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6. His Masters Voice 

Af Martin Stachowski Winther 

Ansvarshavende redaktør i 
En artikel om stemmens og lydeffekternes 

Kasper Thing Mortensen brug i rollespil, hvordan de bør bruges og 

Tlf. 31 83 66 83 hvorledes de kan forbedre det. 

Redaktion 

Niehe les Demi dotE 8. SAGA's Blood Bowl 
Mikkel Kolbak Sørensen Liga 

SAGA starter nu en landsdækkende Liga 

Christian Peter Koch Sørensen 

Martin Stachowski Winther 

Forside hvor alle kan deltage. Læs her om regler og 

Klaus Kolbak definitionerne for at være med. 

Layout og DTP 

10. Blood Bowl Regler 

Af Lars Wagner Hansen 

Signe Dahl-Madsen 

Regeludvidelse til Blood Bowl omfattende 

bl.a. nye detaljer om kæmper, kentaurer, 

troglodytes, bolde og magi. 
— Abonnement: 200 kr. for 12 numre og 

110 kr. for 6 numre. 

Abonnement tegnes ved indbetaling af 
beløbet til SAGAs giro. 13. Brevkassen 

i 

Gamle numre: Fafner Tidende (5 kr.), 
| KAOS (10 kr.) og SAGA (20 kr.) kan be- 

"stilles ved indbetaling af beløbet på SA- 
 GAs giro. 

Svar på SAGA 15s debatoplæg om druk, 

spørgsmål og svar, samt den helt nye 

opslagstavle, hvor der kan byttes, købes og 

i sælges. 
SAGASs adresse og giro: Spiltidsskriftet 
SAGA, Ermelundsvej 92D, 2820 Gentof- 
te på giro 5970733.
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Temaanmeldelse af det nye 

rollespilssystem fra White Wolf, hvor man 

som disse mørkets skabninger kæmper 

desperat om magt og overlevelse. 

22. Skygger fra 
fortiden 

Af Matias Stuven 

Et dramatisk Shadowrun scenarie om 

glemte brudte løfter og gammelt had. 

Runnernes fix'er er forsvundet ogi 

eftersøgningen på hende, løber de indien 

af fix'erens gamle "venner", som efter syv 

års fangenskab har forberedt en frygtelig 

hævn. 

34. Dansk Spil Design 

Af Malik Hyltoft 

Malik Hyltoft fortæller her om grundlaget 

for projektet DSD, som bl.a. stod bag 

udgivelsen af rollespillet Viking. 

37. Spilverdenen 

Omtale af Games Weekend 92, optakt til 

Viking Con, DRF-Con og horrortræffet 

Necronomi-Con. 

40. Anmeldelser 

Tharkold v. Christian P.K. Sørensen 

Road to Urik v. Martin S. Winther 
Fighter's Challenge v. Kasper Mortensen 

Leder 
Der har længe været en modvilje, i rolle- 
spilsverdenen, mod at folk tjener penge 
på det, og i det hele taget mod at kom- 
mercielle interesser bliver indblandet. 

Det skyldes vel dels, at der blandt mange 
spillere er en følelse af at alle er "lige go- 
de", så det er "uretfærdigt, at han tjener 
penge på det, mens jeg ikke gør". Samti- 
dig er der en frygt for at kommercielle in- 
teresser, som f.eks. firmaer vil ind og 
styre det hele. Men det har de jo slet ik- 
ke tid til. 

Jeg tror det vil være godt for spilverde- 
nen at komme ud over denne holdning. 
Når det gælder foreningsarbejde el. lign., 
er det selvfølgelig klart at der ikke kan 
uddeles penge i større stil. Hvis f.eks. al- 
le, der leverede arbejdskraft til en con 
skulle have penge for det, ville det hur- 
tigt blive en dyr fornøjelse. Men er der 
noget galt i at få en sponsor til at levere 
en præmie, eller på anden måde støtte 
den arrangerende forening? Det mener 
jeg ikke. 

Folkene bag Dansk Spil-Design (DSD), 
— skaberne af Viking, er blandt dem, der 

har prøvet at tjene penge på rolle- og 
" brætspil. Malik Hyltoft fra DSD har ud- 

trykt det meget godt. Han har sagt, at 

hvis ikke der var nogen, der forsøgte at 
tjene penge på rollespil, så ville spilverde- 
nen udvikle sig langsommere. For hvis 
man vil tjene penge på det, er man nødt 
til at levere noget der ikke bare er godt, 
men rigtig godt. Derfor vil der ske en me- 
re spændende udvikling, når nogen forsø- 
ger at tage springet til professionalisme. 

Afsluttende skal det måske siges, at in- 
gen af dem jeg har talt med, har fået ba- 
re noget der ligner en rimelig timeløn for 
deres arbejde. Vi selv i SAGA får kun 
lidt mere end til at dække omkostninger- 
ne. Der er altså ingen, der er blevet rige 
af det endnu i Danmark. Endnu en 
grund til at lægge mistænksomheden på 
hylden. 

Kane I Alan  
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Sword and Shield 
D&D modul 
Pris 79,50 kr. 
Har du nogensinde haft lyst til at 
spille dit nye rollespilsscenarie, men 
ikke været istand til at samle spillere 
nok? Løsningen er nu kommet med 
det første en-mod-en modul til det 
nye D&D. I dette scenarie drager en 
spiller ud for at besejre den Sorte Rid- 
der og hans følgesvende. "Sword and 
Shield" er beregnet til at tage spille- 
ren fra 1. niveau til 2. el. 3. niveau. 
Som ekstra tilbehør er der farvekort 
og papfigurer. 

The Milenian Empire 
Hollow World supplement 

Pris 128,00 kr. 
Rejs gennem det Milenianske imperi- 
um, som i den gamle græske saga om 
Ulysses” odyssé, og oplev dets fantas- 
tiske templer, skrækkelige monstrer 
og farverige befolkning. Dette Gazet- 
teeragtige, %-siders supplement be- 
skriver det Milenianske riges 

geografi og kultur. Indkluderet er og- 
så en række korte eventyr som kan 
forbindes med "Wrath of the Immor- 
tals" og "The Milenian Scepter" (sidst- 
nævte forventes at udkomme 

omkring december 92). 

Thoughis of Darkness 
Ravenloft modul 
Pris 110,00 kr. 
Eventyrerne finder et gammelt reli- 
kvie men opdager snart at de ikke er 
de eneste der finder det interessant. 
En gruppe onde Mind Flayers ønsker 
at besidde relikviet og er villige til at 
gøre alt for at få det. Problemet er 

Nyheder 
imidlertid, at det har utrolige kræf- 
ter som ingen af parterne kan styre. 

Great Glacier 
Forgotten Realms supplement 
Pris 128,00 kr. 
Den store glacier blev skabt ved 
hjælp af ældgammel og fantastisk 

kraftful magi. I landets store snedæk- 
kede masser kæmper mennesker og 
dyr for at overleve. Her kan du læse 
alt om indbyggerne der lever i områ- 
det omkring "the Great Glacier". Sup- 

plementet leverer al den nødvendige 
baggrundsviden om et eskimobaseret 
samfund, som aldrig før er udforsket 
i Forgotten Realms. 

  

  
Dungeons of Mystery 

AD&D 3-D supplement 
Pris 210,00 kr. 
Denne box er en samling af forskelli- 
ge 3-D byggeelementer. "Dungeons of 
Mystery" har det samme koncept 
som "Cities of Mystery", men omgivel- 
serne er undergrunden (som kloaker, 
en snavset grotte eller f.eks. den gode 
gamle dungeon). Spillerne samler 
selv deres egne rum, vindeltrapper, 
porthvælvinger og korridorer, og bru- 

ger dem til at skabe sceneriet hvor 
eventyrene foregår. 

  

vw WEST u 
END 

GAMES 
Planets of the Galaxy Vol.2 
Star Wars supplement 
Pris 148,00 kr. 
Dette 80 siders supplement omhand- 
ler 8 nye planeter som spillederen og 
eventyrerne sammen kan udforske. 
Kæmp mod Imperiet på Algara eller 
mød den bizarre Ee på Atraken. Blot- 
læg hemmeligheden bag Ergeshui's 
underlige teknologi eller undersøg 
diamantminerne på Gacerian og Kor- 
bin's mørke gader. Om du besø ger 
Fyodos' flyvende væsner eller drager 
ind i den mystiske dal på Umbra, så 
vil Planets of the Galaxy Vol. 2 brin- 
ge dig til steder du aldrig har været 

FASn 
On     CORPØORÅAT 

Shadowrun 2nd Edition 

Shadowrun grundbog 
Pris 348,00 kr. / 288,00 kr. 
Her er den så, den nye udgave af re- 

gelbogen til Shadowrun. Bogen er ble- 
vet gennemarbejdet så den er lettere 
at forstå og ændret på en sådan må- 
de, at den nemmere kan bruges til op- 
slag. En separat sektion af 
grundbogen er tilegnet opdateringen 
af eksisterende supplementer, så dis- 

se kan bruges med de nye regler. Det 
betyder at spillere ikke behøver at ud- 
skifte størstedelen af deres bøger. De 
eneste supplementer der ikke er op- 
dateret i Znd Ed. er The Grimoire og 
GM Screen. Der kommer både en 
hardback (i begrænset oplag) og en 
softcover udgave af Shadowrun (først- 
nævte pris herover er hardback). 

——— KER FE—————————



  

  

  

LE. 
Alchemy Companion 
Rolemaster supplement 

Pris 210,00 kr. 
Dette er noget for alle som er interes- 
serede i kraftfulde ting og dem som 

fabrikerer dem. Blandt denne bogs 
208 sider kan man bl.a. finde nye 
ting og baggrundsinformationer til at 
detaljere Alkymisten i Rolemastersys- 
temet. Der er nye professioner der il- 

lustrerer variationen af Alkymister i 
forskellige kulturer, samt nye færdig- 

heder, over 70 nye formularlister og 
meget mere. 

  

Werewolf: The Apocalypse 
Werewolf grundbog 
Pris 228,00 kr. 
Serien af storytellerrollespil, der star- 

tede med Vampire, fortsættes nu 

med det længe ventede Werewolf. I 
dette nye spil, som er mere kampo- 
rienteret end Vampire, er spillerne 
Garou, kraftfulde men døende forsva- 
rere af en udplyndret verden. De 

kæmper på naturens side i den despe- 
rate strid mod et ondt væsen de kun 
kender som "the Wyrm". Denne hæs- 
lige skabning er kommet til jorden 

for besidde dødelige med svag viljes- 
tyrke og dyr med fordærvet ånd. The 
Wyrms mål er naturens destruktion 
og de eneste der har muligheden for 
at forhindre dette er Garou. De to 
grupper har udkæmpet deres hemme- 
lige krig i årtusinder, men nu har the 
Wyrm opnået ny styrke. Den vil ud- 
slette sine fjender en gang for alle. 
This is the age of the Apocalypse. 

Happy Entz 

Den bevingede ring 

Midgård modul 
Pris 98,00 kr. 
Dette supplement til spilsystemet 
Midgård, indeholder to eventyr. I 
"Den bevingede ring" dør en aldrende 
shaman plud- seligt under den årlige 
magikerkonkurrence på baron Alma- 
ric I kroningsdag. Senere forsvinder 
hans lærling og shamanens magiske 
ring sporløst. "Dokumentfalsk" er his- 

torien om snedkeren Helmrod der for 
at skjule sin fortid har fået skriveren 
Mhearwin til at forfalske sit nærings- 

brev. Mhearwin myrdes og mystiske 
folk, med kendskab til Helmrods for- 
tid, forsøger at afpresse snedkeren. 

Chaosium 

Blood Brothers 2 
Cthulhu supplement 

Pris 218,00 kr. 
AAAARRGGH! They're B-movies, 
they're bad, and they're back! Dette 
er efterfølgeren til splatterproduktet 
Blood Brothers. (Den måtte jo kom- 
me. Hvem kunne måske have forestil- 
let sig at der ikke kom en toer til 
Motorsavs massakren eller Masker- 
nes nat?). BB2 indeholder 9 scenarier 
der har mere at gøre med dårlige 
skrækfilm end H.P. Lovecraft. 
Blandt premieretitlerne kan man 
denne gang finde: Simply Red, An 
Alien Kicked Sand in My Face, Alive 
& Kicking, The Evil Gun m.fl. Even- 
tyrene i denne bog er specielt kon- 
strueret til at kunne spilles overen 
eller to aftener. 
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Sea Kings of the Purple Towns 
Stormbringer supplement 
Pris 218,00 kr. 
Folk der kommer øen Purple Towns 
er imponerede over de storslåede byg- 
ningsværker, de spændende marke- 
der og de venlige indbyggere. Kun få 
ser krusningerne i overfladen forårs- 
aget af beskidte handler og korrupt 
politik der truer øens umiddelbare 

idyl. Dette supplement beskriver øri- 
gets geografi og fauna, befolkningen, 
kulturen, samfundet, politik og reli- 

gion. Purple Towns kan fungere som 
hvilested for spillerne, efter farefulde 
rejser rundt i "the Young Kingdoms", 
men er også et oplagt sted at opleve 
nye eventyr. 

Der tages forbehold for eventuelle 
trykfejl, samt ændringer af udgivelses- 
dato og priser. 

Indsamlet og redigeret af 
Mikkel Kolbak Sørensen 

—————————————



En artikel om at slå i 
bordet og hæve 
stemmen 

Når vi mennesker taler sammen, så 
er den vigtigste proces, udover de 117 

andre tankevirksomheder og muskel- 
sammentrækninger, at vi frembrin- 

ger lyd. Hvis man ikke lige bruger 
tegnsprog eller brevpapir altså. I ly- 
set af denne intetsigende konstate- 
ring, bør det ikke komme som nogen 
overraskelse for nogen, at Rollespil 

fundamentalt afhænger af at spillere 
og spilledere taler med hinanden. 
Det som så måske kan overraske no- 

gen, er at rollespillets kvalitet afhæn- 

ger af hvordan man bruger stemmen. 

Jeg kan i hvertfald sige at det burde 
overraske en del. 

Af de spilledere jeg har haft igennem 

tiden, er det langt de færreste som 
specielt har lagt vægt på stemmebru- 
get. Selvfølgelig kunne de godt råbe 
"BOM!", når en dør blev sprængt el- 
ler en krudttønde røg i luften. På 
samme måde har jeg da også oplevet 
en del spillere der kunne råbe 
"DØØ?!", når de angreb endnu en for- 

svarsløs ork. Faktisk tror jeg at de 
fleste rollespillere er i stand til sådan- 

ne radikale indslag, 
på en aftens session. 
Men det er ikke lige 
det jeg mener. 

Vi kan jo alle blive 
enige om, at det at 
spille rollespil kræver 
en lille smule skue- 
spil. Særligt hvis 
man spiller de genrer, 
hvor det er vigtigt hvad 
rollespillet har af effek- 
ter. I nogle genrer løser 
størrelsen af ens sværd, 
kanon eller tryllestav 
som regel problemet. Men i f.eks. me- 
re raffinerede fantasykampagner, 
Call of Cthulhu eller Vampire, er det 
grundlæggende hvordan spillederen 
præsenterer historien og spillerne de- 

HIS MASTER'S 

VOICE 
af Martin S. Winther 

res karakterer. På den måde kommer 
stemmebruget ind. 

Som spiller har det været min erfa- 
ring, at det giver langt større effekt 
at variere sin stemme på en naturlig 
måde, når man snakker med dem 
som indgår i historien. På den måde 
snakker jeg med en lun og forstående 
stemme, når min karakter møder en 
smuk kvinde og med en grov og hos- 
tende, når jeg hårdt såret slæber mig 

  

   
   

    

  

   
   
   
   

  

   
   
   

    

   
   

            

   
   
   

    

    

ud fra nogle brændende ruiner. Det 
gør det lettere for spillederen at fore- 
tage de rigtige handlinger i forhold 
til ens rollespil. Han får mulighed 
for, at lade sine karakterer reagere 
naturligt på spillernes handlinger. 
Samtidig giver det stemning. Jeg kan 
så tilføje, at jeg altid inden spillet har 
valgt et bestemt stemmeleje min per- 
son taler i og nogle sætninger, som 
han tit gentager. Alle kan genkende 
ens karakter, og igen er det med til 
at skabe en større grad af virkelighed 
i kampagnen. Tilslut kan man sige, 
at det også hjælper en til at skelne 
imellem hvornår karakteren taler og 
hvornår det er spilleren. 

Når man så er spilleder, er det jo ty- 

deligt hvor mange fordele man får. 
Spillerne kan med det samme gen- 

kende dine personer og derved meget 
hurtigere rollespille situationen. Det 

er selvfølgelig et umuligt job, hvis 
man skal gøre alle aktørerne i et sce- 

narie unikke, men her er der ingen 
der brokker sig, hvis man benytter 
sig, i hvertfald til dels, af klichéer. 
Som Christian Sørensen skrev i "Fil- 
misk Rollespil" (SAGA 14), bygger al- 
le rollespil sig jo over genrer, som 
man kan genkende fra diverse film. 
Film er igen, dybest set, bygget over 
klichéer. Det er i orden at kroværten 
er en tyk, svedig mand, som taler 
med en gryntende, arrig stemme og 
det er i orden at den fattige tigger, 

har en bøvet accent som er krydret 
med diverse gådefulde udsagn. De ka- 
rakterer som er vigtige, kan man så 
kæle for og notere hvordan man vil 
spille. Det koster lidt arbejde, men 
heller ikke mere. Men for spillederen 
slutter træningen af stemmebåndet 
ikke her. 

Nok kan man gå lige fra den slibrige, 
savlende kronprins til den galeste 
troldmand, som ved et trylleslag, 
men så mangler man lige lydeffekter- 
ne. Det med at det siger "Bom!", når 
en dør sprænges, er fint nok. Men 
som spilleder bør man fortsætte yder- 

ligere. Råb af dine spillere, så højt du



  

  

kan. Intet mindre. Grib situationerne 

Sorø kommer os spreng dine Sp a- 
leres trommerhinder. Der er massere 

af muligheder. F.eks. når scenariets 
skurk lider en grufuld død, når den 
animerede døde rejser sig fra kisten 
(under begravelsen), når en frådende 
viking støder sit sværd dybt i bugen 
på 'en Uggtsom karakter og nar den 
gale kultist påkalder glemte dæmo- 
ner. Brug effekter som at hamre i bor- 
det, rejse sig så voldsomt at ens stol 
vælter, skubbe eller trække i dine 

spillere samt i det hele taget bevæge 
dig, gå rundt i lokalet, til at under- 
Sregeidet HEE Van ig hende vi 
de hvornår man skal hæve 
støjniveauet. Det som skaber hele ef- 
fekten er nemlig variationen. En spil- 
Jeaften kan godt starte i ro og mag, 
også bør spillederen så intensivere 
stemningen på den rigtige måde, ind- 
til aftenens forhåbentlige klimaks. 
Hvis det hele slutter med en hæs spil- 

leder, der står på sin stol og lyder li- 

SS STD ISTA anbefales af førende troldmænd. 

gesom en skurk der falder udover 

borgmuren, imens spillerne svedigt 

korser sig lykkelige for at mareridtet 

er overstået, så er man sikker på at 
man har gjort det rigtige. 

Det kræver fantasi og lidt mod til at 

gå så vidt, men det gør ikke bare det 
hele sjovere, men også mere spæn- 
dende. Hvis ens højrystethed eller sæ- 
re talemåde skaber lidt latter, så er 

det jo kun godt. Det kan måske være 
svært at acceptere i starten, f.eks. at 
skulle råbe hjælp lige op i hovedet på 
sin bedste ven, så han både kan lugte 
pizza og chips, men sjovt nok er min 
erfaring at det virker. Træn lidt med 
det og prøv at få dine spillere til at gø- 
re det samme. 

