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Af Christian P. K. Sørensen 
Juni 1993 

Nyheder fra ind- og udland, bl.a. Complete Hu- 

SAGA udgives af Fafner Spil manoid's Handbook og Elric, et nyt rollespil over 

Ermelundsvej 92 D Michael Moorcocks berømte bøger. 

2820 Gentofte 
Tlf. 31 65 56 25 
ISSN: 0906-3552 

6. Ravenloft 
- Dødens paradis 

Af Søren T. Lassen 

I denne temaanmeldelse kan du blive ført ind i 
en mørk og dyster verden. En verden hvor i 
tågen hænger tykt og det ukendte er din værste 

fjende. 

Ansvarshavende redaktør 

Christian Peter Koch Sørensen 

Produktionschef 

Mikkel Kolbak Sørensen 
Tlf. 31 39 37 40 

  

Redaktion 

Nicholas Demidoff 
Kristoffer Marner 

2 , 

Martin Stachowski Winther "10. Brian an Ryags 
pludselige død 

Forside " Af Peer G. Duschner 

Jesper Ejsing Et spændende fantasy-scenarie til Midgårds 
Layout og DTP forunderlige verden, som dog sagtens kan til- 

Mikkel Kolbak Sørensen passes andre kampagne-verdener. Eventyrerne 
| for mere end nok at se til under deres søgen efter 

" en bortkommen fyrstesøn, for alt er ikke som det 
ser ud til. 

Christian Peter Koch Sørensen 
Si Dahl-Madsen 

Abonnement: 200 kr. for 12 numre og 
110 kr. for 6 numre. 29. Brevkassen 

Af Martin S. Winther 

De velmenende læseres breve besvares næsvist 

og uforskammet af redaktionsdragen Elmer kun 

lidt hjulpet af Martin. Eller var det omvendt?.. 

   | Abonnement tegnes ved indbetaling af 
beløbet til SAGAs giro: 

    

SAGA, Ermelundsvej 92 D, 2820 Gen- 
tofte,. Giro 5970733. 

32. Paranoia 

Af André J. Simonsen og 
Thomas Magle Brodersen 

Paranoia er et blødsødent spil for antivolds-, an- 

tikrigs- og andre generelt utilregnelige elemen- 
ter. Det skyldes at spillerne per definition er 
nogle tåber. Denne lille artikel forklarer hvordan 
man behandler sådan nogen. 

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

; tilles ved indbetaling af beløbet på SA- 
GAS giro. Ring først, da flere af de 
gamle numre er udgået. 
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har sin pris 

Af Kristoffer Marner og 
Christoffer C. Ravnkilde 

Ung kærlighed og romantik blomstrer i 
DURANJAHR's sagnomspundne verden, men 
under overfladen lurer skumle intriger. Dette 
eventyroplæg bygger videre på sidste num- 
mers gennemgang af byen Judistiae. 

42. Den Store 
Scenariekonkurrence 

Her afsløres endelig vinderne af SAGAs store 
konkurrence om 1000 kr og masser af 
rollespil! Her afslutter vi også SAGAs blod- 
dryppende Dracula Konkurrence. 

44. Brætspil 

Af Lars B. Petersen 

Denne gang sættes en meget spændende spil- 
genre på Lars Blacks tilbagevendende spille- 
plade; nemlig Napoleon-spillene. 

… 49. Spilverdenen 

| Af Nicholas Demidoff 

Læs her om årets Fastaval og dens mange 
turneringer. Desuden har du også chancen for 
at tage til skandinaviens største con; nemlig 
ARCON i Norge. 

51. Anmeldelser 

: Dragon Quest af Kasper T. Mortensen 

Politics of Contraband af Christian P. K. 
Sørensen 

Maleficium af Nicholas Demidoff 

36. Når selv kærligheden 

i mange andre af de rollespil som til stadighed 

  
: rigtige piger at rollespille med. 

    

       

       

      

  

Sex og rollespil 

Forleden, da jeg i lettere bedøvet tilstand van- 
drede omkring i min lokale rollespilsfor- 
retning, var der pludselig en sjov tanke der 
slog mig. 

    

Mit blik var tilfældigt faldet på nogle bøger i 
TSR's Gazetteer-serie; produkter som var 
blandt de første jeg selv investerede i da jeg 
lige var begyndt med rollespil.          

