Å ) ; 1995 4995 
over 2. Verdenskrig. 

i 

BO. Bøger NE 59% 69% 
HO Lyngby Storcenter 54. 2800 Lyngby Tlf. 45 87 04 45 
HO Rødovre Centrum 116 2610 Rødovre Tlf. 31 41 04 85 
HO Rådhustorvet 7100 Vejle Tlf. 75 82 04 85 
EO Kongensgade 33 6700 Esbjerg Tlf. 75121177 
HO Vestergade 59-61 5100 Odense C Tlf. 66 11 40 33 
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