Til alle jer som i årevis har råbt og 
skreget kæberne af led, så brug den- 
ne artikel til at få de sidste passive 
rollespillere med. I ved dem som sid- 

SØIJGEJ bringer de bedste eventyr 

og de varmeste nyheder 

hver måned! 

SÆJGEJ] giver dig artikler, 

anmeldelser og nyt 

fra spilverdenen. 

der med munden fuld af piratos og 

mumler at nu har de løst de store for- 

ræderi under spilaftenens sidste epi- 

sode imens de lidt uengageret ruller 
nogle terninger. 

Lad os håbe at vi på VikingCon XI, 
ikke behøver at gå ind i lokaler, hvor 
der er helt stille og spørge den for- 
samlede flok som sidder derinde: 

"Nå... undskyld, spiller i 100 årskri- 
gen - det mest avancerede strategi- 
spil overhovedet?", og svaret surt 
lyder, "nææ, vi spiller skam et dra- 
matisk, højniveaus, verdenomspæn- 
dende, fantasifuldt rollespil og vi er 
lige midt i den afgørende kamp, så 
vær venlig at lukke døren." 

Illustrationer af 
Christian P. K. Sørensen 

  

     

 



"Mas dem! Kvas dem! 
Dræb dem!" 

Dwarven Smashers cheerleaders kam- 
pråb. 

Nu starter SAGA en Blood Bowl 
Liga (SBBL). En Liga hvor du vil 
kunne komme til at vise dit ta- 
lent som træner. 

Først og fremmest skal du lave dit 
eget SBBL hold og indsende det til 
SAGA. I SBBL bruger vi en modifice- 
ret udgave af reglerne fra BB Compa- 
nion (BBC) og BB Star Players 
(BBSP) for kampagner. 

Du skal bruge nedenstående regler 

til at kreere dit utrolige SBBL hold, 
bestående af 16 spillere. Når du har 
lavet holdet sender du en kopi af det 
til SAGA, Ermelundsvej 92 D, 2820 
Gentofte. Mærk kuverten »Blood 

Bowl«. 

Du har 40,000 Gold Crowns (GC) til 
at købe spillere for, og vi bruger føl- 
gende priser og racer: 

  

  
  

  

  

    
          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

  

Racer [Pris i GCC Starplayer (6) 
Chaos Dwarf — |2000 - Goblin/ Halfling |+ 500 
(Chaos Human — |2000 - Snotling + 300 
Dark Elf 2000 - Any other race |+1000 
Dwarf 2000 Thrower +1000 | 
El 2000 Wardancer (7)  |+1000 ] 

Goblin 1800 
Halfling 1800 
Human 2000 Noter: 
Minotaur (1) 4000 
Mummy (2) 4000 1: Tæller som 2 spillere. 
Noe sg 2: Tæller som 3 spillere. 

3: Tæller som 1/2 spiller. 
Ogre (dl) 4000 4: Kun Nårse: 
Ore 2000 5: Kun Chaos Dwarf, Chaos Human 
Skaven 2000 og Skaven. 
Slann 2000 5,6: Turneringsdommerne i SBBL be- 
Snotling (3) 1000 stemmer disse spilleres egenskaber. 

Treekån () 4000 7: Kun Elf (se SAGA 10 for reglerne). 

Troll (1) 4000 
Werewolf 4000 
Berserker (4) — |+1000 

Blitzer +1000 

Blocker + 500 
Catcher + 500 
Kicker + 500 
Lineman 0 

Mutant (5) +1000 
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Spillerne kan godt være af forskellige 
racer, så længe reglerne for Racial Di- 
slike and Animosities (BBSP 4) føl- 
ges. 

Iligaen spilles der med Veteran Ru- 
les fra BB, reglerne fra BBSP, regler- 
ne fra BBC og reglerne fra SAGA 10. 
Hvis der er forskel på en regel, er det 
altid den nyeste udgave af den der 
gælder. 

Der spilles ikke med Injuries (BBSP 
10-11), Referees, Cheerleaders, Fans, 
Magic, Magic Items, New Balls, Sec- 
ret Weapons, Traps, Official NAF Ru- 
les, Apothecaries, The Undead, 

Freebooters, Dirty Tricks eller Betwe- 
en Games (BBC 10-17, 20-41, 49-64). 

Inden kampen begynder trækkes der 
lod om hvem der spiller på hjemme- 
bane. Træneren der spiller på hjem- 
mebane, bestemmer om man spiller 
på en udendørs eller en indendørs ba- 
ne (Weather, BBC 18-19). Skadede 
spillere kommer sig fuldstændigt mel- 
lem kampene, døde spillere kan er- 
stattes med nye. 

Når dit SBBL hold er blevet god- 
kendt, vil det blive præsenteret i SA- 
GA. Herefter vil du få en liste med 
andre spillere der er med i SBBL. 
Det vil så være din opgave at opsøge 

disse spiller, spille en kamp med 
dem, og indsende resultatet til SA- 
GA. To gange om året vil der blive 
SBBL finaler, ved VikingCon og ved 
Fastaval. De nøjagtige regler for hvor- 
dan ligaen kører, vil du få når du har 
indsendt dit ustoppelige SBBL hold 
til SAGA. 

Løbende i SAGA vil der komme rap- 
porter fra SBBL, samt nye Star Play- 
ers og en masse andet godt til netop 
dit SBBL hold. 

  

    

   



    PEN 

Nye regler til fantasy football spillet 

Af Lars Wagner Hansen 

Illustrationer af 
Anders J. Huulgaard 

Følgende forkortelser bruges i denne 
artikel: BB: Blood Bowl Rules, DB: 
Dungeonbowl, SP: Star Players, 
BBC: Blood Bowl Companion. 

KÆMPER (også kaldet 
GIGANTER eller JÆTTER) 
Alle elsker en god, blodig og underhol- 
dende Blood Bowl kamp, og kæmper 
er selvfølgelig ingen undtagelse. De 
synes dog det er sjovest når de selv 
er på banen. Det er dog ikke alle an- 
dre der synes at det er særligt skægt 
at have kæmper på banen. Vi husker 
alle den berygtede kamp mellem As- 
gard Ravens og Green- field 

Grasshuggers i 2482, hvor kæmperne 
dræbte og lemlæstede ikke mindre 

end 734 halflings. Og vi husker jo og- 

så halflingen Big Jobo Hairyfeet som 
blev mast af kæmpen Gurk Cloud- 
Scraper. Jobo blev begravet i en lille 
sæk to uger senere. Derudover har 
der været flere tilfælde hvor NAF har 

været nødt til at ændre kæmpernes 
baner. På en bane efter kæmpernes 

mål, vil det tage normale mennesker 

cirka 2 timer at løbe fra den ene ende 

af banen til den anden, og dommerne 
har ingen chancer for at følge med i 

spillet. 

Kæmper characteristics: 
  

MA|SP|ST|AG| TS|CL | AV 

Gore [90 [RS BÆR ESS DIT 
  

                  

”: Modstandere der vil tackle en 
kæmpe, skal først rulle sin egen ST 
eller mindre på en terning. 

Skills: Toughness (level 4), Mighty 
Blow (level 4), Stupidity. 

Specielle regler: At kæmper har en 
forkærlighed for alkohol, er vist in- 
gen hemmelighed. Dette er reflekte- 
ret i deres Stupidity. 

Alle kæmper følger reglerne for Lar- 

ge Monsters (SP42-43) med hensyn 
til flytning, interception og touch- 
down. 

De fylder dog allesammen mere end 
Large Mosters, nemlig 3x3 felter. 
Kæmper tæller som 3 normale spille- 
re, både på banen og på holdet. Det 
vil sige at et hold bestående udeluk- 
kende af kæmper, kun vil bestå af 5 
spillere (5x3=15 normale spillere), 
hvoraf kun 3 af dem må være på ba- 
nen af gangen (3x3=9 normale spille- 
re). 

Med hensyn til scattering skal man 
bruge den nedenstående skabelon og 

regel: Rul 1D6, hvis man ruller 1-3 

ruller man 1D8 for scatter, hvis man 

ruller 4-6 ruller man 1D8+8 for scat- 

ter. 

  

      

    

  

    
    

1 2 8 4 5 

16 6 

15 z 

14 8 

| 9 
1.18 12 | 11 | 10 
l         
  

Alle kæmper har en størrer Tackle 
Zone end andre spillere, det skravere- 
de område er en kæmpes Tackle Zone: 

2, 
OG 

BO DSDL 

  

  

  

  

  

    DØ, 

Racial dislike og animosity: Kæmper 
lider af animosity mod alle racer som 

ikke er af samme alignment som 

kæmpen. 

S
m
i
i
l
 

              

Alignment: De fleste kæmper er af 
neutral eller chaotic alignment, men 
der findes nogle få kæmper af good 
alignment. Hvis man selv køber sit 
hold kan man bestemme hvilket 
alignment kæmpen har, men hvis det 
er en freebooter skal man rulle 1D6 
for hans alignment: 1=Good, 2- 
4=Neutral, 5-6=Chaotic. 

Priser: Det koster 8000 Gold Crowns 

at hyre en kæmpe. Kæmpen skal ha- 

ve 1200 GC i løn. 

Der findes ikke mange hold med 

kæmper, men de få der har kæmper 

på holdet, bliver som regel berømte 

og berygtede. Følgende berømte hold 

har haft kæmper som spillere: Ås- 

gard Ravens, Tjorwald Titans & Bi- 

frost Beserkers. 

KENTAURER 
Heller ikke kentaurer kan holde sig 

ude fra banen når der spilles Blood 

F——/ 7 EEæ— 
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Bowl, og med deres fire ben er de 
fremragende kickers. Deres naturlige 
højde giver dem også en fordel når de 
skal kaste bolden hen over hovedet 
på deres modspillere. Til gengæld er 
de ikke de hurtigste, når først mod- 
standerne er kommet forbi dem (det 
tager tid at dreje en hel hestekrop). 
Men problemet for modstanderne lig- 
ger da også i at komme forbi kentau- 
rerne. 

Kentaur characteristics: 
  

  

  

  

  

  

                  

Im|SP|AT|4Æ|TS|CL|AV 

Lineman | 6 |+4 6| 2 |+1| 0 |10 
Blitzer | 6 |+6 6|3 |+1| 0 [10 
Blocker |6|+2 7|1|0 |-1 [11] 
Kicker |6 |+4/6 2 |+1|0|10 
Thrower 6 |+6/5| 3 |+210|9 

Catcher | 6 |+6|4|4|0 +1/9 
  

Skills: Mighty Kick (level 4). 

  

  

  

  

1 2 3 

10 4 

9 5 

8 7 6           

Specielle regler: Hvis en bold scatter 
fra en kentaur skal man rulle en D10 
og bruge følgende skabelon: 

Kentaurer har en anderledes Tackle 
Zone end andre spillere. Det enkelt- 
skraverede område er kentaurens 
normale Tackle Zone. I det dobbelt- 
skraverede område kan kentauren 
kun lave boot attacks: 

  

==   
  

          POS 
Kentaurerne skal bruge følgende reg- 
ler når de flytter på banen: 

  

Når man flytter et felt fremad ender 
bagenden altid i det felt hvor foren- 

den var før man flyttede. Forlæns 
kan man kun flytte til det felt der er 
lige foran spilleren eller et af de to fel- 

ter som er 90 til en af siderne. Bag- 
læns kan man kun flytte lige ud, og 
hvert felt flyttet baglæns tæller som 
2 MA-points. Hvis man flytter blot et 
felt baglæns kan man ikke sprinte i 
den samme runde. Man kan også væl- 
ge at holde forenden fast og svinge 
bagenden 90, feltet man svinger igen- 
nem skal være tomt og det koster 2 
MA-points: Man kan også flytte både 
forenden og bagenden et felt side- 
læns, dette koster også 2 MA-points. 

Alle kentaurer kan udføre et boot at- 
tack i det bagerste felt, ikke kun kic- 
kers. Kickers kan også sparke i de 
fire fremadrettede felter. Racial disli- 
ke og animosity: Kentaurer kan ikke 
lide nogle andre racer bortset fra ele- 
ver og halflings. 

Alignment: Kentaurer er af good 
alignment. 

Priser: Det koster 4000 Gold Crowns 
at hyre en kentaur. Kentauren skal 
have 600 GC i løn. 

Kentaur hold: Et typisk kentaur hold 
består af 4 blitzers, 2 blockers, 2 thro- 
wers, 4 linemen og 4 kickers. Derud- 

over kan man udskifte 1 eller 2 line- 
men med catchers. 

  

  

  

    
TROGLODYTES 

Efter hzardmen kom der også mange 
andre racer. Og en af de racer som 
åbenbart ikke havde noget imod at 
spille sammen med lizardmen, og 
som kunne forstå dem var troglody- 
tes. 

Troglodytes characteristics: 

MA|SP|ST|AG| TS| CL] AV 

BR TEE 1 F-N4 TØ 

  

  

                  

Skills: Toughness (level 1), Noisome 
Stench (se SP side 39), Stupidity. 

Specielle regler: Troglodytes er immu- 

ne over for deres egen, og andre tro- 
glodytes stank. Alle troglodytes er 

Large Mosters og følger reglerne fra 
SP. 

  

  

 



    

    

  

Racial dislike og animosity: Troglody- 
tes kan ikke lide andre spillere, hel- 
ler ikke andre troglodytes. De lider af 
animosity mod alle andre racer bort- 
set fra lizardmen. 

Alignment: troglodytes er af neutral 

alignment. 

Priser: Troglodytes koster 4000 Gold 

Crowns at hyre, de skal have 600 GC 

iløn. 

Troglodyte hold: Et hold bestående 
udelukkende af troglodytes vil bestå 
af 8 troglodytes. 

NYE BOLDE 
Nogle hold finder det en smule kede- 
ligt at bolde altid opfører sig som bol- 
de gør. Selvfølgelig har de mulighed 
for at spille med spiked balls, men og- 
så det blive kedeligt i længden. De 
har gennem årene prøvet snart alt 

hvad man kan tænke sig, og her er et 
lille udvalg af nogle af deres mere 
specielle bolde. For alle disse bolde 
gælder der de samme regler, som for 

spiked balls, nemlig at de er sværere 
at kaste, man rykker en kategori op 
på throwing table (DB side 15). 

  

EXPLODING BALL 
Denne bold er fyldt med krudt og flin- 
testen. Dette bevirker at der på et el- 
ler andet tidspunkt opstår en gnist 
når to flintesten støder på hinanden. 
Og når gnisten opstår, tændes krud- 
tet, og bolden eksplodere. Hvergang 
en spiller griber, intercepter, eller 
sparker til bolden, er der en chance 
for at den eksploderer. Rul 1D6, på 
en 6'er eksplodere bolden, dette har 
samme effekt som formularen Bomb 
Blast (BBC side 21). 

    

MAGNETIC BALL 
I midten af denne bold sidder der en 
kraftig magnet. Dette bevirker at bol- 
den tiltrækkes af jern. Jo mere rust- 
ning spillerne har på, jo mere 
tiltrækker de bolden. For at finde ud 
af hvor meget spillerne tiltrækker 
bolden skal men bruge følgende re- 
gel: Man udregner spillernes magne- 
teffekt (ME). ME er forskellig for 
nogle spillere: 

For normale spillere: ME=AV-7. 

For snotlings: ME=AV-5. 

For Large Monsters: ME=AV-8. 

For kæmper og mumier: ME=AV-9. 

For mutanter: ME=AV-7. Brug AV 

før mutationer. 

For berserkere: ME=AV-7. Brug AV 

før berserk. 
For vardyr: ME=AV-7. Brug AV i 

menneskeform. 

Hvis man har fået en skadet ryk, 
skal man bruge den originale AV, og 
ikke modificere den for skaden (-1 

AV). ME bruges som + på CL og - på 

” "TS. Herved bliver det lettere at gribe 
bolden og sværere at kaste den, hvis 
ens rustning består af meget jern. Al- 
le spillere får også skillen Intercep- 
tion (level ME). 

SNOTLING BALL 
Denne bold består af en snotling, som 

har fået syet en bold uden om sig, så- 
ledes at kun armene, benene og hove- 
det stikker ud. Det sværeste ved at 
producere denne bold er at finde en 
snotling som er lille nok. En som spil- 

lere af alle størrelser kan kaste. Hvis 

bolden er på banen i begyndelsen af 
en turn, uden at der er nogen spiller 

DAR holder den, vil den forsøge at flyt- 
te sig. Rul 1D4-1 for hvor mange fel- 
ter den flytter sig. Rul på scatter 
template for at finde ud af hvilken 
retning den flytter sig. Hvis den flyt- 

ter sig ud af banen, vil den blive 

smidt ind, som var det en normal 

bold. 

  

NYE MAGISKE GENSTANDE 
For at bruge disse genstande, kræver 
det enten at modstanderen godtager 
at dine spillere bruger dem. Eller at 
du ændre magic item tabellen i BBC, 
så det er tilfældigt om en spiller får 
genstanden. 

BELT OF DODGING 
En spiller som bruger dette bælte, vil 

altid kunne dodge sine modstandere. 

Hvis han dodger et block eller et 

push, får han altid "Defender dodges 

the attack" resultatet på Dodge Table 

(BBC side 6). Når han dodger et tac- 

kle får han altid "Tackler is knocked 

over, defender may keep on moving" 
resultatet på Tackle Table (BB side 

23). 

GAUNTLETS OF OGRE 
STRENGTH 
Disse handsker giver spilleren en ST 

på 7 og skillen Mighty Blow (Level 2). 

GAUNTLETS OF GIANT 
STRENGTH 
Disse handsker giver spilleren en ST 
på 10 og skillen Mighty Blow (level 
4). Brugen af disse handsker opdages 
op 4-6 på en D6 i stedet for de sæd- 
vanlige 5-6. 

———/ 7 F———————— 
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Som det fremgår af svaret på FA- 
STA's brev, se herunder, har vi 
fra dette nummer fået en ny brev- 

kasseredaktør. Fremover vil det 
være Martin S. Winther og vores 
uvorne SAGA-drage Elmer, der 

huserer på disse sider. 

  

CPKS 
Husk at vi i SAGÅ meget gerne tager 
os af regelspørgsmål, men hvis det ik- 
keerinogle 80 Kar, besvares jaeller. 
nej, må du regne med at vi sender sva- 
ret i form af et brev. Lange regelfor- 
klaringer bør ikke opfylde værdifulde 
SAGA spalter. Derudover opretter vi 
nu OPSLAGSTAVLEN. Her kan du 
søge andre spillere, sælge eller efterly- 
se spilprodukter og på anden måde 
gøre opmærksom på dig selv. Skriv og 
vær med til at gøre SAGA til dit blad. 

Hej SAGA 

Sikke et edderfedt og hipt blad i kø- 
rer! Jeg bander dog kraftigt når det 
ikke kommer til tiden! Jeg håber in- 
derligt at I bliver ved med at være li- 
geså alsidige som I er lige nu! Her er 
ydermere et par spørgsmål og kom- 

mentarer: 

Brevkassen 
1. I behandler Palladium, GDW, ICE, 
og GW for dårligt!! 

2. Anmelder i ikke Gary Gygax's nye 

rollespil? 

3. Lidt mindre Chaosium, tak! I har 
alt for meget CoC med! 

4. Layoutet i nr. 14 var det hidtil bed- 
ste, men hvorfor de gule midtersider? 
Jeg var vild med artiklen om filmisk 

eee en lee be 
for den og for hans gøde Star Wars 
eventyr. 