       

  

      

  

Efter et kort øjeblik at have fordybet mig i 
minderne om mine første spæde skridt i 
rollespillets verden, var det så at jeg 
bemærkede det specielle ved bogen jeg havde 
i hånden. 

      

  

      

     På forsiden var det altoverskyggende motiv 
en smuk kvinde med nogle utroligt store brys- 
ter og en muskelsvulmende barbar svingende 
et utrolig langt sværd (hvem sagde fallos?). 
Denne forside var i sin udformning meget lig 

  

        

       
kommer på gaden og det fik mig til at over- 
veje hvem det egentlig er der køber disse rolle- 
spil og hvorfor? 

    

        

Meget tyder på at rollespilsfabrikanterne 
bevidst fremstiller forsider indeholdende ele- 
menter (som f.eks. sparsomt, beklædte kvin- 
der med urealistiske kropspropertioner) der 
kan virke inciterende på unge - såvelsom 
gamle - rollespillere. Formålet hermed må 
være at få folk til at købe produkter ved at 
lokke dem med sex og det virker jo lidt sus- 
pekt. 

          
    

        

    
     

Kigger man så på hvem det er der køber 
rollespil, viser det tydelige billede en klar 
overvægt af drenge/mænd. Hvordan kan det 
så være? Man kunne argumentere at de 
meget mandschauvinistiske forsider har 
skræmt pigerne væk, men mange produkter 
indeholder jo mænd der ville få Arnold til at 
blegne. 

     
          

     Min teori er at markedsføringen af rollespil- 
lene har slået fejl af en simpel grund. Pro- 
ducenterne troede at kvinder ville have store 
muskler, men der tog de fejl. Den bløde og 
hensynstagende mand er tilbage og alle an- 
abolvragene kan godt pakke sammen (fuck 
Chippendales!). 

       

        

         
Det eneste der mangler nu er at alle de 
drenge som stadig savler over bøgernes drøm- 
mekvinder tager sig sammen og finder nogle     

      

Sl 
      



  

heder 
SIDSTE 

TSR, Inc. 

—— 

The Shining South 
Forgotten Realms supplement 
Pris 118,00 kr. 
Denne sourcebook indeholder masser af 

nye spændende steder at udforske, og 

nye kulturer som dine spillere kan lære 
at kende (eller måske komme fra). En 
række lande og åbne vidder der stræk- 
ker sig henover den sydlige del af 
Realms-verdenen bliver indgående 

beskrevet i løbet af de % sider og 

inkluderet er bl.a. hafling-riget Lurien 
samt det magiske kongerige Halruaa 
der første gang optrådte i AD&D tegne- 

serien. 

Dragon Mountain 
ADE&D boxed set 
Pris 328,00 kr. 
Dragon Mountain er ifølge TSR den ul- 
timative dungeon; et deluxe produkt 
der skulle appellere til selv den mest 

kritiske DM eller spiller. Æsken inde- 
holder bl. a. store farvekort der tilsam- 
men danner et enormt område at 
afgøre kampene på - enten med mini- 
aturefigurer eller med de papfigurer 
der følger med. Derudover får man 
hand-outs af meget høj kvalitet og to 
komplette eventyr, der kan kædes sam- 
men til en kampagne der nok må besk- 
rives som det mest ambitiøse 
modul-projekt fra TSR til dato. 

The Complete Humanoid's 
Handbook 
AD&D supplement 
Pris 168,00 kr. 
Har det nogensinde ærgret dig at det 

var monstrene der fik alle de gode 
replikker? Orkernes "Mnøsøhm..", 

Ogrenes "DØØØØ!!" og Goblinernes 

vrælende "Yyaaaah!" er noget der kan 
gøre enhver rollespiller grøn af misun- 
delse; men med Humanoid's Handbook 
i hånden er de tider forbi. Nu har du en- 

delig chancen for at spille monster. Og 
ikke bare Orker, men også Kæmper, 
Kentaurer og noget så irriterende som 

LYT FRA IND OG UDLAND 

Leprechauns samt dusinvis af andre 
sære eksistenser står opført i dette nye 
skud på håndbogs-stammen. Alle nød- 
vendige oplysninger for at skabe usæd- 
vanlige karakterer og integrere dem i 
spillet er inkluderet, og det eneste der 
undrer mig er hvorfor Firfinger Rolf 
ikke bliver nævnt med et ord. Han er 
da lisså meget monster som de andre. 
Fejt! 

  

Roots of Evil 
Ravenloft modul 
Pris 118,00 kr. 
Firfinger Rolf var i sidste måned på 

besøg i Ravenlofts tåger, men over- 
raskende nok eksisterer stedet 
stadigvæk efter at han har forladt det. 

Derfor har TSR benyttet chancen til at 

sende dette nye modul på gaden, som 

beskæftiger sig med den frygtede Von 

Strahds baggrund. Over de 96 sider 

kommer spillerne til at opleve Strahd i 

hans endelige opgør med den mægtige 
lich Azalin, og man vender tilbage til 
det evigt populære Castle Ravenloft og 
opdager nye facts om Strahd og hans 

uhyggelige baggrund. Resultatet vil på 
virke Ravenloft for altid! 

VW WEST 
« END 
GAMES 

  

Gamemaster Handbook 
Star Wars supplement 

Pris 198,00 kr. 
En STOR nyhed for alle Star Wars 

GM'er. Denne bog indeholder 130 sider 

tæt pakket med ideer, nye regler, nyt 

udstyr, nye spændende steder og mas- 

ser af nye billeder. Alt hvad en GM be- 

høver for at puste liv i en skrantende 
kampagne og mere til finder du i denne 
naturlige opfølgelse af Star Wars 2.ed. 

Infiniverse Update 12 
'TORG supplement 
Pris 198,00 kr. 
For alle os der ikke abonnerer på 

Torgbladet Infiniverse, er her chancen 

for at kigge de forskellige Highlords 
lidt i kortene. Ligesom nr. 1 vil den in- 

deholde seneste nyt om alle de frem- 
mede virkeligheder og om de forskellige 
plotlinier som West End Games vil 

følge op på i de kommende måneder. 

Desuden vil der også være nye regler, 
nye Eternity Shards, de aktuelle Stelae- 
positioner og meget andet godt. For 

folk der ønsker at holde deres kam- 

pagne på forkant med udviklingen er 
dette et must. 

Chaosium 

  

Elric! 
Grundbog 
Pris 188,00 kr. 
Elric! er et nyt rollespil baseret på Mi- 

chael Moorcocks fantastiske fantasy- 

bøger. I Elric! benyttes det velkendte 

Basic Roleplaying system som også 

benyttes i spil som Call of Cthulhu, 

Stormbringer og RuneQuest. Elric! 

fokuserer på de mest eventyrlige ele- 
menter fra Moorcocks bøger, og har der- 

for et omfattende kamp system og et 
helt nyt magisystem. 
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Chaosium lover masser af flotte 

billeder, et lækkert design og 
færdiglavede scenarier i tilgift til oven- 
stående, og det endda på kun 98 sider. 

Investigators Companion 
CoC supplement 
Pris 168,00 kr. 
Her i maj skulle vi også kunne vente 
den første Call-bog skrevet direkte til 
spillerne. Den vil indeholde et kort 
oprids af de vigtigste regler,nye våben, 
køretøjer og forskellige regeludvidelser. 
Den vil også give et væld af 1920'er-re- 
laterede informationer, bl.a. foto- 
grafier, beskrivelser af biblioteker og 
en masse andre spændende ting som 
spillerne såvel som keeperen vil sætte 

FS 
CORPORATION 

      

  

Tir Tairngire: The Land of promise 
Shadowrun supplement 
Pris 198,00 kr. 
Siden 2035 har den nordamerikanske 
elvernation Tir Tairngire været et lige 
så stort mysterium som selve The 
Awakening. Denne Shadowrun source- 
book bryder tavsheden for første gang. 
Mød Prinsernes Råd, gå på opdagelse i 
"Tir's berømmelige Bioengineering 
Labs, udforsk dens ældgamle elver-kul- 
tur og dens dødelige skygger. Opdag 
Tir's ældste hemmeligheder, og find ud 
af præcis HVOR langt elverne vil gå for 
at beskytte dem. 

LE. 
Arms Companion 
Rolemaster supplement 
Pris 168,00 kr. 
I denne bog vil Rolemaster fans kunne 
finde nye angrebs- og critical-tabeller, 
nye kampmanøverer, nye baggrunde og 
nye skills, nye regler for tyve og deres 
unikke færdigheder, men INGEN spell- 

  

lister (en sjældenhed.…)! Arms Compan- 
ion giver dig et helt nyt system for 
avanceret nærkamp samt forslag til 
hvordan man blander forskellige slags 
armor. Hvis du tror at en fighter bare 
er en sværdsvingende barbar, så vil 
disse 144 sider overbevise dig om noget 
andet. 