Alt herfra, med en almindelig hilsen 
fra Kræn 

Hej Kræn (sært navn!) 

Du burde holde op med at tale så 
grimt og checke din postkasse lidt of- 

tere og så vil du opdage at SAGA ud- 
kommer til tiden. Det er meget 
beklageligt at det ikke altid har været 
sådan, men tænk hvis du boede i Eti- 
opien, så FIK du slet ikke noget som 
helst, så smil og vær glad. Fra SAGA 
gør vi alt for at i ikke skal vente unø- 
digt længe. 

1. Det hænger sammen med at vii 

redaktionen kun kan være specialis- 
ter i en del af det frådende ocean som 
der er af spilprodukter. Den bedste 

måde at lave om på dette, er ved at 
skrive et brev om hvad du som SAGA 

læser gerne ville have, indenfor hvert 
enkelt system, eller selv skrive en arti- 
kel til samme. 

2. Det er vi igang med, men pga. (Te- 
lefon)bogens omfang vil anmeldelsen 
først være at finde i nr. 18 

3. Jeg har skrevet beskeden med blod, 
på redaktørens dør. 

  

4. De gule sider. Findes det, findes 
det her. Tusind tak for roserne, jeg 
har sendt dem videre. 

En ualmindelig hilsen fra Martin 

YO BROTHERS OF SIN 
HERE I AM AGAIN 

Jeg vil gå "straight to business". Vi 

er et par entusiastiske rollespillere 
(af den intelligente slags), som har 

oprettet en klub, forening om man 

vil, på Sydsjælland. Vi kalder os 
FFSF - Foreningen mod Forskellige 
Spils Fordærvelse (bag facaden - 
Fanclub of the Fat SkullFuckers), og 
vi opererer i Præstø - Tappernøje - 
Brøderup området. Da vi endnu kun 
er en fem-ti stykker er vi særdeles in- 
teresserede i nye medlemmer. Vores 

GENNEMSNITS alder rangerer imel- 
lem 15 og 18, but then again. Who 
knows… Her kommer en personlig op- 

fordring til RS-folket: 

En ting jeg ikke tror er gået op for 
mange af de oprindelige SAGA - in- 
vestorer (abonnenter fra nr. 1), er at 
der ikke er nogen af de oprindelige 
SAGA folk tilbage på redaktionen (ik- 
ke så vidt jeg har fået fortalt)! Hvad 
jeg gerne ville vide, er om Merlin gik 
i protest, eller om han fik sparket. 
Under alle omstændigheder synes jeg 

at alle os oprindelige skal oversvøm- 
me SAGÅredaktionen med breve, 
kort og klamphammere, der kræver 
at få mere at vide om Merlins og den 
gamle redaktions skæbne, og dertil et 

krav om at se deres ekspertise, om ik- 

ke andet, så blot en enkelt gang til. 

P.Q.S. I henhold til jeres opfordring i 
nr. 13, så har jeg overhovedet intet 
imod artikler og anmeldelser, MED- 
MINDRE de overhovedet ingen kon- 
takt med rollespilsjorden har at gøre 
(Nr. 12 Tangs Saga - arrgh:) 

E E 
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Med Kværulantisk hilsen Rasmus 
Bjerregaard. 

YO Rasmus, 50 you are… 

Hvis du har været med fra starten, vil 
du sikkert have læst Nr. 11. I lederen 
skriver Chefredaktøren om skiftet fra 
den gamle til den nye redaktion. Kort 
fortalt, så valgte den gamle redaktion 
at gå, fordi de ikke kunne finde en 
passende økonomisk og samarbejds- 
mæssig aftale med udgiveren. Dette 
var meget beklageligt da de havde 

gjort et stort stykke arbejde for SAGA. 
Om Merlin kan jeg kun sige at han 
valgte at gå af andre årsager. Selvom 
at Paul har valgt at tage en pause fra 
sit skribent arbejde her på SAGA, så 
er det ikke utænkeligt at SAGA en 
dag igen vil kunne bringe artikler fra 
hans flittige pen. 

Din kritik er taget til efterretning, 
dog mener jeg ikke at boganmeldelser 

er helt uden berettigelse. Rollespillet 
skylder meget til både Tolkien, Lewis 
og Weis/Hickman. 

N.B. Jeg troede at FFSF stod for de 
Fastlåste Facistoide Svins Forening, 
men en specialist på området har for- 
talt at det i virkeligheden er en forkor- 
telse af Foreningen for Flommefede 

Sinker med Filipensproblemer. 

Held og lykke. Martin 

Hæææj SAGA 

Oh, du ophøjede gud, du rollespillets 
ypperstepræst, du. 

Hvorlyder det ekstremt fedt;med 
den landsdækkende BloodBowl Liga. 
Lad os høre noget mere om det. Jeg 
har her en kommentar til Debat ind- 

lægget i Nr. 13: [Thomas skriver 
blandt andet følgende:] 

(Til Christian). Du har fuldstændig 
ret. Vi skal ikke bare være "pisse lige- 
glade", med hvad der bliver sagt om 

os. Den hetz der måtte blive kørt 
imod os skal forhindres, hvilket kun 
kan gøres ved at informere om hvad 
rollespil er. Det betyder selvfølgelig 
ikke at der skal være en storstilet 
kampagne, men den enkelte rollespil- 
ler er faktisk det bedste værktøj vi 
kan bruge i den sammenhæng. (...) 

Tag dine venner, som ikke kender til 
rollespil, med til et spil og gør dine 

forældre nysgerrige. Det gjorde jeg og 
resultatet bliver forhåbentlig at I kan 

spille rollespil med jeres familie. Min 
mormor (Som er 52) har f.eks. bidt 
sig fast i TF2V og min stedfar er vild 
med Spacehulk og Bloodbowl. Min op- 
fordring går på at være mere imøde- 

kommende overfor skeptikere og 
potentielle "ofre". 

Jeg har også lige nogle spørgsmål: 

1. Gider i venligst at forklare tackle- 

proceduren i B.B. (Inkl. Heroic Tac- 
kle) 

2. Hvor er bagsidetegningerne ? 

3. Hvad med en Con årskalender ? 

4. Findes reglerne for "Fire Team" på 
dansk? 

Brevkassen er helt suveræn og 
nnmeldelsen af Tales From the Floa- 
ting Vagabond var virkeligt godt skre- 

vet og jeg bestemte, pga. 
anmeldelsen, mig for at købe det 

med det samme. 

SAGA FOREVER 

Thomas Christensen 

Øh... Hej Thomas. 

Hvis du vil læse mere om Liga'en, så 
læs i dette nummer. 

Tak for dit indlæg. Dog tvivler jeg på 
hvor mange der egentlig vil synes det 

er rigtigt sjovt at spille med sin mor 
og far en søndag eftermiddag, når de 
i stedet kunne gå amok med venner- 
ne. Det at være sammen med sine for- 
ældre lægger ligesom en dæmper på 
gemytterne, men hvem ved, måske vil- 
le det nedbryde nogle fordomme. 

1. Vi sender dig et brev, da forklarin- 
gen ville blive alt for lang til brevkas- 
sen. Check din mail en af de 

nærmeste dage. 

2. Vi syntes vor nuværende layout, 
hvor bagsiden både har en god illu- 
stration og samtidig reklamerer for 
næste SAGA er udmærket. 

3. Virkelig god Idé, som straks er gi- 
vet videre. 

4. Ikke så vidt jeg ved. 

GODT SLOGAN!.. Martin. 

Vi har modtaget en kommentar 

fra Fastaval, angående debatten 
om alkohol på con'er som B. Vin- 

ce Heusckel startede i sidste num- 
mer af SAGA: 

Foranlediget af Birgitte Heuschkels 
læserbrev i SAGA nr. 15, har vi fun- 
det det nødvendigt at rette en kom- 

mentar til sagen. Dette for at 

redegøre for FASTA og Fastavallens 
synspunkter, samt rette op på eventu- 
elle misforståelser. 

Alkohol 
Vi giver Birgitte ret i, at indtagelsen 
af alkohol på sidste Fastaval var for 
kraftig (at sige at den "gik opi druk" 
Fr måske en hd bastant erklæring) 
I modsætning til andre spiltræf, har 

vi aldrig håndhævet et egentligt for- 
bud mod spirituøse drikke. Det har 
altid været vores princip, at stole på, 
at vores publikum opfører sig rime- 
ligt anstændigt (læs: ansvarligt), og 
at vi derfor ikke har haft behov for at 

skrue bissen på angående en enkelt 
øl i ny og næ. Dette er naturligvis vo- 
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res generelle holdning til emnet "spil- 
træf og alkohol". 

Indtil Fastaval 92 har dette princip 
fungeret efter hensigten. Men efter- 
som vi også selv bemærkede de uhel- 
dige episoder, der omtales i 

læserbrevet, vil vi på Fastaval 93 gø- 
re en indsats for, at det ikke genta- 

ger sig. Vi er stadig imod 
formynderiske forbud, og vil i stedet 
forsøge at skabe nogle bedre rammer. 
Det er vores indtryk, at folk bl.a. 
drak forkert, fordi rengøringen spil- 
træffet igennem var for dårlig og so- 
vefaciliteterne for ubekvemme. 
Publikum følte sig muligvis en smule 
forsømte, og valgte at skabe deres 
egen atmosfære ved at drikke. Derfor 
vil vi forsøge at eliminere disse ydre 

faktorer. Hvis det viser sig at folk al- 
ligevel drikker i større mængder, vil 
de blive bedt om at gøre det andet- 
steds. En undtagelse herfra er nyska- 
belsen på Fastaval 92: Banketten. 
Her er tale om en lukket fest, og det 

vil også næste år være muligt at få 
serveret vin til maden. Dog vælger vi 
at lægge banketten søndag aften, så 
det ikke går ud over næste dags spil- 
aktiviteter. 

Personchikane 
I samme læserbrev kritiserer Birgit- 
te et scenarie på Fastaval 92 som væ- 
rende personchikane. Det specifikke 
klagepunkt går ud på, at en spilper- 
son skulle være opkaldt efter en vir- 
kelig person, og at denne skulle være 

omtalt som "tror han ved alt, men 
kan ingenting." Vi undersøgte sagen, 
og står stadig lidt uforstående over- 
for kritikken. Den eneste af scena- 
riets spilpersoner, der bærer et navn, 
som både vi og scenarieforfatterne 
regner for alment kendt i dansk rolle- 
spil er "Ulrik Parbæk". Denne spilper- 
son beskrives imidlertid ikke nogen 
steder som Birgitte citerer. Scenarie- 

forfatterne manglede simpelthen et 
navn, og har iøvrigt intet personligt 

kendskab - og dermed ingen sådan 

mening - om den virkelige Hr. Par- 
bæk. Ud fra vores personlige kend- 
skab til Søren Parbæk, finder vi det 

meget svært at se en mulig karikatur 
i spilpersonen Ulrik, der beskrives 
som en hånligt smilende type med 
åbentstående skjorte og guldkæde. 
Alle der kender Søren Parbæk ved, 
at han er en rar og imødekommende 
person. 

Vi finder Birgittes måde at rejse kri- 

tik på betænkelig. Hun beskylder en 
hårdtarbejdende ung scenarieforfat- 
ter, Kresten Kjær, for personchikane, 
ved at drage konklusioner uden at ar- 
gumentere for deres berettigelse. 
Samme fremgangsmåde synes brugt 
i læserbrevets generelle konklusion 
over Fastaval 92, hvori det påstås, at 

der manglede en seriøs arbejdsind- 
sats. Vi kan kun henvise til den ud- 
emærkede leder i samme nummer af 
SAGA. 

SAGA's rolle 

Angående SAGA's håndtering af læ- 
serbrevets kritik af alkoholforbrug på 
spiltræf i almindelighed; Fastaval i 
særdeleshed, finder vi, at deteren 
glimrende idé at foretage en rund: 
spørge fra redaktionens side! Men ne- 
top fordi læserbrevet er specielt stilet 

til Fastaval 92, mener vi, at det ville 
være oplagt at henvende sig til netop 

FASTA for at få en kommentar. Det- 
te er imidlertid ikke sket, og vi var 
en kende overraskede ved læsningen 
af brevkassen. 

For øvrigt undrer det os meget, at 
Birgitte overhovedet giver indtryk af 
at have været på Fastaval 92, da hun 
figurerer i vores kartotek over for- 

håndstilmeldte folk, der aldrig meld- 
te sig ved check-in, og derfor må 
formodes at have været forhindret i 
at deltage. 

Mette Finderup (forkvinde FASTA) 
og Troels Chr. Jakobsen (Fastaval ko- 
ordinator) 

Vi undskylder fra redaktionens side 
meget, at vi ikke nåede at henvende 
os til FASTA angående drukdebatten 
- det var en smutter. Som bod for den- 
ne fejltagelse har vi pløkket tidl. brev- 
kasseredaktør Kaz med vores 

dødstransmogriff og henvist ham til 
fangelejr på planeten Zzok. Det sidste 
han råbie, da vi smed ham ind i celle- 
mørket, var noget om at "de ikke tog 
telefonen", men hos SAGA vil vi ikke 

høre nogle dårlige undskyldninger. 

  

Opslagstavlen 

Her på opslagstavlen kan du sætte 
spilprodukter til salg, forsøge at kon- 
takte andre spillere i dit område. 
osv. 

    

       
      
        
     

ille- tasy Roleplay spil 

urene Fante El Es 
FT Asger Gomborg. Ring På Ti. 

2340 bedst imellem 
17 og 18. 

  
  

  

  

Jeg har et Advanced Heroquest til 
'salg for 250,-. Det er velholdt og nog- 
Je figurer er malet. Spillet er som 
nyt. Interesseret? Ring på Tlf. 7587 
3688 og spørg efter KRÆN. (Ja, det 
er et sært navn ikke?)     

  

        
   



  

  

VAMPIRE 
The Masquerade 

Ingen skal herske over mig. Intet menneske. Ingen gud. 

Ingen fyrste. Hvad betyder alder for dem der lever evigt? 

Hvad betyder magt for dem der trodser døden? Blæs jeres 

forbandede jagt igang. Og lad os se hvem jeg trækker 

skrigende med mig til Helvede. 

- Gunter Dårn: Das Ungeheuer Darin. 

  
  

Halvmånen bader byen i sit blege lys, 
men i gyden er skyggerne dybe og le- 
vende. Du bevæger dig hjemmevant i 

mørket, drevet af din uudslukkelige 
tørst. En lille hvirvelvind blæser bla- 
de og papir rundt i en knitrende cir- 
kel; så dør vinden hen og stilheden 
sænker sig over natten. Nej, vent, 

hvad er det? Lyden af skridt tager til 
ude på gaden. Hastige, nervøse trin 
på høje hæle; en ung kvinde. Du tryk- 
ker dig op ad muren ved hjørnet og 
venter. Nu kan du lugte blodet der 
strømmer gennem hendes årer. Så 
varmt. Så sødt. Så fristende. Og nu, 
netop som hun går forbi gyden træder 
du frem i lyset med et sulten smil på 
læben… 

Vampyren er en af tidens mest popu- 
lære mytologiske skikkelser, både i 
bøger, selv i børnebøger, tegneserier 
og film. Den er blevet en arketype, et 
symbol på de mørke sider vi frygteri 

os selv, og på splittelsen imellem civi- 
lisation og instinkt, mellem det ræ- 

    

sonnerende væsen og rovdyret i os. 
Nu er der endelig kommet et rollespil 
der lader os spille disse mørkets fyr- 

ster, og se verden igennem deres udø- 

delige øjne. 

VAMPIRE er et relativt nyt rollespil 
fra White Wolf, som her præsenteres 

for SAGAs læsere for første gang. Vi 
vil først og fremmest se på spillet 
som det fremstilles i grundbogen, 
VAMPIRE: The Masquerade, ogi 
The Player's Guide (PG) og The Sto- 
ryteller's Handbook (SH). Men som 
en ekstra service gives der til sidsti 
artiklen en kort gennemgang af de 
andre supplementer, der hidtil er 
kommet til spillet. Og lad os sige det 
med det samme: VAMPIRE er ikke 
bare godt, det er fremragende; en re- 
volutionerende nyskabning indenfor 
rollespil. 

Spillet er skabt af Mark Rein-Hagen, 
og VAMPIRE er planlagt som første 
del af en serie på fem rollespil, der al- 
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  or 

le benytter det samme spilsystem 

(The Storyteller System), og som kan 
bruges sammen med eller uafhæn- 
gigt af hinanden. De andre er WERE- 

WOLF (som skulle være på gaden 
når du læser dette), MAGUS, 

GHOST og FAERIE. 

VAMPIRE er iøvrigt i høj grad inspi- 
reret af Anne Rice's romanserie The 
Vampire Chronicles: Interview with 
the Vampire, The Vampire Lestat og 
The Queen of the Damned; og disse 
fremragende bøger vil vi varmt anbe- 
fale, især til folk der spiller eller vil 
spille VAMPIRE. 

Allerede når man tager grundbogen i 
hånden bliver man fænget, omslaget 
er smukt, simpelt og lovende. Og ind- 
holdet lever op til forventningerne. 
Lay-out'et er forbilledligt; de sort-hvi- 

de illustrationer, især Timothy Brad- 
itrests helsides billeder, er flotte og 
stemningsmættede; og små citater og 
vampyrernes egne reflektioner over 
"ulivet" er med til at understrege 

stemningen og uddybe forståelsen af 
disse nattens væsner, eller the Kind- 

red, som de kalder sig selv. Selve spil- 
let præsenteres også på forbilledlig 
vis; de forskellige elementer beskri- 
ves grundigt og i en logisk rækkeføl- 
ge, og så er det hele så velskrevet, at 
det'er en fryd af læse (dog kunne 
man ønske sig et mere omfattende in- 
deks, et problem for mange af White 
Wolf's produkter). 

Spilsystemet er simpelt, fleksibelt og 

letanvendeligt, og grundprincipperne 
forklares på kun ni sider. Man ruller 
udelukkende 10 sidede terninger, of- 
test mange af gangen. Blandt meget 
andet kan der også rulles for person- 
lighedstræk som samvittighed, mod 
og viljestyrke, og på denne måde 
trækkes spilfigurens personlighed på 
afgørende vis ind i spillet. 

Lad os tage et kig på spilpersonen, 
altså en vampyr, som den tager sig 
ud på karakterarket. Alle begreber 
der beskriver personen kaldes Traits. 

Først beskrives det grundlæggende 

koncept, hvem og hvad er personen; 
hvordan optræder hun (Demeanor), 
og hvordan tænker og føler hun 

egentlig (Nature). Også begreberne 
Clan og Generation er grundlæggen- 
de i beskrivelsen af personen. Næ- 
sten alle vampyrer tilhører en klan, 
en blodlinje med sine specielle sær- 
præg og evner (man tilhører den sam- 
me klan som den vampyr der skabte 
en). Der er syv klaner i grundbogen, 
fx de aggressive og oprørske Brujah, 
de hæslige Nosferatu og de trold- 
domskyndige Tremere (kendere af 

  
he 

White Wolf's ARS MAGICA vil nikke 
genkendende til navnet). Disse syv 

klaner danner grundstammen i vam- 

pyrernes "verdenssamfund", the Ca- 
marilla, men der findes andre, bl.a. 
de morderiske Assamite, og flere af 
disse er beskrevet i PG og SH. Figu- 
rens Generation fortæller hvor man- 
ge led vampyren er fra den 
oprindelige vampyr (ifølge the Kind- 
red "nedstammer" de alle fra den bi- 
belske Kain, der som bekendt slog 

sin bror ihjel). Jo lavere Generation, 
jo større (potentielle) kræfter har den 

pågældende vampyr; Kains blod bli- 

Rs 
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ver mere og mere udvandet for hver 
ny generation. 