  

        

  

GAMES 

WORKSHOP 

Horus Heresy 
Wargame Series 
Pris 268,00 kr 
Horus Heresy er et topersoners krig- 
sspil der genskaber Warmaster Horus 
invasion af jorden i det 31, århundrede. 
En spiller styrer invasionsflåden ledet 
af Horus, og den anden spiller er Ke- 
jseren der leder menneskehedens sid- 
ste forsvarere. De to gigantiske hære er 
repræsenteret af farverige brikker der 
placeres på kortet over det kejserlige 
palads og dets omgivelser. Kaos-kultis- 
ter og dæmoner, space marines og 
plasma guns - Horus Heresy har det 
hele. For folk der kender Battle for Ar- 
mageddon kan det siges at det flotte de- 
sign føres videre. 

Der tages forbehold for evt. trykfejl eller 
prisændringer. 

Chr. P. K. Sørensen 

  
FUE —



DØDENS PARADIS 
Søren Tauber Lassen 
Alle kender det og mange snakker om det. Ravenloft er 
stadig noget af det hotteste TSR kan præsentere. I denne ar- 
tikel får du at vide hvorfor. 

Uddrag af brev fundet hos den kendte og berejste eventyrer 
Von Tauber, efter dennes frygtelige selvmord: 

Igennem vinduet til mit arbejdsværelse strømmer solens 
lune stråler. Udenfor er blomsterne i fuldt flor, mens de 
store træer strækker sig mod himmelen, Hvilken ironisk 
idyl. Igen begynder jeg at ryste, og jeg mærker en 
skærende kulde som går gennem marv og ben. Jeg sætter 
mig træt tilbage i stolen. 
Over bjælken midt i loftet hænger et reb med en løkke i 
enden. 

"Hvorfor gjørde han det?" vil man spørge. Svaret er bun- 
det til den sidste af mine mange rejser rundt omkring i 
riget, På den forbandede aften lagde en tæt hvid tåge sig 
over de vidtstrakte marker som vi rejste igennem. Men 
denne gang var tågen tættere og koldere end ellers. En af 
mine rejsefæller kaldte det "en djævelsk tåge." 

Da tågen endelig lettede troede vi at vi var faret vild, men 
blev hurtigt klar 
over at det ikke 
var tilfældet. 
Landskabet omk- 
ring os havde æn- 
dret sig. 

  

Vi blev mødt af 
en fortryllende 
skønhed - mod 
nord var en vind- 
blæste hede der 
med sit bølgende 
græs og spredte       

buske stod i efterårets brændende farver. I horisonten mød 
øst var der sneklædte, skyhøje bjergtoppe med store elve 
som væltede ned i et brusende brøl. Vilde skove spredte sig 
med fløjlsagtige grantræer og sølvskindende asp. 

t vores vished om at ingen fare truede os, opdagede vi kun 
alt for sent at vores vildfarelse førte os til noget værre end 
døden. 

Bag facaden af denne forførende skønhed lå en helt anden 
og farligere virkelighed og ventede på at vi skulle hengive 
os til uagtsomhed. 

Det begyndte som natten faldt på. Da kom mørket kry- 
bende som i et mareridt. Vi var ikke længere i stand til at 
skelne mellem fantasi og virkelighed. Linjerne blev utyde- 
lige, og vi havde ikke længere hold på vores skæbner. 

Samtidig blev vi ubevidst forført af det onde og ledt hen 
imod dét, vi normalt ville - eller burde - stå imod. 

Hver en skygge kunne være vores fjende, og hver en brise 
ondskabens åndedrag. Det var lige meget om vores fanta- 
sier var virkelige eller ej, for frygten var ægte. 

Vi mødte blodsugende vampyrer, hævngerrige spøgelser 
og dyriske varulve. Engang var de alle levende mennesker 
med sorgfyldte liv, men nu var de blot mørkets tjenere 
med ondt i sinde. 

Mest skrækindjagende var dog at uvæsenerne virkede 
som styret af en eller anden ukendt kraft, således at alle 
deres ugerninger syntes at tjene et fælles ukendt mål. 

Det var nær lykkedes for denne mystiske kræft at gøre det 
af med os, havde vi ikke stødt på en mystisk sigøjner. 

Vi gav uden tøven hvad hun bad os om, og fog mod 
denne pludselige håndsrækning. Vølven kastede nogle 
terninger, og så at der i af nogle dage ville fremkomme en 

stjernekonstellation, der ville være favorabel for vor rejse. 
Men vi skulle være på det rette sted på det rette tidspunkt. 

Pludselig blev tiden vores værste fjende, og med den onde 
magt lige bag os søgte vi stedet, Kun med hjælp fra spåk- 
onen, og ved heltedåd der nær kostede os alle livet, nåede 
vi frem i tide. 

Den næste dags sol var vores egen sol i vores egen ver- 
den. Det var en umådelig lettelse at slippe væk…til at 
starte med. Der skulle dog ikke gå lang tid før vi igen 
begyndte at føle frygten gnave i vores sjæle. Ikke så meget 
frygt for hvad der kunne ske os, men lige så meget en 
frygt for hvad vi kunne ødelægge. Snart stod det klart: 
Dådaben er ikke blot en eller anden fremmed person el- 

ler frygteligt uvæsen, det er også frygten i os selv der ska- 
ber fordær. Derfor ville jeg aldrig kunne vide mig sikker 
på, at jeg på et eller andet tidspunkt selv ville bukke under 
og blive en del af det jeg frygtede så grueligt og kæmpede  



så desperat imod. Derfor tager jeg denne store beslutning 
at tage mig selv af dage, så jeg ikke kan skade mine 
omgivelser, og sådan at jeg slipper for fangenskab igen; fre- 

mover vil jeg for altid være sikker overfor de onde kræfter, 
jeg har lært at kende under navnet RAVENLOFT..." 

Ravenloft, en 

uhyggelig succes 

I 1982 udgav TSR et eventyr, 
der skulle gå hen og blive en af 
deres største succeser: "RA- 
VENLOFT". Efterspørgslen 
var meget stor, og selv om den 
for længst er taget af tryk spør- Å 
ges der stadig efter den. 

8 år senere udgav TSR et nyt 
produkt under samme 
navn, men denne gang var 
det ikke et eventyr, men en” 
hel verden. Der var tilført ele" 

menter fra den klassiske go- 
tiske litteratur, hvor bøger 
som Bram Stoker's "Dracula", 
Mary Shelley's "Frankenstein" 
og R. L. Stevenson's "Dr. 
Jekyll og Mr. Hyde" hører 
hjemme. 

Da jeg købte det første produkt 
i serien var jeg noget nervøs for om det ville leve op til mine 
forventninger. Jeg kendte allerede til legenden om Dracula 
og var vild med den atmosfære der var omkring ham. Jeg må 
indrømme at forventningerne blev tilstrækkeligt indfriet. 

Konceptet bag Ravenloft er fantastisk. Det er skrevet påen 
spændende måde. Har man først købt det første produkt i 
serien kommer man hurtigt til at købe flere. 

TSR har valgt et flot, nærmest kunstnerisk layout til Raven- 
loft. Illustrationerne har deres helt egen stil og er virkelig 
flotte. 

Ravenloft produkterne 

"RAVENLOFT, Realm of Terror" 
Boxed Set. 
Denne æske indeholder en regelbog med ændring til de nor- 
male AD&D regler, tips og ideer til hvordan man kan ind- 
fører frygtelementet i spillet, samt en beskrivelser af den 
særprægede verden. Ud over regelbogen finder man fire 
store farvede landkort og 24 flotte farvede stykker karton 
med de vigtigste oplysninger. 
Idé og koncept: 8 
Anvendelighed:6 

Illustrationer og Layout:8 
Samlet:8 

Moduler : 

"Feast of Goblyns" 
af Blake Mobley 
RA1, Eventyr niveau 6-9. 
En gruppe eventyrer trans- 
porteres på mystisk vis til 
Ravenloft. Fanget i denne ver- 
den skal de kæmpe mod et af Ra- 
venlofts mægtigste monstre, 
mens de forsøger at finde en for- 

bandet krone. 
Dette er et stort og 
meget grundigt genne- 
omarbejdet modul som 
jeg kun kan anbefale. 

5 Ikke bare fordi deter 
utroligt godt, men 
også fordi den tydelig- 
gør hvordan man 

spiller Ravenloft. Med 
det følger en DM- 
screen specielt til Ra- 
venloft og et nyt 
karakterark. 