Det, der i mange rollespil kaldes Cha- 
racteristics eller Stats (figurens 

grundlæggende egenskaber, det man 
"er"), hedder i VAMPIRE Attributes 
og deles i tre grupper: fysiske 
(Strength, Dexterity og Stamina), so- 
ciale (Charisma, Manipulation og Ap- 
pearance) og mentale (Perception, 
Intelligence og Wits). Abilities (det 

man "kan”) deles også i tre grupper: 
Talents (fx Acting), Skills (fx Fire- 

arms) og Knowledge (fx Law). Det al- 

mindeligste terningerul er en kombi- 

nation af et Attribute og en Ability: 
hvis man fx vil prøve at komme i tan- 
ke om en gammel retskendelse rulles 
Intelligence plus Law, mens man rul- 
ler Manipulation plus Law hvis man 
prøver at true en eller anden med Lo- 
ven. 

Advantages er endnu en gruppe Tra- 
its: Disciplines, de specielle evner 

vampyrer har, fx Potence der gør 
dem stærkere, og Dominate der giver 

dem magt over andre; Backgrounds 
som bl.a. repræsenterer kontakter og 

  
ressourcer; og de tre vigtige Virtues: 

Conscience, Self-Control og Courage, 
der beskriver spilpersonens karak- 
ter. 

Attributes, Abilities og Advantages 
beskrives med op til fem Dots (prik- 
ker), meget gamle vampyrer og andre 

usædvanlige væsner kan dog have hø- 
jere værdier, og hver Dot betyder en 
terning at rulle med. To andre vigti- 

ge Traits, Humanity og Willpower, 
beskrives med op til ti Dots (de kom- 
bineres ikke med andre Traits når 

der rulles terninger). En sidste vigtig 

Trait er vampyrens Bloodpool, mæng- 
den af blod hun har i kroppen og kan 
bruge til at hele sine sår og forbedre 
sine fysiske egenskaber med. 

I PG indføres også Merrits and 
Flaws, der er specielle individuelle 

fortrin og mangler (et system, der og- 
så kendes fra ARS MAGICA). Nu 
hvor vi har sagt relativt meget om 
regler, må vi lige understrege at der i 
VAMPIRE lægges mere vægt på his- id 

toriefortælling, stemning og rollespil 

end på terninger; ja, der opfordres li- 
gefrem til at man lægger terningerne 
til side og glemmer reglerne når de 

er unødvendige eller forstyrrende for 
rollespillet. Der gives også fine anvis- 
ninger på, hvordan man kan inddra- 
ge Live-Action i spillet. 

Hvad handler det så om? Jo, det 
handler om vampyrernes forhold til 
hinanden og til omverdenen, og om 
deres forhold til sig selv. Om kon- 
flikt, kort sagt. Vampyrernes verden 
er nemlig præget af hierakier, magt- 
kampe og intriger, og oftest er andre 
vampyrer spilpersonernes modstan- 
dere. Indenfor Camarillaen strides 
de forskellige klaner og individer om 
magt og indflydelse. Udenfor og i 
krig med Camarillaen står the Sab- 
bat, en sekt af djævledyrkende vam- 
pyrer, der helt har overgivet sig til 
ondskaben og det indre uhyre. De un- 
ge vampyrer strides med de ældre 
om magt og frihed, og om blod: en æl- 
dre vampyrs blod kan gøre en yngre 
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vampyr stærkere, mens gamle vam- 
pyrer, når de når en hvis alder, ikke 
længere kan ernære sig af menneske- 

blod, men må drikke af yngre Kind- 
red. Og under overfladen trækker de 
ældste i trådene, i en evig indbyrdes 

krig kaldet the Jyhad. 

VAMPIRE foregår i vores verden, næ- 
sten da. I spillets Gothic Punk ver- 
den er stemningen mere intens, 
stilen mere ekstrem, og mørket me- 
get dybere. Og der findes vampyrer, 
varulve, troldmænd, spøgelser, alfer 
og andet overnaturligt godtfolk. De 
fleste supplementer beskriver og fore- 

går i nutidens USA, ofte Chicago, 
men spillet kan foregå hvorsomhelst 
og nårsomhelst, fx i middelalderen el- 

ler i en dyster fremtidsverden. 

Selvom vampyrer skjuler deres arts 
eksistens, blander de sig ofte i de dø- 
deliges affærer. Det kan være en 
stor fordel at have indflydelse i poli- 

tiet, i diverse offentlige instanser el- 

ler i finansverdenen, og vampyrer 
vikler tit disse dødelige institutioner 

ind i deres udødelige intriger. Men de 
har mange fjender blandt de dødeli- 
ge; de fleste mennesker, der kender 
til eksistensen af disse uhyrer, forsø- 

ger at gøre noget ved det. Resterne af 
middelalderens Inkvisition jager fx 
stadig vampyrer, og enkelte sikker- 
hedstjenester ved at der er noget råd- 

dent et eller andet sted. 

De andre mytologiske væsner fra Sto- 
ryteller serien kan også blande sig i 
legen; varulvene, der hersker udenfor 
byerne, er vampyrernes arvefjender, 
mens fx en troldmand kan have et 
mere nuanceret forhold til de udødeli- 
ge. Der findes også andre væsner 
som fx Ghouls, mennesker eller dyr 
der jævnligt drikker vampyrers blod 
og får nogle af deres evner, men ikke 
bliver gjort til ægte vampyrer; de er 
oftest vampyrernes tjenere. 

Men som om de ydre fjender ikke var 
nok, så er vampyren også sin egen 
fjende, blodtørsten må stilles til evig 

tid, og på de mest ubelejlige tidspunk- 

ter kan Bæstet Indeni vise sit hæsli- 

ge ansigt og vampyren blive et 
frådende uhyre, ude af stand til at 
styre sig selv. Og langsomt, men (næ- 
sten) sikkert mister vampyren sin 
menneskelighed, lag for lag, indtil 
der kun er Bæstet tilbage. Det gæl- 
der i høj grad om at bevare sin skrø- 
belige menneskelighed, og dette er 
med til at give spillet både en tragisk 
og en moralsk dimension, der under- 
streger uhyggen. 

  
NAG 

I PG og SH udvides og beriges spillet 
med mange interessante detaljer, 

som fx mere magi (der desværre ikke 
er behandlet så udførligt i grundbo- 
gen), og disse to bøger er næsten 
uundværlige for en god VAMPIRE 
Chronicle (kampagne). I grundbogen 
og SH gives fremragende anvisninger 
på hvordan man skaber og fortæller 
en historie og kører spillet, så oplevel- 
sen bliver så rig som muligt for delta- 
gerne. SH indeholder bl.a. også to 
alternative kampsystemer. 
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Alt i alt må man sige, at VAMPIRE 
er et fantastisk godt rollespil. Med 
dette spil er genren endelig trådt ud 
af sine barnesko og er vokset fra ter- 
ningespilstadiet; nu fokuseres der på 
historier, stemning, personlighed og 

rollespil. VAMPIRE er et ekstremt 
spændende, stemningsfuldt, udfor- 
drende og tankevækkende spil. Det 
er ikke et spil for børn, det er et spil 
for unge eller voksne tænkende men- 

nesker, der tør se uhyggen i øjnene. 

omkring halvfjerds vampyrer, der 
bor der, samt deres indbyrdes for- 
hold. Desuden en lang række interes- 
sante Encounters. 

Blood Bond. Et kort, velskrevet sce- 
narie, der trækker spilpersonerne 
ind i kampen mellem to ældre vampy- 
rer og konfronterer dem med the Sab- 
bat. 

The Succubus Club. Heri beskrives 
natklubben af samme navn, et yndet 

  

  
Supplementer 

Ashes to Ashes. Et godt begynder- 
scenarie, der introducerer spilperso- 
nerne for Chicagos intrigante 
vampyrsamfund. Lodin, byens fyr- 
ste, er forsvundet, og vore venner er 
oplagte syndebukke. 

Storyteller's Screen. Skærmen er 

praktisk, men det medfølgende scena- 
rie, Blood at Dawn, er en tynd kop te. 

Chicago by Night. Dette glimrende 
supplement beskriver Chicago og de 

 E—— 

  

mødested for Chicagos Kindred, og 
en del interessante gæster. Inde- 
holder også syv korte scenarier. 

Alien Hunger. Et lidt tyndt begyn- 
derscenarie, der foregår i Denver, 
hvis udødelige indbyggere bliver 
grundigt beskrevet. 

Milwaukee by Night. I denne frem- 
ragende bog skildres endnu en by og 
dens Kindred indbyggere, samt de va- 
rulve der lurer på at overtage byen. 
Det geniale scenarie, Psychomachia, 
viser byen fra sin værste side. 

20 

VA: 
Awakening: Diablerie in Mexico. 
Dette underholdende scenarie i klas- 
sisk dungeon stil handler om Diable- 
rie (det at drikke andre vampyrers 
blod), og sætter spilpersonerne op 

mod en oldgammel vampyr i en maya- 
pyramide. Vær forberedt på frafald 
blandt spilpersonerne. 

A World of Darkness. Et glimrende 
værk, der beskriver verdenen og vam- 

pyrerne udenfor USA, først og frem- 
mest Europa, SNG, Jordan, Hong 
Kong og Haiti, desuden beskrives 
The Vampire Club, en natklub for, ja 
gæt selv hvem, i San Fransisco. Det 
eneste dårlige, man kan sige om den- 
ne bog er, at den er for kort. 

The Hunters Hunted. I dette frem- 
ragende suplement beskrives de, der 
jager vampyrerne, og deres motiver 
og metoder, Indeholder gode anvis- 
ninger på hvordan man kan køre en 
vampyrjæger kampagne. 

(A World of Darkness:) Mummy. 
Denne anderledes bog skildrer en an- 
den slags udødelige, det gamle Ægyp- 
tens mumier, og giver anvisninger på 
hvordan de kan spilles. Indeholder 
også et fascinerende scenarie og en 
del interessant magi. 

Tak for hjælpen til Kristoffer Wellejus. 

Nicholas Demidoff



AV Sensommerudsalg! 
Amber. Diceless Roleplay: 98,- !!! 

Cadillacs & Dinosaurs: 98,- !!! 

CoC, Fearful Passages: 98,- !!! 

CoC, Kingsport: 98,-! —— WHA4OK, 'Ere We Go: 148,- 
CoC, At Your Door: 98,- WHSAOK, Freebooterz: 148,- 

WHAOK, Kaaargh the Orks!: 98,- 

Boothill: 98,- ! 

MERP, Minas Ithil: 98,- 

    

   

   

    

    

     BT: Objective Raids: 98,- Talisman City: 98,-! 
Gangbusters: 98,- Talisman Timescape: 98,-! 
Ral Partha maling, 6 stk: 38,- ! Greyhawk Wars: 98,- ! 
Citadel figurer; Elf, Dwarf, Diverse AD&D og D&D 
Chaos, Undead, Orc: 38!!! moduler: 48,-! 

— $å længe lager haves! 
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4. indlæg i SAGA's 
Et Shadowrun 
scenarie af 
Matias Stuven 
Illustreret af 
Jesper Thorndal 

  

Scenarie 
konkurrence       

Jari havde været indenfor denne branche i lang tid nu. 

Det var ligeså meget en del af hverdagen, som det var at 
lave mad og sove. Det var hendes levebrød, men hun hav- 

de mere end nok arbejde, og pengene var gode, så hvorfor 
ikke? I løbet af sin 10-årige karriere som fixer havde hun 

etableret et omfattende net af kontakter, som kun få an- 
dre fixere kunne hamle op med. 

Efter at have mødtes med gruppen fra Redmond områ- 
det, tog hun derfor roligt tilbage til sin lejlighed i den 
vestlige delaf Renton området i sin sorte Toyota Elite. 
Hun parkerede og tog elevatoren op til 6. etage, nummer 
642, hvor hun boede. Efter at have åbnet døren ventede 
hun lidt foran den, og kaldte på sin hund Kilroy, men 
han kom ikke. Underligt. Hun gik ind i lejligheden, lagde 
wristphonen på bordet. Den strammede sådan, det var 
rart at lægge den fra sig. "Panel 1, 2, 3, 5: TÆND!", sagde 
hun, men intet lys tændtes. Pludselig snublede hun over 
et eller andet på gulvtæppet, men hun reagerede hurtigt 
og lavede et rullefald, som fik hende til at lande 3 meter 
længere henne. 

  

I lyset fra gangen kunne hun se en skikkelse ligge på gul- 

vet, der hvor hun havde snublet: Kilroy! I halsen havde 

den noget siddende, men det så hun kun i forbifarten, 

idet hun løb mod døren. Inden hun havde taget et skridt, 
hørte hun en dæmpet lyd før hun mærkede en kraftig 
kradsen i venstre side af halsen. Hun vidste straks hvad 
det var, en Narcoject. Hun ville kun have få sekunder, før 
hun var bevidstløs. Allerede nu kunne hun mærke sin 
krop give efter for medikamenterne. Hun koncentrerede 

sig om at nå hen til den Panic Button, som var installeret 

lige ved døren. Kun 1 meter fra den faldt hun om, men 

kravlede langsomt videre. Hendes hals var for tør til at 

skrige og hendes syn værre end en alkoholikers. Kun 30 

cm fra knappen. 20 cm. 10 cm. En muskuløs hånd 
greb fat i hendes arm og holdt den tilbage, samtidig med 

at en meget velkendt stemme sagde: "Du skulle aldrig ha- 
ve snydt mig". Et sidste sløret ord kom ud af hendes 
mund: "Daryl". 

   

  

HISTORIEN 

  

Det skulle have været et meget let run, hvor de skulle 

ind i Blackstone's Museum & Zoo of the Paranatural for 
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at hente en Gargoyle for en ukendt samler, men endte 
værre end Super Sonics kampen mod Black Hawks i 
2046. Jari Sunima, Daryl Ophard, Jay, Tress og Moon 
Knight udgjorde holdet, der skulle hente det farlige dyr 

ud af Blackstone's. Første fase af run'et forløb som bereg- 

net, og de var nu inde i Blackstone's. Ved et møde med en 

sikkerhedsvagt fyrede Daryl en salve skud mod ham i pa- 

nik, men han ramte kun med et af skuddene, resten sma- 
drede et ellers skudsikkert vindue, hvor der opholdt sig 

en flok Birdmen (PARA, s. 32), som i panik over skudde- 

ne fløj omkring og skræmte runner'ne endnu mere. Jay, 
Tress og Daryl blev angrebet af de små flagermusagtige 
dyr, som gav nogle overfladiske sår. Uheldigvis havde 
nogle af Daryl's panikskud ramt vinduet ind til et par 

Blood Kites. Ruden gik i stykker, og ud fløj de to Blood Ki- 
tes, ophidsede af den høje lyd fra en AK-86X. De fløj mod 

den nærmeste person, som var Daryl. Som alle andre Blo- 

od Kites havde de en forkærlighed for at prikke øjne ud, 

og da Daryl ingen hovedbeklædning havde, var han et 

godt offer. Med stor fornøjelse angreb de ham og stak 
ham i øjnene med deres spidse næb. Resten af gruppen 
så de første sikkerhedsvagter ankomme, og stak af, uden 

Daryl. Som back-up havde gruppen Daryls ven - en For- 
mer Company Man, Timothy Broadstreet, der ventede 
udenfor. Han skød et par vagter, men måtte tilsidst også 

flygte. Daryl blev fanget, dømt for indtrængen og besid- 

delse af automatiske våben uden tilladelse, og sat i fængs- 

el. 

  

Da Daryl kom ud fra Metroplex Prison havde han i 7 år 

planlagt sin hævn på gruppen for at have efterladt ham 

med de paranaturlige dyr. I løbet af de følgende 3 år op- 
byggede han et mindre kompleks under Redmond områ- 

det, som han lavede til en labyrint. Hans plan var, med 

hjælp fra shamanen Primal og Timothy, at hævne sig på 

de fire andre gruppemedlemmer ved at slippe dem løs i 

hans labyrint, hvor han samtidig ville slippe paranaturli- 

ge dyr ud, som han har en vis kontrol over ved hjælp af 

en medaljon. 

I mellemtiden havde Jari ændret sig fra at være runner 

til at være fixer, men hun havde helt mistet kontakten til 
resten af gruppen, undtagen Tress, som hun ofte mødtes 
med. Moon Knight så hun også af og til, men han havde 

trukket sig tilbage. Det samme havde Jay. Han levede li- 
vet lykkeligt i udkanten af byen med kone og børn. Tress 

havde prøvet at trække sig tilbage, men hun kunne ikke 

undvære spændingen og "The Edge". Så hun er stadig 

fungerende shadowrunner, opererende i Tacoma området. 

Før spillerne starter, har Daryl allerede kontaktet Timot- 

hy, samt en shaman, som kalder sig Primal, og som for 

den rette sum vil hjælpe andre. Han har også hjulpet Da- 

ryl med at skaffe Hell Hounds, Dzoo No0Qua samt en en- 

kelt Piasma. Derudover har Daryl skaffet sig af med Jay



  

  

  

      

og, som Prologen hentyder til, har han nu også fanget Ja- 
ri. Spillerne vil af Jari blive sendt ud på en meget let mis- 

sion, som ikke burde tage lang tid. Derefter skal de 

hurtigt finde ud af at der er noget galt: Jari, deres fixer, 
møder ikke op på det aftalte sted. De kan komme ud på 

et vildspor ved at tro det har noget at gøre med det, de 
skulle hente i varehuset, men det har det ikke. Skulle det 

ske, skal du lade dem møde Tress. Mere om hende i af- 

snittet Tressie. Ellers kan de prøve at finde ud af om no- 

gen har set Jari fornyligt, ellers opsnuse hendes 
baggrund. 

Hvordan det forløber derefter, kan variere fra gruppe til 
fruppe, mer deskulle meget gerne Ende ud af AL ingen. 
har set hende, og at hun ingen god grund har til at for- 
svinde. Begynder de at opsnuse hendes baggrund, lærer 

de meget om kendes tidligere gruppe, hvor de hurtigt fin- 
der ud af, at en af dem er forsvundet fornyligt, men at 
Moon Knight og Tress sladiger ilive, Ringer de Ul Moon 
Knight, vil han være tydeligt nervøs, og bede om et møde 
i sm lejlighed, Når de:kommer derhen,;ser de en blå, 
sportsvogn, en Eurocar Westwind 2000 på vej væk med 
stor hastighed. Timothy har taget Moon Knight. Efter en 
vild biljagt, har de forhåbentlig reddet Moon Knight. El- 
lers er der en chance senere. Med eller uden Tress finder 
de ud af hvor Daryl holder Jari fanget, og tager sandsyn- 

    

  

ligvis derned for at undersøge det. Der skal de først kla- 

re alle de paranaturlige dyr han har samlet, hvorefter de 

skal nå at redde Jari og evt. Moon Knight. Klimakset 
kommer, når de møder Daryl i hans private labyrint. 

  

mx 
EN   

  

Scenariet er lavet så alle eksisterende Shadowrunregler 
kan bruges. For nærmere informationer om paranaturli- 
ge dyr, se Paranormal Animals of North America (PA- 
RA). SR 102 betyder Shadowrun grundbogen side 102. 