Idé og koncept: 6 
Anvendelighed: 6 
Illustrationer og layout: 8 
Samlet: 7 

"Ship of Horror" 
af Anne Brown 
RA2, Eventyr niveau 8-10. 
Denne gang bliver spillerne hentet til Ravenloft ved hjælp af 
en forbandet kaptajn og hans skib. De bliver ført mod en ø. 
Denne ø viser sig at være hjemsted for en ond nercomancer 
som spillerne er nød til at kæmpe imod og besejre. 
Modulet kunne have været et godt eventyr, bare det var 
lavet til en anden verden. Det er et halvhjertet forsøg på at 
fange den særlige atmosfære der præger Ravenloft. Det 
mislykkes. Den er skrevet i et tungt og kedeligt sprog. 
Idé og koncept: 4 
Anvendelighed: 3 
Illustrationer og layout: 8 
Samlet: 3  



"Touch og Death" 
af Bruce Nesmith 
RA3, Eventyr niveau 3-5. 
Når spillerne kommer ud af tågen befinder de sig i en ørken 
med magtfulde fjender. Men en ældgammel ondskab er væk- 
ket til live, og ørknen bliver det mindste problem. 
Dette lille modul er faktisk er udemærket. Man bliver 
hurtigt og præcist sat ind i det sted hvor eventyret foregår, 
samt de events der vil ske undervejs i eventyret. Selve even- 
tyret er opbygget på en ny og rigtig måde, nemlig ved hjælp 

af events. Den beskriver eventyret som der er størst sandsyn- 
lighed for at det vil forløbe. Det giver en hurtig og nem 
læsning. 
Idé og koncept: 6 
Anvendelighed: 6 
Illustrationer og layout: 8 
Samlet: 6 

"Night og the Walking Dead" 
af Bill Slavicsek 
RQ], Eventyr niveau 1-3. 
Dette eventyr finder sted i et sumpområde fyldt med 
zombier, og er et udemærket førstegangs-eventyr i Raven- 
loft. Spillerne skal afsløre en række mystiske mord i en lille 
landsby plaget af udøde monstre, men ikke alt er så nemt 
som det ser ud til. 
Idé og koncept: 6 
Anvendelighed: 6 
Illustrationer og layout: 8 
Samlet: 6 

"Thoughts of Darkness" 
af David Wise 
RQ2, Eventyr niveau 12-15. 
I dette modul er spillerne bragt ind i det værste land i hele 
Ravenloft, Det eneste sted hvor man kan undgå nattens lyn, 
der falder som regn, er i det kæmpemæssige hulesystem un- 
der jorden hos Illithiderne (Mind Flayers). Her bliver et nyt 
koncept præsenteret i form af "sindsyge", og der er virkelig 
sandsynlighed for at personerne bliver sindsyge. Dette even- 
tyr er igen skrevet i handligsforløb, der gør det let læseligt. 
En ny ting er at der ikke er nogen rumbeskrivelser, hvilket 
virker utrolig godt. Selv om det er et stort modul, tog det mig 
kun 4 timer at læse igennem. 
Idé og koncept: 9 
Anvendelighed: 8 

Illustrationer: 8 
Samlet: 8 

"From the Shadows" 
af Bruce Nesmith 
RQ3, Eventyr niveau 9-12. 
I dette eventyr indgår en spådom om en kæmpe stjernekon- 
stelation, der giver ondskaben mulighed for at slippe friii 
alle andre verdener. Konstellation opstår og spillerne bliver 
kastet ud i en kamp mellem de to absolut stærkeste magter i 
Ravenloft. 
Idé og koncept: 9 

Anvendelighed: 7 
Illustrationer og layout: 8 
Samlet: 8 

Tilbehør: 

"Darklords' . 
af Andria Hayday 
RR1, Tillæg niveau 5+. 
Hvis man ikke har nok i de mørke fyrster der allerede eksis- 
terer, så er her 16 nye med tilhørende eventyr. Ved hvert 
monster er der en beskrivelse af landet de bor i, hvad der er 
specielt for netop dette monster, samt en god indføring i 
form af det medfølgende eventyr. En udemærket bog. 
Idé og koncept: 7 
Anvendelighed: 5 
Illustrationer og layout: 8 
Samlet: 6 