Med hensyn til fixer'en Jari kan der opstå visse proble- 
mer. Hvis spillerne i forvejen har en fast fixer de mødes 
med, kan du gøre følgende ting: Lad den normale fixer ta- 
ge på "ferie" eller på anden måde tage fri i nogen tid. 
Men for at de skal kende Jari godt, skal det ske i god tid 
før du spiller scenariet, helst 3-4 scenarier før. Du kan og- 
så lade Jari's baggrund være deres normale fixer's bag- 
grund og rette hendes navn igennem scenariet. Dette kan 
være svært, hvis de allerede kender en del til deres fi- 
xer's baggrund. Når der nævnes hvilke informationer 
man kan få ved at udspørge personer, nævnes det antal 
succeser som kræves for at få den maksimale viden. Slås 
der færre succeser, får man færre informationer. 

  

  

Den 18. september 2050, klokken 17.36 kontakter fi- 
xer'en en af spilpersonerne (SP'erne), for at udføre et job. 
På dette tidspunkt bør du give spillerne en mail (Hando- 
ut 1), hvori der står at de bedes møde op samme aften kl. 
23.30 på toppen af det forladte West Sophocles Parking 
Lot i Redmond. Da fixer'en allerede er kendt af spillerne, 

er der ikke behov for yderligere undersøgelser omkring 
personen. 

Ved ankomsten til parkeringshuset er det ligemeget om 
de kommer før tiden eller ej. Så længe de ikke spilder for 

meget tid, så bare lad dem gøre deres forberedelser, de 
vil alligevel være ligegyldige. Præcis kl. 23.30 kører en 

skinnende sort Toyota Elite op ad rampen til den øverste 
etage, hvor SP'erne formodentlig er. Ud stiger fixer'en, 
som de alle har mødt før, men beskriv hende gerne - be- 

skrivelsen findes i Skyggekabinettet. Hun vil fremføre sit 
forslag, og hvis de godtager det fortæller hun hvad de 
skal gøre i detaljer, De skal snige sig ind i Brier West Ge- 
neral Warehouse (Snohomishdistriktet), som ejes af 

UCAS. Der skal de hente en brun kuvert med en foto- 
disc, Hun vil give dem Handout 2, og pege på rummet 
hvor kuverten befinder sig. Hun kræver at de afleverer 

es 
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den uåbnet præcis samme tidspunkt næste dag. Hun vil 

give hver af spillerne et Certified Credstick med et beløb 

lydende på 1500 nuyen, men hvis de klarer deres Negotia- 

tion Test godt (minimum 2 sucesser) får de 500 nuyen ek- 

stra. Hun vil derefter køre væk igen og lade spillerne 

klare sig selv. 

  

Det er underforstået, at de udfører run'et om natten. 

SP'erne vil sandsynligvis prøve at få flere informationer 

om varehuset, men som man kan se i afsnittet Kontakter- 

nes Informationer, er der ikke meget at hente her. Der er 

ingen, der ved noget om varehuset. Ganske enkelt fordi 

der ikke er noget vigtigt derinde. Men lad dem bare bru- 

ge noget af deres dyrebare tid på at undersøge stedet, det 

vil få dem til at tro, at der gemmer sig et eller andet bag 

det lette run, hvilket der selvfølgelig ikke gør. Når de an- 

kommer har de to muligheder: at snige sig ind fra syd el- 

ler nord, eller at kravle på tagene. Der er to kameraer, 

som man med en smule snilde kan undgå, eller hvis de 

vil bruge en decker får han heller ingen problemer. Der 

vil hele tiden være to sikkerhedsvagter, selvom fixer'en 

kun mente der var en. Derudover har den ene vagt en 

vagthund med sig. At komme ind burde ikke være noget 

problem. Ønsker en mage eller shaman at scanne områ- 

det i Astral Space først er det helt i orden. Han vil kun se 

to vagter, der ved et succesfuldt Aura-Reading check har 

en normal aura, samt en hund, der har loyal aura. Ingen 

af vagterne har kunstige kropsdele, altså Wired Reflexes 

eller lignende. 

Kamera 

  

   

  

gø 

Hvis spillerne ønsker at bryde ind i varehuset med dec- 

ker backup, kan de spørge fixer'en om LTG nummeret, 

som hun vil sælge for 300 nuyen. Ellers er det ret let at 

få fat på det. Slå et Etiquette (Street) (4) test for at se om 

de kan få fat på det. En succes er nok. Eller de kan bruge 

Directory Assistance (SR 100). Hele systemet er standard- 

UPS noder. 

SANI: SANit 527384-3047. 
Orange-3. Access-5, Killer- 
4. 
CPU: Orange-5. Barrier-5, 
Killer-5, Trace and Report- 

4. 

DS-1: Her er alle informa- 
tionerne om hvem der ejer 
tingene i varehuset, samt 

en hel blok med økonomi 
og investeringer (få). Gre- 
en-Å, Access-3. 
SPU-1: Herfra styres 
lagerbeholdningen og kra- 
nerne til at løfte kasser ned. Green-4, Access-4. 

VO-1: Dette er de fire forskellige computere som findes i 

bygningen, undtagen sikkerhedsvagtens computer. De 
bruges af alle og enhver. Green- 2. 

SM-1: Kranerne samt lyset og aircondition styres fra det- 

te modul. Green-5, Access-4. 
SPU-2: Sikkerhedsenheden. Der er desuden adgang til 

filer om personnel, arbejdstid og meget mere. Orange-4, 

Barrier-4. 

1/O-2: Dette er kun to computere, nemlig sikkerhedsvag- 

tens og direktørens. Green-5, Access-5. 

SM-2: Dette modul styrer de to kameraer, dørene, porte- 
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ne samt elforsyningen. Orange-4, Barrier-4, Blaster-3. 

DS-2: De mere sikkerhedsrelevante oplysninger, samt 
adresser på kunder, og dokumenter vedrørende varehu- 
set findes her. Bruger man noget tid her, kan mang finde 
oplysninger, der kan sælges for 2000 nuyen. Green-5, Ac- 
cess-4, Seramble-4. 

Ved ankomsten til varehuset beskriver du området for 
spillerne. Vagterne sidder og drikker soy-caf, idet SP'er- 
ne begynder at trænge ind. Hvis de larmer lidt, slår du 
en Perception test mod spillernes laveste Stealth Rating 
for hunden. Hvis den får bare to successer, begynder den 
at knurre, og de to vagter er parat til kamp med deres vå- 
ben i hånden. 

Vagterne vil gå en runde for hver 5d6 minutter, hver sin 
egen vej, altså at en går ud i gården og en ind i lageret. 
Det er altid vagten, der går ud i gården, som har hunden 
med. Når spillerne ankommer til hegnet, slår du 1d6 for 
at se hvor mange minutter, der går før vagterne går de- 
res runder. Hvis de har mulighed for det vil de prøve at 
nå deres Panic Button, som de har installeret i deres vag- 
trum. De er i kontakt med hinanden over nogle hovedtele-   

foner, som de har installeret i deres hjelme. De snakker 
dog kun med hinanden, hvis det er nødvendigt. Prøv at få 
spillerne til at tro, at der kun er én vagt. Slår vagterne 
alarm kommer der en Lone Star patrulje med 2 mand 
(Street Cop, SR 171) efter 286 minutter. 

1. Her i gården findes masser af kasser, samt 3 kranvog- 
ne. Der er ramper op til de 3 store porte ind til selve lage- 
ret. De kasser der står herude er enten tomme eller 
indeholder babymad. Rundt om gården er der et 3 meter 
højt stålhegn med pigtråd øverst For at komme over beg” 
net uden at tage skade skal man klare et Athletics (5) 
test, hvor man må bruge sm Dodge Pool. Man skel have 
mindst én succes for at komme over. Klarer man ikke 

det, får man 3M2 i skade af faldet, som må modstås som 
normalt, dog kun med Impact værdien af armor. Medmin- 
dre man siger, at man prøver at undgå kameraerne, skal 
vagten slå et Perception (5) test med mindst en succes pr. 
Funde forat hansopdager dem mens de er indenfor:deres 
synsfelt, dvs. indtil de når den samme mur de er monte- 

ret på. Den sydligste dør - den indtil vagterne - har en 
Barrier Rating på 3 (Normal Plywood), mens de tre store 
porte indtil hallen er af Impact Plastic, Normal (Barrier 
Rating 5). De har alle en MagLock 4 lås. 
   

   



  

  

  

  

  
  

2. Dette er sikkerhedsvagternes rum, hvor de har 3 moni- 
torer, en til hvert kamera og en til Trid. Der er et bord og 
nogle stole, samt en automatisk mad-og-drikke maskine, 
Easy Food. For hver af vagterne bruges en Metroplex Gu- 
ardsman: B4,Q4,S4,C2,I13, W3,E6,R 3. Etiquette 
(Street) 2, Firearms 5, Unarmed Combat 4, Armed Com- 
bat 4, Armed Combat 3. Stun Baton (Reach +1, 5L2 
Stun+Special), Fichetti Security 500 (22 (Clip), 3M2), Hel- 
met with Mikes (1/1), Vest with Plates (4/3). Til hunden 
bruges Large Dog: B 3, Q4/4,8S 3,1 2/4, W 2, E6,R 4. 
Dam: 4M2. 

8. Det er her, SP'erne skal bryde ind i boksen for at hen- 
te kuverten. Boksen kører på sit individuelle kredsløb 
uden tilknytning til systemet, og er derfor kun afhængig 

af elforsyningen. I boksen er der en brun kuvert, som in- 
deholder en foto-disc med billeder af en person i færd 
med at skyde et paranaturligt dyr, hvilket som regel er 
højst ulovligt, Personen er en højtplaceret agent for 
UCAS, som direktøren havde tænkt sig at afpresse på et 
tidspunkt for at få et bedre jo end dette. Solgt til den ret- 
te er de 15.000 nuyen værd. Boksen har en Barrier Ra- 
ting på 10, men med et Electronics (6) test kan man 
tilslutte en cyberdeck til boksen, og man skal lave et Com- 
puter (4) check. Man skal have 3 successer for at åbne 
boksen, og Hacking Pool må ikke bruges. 

4. Dette er selve lageret, hvor der ikke er noget af inter- 
esse for spillerne, medmindre de kan lide babymad. 

DER VAR ENGAN 

    

Når spillerne tropper op kl. 23.30 den 18/9, og der ingen 
fixer er for at møde dem, skulle de begynde at fatte mist- 

anke om, at der er noget galt. Noget der ofte sker er, at 
runnerne ikke møder op, men at fixer'en forsvinder er 
højst usædvanligt. Spillerne vil sandsynligvis gøre en af 

følgende ting: glemme alt om Jari og prøve at sælge bille- 
deren til den højestbydende (et Etiquette (Covernment) 
(4) check med mindst en succes afslører hvem det er på 
billedet) eller lede efter Jari. Det er på dette tidspunkt, at 
det er vigtigt de har kendt Jari i længere tid, da de der- 
ved ikke vil efterlade hende. Skulle de alligevel være lige- 
glade med hende, vil Tress kontakte dem næste morgen 

for at høre om de ved noget om Jari's forsvinden (hun har 
fundet et af spillernes numre i Jari's computer). Hvis de 
stadig ikke vil hjælpe Jari, får de ikke nær så mange kar- 
ma-points for scenariet. Hvis de vil finde Jari, er det 

mest åbenlyse at tage til hendes lejlighed, hvortil de alle- 
rede har nummeret (Handout 1), og at skaffe adressen er 
ikke noget problem. Ønsker de at undersøge hendes bag- 
grund, kan de bruge deres kontakter (se Kontakternes In- 
formationer). De kan også tage hen til de steder hun   

normalt færdes i, men de vil bare sige at de ikke har set 
hende siden dagen forinden om aftenen, men at de skulle 
tage op til hendes lejlighed. 

Når de ankommer til hendes lejlighed, vil de sandsynlig- 
vis blive mødt af en fjendtlig hund, som selvfølgelig ikke 
er fjendtlig, hvis man kender den. Døren har en MagLock 
på 3. Lejligheden er dekoreret meget chickt med moderne 
3D kunst, selvlysende møbler med 3D mønstre og speciel 
Halo-gloom belysning. En spidsteknologisk simsense play- 
er og et utraditionelt musikanlæg er i stuen, Stuen er der- 

udover spækket med souvenirs fra forskellige runs, f.eks. 
en Aztechnology Vid-phone, en Renraku medarbejderbog 
fra 2049 0.1. På et bord lige ved indgangen ligger Jari's 
wristphone. Udover oplysningen, det lokale supermarked 
m.m. er Tress' og Moon Knight's numre indkodet på to af 
de faste taster. Hvis nogen af SP'erne har wristphone, er 
deres numre sandsynligvis også indkodet. På en æres- 

plads i stuen står et 3D billede af 5 personer i deres tidli- 

ge 20'ere. På bagsiden står kun 2040. En Perception (4) 
test med mindst 1 succes vil gøre spilleren i stand til at 
genkende Jari, og evt. også Tress i deres ungdom. Bille- 
det er af den gamle gruppe før de blev splittet op, men 

det ved spillerne ikke medmindre de spørger Tress. Spil- 
lerne skulle gerne få den idé at ringe Tress op, men ellers 
kan du lade hende komme "tilfældigt" forbi, mens de er 
der (se afsnittet Tressie). 

Almindelig eftersøgning vil vise følgende: Slå en Percep- 
tion (5) test: Ved fire succeser oplyses det, at der er en 
stor hund i lejligheden, som har en en lille sprøjte sidden- 
de i låret, og en lignende ligger lige i entréen. De er skudt 
fra en Narcoject Pistol. Det er over 4 timer siden, idet 
hunden virker (eller virkede, hvis spillerne gjorde noget 
ved den) meget frisk. Stats for hunden er Large Dog som 
i Et let run afsnittet. 

Undersøger de lejligheden via Astral Space, slå da et 
Astral Perception (Intelligence) (6) test. Ved tre succeser 
får de at vide, at der har været to personer i lejligheden, 
og en rød streg af hævn sniger sig rundt omkring i rum- 

met. 

TRESSI 

  

Tress, som er hendes streetname, er den ældste fra den 
gamle gruppe med Jari, Daryl, Jay og Moon Knight. Jay 
og Moon Knight er allerede blevet fanget af Daryl og slup- 
pet løs i hans minilabyrint, og har ikke overlevet den. Ja- 
ri er lige blevet sluppet løs i hans minilabyrint, og det er 
muligt at redde hende, hvis der bliver handlet hurtigt. 
Tress har overlevet på gaden ved at tilbyde sit speciale, 
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nemlig præcisionsskydning med riffel, hvilket har gjort 
hende meget kendt. 

Efter at have prøvet at kontakte Jari via en hemmelig lin- 

je og ikke få kontakt er Tress begyndt at blive nervøs for 

Jari. Hun tager derfor hen til lejligheden, hvor hun mø- 
der spillerne. Når de en gang har mødt Tress, kan hun 
fortælle dem en masse, hvis de først etablerer et trovær- 
digt billede af sig selv. Spil Tress som en sikker person, 
der ønsker informationer af SP'erne, men som ikke vil be- 
tale for dem, og derfor bruger sine taleevner.og sin char- 
me. Hvis det er muligt vil hun indgå en aftale med dem, 
der går ud på at SP'erne får info til at arbejde med, hvis 
de sørger for at få Jari ud i live. Jari vil sikkert også give 
dem en ekstra bonus, hvis de finder hende. Tress kan gi- 

ve dem nogle grundliggende informationer, men er ikke i 
stand til at gå i detaljer medmindre hun får nogle stikord 
fra spillerne. Hun kan dog fortælle dem følgende: 

- Jari blev set af sikkerhedsvagten ved bygningen få ti- 
mer efter hun havde mødt spillerne. Hun blev ikke set 
forlade stedet. 

- Det sidste run hun stod for var mod Renraku, hvor en 
højtplaceret ansat desværre blev skudt. Måske blev Jari 
beskyldt for det. 

- Hvem personerne på 3D billedet i Jaris lejlighed er. 

Hvis de spørger om den gamle gruppe, kan hun fortælle 
dem hvad hun ved om den (starten af Historien), men 
hun mener ikke det er særlig relevant. Lad ikke hende 
drage den røde tråd mellem den gamle gruppe og Daryl. 
Hvis spillerne spørger, kan Tress give Jay og Moon 
Knight's vidphone numre, men vil hellere selv ringe. Hun 
vil erfare at Jay har været forsvundet i en uges tid. At un- 
dersøge dette nærmere vil ingen information af relevans 
give. Et opkald til Moon Knight vil blive behandlet i det 
følgende afsnit. Hvis spillerne argumenterer godt nok for 
deres og Jari's sag kan hun godt blive overtalt til at tage 
med. Hun er kun en kilde til informationer som er nød- 
vendige for spillerne. Klarer spillerne det ikke godt i 
"Hvilken vej?" afsnittet, kan Tress træde ind som den hvi- 
de prins, der kommer og redder prinsessen i sidste øje- 
blik. 

  

  

  

Moon Knight er en elverkriger, der afskyr sollys. Han 
har trukket sig tilbage, og bor nu i et pænt hus i Bellevue 
området. I øjeblikket tjener han godt på at være vært for 
et natteshow, der bliver sendt på en større TV-kanal. 

  

Han lever måske for godt, hvilket hans bulende mave og 
slappe kondition kunne tyde på. Hvis spillerne eller 
Er Er SEE Eee han Ide rene 
vøs og bede dem komme ud til hans hus for at tale sam- 
men. Når de kommer derud, vil de se en sportsvogn, der 
står parkeret foran Lans hus stårte højt ferapo. Hvis en 
af SP'erne klarer en Perception (6) test, vil de se at der 

ligger en person på bagsædet. Det er Moon Knight, der li- 
gesom Jari nu har fået et skud med en Narcoject. Bilen 
bliver kørt af Timothy Broadstreet, Daryls gamle alliere- 
de. Brug stats fra Former Company Man for ham. Heref- 
ter vil en biljagt sandsynligvis starte. Reglerne for biljagt 

er som specificeret i Riggers Black Book. Hvis det lykkes 

at fange Dimothjy i liye; vil kan gøre meget forat kolde 
Daryls plan skjult. I et evt. forhør vil hans Willpower væ- 

re 2 højere, når det gælder spørgsmål om Daryl eller pla- 
nen. 
  

  

  

På dette tidspunkt er spillerne ved at være klar over, at 
der er noget galt med Jari og hendes pludselige forsvin- 
den. Spørgsmålet for dem er bare hvor de skal henad nu. 

   



  

  
  

  

  

  

  

Svaret på det er Primal! Primal er blevet sat til at obser- 
vere Tress, indtil det er hendes tur, og det har han så 
gjort. Han har derved opdaget spillerne og deres nysgerri- 
ge tankegang. Han har derfor arrangeret en aflednings- 
manøvre, som han selv leder, for at rette deres 
opmærksomhed mod noget andet. Er Timothy sluppet fra 
spillerne, vil han være med Primal i stedet for en af de to 
bodyguards, der er beskrevet nedenunder. Primal har le- 
jet to bodyguards på Daryl's bekostning til at beskytte 
ham i hans afledningsmanøvre, som vil foregå efter de 
har været i Jaris lejlighed, eller på et andet tidspunkt, 
hvor de ingen ledetråde har mere. Med sin City Spirit's 
Accident Power virkende, vil han lancere et angreb på 
spillerne, samtidig med at de to bodyguards (Brug Street 
Samurai fra SR for en af dem og en Ork Mercenary (aller- 
gy: silver, severe) for den anden) vil fyre alt hvad de har 
mod gruppen for at holde dem i skak. 

For at se om hver person er overrasket, slås en Reaction 
(5) test: Bare 2 successer er nok til at man kan reagere 
normalt, ellers bliver man sprunget over i en runde. De 
to bodyguards vil ikke blive ved til de dør, men derimod 
flygte (eller prøve på) når de er Seriously Wounded eller 
mere. Primal har heller ingen intentioner om at ende sin 
karriere her og vil enten flygte eller overgive sig ved sam- 
me niveau. De to bodyguards ved intet udover at de blev 
lejet af Primal til at eliminere gruppen. Før kampen har 
Primal påkaldt en City Spirit med Force på 4 (Powers: Ac- 
cident, Alienation, Concealment, Confusion, Fear, Guard, 
Search). 

Primal ved en del ting om Jari og Daryl, som han under 
pres (Willpower 5!) vil afsløre. Han kender til Daryl's til- 
holdssted (laveste etage i et forladt parkeringshus i Red- 
mond), han ved hvornår Jari dør: når hun er blevet spist 
af de paranaturlige dyr i hans labyrint, men mere ved 
han ikke, eller det vil sige: mere vil han ikke sige. Han 
kender også kombinationen for at nå den laveste etage i 
P-huset, samt hvordan man kommer ind af den gemte 
dør i labyrinten, men hvis det er muligt vil han ikke sige 
dette. Undersøger de Primal, har han udover 3000 nuy- 
en i certified credsticks en sender, der åbner den hemme- 
lige dør i Odysseus Labyrinten på en afstand af 20 meter. 

Skulle det ske at Primal når at flygte, kan de stadig følge 
efter ham. Han vil tage tilbage til Daryl, medmindre han 
ved at han bliver forfulgt. Slå et Opposed Stealth check. 
Hvis Primal vinder med mindst 2 successer, opdager han 
dem og når at slippe væk. I det tilfælde at Primal dør, lig- 
ger der en pocket computer, hvori Daryls adresse står, 
men kombinationen til elevatoren er der ikke.   
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Efter at have været igennem "Hvilken vej?", hvor det er 
meningen de skal fange Primal eller overtale ham til at 

fortælle dem hvor Jari holdes fanget, vil de sandsynligvis 
finde frem til P-huset i Redmond, hvor det så skulle være 
sidste etage. Elektriciteten i bygningen er ikke slået fra, 

og derfor virker to af de førhen ti elevatorer endnu. Hvis 

de stiger ind i en af dem og trykker på SL-5 (står for Sub- 

Level 5) ankommer de til en ganske normal parkerings- 

etage, dog med meget skrald og snavs. For at: komme helt 
ned, skal man bruge en speciel kombination af etager, 

som kun Daryl, Primal og Timothy kender til. Et Electro- 

nics (6) test med mindst en succes vil også give det sam- 

me resultat, hvis man ved hvad man leder efter. Hvis de 

giver sig til at grave ned i de enorme skraldemængder, 

finder de ud af at der er nogle nedfaldsveje til en etage 

længere nede, som er blokeret af nedstyrtet beton. 

De kan godt prøve utraditionelle metoder for at komme 

derned, f.eks. at skyde med højeksplosiv ammunition, 

men det vil tage mindst 10 skud. Inden i elevatoren er 
der en lem oppe i loftet, hvor man kan komme ud. I eleva- 
torskakten kan anes endnu en etage med få problemer. 

Kommer de først derind, er de inde i gangen som vist på 
tegningen. For enden af gangen kan de se en forstærket 
dør. Der sidder også et sikkerhedskamera, hvorfra Daryl 
er blevet advaret om deres tilstedeværelse i det øjeblik de 

træder ind i gangen. Han har brugt dagen på at lege kat 

og mus med Jari og hvad han kalder sine "kæledyr". Med 
hjælp af en medaljon, som hænger i en halskæde på ham, 

 



  

    

  

  
  

        
kan kan kontrollere dyrenes bevægelser. Den har en For- 
ce på 6 overfor en Resisted Success Test mod dyrenes 
Willpower. Når han først har opdaget spillerne vil han 
sende de to Dzo0-N00-Qua hen imod indgangen til laby- 
rinten. Det vil tage ham 12 runder at styre dem derhen, 
derfor er det vigtigt du tager tid på hvor lang tid de bru- 
ger før de kommer ind i labyrinten. Han vil midlertidigt 
indstille jagten på Jari, som er meget svækket. 

Når de først er inde i labyrinten, vil han afskære dem ve- 

jen tilbage og sende sine kæledyr mod dem. Dræber spil- 

lerne alle dyrene vil han prøve at lukke dem inde og 
derefter flygte. Spillerne kan med en succesfuld Percep- 
tion (5) test se at der er opsat kameraer og sensorer og en 
decker kan slutte sig til computernettet med et succes- 
fuldt Electronics (4) test, hvis han ellers han kan nå ka- 
meraerne, der sidder 3,5 meter oppe. Daryls 
computersystem er et lille, uafhængigt et med Blue Secu- 

rity Rating over de få noder der er, så er man først inde 
er der ingen problemer. Der er ingen IC. Daryl er opslugt 

af tanken om hævn, og vil kæmpe til døden. 

1. Her i gangen er der kun to skydedøre, den til elevato- 

ren og den ind til Daryls rum (2). Der sidder et kamera 

for enden af gangen, som Daryl observerer spillerne kom- 
me i. Ligesom alle andre døre her i labyrinten, er de lavet 

af Construction Plastic, og har en Barrier Rating på 4. 

2. Dette er ikke bare Daryl's kontrolrum, men også hans 
soveværelse samt køkken og bad, altså hans hjem. Når 
han ikke opholder sig her befinder han sig ude i byen. 
Der er en gemt dør, som fører ind til labyrinten her. Den 
kan åbnes på tre måder: vold, adgang til computeren el-   

ler systemet den er tilsluttet til, samt ved at udsende et 
højfrekvens signal fra en "bipper", som Daryl og Primal 
bærer rundt med sig. Daryl vil være her, når spillerne 
kommer. Hvis han får problemer, vil han flygte gennem 
døren, Den åbner og lukker meget hurtigt. 

3. Dette er første del af labyrinten, hvor de to Dzo0- 
No0Qua, de to Hell Hounds samt Chou/'en er. Aktiv Radi- 
us betyder hvor stort et område Daryl tillader dyret at 
går rundt i. De indre vægge er lavet af Thick Construc- 
tion Plastic med en Barrier Rating på 8. Daryl vil bruge 
medaljonen til at få dyrene til at angribe spillerne. Er 
Tress tilstede, vil han gå efter hende først. Selv vil han 
forsøge at bruge dem som cover, mens han skyder med 
sin Åres Predator. Får spillerne vristet medaljonen fra 
ham, eller tvinger ham til at tabe den, vil han miste al 
kontrol over dyrene, som derefter vil angribe ham i blo- 
dig hævntørst. Det er ikke noget kønt syn. Når Daryl bli- 
ver presset, vil han flygte hen mod tunnellen i 5. 

4. Gargoyl'en fornøjer sig bestemt ikke her, men den har 
prøvet at komme forbi de forstærkede døre (Barrier Ra- 
ting 8), men uden held foreløbig. Den får heller ikke lov 
til at vandre ned til Piasma'en (stålpladerne har en Bar- 
rier Rating på 12), så den er godt negativ. Der er ingen 
MagLock fra denne side, så er man først kommet ind her 
skal man sprænge sig ud igen, medmindre der er nogle 
på den anden side, der vil hjælpe en ud. 

5. Piasma'en underholder sig med Jari hernede. I det ne- 

derste højre hjørne af stedet har Jari gemt sig, men Da- 

ryl har spærret adgangen med en stålplade. På 
bagvæggen er der smal tunnel bag en plade, der fører 
hen til kloaksystemet. Hvis Daryl flygter herhen, kan en 
ny jagt udspille sig. 

A. DzooNoocQua (2): Troll-lignende væsener, dog muligvis 
med HMHVV-virusen, altså den der gør mennesker til 
"vampyrer". De er mere deforme og mindre intelligente 
end almindelige trolls. B 9/2, Q 572, S 10, C 1, I 3/38, W 4, 
E (5), R 4, Att 782, +1 Reach. Powers: Enhanced Senses 
(Thermographic Vision (der er helt mørkt i denne del af 
labyrinten)), Essence Drain, Magical Resistance. Wea- 
knesses: Allergy (Sunlight, Mild). 

B. Hell Hound (2): Store hundelignende væsener med 
kraftigere tænder og en dunst af svovl omkring sig. De 
udviser en vis form for intelligens og strategi. B 4, Q 414, 
S 5, I 3/4, W 3, E (6), R 6, Att 6M2. Powers: Enhanced 
Senses(Improved Hearing and Smell, Low-Light Vision), 
Flame Projection, Immunity to Fire. 

C. Ghoul(1): Hvad man førhen kaldte en udød, men nu be- 
tegner som slumsindssyge. De hører ikke ind i noget øko- 
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logisk kredsløb og er derfor uønskede af alle og enhver. B 
7,Q5%4, 86, C 1, I 4, W 5, E (5), R 4, Att 6L2 eller 6M1 
stun. Powers: Enhanced Senses (Smell, Hearing), Wea- 
knesses: Allergy (Sunlight, moderate), Reduced Senses 
(Blind). 

D. Gargoyle (1): Eller levende statuer, som de også bliver 
kaldt. Denne her er træt af at være indespærret og vil gø- 
re alt for at slippe ud. Den er på størrelse med et menne- 
ske, men har små vinger der giver den en Flying 
Multiplier på 4. B 10, 10/3, Q 4"3, S 8, I 2/4, W 4, E (5),R 
3, Att 892. Powers: Concealment (Self Only), Enhanced 
Physical Attributes (Strength, once per day for 546 
turns), Noxious Breath. Weaknesses: Vulnerability (Iron). 

E. Dette er nok det farligste og største dyr Daryl har fan- 
get, en Piasma. Det er et bjørnelignende dyr med store 
hugtænder, sort pels og et frygtindgydende brøl. B 11/2, 
Q4/5, S 13, I 2/4, W 4, E 6, R 4, Att 9D2, +1 Reach. Po- 
wers: Enhanced Physical Attributes (Strength or Quic- 
kness, once per day each for 12D6 turns), Enhance 
Reactions, Enhanced Senses (Thermographic Vision, Wi- 
deBand Hearing). Weaknesses: Allergy (Sunlight, Nui- 
sance). 

Hvis de redder Jari, vil hun være meget taknemmelig, 
hjælpe dem i svære situationer fremover, og komme med 
store summer i fremtidige runs. De vil også kunne regne 
med Tress' hjælp. Hvis Primal undslipper, kan han bllive 
en farlig modstander en anden gang. Skulle Daryl unds- 
lippe, vil Tress og Jari mene det er bedst at slippe af med 
ham så hurtigt som muligt, og vil, hvadenten spillerne er 
for eller imod, leje nogle runners til at gøre ham kold - 
muligvis med spillerne. Her er basis for et godt jagtscena- 
rie. Karmapoints til gruppen er som følger: 

De beslutter at prøve at finde Jari +2 
De dræber Primal før de får info -1 
Jari overlever +2 
Jari dør -2 

Karmapoints uddeles efter reglerne i SR 160. 

  
  

  

Ved alle de kontakter, som det er muligt at få informatio- 
ner fra angives det antal succeser, der kræves for at få 
det maksimale antal informationer. Ved færre succeser, 
gives færre informationer. 

Jari Sunima: Ønsker spillerne at bruge deres kontakter 
til at undersøge Jari's baggrund, kan enhver Street-con-   

tact bruges. Et Etiquette (Street) (5) check slås. Ved fire 
successer kan de få at vide at Jari er en fixer i Tacoma, 
der er en veteran indenfor branchen og en dygtig skytte. 
Hun arbejdede sammen med den samme gruppe i 10 år. 
Der var Jay, deckeren med sin ældgamle cyberdeck, Mo- 
on Knight, den elviske kriger der afskyede sollys, Tress, 
kvinden med de mange talenter og Daryl, som forsvandt 
efter at blive fængslet. 

Daryl Ophard: Mistænker spillerne Daryl kan de prøve 
at støve noget information op, men der er ikke meget. Føl- 
gende kan de erfare, hvis de bruger en Government con- 
tact. Slå et Etiquette (Government) (4) check. Ved fire 
succeser oplyses det, at han sad i fængsel i 7 år for ulov- 
lig færdsel på privat grund, besiddelse af ulovligt våben 
og forsøg på drab af sikkerhedspersonnel. Han fik en byg- 
getilladelse for et år siden på Avondale Road 173. Det er 
et parkeringshus. 

En Corporate contact fra et byggefirma kan fortælle føl- 
gende, hvis man slår et Etiquette (Corporate) (4) check 
med fire succeser: Daryl købte stort ind. Construction 
Plastic i enørme mængder og stålplader. De blev leveret 
for et års tid siden på Avondale Road 173. Det er vist et 
parkeringshus, han har renoveret. 

Primal: Enhver Street contact kan give informationer om 
Primal, men en kontakt med magiske evner gør at man 

får en automatisk succes. Slå et Etiquette (Street) (4) 
check. Ved fem succeser oplyses det at han er en shaman 
i Redmond-området. Noget af en eneboer og en smule ku- 
jonagtig, hvilket ikke er underligt med Coyote som totem. 
Det siges at han arbejder for en vis Daryl nu. 

SKYGGEKABINETT ET 

  

Daryl Ophard 

Data: 32 år gammel, blå øjne, langt brunt hår, europæer. 

Karma points: 2 

Attributes: Body 3, Quickness 3, Strength 4, Charisma 2, 
Intelligence 3, Willpower 2, Essence 5.2, Reaction 3, Ini- 

tiative 3+1d6; Dice Pools: Defense (Armed) 1, Defense 

(Unarmed) 4, Dodge 3, Skills: Etiquette (Prison) 6, Etiq- 

uette (Street) 3, Unarmed Combat 4, Firearms (Pistols) 3 
(5), Car 4, Computer 4, Computer Theory 2, English 5, 

Stealth 3; Cyberware: Cybereyes (type 1) .2, Low-light .2, 
Datajack .2, Chipjack .2, Gear: Ares Predator II, Ares 
Light Fire 70, 3 Clips (15) for Heavy Pistol, FirePower: 2 

Clips, Armor Clothing (3/0), Wristphone, Pocket Compu- 

ter (30 Mp), 3 Stimulant Patches (Rat. 4) 

EEN ———————————— 
31



  

  
  

  

      

Baggrund: Daryl har været indenfor shadowrunbranchen 
i over 10 år, men har desværre været afbrudt af 7 år i hel- 
vede - Wynaco Correctional Facilities i Auburn. Efter at 

have fået øjnene stukket ud blev han selvfølgelig blind, 
og regnede med at ulykkesforsikringen betalte et par 
nye, men den gjaldt ikke, hvis ulykken var som følge af 
kriminelle aktiviteter, så han måtte selv betale for dem. 
Det tog ham 2 år at skaffe penge nok, og i de to år fanta- 
serede han sig til 1001 måder at dræbe den gamle gruppe 
på. I hans øjne, eller mangel på samme, var ulykken 
gruppens skyld, idet de havde efterladt ham alene med al- 
le de paranaturlige dyr. To år uden andet at se andet end 
fantasimennesker og simsense-film gjorde ham en smule 

skør. Hans had til gruppen blev forvandlet til hans mål i 
livet; når han havde opnået sit mål ville hans liv igen bli- 
ve normalt, overbeviste den mindre logiske del af hans 
hjerne ham om. Efter 4 år stod han til at blive løsladt, 
men kort forinden fandt nogel sikkerhedsvagter alle hans 
planer om mord på gruppen. Efter grundige psykologiske 
undersøgelser blev han tilbageholdt på stedet for nærme- 
re undersøgelser. De varede i 3 år. Efter at have sluppet 
ud brugte han 3 år på at genopbygge sine planer om at 
hævne sig på gruppen. Hans mest absurde idé gennemfør- 
te han: en labyrint med paranaturlige dyr midt inde i by- 

en. Han har allerede dræbt Jay, fanget Jari, og bedt 

Timothy om at skaffe Moon Knight. De mange år i fængs- 
el har gjort ham så skør at han ser de fire gamle medlem- 
mer af gruppen som fire dæmoner fra helvede, som han 
alene skal udslette. Daryl er ikke længere den atletiske 
person, han engang var. Hans mave hænger faretruende 
og kinderne har plads til vinterforråd. Han har et farligt 

glimt i øjet, som sammen med plastiksmilet får ham til at 
ligne Jack the Ripper. En konstant nervetrækning ved 
det højre øje forstærker det billede. Han går kun i sort tøj. 

Jari Sunima 
Data: 35 år gammel, brune øjne, langt sort hår, japaner 
Karma points: 3 

Attributes: Body 2, Quickness 4, Strength 2, Charisma 5, 
Intelligence 5, Willpower 2, Essence 5, Reaction 4, Initia- 
tive 4+1d6; Dice Pools: Defense (Armed) 1 (3), Defense 
(Unarmed) 9, Dodge 4, Skills:, Etiquette (Corporate) 3, 
Etiquette (Street) 5, Unarmed Combat 9, Firearms 7, Car 
4, Biology (Parazoology) 3 (5), Japanese 7, Negotiation 6, 
English 5, Stealth 5, Throwing Weapons 3; Cyberware: 
Skillwires level 3 .3, Armed Combat 3, Athletics 3, Bike 
3, Datajack .3, Telephone .5, Gear: Steyr AUG-CSC SMG, 
Colt America L36, 2 Clips (40) for SMG, 1 Clip (40) for 
SMG Stun Rounds, 2 Clips (9) for Light Pistol, Armor 
Clothing (3/0), Toyota Elite 

Baggrund: Som en veteran indenfor shadowrunbranchen 
med et omfattende net af kontakter, rangerende fra med- 
lemmer af parlamentet til en Street Mage, er Jari en   

kvinde i sin bedste alder med et liv på kanten af loven. 

Hun gør det til en æressage at vælge de bedste "arbejds- 
tilbud" til sine "lærlinge", som hun kalder de grupper 
hun er fixer for. Hun ønsker dog ikke at kende runnerne 
personligt, da det kunne skade hende følelsesmæssigt, 
hvis personen skulle dø. Hun er på det punkt i sin karrie- 

re, hvor hun selv kan vælge hvilke job hun ønsker, men 
hendes valg er altid om hvilket job der giver hende størst 

profit. Lejemord afviser hun blankt, ligesom alt det der 
har med BTL og narko at gøre. På den måde håber hun 

at kunne påvirke sine lærlinge. Hun forstår at man skal 
holde øje med skyggerne i Seattle og hele tiden kigge sig 

over skulderen, men er imod idéen om livvagter. Hun har 
lært at forsvare sig selv og har overlevet på den måde i 
over 10 år. Jari holder sig pænt i form, selv i en alder, 
som få runners oplever. Hun har et charmerende sødt 
smil, som sammen med de halvjapanske øjne og de høje 
kindben giver hende et flot ansigt. Hun går altid klædt i 

det nyeste designertøj med de påkrævede Emotion Color 
bælter og halskæder. Hendes tøjsmag giver altid plads til 
en Colt America og ekstra clips. 