"Book of Crypts" 
af Dale "Slade" Henson og J. Robert King 
RR2, Tillæg niveau 3+. 
I Book of Crypts får du 9 nye eventyr. De kræver en del arbe- 
jde fra DMs side før de er spilbare, men der gives forslag til 
hvordan man færdiggøre dem. Der er eventyr lige fra mødet 
med et Frankenstein's Monster-agtigt utyske, til kamp med 
en Lich eller opgør med dit værste mareridt. 
Eventyr-idéerne er ganske udmærkede, men det tager lidt 
tid at færdiggøre dem. 
Idé og koncept: 7 
Anvendelighed: 5 
Illustrationer og layout: 8 
Samlet: 6  



”Van Richten's Guide to Vampires" 
af Nigel Findley 
RR3, Tillæg. 
Dette er virkeligt et godt produkt fra TSR. Bogen er skrevet 
som om det var en virkelig person, der har været i Ravenloft 
og kæmpet mod vampyrer, der nu giver sine oplevelser 
videre. Det er skrevet på en levende måde der gør det in- 
spirerende at læse og så absolut ikke kedelig. 
Idé og koncept: 10 
Anvendelighed: 6 
Illustrationer og layout: 8 
Samlet: 8 

"Island of Terror" 
af Colin McComb og Scott Bennie 

RR4, Tillæg. 
Endnu en udvidelse til Ravenloft-universet. Endnu flere 
lande og endnu flere fyrster af natten. Denne bog er skreveti 
stil med "Darklords", og er som sådan et godt produkt. Det 
er gennemarbejdet. Men man kan spørge sig selv hvorfor 
man har brug for alle disse lande. 
Idé og koncept: 7 
Anvendelighed: 5 
Illustrationer og layout: 8 
Samlet: 6 

"Van Richten's Guide to Ghosts" 
af William W. Connors 
RR&, Tillæg. 
De har gjordt det igen. Fulgt succesen fra "Van Richter's 
Guide to Vampires" op med et ligeså godt produkt i samme 

stil. Det er igen den samme person, der beskriver hvad han 
har oplevet i Ravenloft. Disse to produkter er klart noget af 
det bedste TSR har udgivet. 
Idé og koncept: 10 
Anvendelighed: 6 
Illustrationer og layout: 8 
Samlet: 8 

Til slut vil jeg vil ikke lægge skjul på at jeg er faktisk er 
meget begejstret for Ravenloft. Men det er ikke en verden for 
uøvede DM'er og spillere, det er den simpelthen for omfat- 
tende til. Det kræver en helt anden og meget grundigere 
form for rollespil end man normalt er vant til. 

Ravenloft er derfor heller ikke egnet til at være den eneste 
verden man spiller i. Det kræver for meget energi, og hvis 
man spiller i den for ofte får den let et lidt komisk tilsnit, 
frem for noget uhyggeligt man kan se tilbage på som en sær- 
lig oplevelse. Men Ravenloft er perfekt til adspredelse en 
gang i mellem. 

Til dem af jer som virkelig har tid til at sætte sig ind i ver- 
denen og har tid til det krævende job det er at lede et even- 
tyr i Ravenloft, kan jeg absolut anbefale denne produktlinie, 
og jeg mener at det til dato er et af de bedste koncepter TSR 
endnu af sendt på markedet. 

 



  

  

  
  
      
(UPrian an Ryags 

” DP Pludselige død 
Af Peer G. Duschner 

Redigeret af Martin Winther 

Dette eventyr foregår på og omkring 
slottet Chrardan, som ligger i det lille 
fyrstedømme Dunieas hovedstad Duin i 
den vestlige del af riget Clanngadarn. 
Rigets fyrste, Corod an'Duinea, hverver 
en gruppe eventyrere til at befri 
nabofyrstens søn, der tilsyneladende er 
faldet i en berygtet forbryderbandes 
hænder. Dette ville jo være nok i sig 

selv, men i løbet af eventyret indblan- 
des eventyrerne i sælsomme begiven- 
heder, som får dem til at interessere sig 
for andet end bortførte fyrstesønner. 

Skæbner og skuepladser 
Brian an'Rayg er en af hovedaktørerne 
i dette scenarie. Dog på den specielle 
måde, at det er hans død der sætter 
eventyrerne på sporet af slottets mys- 
tiske alkymist. Brian var en eventyrlys- 
ten ung mand som vandrede omkring 
som landarbejder og derefter som liv- 
vagt og bud i forskellige arbejdsgiveres 
tjeneste i grænselandet. 