Primal (Coyote Shaman) 
Data: 23 år gammel, brune øjne, kort sort hår, native 
american Karma points: 1 

Attributes: Body 2, Quickness 3, Strength 1, Charisma 5, 
Intelligence 5, Willpower 4, Essence 6, Reaction 4, Initia- 
tive 4+1d6; Dice Pools: Defense (Armed) 1, Defense 
(Unarmed) 4 (6), Dodge 3, Skills: Conjuring 5, Etiquette 
(Street) 5, Unarmed Combat (Martial Arts) 4, Firearms 
3, Bike 3, Magical Theory (Design), Sorcery (Spellcasting) 
5 (7), English 7, Stealth 5; Gear: Enfield AS7 Shotgun, 
Ares Predator, 2 Clips (10) for Shotgun, 2 Clips (10) for 
Heavy Pistol, Real Leather (0/2), Wristphone, Pocket 
Computer (15 Mp), Portable Medicine Lodge (4), Power- 
ball Focus (2) - ørering Spells: Combat Spells - Mana Bolt 
4, Powerball 4, Detection Spells - Personal Analyze Truth 
2, Health Spells - Increase Reaction +2 3, Treat Serious 
Wounds 4, Illusion Spells - Physical Mask 6, Manipula- 
tion Spells - Control Emotions 2, Turn to Goo 4 

Baggrund: Primal vil frem i verden. Han vil efterlade sit 
personlige præg på befolkningen, men er ligeglad med 
personligt omdømme. Derfor har han valgt at arbejde på 
en måde, hvor han påvirker firmaer og mennesker uden 
at de ved det. Han har valgt at samarbejde Daryl, fordi 
han finder ham fascinerende og lidt skør. Primal forsøger 
at klare opgaverne så godt som muligt, men hvis hans liv 
er i for stor fare, vil han trække sig tilbage for at kunne 

kæmpe endnu en dag. Primal går rundt i tøj bestående 
kun at ægte skind i sort. Han har lange øjenbryn, som 
næsten vokser sammen i midten. Hans ansigt afspejler 
en af de primitive (deraf navnet Primal) instinkter i men- 
nesket - frygt. Dette billede forstærkes yderligere, når 
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han kaster formularer. Han er tynd og spinkel, men han 

udstråler alligevel en aura, som får folk til at kigge væk. 

Tress (Dana Treske) 

Data: 34 år gammel, blå øjne, langt sort hår, europæer 
Karma points: 3 

Attributes: Body 2, Quickness 4, Strength 3, Charisma 5, 
Intelligence 5, Willpower 5, Essence 6, Reaction 4, Initia- 
tive 4+146; Dice Pools: Defense (Armed) 4, Defense 
(Unarmed) 6, Dodge 4; Skills: Etiquette (Corporate) 4, 
Etiquette (Street) 7, Unarmed Combat 6, Firearms (Rifle) 
7 (9), Car 5, Computer 4, Armed Combat 4, Negotiation 
5, English 7, Stealth 4, Bike 4; Gear: Remington 950 
(Sporting Rifle), Colt America L36, 20 bullets for Spor- 
ting Rifle, 2 Clips (9) for Light Pistol, Katana, Armor Jac- 
ket (5/3), Thermographic Goggles, Wristphone w. flip-up 
screen, Pocket Computer (30 Mp), 3 Stimulant Patches 
(Rat. 4), Yamaha Rapier 

Baggrund: Dana er først i 30'erne, og er stadig meget ak- 
tiv. Hun har levet næsten hele sit voksne liv i Seattle og 
omegn. Hun har prøvet at forlade branchen et par gange, 
men livet blev gråt og kedeligt i forhold til hendes "nor- 
male" liv. Hun har arbejdet sammen med Jari, siden de   

gik i high school sammen, og ser stadig ud som for 10 år 
siden. En ung pige med et stort smil og en velformet 
krop. Hun forstærker dette image ved at gå i modetøj for 
unge. 

Handout 1 

Mail Incoming 
Mail Incoming 
Read mail 
Message is encrypted. Decrypt? 

Yes 

Seattle 18.9.50/ 17:36:18 
From: Jari Sunima (LTGff 16206 (44-3404)) 

To: 

> Jeg har en opgave til jeres gruppe. Beløbet er 1500 nuy- 
en til hver, halvdelen før rur'et. Det bliver det letteste 
run i jeres liv. Mød mig på den øverste etage af West Sop- 
hocles Parking Lot kl. 23:30 i aften < 

End of message 

BESØG COMIX! 
COMIX ER FYNS FØRENDE SPECIALFORRETNING FOR: 

COMIX 
JERNBANEGADE 16   

ø Danske 
tegneserier og albums 

e Udenlandske 
tegneserier og albums 

CBS IT 391] 

e Strategiske spil 

e Science-Fiction bøger 

Bat bint KIIN ir 

e Posters 

e COMIX er for både 
børn og voksne 

COMIX 
GÅSESTRÆDE 2 
5700 SVENDBORG 
TLF. 62 22 36 58  



  

  
Dansk 

Spil-Design     

Malik Hyltoft er et kendt ansigt i den 
danske rollespilsverden. Han har bå- 
de skrevet mange artikler her til SA- 
GA og stået for og været med i mange 
turneringer landet over. I de sidste fi- 
re år har han været med i projektet 
Dansk spil-design, et fra starten ide- 
alistisk projekt, som for alle involvere- 
de har vist spilverdenen i et lidt andet 
og mere kynisk lys. For selvom DSD 

blandt andet har stået for MAFIA, og 
Viking, har det ikke været en dans på 
roser. På redaktionens opfordring vil 
Malik Hyltoft her gennemgå sine erfa- 
ringer om spildesign og produktion, 
indenfor et felt hvor man ellers kun 
arbejder gratis. 

  

En vision om spildesign… 

Tre gode råd 
Hvis der er nogen af jer, der sidder 
med en spilidé, som i gerne vil have 
udgivet, så jeg nogle forslag til jer: 

1. GLEM DET! 
90% af de spil, vi selv har fundet på 
har været umulige at afsætte. Der 
findes ingen kunder nogensteder i 
Europa, der bare modtager spil og ud- 
giver dem, hvis de syntes de er gode 
nok. Det koster flere tusinde kroner, 
blot at komme til at aflevere sit spil 
til et fornuftigt firma, fordi de kun 
fgner imod folk udefra på brangbe: 
messer som dem i Essen eller Nårn- 
berg, hvor der kræves direkte 

indflydelse. Øg selv om man afleve- 

rer dem der, får man af og til sit op- 
læg tilbage uåbnet. 

2. SMID REGLERNE VÆK! 
Hvis i alligevel beslutter jer for at for- 
søge, så skær reglerne ned til 1/4 af 
det de fylder for tiden. De spil vi ken- 

der fra spilkongresserne (krigsspil, 
multispillerspil og rollespil) har kun 
et ufatteligt lille marked - det er der- 
for de kun kan udgives på engelsk. 
Et spil, der skal udgives i Danmark 
skal kunne forståes af et otteårig 

Af Malik Hyltoft 
barn, der har måtte gå første klasse 
om. 

3. LAV DET HELE OM! 

Når du spiller et spil hjemme på skri- 
vebordet med dine kammerater, vir- 
ker det sikkert meget sjovt. Men når 
fremmede mennesker, der ikke ken- 

der dig skal prøve det, bliver de irrite- 
rede over alle de småting, du har 
med, som tager tid og tvinger dem til 
at afbryde spillet. Fra spillets første 
form og til dets endelige udformning, 
skal du være heldig hvis der bare er 
en eller to faktorer, der stadig er de 

samme. 

4. VIS DET FREM! 
Der står ikke hajer på hvert eneste 
hjørne og forsøger på at stjæle dit 
spil. De fleste aner ikke, hvordan de 
skulle sælge det, og de'der gør kan 
nok finde en lettere måde at tjene 
penge på. Til gengæld kan den kritik 
du får fra folk du ikke spiller med til 

dagligt give dig uvurderlig hjælp med 

at forbedre det. 

Så hvorfor laver vi stadig spil i 
Dansk spil-design, hvis det er så 

utaknemmeligt? Fordi vi ikke kan la- 
de være! Er man først spiller, tror jeg 

altid man vil tænke i regler og i spil. 

Man vil blive ved med at få nye ideer, 
og blive ved med at bearbejde de gam- 

le. Jeg har spil liggende i skuffen fra 
midten af 80'erne, som jeg stadig ta- 
ger frem og reviderer, selvom jeg har 
opgivet ethvert håb om at få dem ud- 
givet. 

Store forhåbninger 
Da vi stiftede Dansk spil-design en- 
gang i 1988, troede vi, at vi havde 
fundet de vises sten. Spil var, og er 
stadig, på stærk fremmarch i Dan- 
mark og der måtte være en lukrativ 
niche for et par fremsynede entusias- 
ter, der de seneste 8 år havde brugt 
mere tid på det, end de havde gjort 
på deres uddannelse. Endeligt viste 
fortilfældende fra Trivial Pursuit, 
D&D og Pictionary jo, at man kunne 

blive millionær i en fart, hvis bare 

man fik den rigtige idé - vi venter sta- 
dig på den. Vi startede med at forsø- 
ge, at bruge vores erfaringer fra 
spilverdenen. En god simulation måt- 

te være et godt spil, men vi blev efter- 

hånden klogere. 

Vores første spil var et sejlsportsspil 
om America's Cup, som vi fik kontrol- 

leret af sejlsportsentusiaster og gen- 
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  nemgik i bund og grund for at det man ønsker at tjene 
skulle være realistisk. Det viste sig penge på det, de ser 
dog snart, at kunden var ganske uin- som en ubesmittet 
teresseret i, om det var en ordentlig hobby. Andre irrite- 
simulation. Og uden at vi nogensinde — res over, at man 

fik lejlighed til at vise spillets fortræf- kaster sig op som 

feligheder gik projektet i vasken. Det — professionelle med 

var efter et halvt års forhandlinger. et produkt, de be- 
stemt mener, at de 

slev kunne lave be- Senere projekter er gået en del bede- 
dre. Men for det re, ikke fordi simulationerne er bedre 

- for det meste er de dårligere. Men meste overser folk, 
fordi vi har lært at koncentrerer os at der er en grund- 
om spilligheden og især markedsfør- … læggende forskel 

ingen. I et projekt som Kellog's Vilde — På, de forhold man 
Vesten Spil, som vi regner for vores — arbejder under. 
største succes, var det kun vores Når man f.eks. sam- 

egen ærefølelse, der tvang os til at bli:  menligner et "pro- 
ve ved med at forbedre systemet. fessionelt" rollespil 
Kunden afprøvede det aldrig grund- med et "hjemmela- 
igt nok til at kunne afgøre systemets — Vet”, så kan det 

kvalitet. "hjemmelavede" 
godt virke meget 
mere spændende og 
varieret. Men det 
hjemmelavede behø- 
ver heller ikke tage 

hensyn til dets kun- 
der. Man behøver 
ikke overveje, om 
det er muligt for an- 
dre, at køre spillet 
uden en forudgåen- 

De amatøragtige professionelle 
og de professionelle amatører 
Når man arbejder med spil, bør man 
afgøre, om man ønsker at være pro- 
fessionel eller amatør. Man kan ikke 
være begge dele. Det er ikke et 
spørgsmål om hvor mange penge 
man får ud af det, men et spørgsmål 
om hvordan man tager fat på sit ar- 
bejde. Som professionel er det vigtig- en 
ste, at få arbejdet færdigtien de briefing, eller i 
tilfredsstillende form. Hvis ikke ar- sidste ende om an- 
bejdet bliver færdigtgjort, kan man dre kan lave scena- 
ikke opfylde sin kontrakt, og hvis rier til systemet, 
man ikke opfylder sin kontrakt skal …— fedi designeren selv 
man ikke forvente at kunne fåenny. — €r den eneste der 
Man må altså gå på kompromis med — behøver at kunne, I 
sine egne krav, men ser så tilgen- et "professionelt 
gæld af og til sit produkt udeistort —— Yollespil som Vi- 
tal. Som amatør kan man derimod til- King, måtte vi til- 
lade sig at koncentreresigom selve — Eengældbarbere 
arbejdet og gøre det, som man helst — mange af de kompli- 
vil have det. Man kan gøre hver en- cerede ting fra, for 

kel lille del perfekt. Tilgengælder — atsikre os at alle 
det også sjældent at et produkt bliver Kunne bruge det. 
helt færdigt. Normalt bliver det kun 

  
  til glæde for en selv og ens nærmeste. — I selve spørgsmålet 

om at tjene penge 

"Janteloven" på andre folks hob- 

Som erklæret professionel, står man — by, må man nok 
ofte for skud fra de erklærede amatø- — sætte beløbet i per-     rer. Nogen finder det for dårligt, at spektiv først. Det 
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vil også være en fordel for folk, der 
selv planlægger at udgive spil, at ha- 

ve en fornemmelse af havde slags 
penge der er involveret. Så vidt jeg 
kan regne ud, har DSD til dato ind- 

tjent ca. 170.000,- Kr., hvilket har gi- 
ver et udbytte på mellem 20 og 
45.000,- Kr. per medarbejder fordelt 
over fire år og seks udgivne spilpro- 
jekter. Men hvad får hobbyen ud af 
det - tjener vi ikke bare penge på det 
andre folk gør gratis? Måske. og så 
alligevel ikke. Når man først har er- 
klæret sig som "professionel" står 
man nemlig anderledes i forhold til 
miljøet. Det gælder ikke kun for 
DSD, men så vidt jeg kan se også for 
SAGA, hvor redationen pludselig bli- 
ver betalt for sit arbejde. Man er 
pludseligt forpligtiget til at yde no- 

get. Man må hele tiden skabe nyt, 
hvad skulle folk ellers aftage produk- 
tet for. Man må sørge for, at der er 
folk til at køre aktiviteter med de pro- 
dukter man har været med til at ska- 
be osv. osv. 

Når et rollespil bliver til 

Omfanget af og arbejdet ved et spil er 
ofte direkte det modsatte af de penge, 
man kan få ud af det. De mest presti- 
gefyldte spil og dem der er mest ar- 
bejde med at lave er rollespillene. 
Men der er ingen penge idet. Allige- 
vel er det nok det, de fleste sysler 
med selv at lave. 

DS's første rollespil, Viking, blev til 
fra første spiltest i efteråret 1988 til 
udgivelsen i julen 1990. Det tog to år, 
at gøre færdigt og stort set alle regler 
blev ændret undervejs. Jeg tror ikke, 
at det var nongen særlig speciel 
skæbne for et rollespil. I modsætning 
til, når man laver regelændringer på 
et eksisterende system, er der ikke 
nogen fast struktur på et selvlavet 
rollespil. Den ene måde at gengive 
virkeligheden på, kan være ligeså 
god som den anden. Vi startede med 
en ide om, at man kun skulle bruge 
sekssidede terninger, men derudover 
var metoden fri. Enhver regelæn- 
dring risikerede at gribe helt ned i de 
grundlæggende regler om, hvordan 

man laver en karakter eller om hvor- 
dan man afgører et check. Scenarier 
udgjorde et næsten ligeså stort pro- 
blem. Der måtte ikke være huller i 
dem, for vi kunne jo ikke hjælpe folk 

efter at bøgerne var udgivet. Derfor 
var der efter to års arbejde kun to 
helt brugbare til systemet, og allige- 
vel måtte vi poste en characterliste 

til forlaget dagen inden det hele skul- 

le i trykken - den var bare blevet væk 
et sted undervejs. 

For tiden arbejder vi på et nyt rolle- 
spil sammen med en lang række rol- 
lespillere over hele landet. Projektet 
hedder Vision, og er et generisk sy- 
stem, der skal kunne bruges i alle 
miljøer. I første omgang et fantasy og 
et dark future miljø. Selvom vi har 
arbejdety i halvlandet år med Vision 

nu og vi havde en lang række erfarin- 
ger at trække på fra Viking, ser det 
ikke ud til at projektet bliver færdigt 

lige med det samme. Problemerne bli- 
ver ved med at være der. Hver gang 
man ændrer en ting fra det eksiste- 
rende, må hele systemet testes for, 

hvad det nu betyder for alle de andre 
regler, og igen skal ethvert scenarie 
arbejdes igennem fra grunden for at 
stoppe huller og logisk brist. 

Alligevel er det nok det mest spæn- 
dende og facsinerende arbejde, at væ- 
re med til at designe et rollespil. Og 

  

når produktet endelig er færdigt, er 
det en fantastisk følelse at opleve, at 
folk på spilkongresser landet over får 
nye og spændende oplevelser på 
grund af et arbejde, man selv har væ- 

ret med til at lave. 

Jeg ved, at holdet bag Vision ser 
frem til, at præsentere deres arbejde 

ved alle kongresser her i landet, der 
har lyst til at inviterer os i det kom- 
mende år. Både for at se det vi har la- 

vet, brugt så meget tid på. Men 
selvfølgelig også for at prale lidt. 

Ud på markedet 
Skulle du efter denne gennemgang, 
alligevel have lyst til at slå dig løs på 
det åbne marked, så kan jeg på 
DSD's vegne kun sig velkommen. Vi 
føler ikke, at vi konkurerer imod no- 
gen på det danske marked, snarere 
med dem. Næsten alle de spil, vi ser 
på markedet nu, er designet i udlan- 
det, og det er arbejde vi lige så godt 
kunne gøre selv. Men lad være med 
at sende noget til os. Vi kan ikke 

hjælpe jer med at sælge jeres spil, vi 

har problemer nok med at komme af 
med vores egne, 

Hvis du har lyst til en sludder både 
om DSD og om Vision, så kan du mø- 
de Malik Hyltoft på Viking Con XI, 
hvor han står som arrangør af Mafia- 
turneringen.      
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Afholdte con'er: 

GAMES WEEKEND. 
Cirkelhuset, Kokkedal. 
14-16/8 1992. 
Games Weekend (GW) har været af- 
holdt siden 1986, men først sidste år 
blev springet til en større con taget. 
De tidligere år var arrangementet 
næsten udelukkende for medlemmer 
af de to arrangerende klubber, FRN 
og Pegasus. I år kom 250 spillere til 
Cirkelhuset, der er et perfekt sted at 
afholde en con. 

Det spil, der blev satset mest på var 
Call of Cthulhu med hele tre turne- 
ringer. Call I, "A Hard Day's Night" 
af Christian T. Petersen, blev gene- 
relt godt modtaget. Tiden var 1941, 
scenen var en række udstillingsloka- 
ler i England. Det klassiske drama 
udspillede sig bl.a. omkring en mu- 

Spilverdenen 
mie og et skæbnesvangert scepter. 
Der var lagt op til mange intriger 
blandt spillerne, som var kustoder. 
Hver dog med deres egne mål, en af 
dem var f.eks. tysk agent. Nogen var 
utilfredse med at meget af spillet fo- 
regik udenfor døren, hvilket var en 
naturlig følge af de mange intriger. 

Cow'ens store trækplaster, Call II - 
"Dor't Lose Your Head", med hele 20 
hold, blev desværre ikke den succes, 
der var lagt op til. Sidste år havde 
Daniel Sejer og Glenn Weinold stor 
succes med den fremragende "Jack's 
Back", men i år havde de tydeligvis 
brugt alt for lang tid på at udstille en 
ellers udmærket idé, nemlig at lade 
spilpersonerne være udødelige 
Highlandertyper med sjælestjælende 
sværd å la Stormbringer, og scena- 
riet faldt for mange gruppers vedkom- 
mende til jorden. 

  

  
  

  
  

Vampire turneringen "Moon over Bo- 

urbon Street" var aflyst, da skriben- 
ten Anders Blom ikke blev færdig til 
tiden. Heller ikke i MegaTraveller 
kom det lovede scenarie, "Space Li- 
bia". Erstatningen, "The Mitch Cra- 

ven Memorial Cup", et gammelt 
FRNscenarie, var dog særdeles un- 

derholdende. Her var spilpersonerne 
bodyguards, læger m.m. omkring et 
MagBall hold, fremtidens voldelige 
erstatning for american football. Hol- 
dets stjerne blev kidnappet midt i 

rummet, og resten af scenariet var en 

kamp for at få ham tilbage, så turner- 
ingen kunne vindes. Samlet set var 
GW92 en udmærket con, der dog led 
af den korte forberedelsestid. 

Arbejdet begyndte først for alvor 1. 
juni, kort tid efter at Christian T. Pe- 
tersen var kommet hjem fra USA. 
For meget afhang af ham og Daniel 
Sejer, der begge gjorde en kæmpeind- 
sats for at få tingene til at hænge 

sammen. SAGÅ var også tilstede 
med en bod. Vi præsenterede bl.a. 
Happy Horror Hour, hvor vi hærgede 

cor'en med en blodig motorsav og ma- 
kabert lave priser på horrorproduk- 
ter. En turnering i AD&D bød vi også 
på. "Maskennacht", et bloddryppende 
detektivscenarie, hvor en lille piges 

død for mange år siden fik konsekven- 
ser for festaftenen Maskennacht 20 
år senere. 

Kommende cor'er: 

NECRONOMI-CON 1992. 
Bjerringbro Gymnasium. 
25-27/9 1992. 
Denne con er arrangeret af rollespils- 

foreningerne THACO og Fairytale, og 
er placeret centralt i Midtjylland 
med gode togforbindelser. Idéen bag 
NecronomiCon er at lave et arrange- 

ment med et horrortema. Der bliver i 
nævnte rækkefølge budt på AD&D 
Greyhawk, Call of Cthulhu 1920, 
Vampire, Viking, Horror & Chills (?), 
Cyberpunk 2.0.2.0, Cthulhu Now, 
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ADED High Level, D&D High Level, 
Drager og Dæmoner, Call of Cthulhu 

Live!, Call of Cthulhu 1890, Paranoia 
Mid Level og Shadowrun. 

Det koster 30 kr. for forhåndstilmeld- 

te at deltage (livespillere dog 40 kr.), 
og 40 kr. ved døren. Sidste chance for 

  

forhåndstilmelding er onsdag d. 16. 
september. Der kan købes "rigtig" 
mad lørdag aften. Iøvrigt har Viborg 
Foto en bod med forskellige rollespil- 
smaterialer på con'en. 

Kontakt: THACO; Michael Schmidt; 
Vestergade 12; 8850 Bjerringbro. 

VIKING-CON 11. 
Tårnby Gymnasium, Amager. 
9-11/101992. 
Megaarrangementet, der efterhån- 
den er blevet en institution i den 

danske spilverden, vender tilbage. 
Rollespilsturneringerne i år vil bl.a. 
være AD&D (x2), Call of Cthulhu 
(her vil der også være flere), Vision - 
det nye danske system fra Vikingfol- 
kene, og Paranoia. En ny arrangør, 
Rødovre D&D Klub, har meldt sig 
med en turnering i Drager og Dæmo- 
ner. For brætspillerne vil der bl.a. 
blive budt på Risk, Squad Leader og 

Space Hulk. Formentlig også Diplo- 
macy. 

Sidste år blev der faktisk et lille un- 

derskud på VikingCon, hvilket betød 
at der blev tæret på foreningens sik- 
kerhedskapital. Derfor er priserne i 
år blevet sat op til 80 kr. for forhånd- 
stilmeldte og 100 kr. ved døren. Sam- 

tidig er der sat et loft over antallet af 
deltagere på 900. Det svarer nogen- 
lunde til hvad der var sidste år, men 
man ønsker altså ikke flere. I årer 
det altså en ekstra god idé at forhånd- 
stilmelde, også fordi der ikke bliver 
nogen lodtrækning på VikingCon i 
år. De sidste pladser bliver fordelt 
ved at man stiller sig op i kø ved in- 
formationen. Der vil dog være mindst 
200 pladser som ikke bliver fordelt 
ved lodtrækningen inden cor'en. Dis- 
se vil formentlig være til de mindre 
populære turneringer. Sidste frist for 
at forhåndstilmelde sig vil efter al 
sandsynlighed være fredag 18. sep- 
tember, så tøv ikke for længe. 

SAGA vil på VikingCon præsentere 
turneringer i AD&D - et dystert og 
udfordrende scenarie om jagten på 
det onde, Vampire - henlagt til det 
pesthærgede europa i middelalderen, 
Midgård - en spændingsfyldt historie 
til dette nye rollespil og Battletech - 
kampspillet mellem robotter i fremti- 
den. Vi er selvfølgelig også på pletten 
med en bod med billige priser, der vil 
få dig til at dø! Brug også lejligheden 
til at komme og få en snak med os, og 
giv din holdning om SAGA til kende. 

Nærmere oplysninger om VikingCon: 
Martin B. Johannesson; Teglværksga- 
de 28, st.tv.; 2100 København Ø; Tlf. 
31 18 58 41. 

DRF-CON 1992. 
Vibenshus Skole, København. 
6-8/11 1992, 
Årets DRF Con, der denne gang afhol- 
des på Østerbro, byder på følgende 
rollespilsturneringer: Call of Cthulhu 
- Tusmørkets Smådjævle IV af Hen- 
rik Bisgaard og Claus Bloch, Vampi- 
re, Paranoia, Shadowrun, Dark 

Conspiracy, D&D, Top Secret, War- 
hammer FRP, og måske Vision, Der- 
udover vil der være Warhammer 
Battle og Space Marine. 

SAGA præsenterer i år AD&Dturner- 
ingen, af Martin S. Winther og Mik- 
kel K. Sørensen, og Star Wars, af 
Christian P. K. Sørensen. Vi møder 
naturligvis også op med vores volds- 
bod. Det vil komme til at koste ca. 90 
kr. at komme ind, og nogenlunde det 
halve for DRFmedlemmer. 

Kontakt: Just Kjærgaard Pedersen; 
Kildeskovsvej 81; Tlf. 31 68 17 44. 

  

  

      

Nye adresser: 

Fasta; Vestergade 49B; 8000 Århus 
C; Tlf. 86 10 4697. 

Erebor; Gammeltoftsgade 16, Kælde- 
ren til venstre; 1355 Kbh. K. 

SS 
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Galleriet 
Her på SAGA modtager vi ofte teg- dit yndlingsblad, så derfor: Find 
ninger fra vore læsere, På grundaf dine bedste kunstværker frem 

   

    

   

  

   

  

pladshensyn har vi desværre ikke —— fra skuffen og send dem ind til 
kunne bringe særligt mange af SAGA. Med lidt held vil det må- 
dem. Indtil nu! For fremtiden vil — ske næste gang være DINE teg- 
du jævnligt kunne finde Gallerieti — ninger der hænger i Galleriet. 

  

  

      

  

      

  

    

   

          

     

Denne gang præsenterer vi 
tegninger af Pernille H. Jen- 
sen fra Odense. Denne loven- 

de, unge tegner stiftede du 
måske bekendtskab med i sid- 
ste nummer af SAGA. Vi hå- 

ber at vi ikke har set det 
sidste til hende endnu. 

 



Road To Urik 
af David "Zeb" Cook 
TSR. 
Pris 148,00 kr. 
Road to Urik, er TSRs seneste scena- 
rie til Dark Sun kampagne verdenen. 
Den tager fat hvor scenariet Freedom 
(Se SAGA 13) slap, med alle slaver- 
nes frigivelse i byen Tyr og Onde 
kong Kalaks fald. Road to Urik kan 
dog sagtens spilles uafhængigt af 
Freedom. 

Scenariet begynder med, at der brin- 

ges dårlige varsler til den nu frie by, 
hvor intrigerne er taget til og de in- 
terne magtkampe gør Tyr ligeså usik- 
ker som dengang præsterne styrede 
byen med jernhånd. Rygtet siger at 
nabobyen og den evige rival, Urik, 

har sendt en stor hærstyrke imod 
Tyr, i håb om at det fremherskende 
anarki vil have svækket byen så me- 
get at Urik vil kunne indtage den. 

Målet er som altid, det værdifulde 
jern, som Urik så desperat mangler, 
efter at Tyrs jernminer har stået stil- 

le på grund af den store omvæltning 
som byen har gennemgået. Herre- 
mænd som senatsfolk, ex-gladiatore 
og elverkøbmænd er enige om at no- 
get må gøres, men samtidig er de alle 
sammen enige om at de ikke kan 
enes. De brave helte bliver således in- 
volveret i at rejse en hær som, på 
trods af sin talmæssige underlegen- 
hed, skal forsøge at stoppe Uriks hær- 
gende tropper. Rygtet siger, at der 

blandt fjendens krigere blandt andet 
skulle være en hel trop, kun beståen- 
de af bestialske halflings. Under den 
mildt sagt problematiske hvervekam- 
pagne, skal der skelnes imellem ven- 
ner og fjender, mellem sande 
allierede og forræderiske bedrage- 
rier. Hvis eventyrerne kommer hel- 
skinnet igennem dette, venter deren 

lang og sej ørkenkrig, først i form af 
kommando raids og senere et stort og 

meget blodigt slag. I sidste instans er 
det op til eventyrerne. 

Anmeldelser 
Road to Urik er som Freedom, forfat- 
tet af Advanced Dungeons & Dragons 
arkitekten David "Zeb" Cook. Histo- 
rien og forløbet i dette scenarie er vir- 

kelig gødt skrevet, og plottet både 
interessant og kompliceret. Og prisen 
for modulet ligger oven i købet iden 
lette ende. Men når det er sagt, så 
har Road to Urik et par minuser som 

ikke er til at komme ud over. 

For det første er scenariet trykt i det 

tåbelige flipbogs format. Dvs. to små 
bøger som står oprejst på et lille pap- 
stativ, og som indeholder illustratio- 
ner til spillerne og tekst til 
spillederen. For S.… hvor er det irrite- 
rende. Det er ødelæggende både for 
organiseringen og overblikket. 

Tom Baxas illustrationer er udemær- 
kede, men ofte ganske unødvenige og 
enddog forvirrende til tider, og det 
kræver alt for lang tid at bladre 
rundt på siderne, da illustrationerne 
ikke følger nogen bestemt rækkeføl- 
ge. Og som om det ikke kunne være 
nok. 

Scenariet lægger op til at det er et 
rigtigt rollespils scenarie, hvilket det 

  

faktisk også kunne være, men samti- 
dig insisterer scenariet på, at man 

skal lade spillerne læse hvad vigtige 

NPC'ere fortæller dem. Deres udsagn 
står nemlig trykt i spillernes bog. Det 
er simpelthen for dårligt. Spillederen 
bliver på den måde reduceret til en 
regeldommer og rollespillet glider 
fuldstændig i baggrunden. TSR har 
efter min mening groft rykket ved 
nogle gyldne regler de selv har skabt 
og jeg håber, det er en engangs forst- 
illing. 

Road to Urik er et godt scenarie med 
en høj underholdningsværdi, hvis 
man altså lige bruger nogle dage på 
at bygge lidt om på det. Designet er 
simpelthen for dumt og dårligt. Kom 
igen TSR.. 
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Tharkold 
af Paul Hume og Greg Gorden 

West End Games. 
Pris 210,00 kr. 
Torg har indtil nu ikke været et spil- 
system man har kunnet læse om an- 
dre steder end under nyhederne. Det 

vil der blive rådet bod på i et af de føl- 
gende numre af SAGA i en temaan- 
meldelse. 

Jorden er blevet invaderet. De så- 
kaldte High Lords fra andre univer- 
ser, andre virkeligheder, har bragt 
deres verdener til vores for at udsuge 
Jorden for Possibility Energy, selve 
vores planets livskraft. Hver High 
Lord har besat en del af Jorden og 
har omformet naturlovene i området 
til dem fra hans egen verden. 

I begyndelsen af invasionen etablere- 
de fem High Lords deres riger rundt 
omkring på Jorden mens en sjette 

High Lord forsøgte at invadere 

USSR. Angrebet blev slået tilbage og 
siden har ingen skænket Tharkold, 
hvor angrebet, kom fra, særligt man- 
ge tanker. Indtil nu! Da Tharkolds 

nye High Lord Jezrael og den mægti- 
ge Technodæmon Sterret of the Bla- 
des invaderer L.A. forvandles 
englenes by til helvede på jorden. 

Oprindeligt var Technodæmonerne 
ikke tænkt som andet end et spæn- 
dende sideplot i de tre første Torg ro- 
maner, men de viste sig at blive så 
populære at West End Games beslut- 
tede at give dem deres egen sourcebo- 
ok. Det er resulteret i en meget 

spændende bog, der i høj grad bærer 

præg af at være skrevet på grundlag 
af den kampagne som spillere verde- 
nen over har været indvolveret i via 

det interaktive Torg blad, Infiniver- 

se. Dette ses bl.a. på at mange af de 
plots der præsenteres, er overbygnin- 
ger på gamle plots og eventyr. Hvis 
man har spillet tidligere i Los Ange- 
les området, vil ens spillere nu virke- 
lig kunne få en fornemmelse af den 
udvikling, der hele tiden sker. Selv- 

om det ikke er specielt originalt at 
udgive endnu en sourcebook, så gør 
den høje grad af "kampagnefornem- 
melse" og indflydelse fra Torg spille- 
re at produktet er et virkelig godt 
koncept. 

Som de øvrige sourcebooks til Torg 
beskæftiger Tharkold sig med en be- 
stemt genre, denne gang Techno Hor- 

ror. Techno Horror virkeligheden er 
bedst beskrevet som lige dele cyber- 

punk, horror og splatter. Tænk på 
fremtidssekvenserne i Terminator fil- 
mene. Forestil dig så hvordan det vil- 
le se ud efter et par hundrede års 
krig mere. 

I de sidste 3000 år har der været en 
permanent krig mellem tharkoldu 
(dæmonerne) og racen (menneskehe- 
den). Så længe har den varet at man 
ikke længere taler om krige i flertal, 
men simpelthen om 'Krigen'. Som 

Dæmonerne ser det, er mennesker 

bytte. Bytte der tydeligvis modsæt- 
ter sig den naturlige orden ved at væ- 
re snedige og bruge 'monkey tricks' i 
stedet for at kæmpe med styrke og 
mod. 

En særlig finesse ved dæmonernes 
samfund er den specielle hierakiske 

opbygning. Hvor vi har vores fami- 

lie, har de deres 'pride”, deres flok, 
der er opbygget som en dominant/ un- 

derkastet pyramide. Hver flok er do- 
mineret af en Alpha, der igen bliver 
domineret af en Great Alpha. Der er 
dog den detalje at man "kun må tjene 
én herre". Det vil sige at selvom du 
tjener din herre, så er der ingen der 

forbyder dig at modarbejde din her- 

res dominant. Hvis dominanten ville 

have dig til at samarbejde, måtte han 

først beordre din herre til at beordre 
dig til… 0.s.v. Han kunne selvfølgelig 
også bare dræbe dig. Dette forhold 
repræsenteres på smukkeste vis i re- 

gelafsnittet. 

Selve opbygningen af bogen ligner de 
andre til forveksling. Først beskrives 
Tharkoldverdenen, High Lord'en Jez- 
rael og hendes motiver og selvfølgelig 
Los Angeles som den ser ud efter in- 
vasionen. Dette afsnit er ret godt 
skrevet og er spændende læsning. 
Derefter følger Tharkolds "World 
Laws' der på eksemplarisk vis under- 
streger genrens grusomme og brutale 
stil. Resten af bogen beskriver nye ev- 
ner, magi (technomagic), mirakler, 
væsner, udstyr og nye karakter ty- 
per. Altsammen udemærket men 
lidt kedeligt skrevet. Dog skal der 
fremhæves et nyt, mere simpelt sy- 
stem til at afvikle rejser i 'the Grid', 
denne verdens cyberspace. Det bru- 
ges fordi det ikke er pointen i denne 
genre at opholde sig lang tid i cyber- 
space (som det er i Cyber France so- 
urcebook'en). 

Alt i alt en rigtig god baggrundskilde 

der gnidningsløst passes ind i Torg 
kampagnen. Allen Nunis har igen le- 
veret illustrationer og det gør han 
godt. Samlet et produkt der ligger 

godt over middel. 
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Fighter's Challenge 
af John Terra 
TSR. 

Pris 79,50 kr. 
Dette modul er det første i en serie af 

én-til-én eventyr, der er beregnet for 
kun én spiller og spilmesteren. 

Indledningen til modulet har nogle 
gode råd om hvordan sådanne even- 
tyr håndteres. Men selve modulet er 
desværre lagt an på at spilpersonen 
skal hyre folk undervejs, så idéen bli- 

  

ver meget udvandet. Der står i star- 
ten at det er beregnet for én 2. til 4. 
level fighter, men en 2. eller 3. level 
fighter har ingen chance for at klare 
det alene, medmindre han har fuske- 
terninger. En 4. level fighter har en 
chance, men realistisk set skal der 
nok en 5. level fighter til at klare det 
alene. 

Det kunne så være hvad det var, hvis 
det var et rollespilsorienteret even- 
tyr, så det var få stats, der skulle jus- 
teres. Men Fighter's Challenge er et 
ret kamporienteret dungeoneventyr. 

Selve historien handler om en min- 

dre handelsby, Sturnheim, der for 40 
år siden mistede alle sine penge p.g.a 
et karavaneoverfald. En gruppe even- 
tyrere blev sendt ud for at finde pen- 

gene, men halvdelen blev dræbt, og 
den anden halvdel vendte tomhænde- 
de hjem. Spilpersonen skal finde pen- 
gene og afsløre nogle tvivlsomme 
elementer i den gamle gruppe. Under- 
vejs er der gode muligheder for at 
hakke sig igennem et pænt udvalg af 
ADE&D monstre, der intet har med 
historien at gøre. 

I starten lægges der op til forskellige 
intriger i byen, men de bliver ikke 
fulgt op i slutningen af eventyret. I 
begyndelsen er der altså nogle samta- 
ler og lidt detektivarbejde, men ellers 
er det holdt i en meget traditionel 
ADED stil. 

Sådanne eventyr lever på opfindsom- 
me fælder og gøde taktiske kampop- 
læg, men her er Fighter's Challenge 
kun middelmådigt. Håndværket er i 
orden, men heller ikke mere. Kortene 
er dejligt overskuelige, men ikke sær- 
ligt stemningsskabende. Bykortet 
over Sturnheim er alt for skematisk 
lavet. Det får én til at tænke mere på 
et computerspil til en ZX-81 end på 
en middelalderby. 
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Teon et SAGA 

abonnement 

SPILTIDSSKRIF': E al 

ETA UNE ELERS ES 
Selvforsvar for udøde 

EDEN TE 

Få mulighed for hele tiden at vide, hvad 

der foregår i den danske spilverden, og læs 

spændende eventyr, dybdegående anmel- 

delser eller nye regler til dine yndlings- 

spil. 12 numre af SAGA leveres portofrit 

for kun 200 kr. 6 numre for 110 Kr. 

Sådan gør du: 

1) Gå op på posthuset og indbetal 200 eller 110 

kr. på girokonto nr. 5 97 07 33. 

2) Skriv under "Eventuelle meddelelser vedrø- 

rende betalingen" hvilket nummer du vil starte 

med (f.eks. nr.15). 

3) Skriv under "Modtager": SAGA; Ermelunds- 

vej 92D; 2820 Gentofte. 

4) Endelig skriver du dit eget navn og adresse 

under "Indbetaler". 

SPILTIDSSKRIFTET 

SAGA 22 Pure |



I næste 
nummer: 

CA-SGA-16-00T 

tilhører Uerstattelig 

& AVALON Kan hjemlånes 

biblioteket  