En gammel bekendt 
Da Brian var 25 år førte et af hans ærin- 
der ham til slottet Chrardan, hvor han 
mødte en mand fra sin gamle landsby: 
Alan an'Duin, tidligere kaldet Tarius 
"den yngre”, og nu alkymist på fyrstens 
borg. Den uventet venlige velkomst og 
vedvarende gode behandling som blev 
ham til del, troede Brian skyldtes 
deres fælles hjemstavn Tannar. Alan 
skaffede ham en stilling som jæger ved 
fyrstens hof, og de to mødtes ofte iden 
følgende tid. Efter et par måneder for- 
talte Alan Brian om en eliksir, som 

skulle give ham evig ungdom indtil 
hans død langt ude i fremtiden. Brian 
var vildt begejstret og mere end villig 
til at indtage drikken. Efter at han 
havde lovet at bevare hemmeligheden 

og være budbringer for Allan, drak 
Brian eliksiren i Alans påsyn. 

I de kommende år holdt ungdommens 
kilde hvad den havde lovet. Ingen alder- 

domstegn viste sig på Brians ansigt- 
stræk eller i hans ungdommelige sind. I 
betragtning af sin evige ungdom var 
han ikke længere tilfreds med sin still- 
ing som jæger. Han ville opleve eventyr 
og opnå rigdom, og blev derfor medlem 
af en lille bande lovløse, hvilket også 

rde det nemmere for ham at bringe 
Alans budskaber til Chollog (se neden- 
for). Inden længe blev han bandens an- 
fører og gjorde den til en af de mest 

frygtede bander i egnens historie. Ban- 

dens forbrydelser rækker fra alminde- 
ligt overfald til rovmord. 

  

For få dage siden "lykkedes" det for 

Brian og hans bande at bortføre fyrsten 
af Chollogs søn for at kræve løsepenge. 
De blev forfulgt af fyrstens tropper, 

men kunne flygte til Duin. På det sidste 
er Brian tit kommet til Duinea som bud 
for Alan. Dette er den officielle historie. 

I virkeligheden har fyrsten af Chollog 
selv iscenesat "bortførelsen" i samarbe- 

jde med Brians bande. Fyrsten påstår 

at Brian arbejder for fyrsten af Duin, 

for på denne måde at få en und- 

skyldning for at angribe det lille men 
umådeligt rige fyrstedømme. Dette er el- 
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Illustreret af Jan Kjær 

lers umuligt, fordi Kong Genhathar af 
Clanngadarn har påbudt alle fyrster at 

holde freden. Men med "bortførelsen" 

kan Fyrst Brad af Chollog få den und- 
skyldning han behøver for at starte en 

krig. Brian ser dette som en mulighed 

for ham. Hvis alt går som planlagt vil 
han kunne overtage fyrstedømmet efter 
Fyrst Corod, og så vil Brian for alvor 
kunne komme til magten. For tiden 
gemmer banden sig på en klippeø med 
det sælsomme navn 'Dragens Kam', 

som ligger i floden Lloist. Efter endnu 
en gang at have besøgt Alan er Brian 
for tiden beskæftiget med at fremskaffe 

fødevarer til sine mænd, og han vil 

snart møde sin skaber. 

Landsbyen Tannar 
For mange år siden lå landsbyen Tan- 
nar i det frugtbare lavland i 
fyrstedømmet Duins vestlige del i riget 
Clanngadarn. Beboerne var økonomisk 
velstillede og uafhængige; dog medførte 
beliggenheden op til nabofyrstedømmet 
en del usikkerhed, idet nabofyrsten 
Steven an”Chollogs tropper flere gange 
havde overfaldet landsbyen. 

Lidt uden for landsbyen levede der i sin 
tid en magiker ved navn Tarius, som 
her fordybede sig i sine magiske stu- 
dier, Han købte fødevarer og brugsgen- 
stande i landsbyen, og han levede der 
så længe, at ingen kunne huske at 
huset nogen sinde havde haft andre be- 
boere end Tarius. I landsbyen mente 
man at Tarius havde en søn. Og ganske 
rigtigt dukkede denne op i landsbyen 

v
e
n
n
e
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en dag, fortalte om sin faders død og 
fortsatte ellers faderens enspænderliv 

Overfaldet 
Fyrsten af Chollog hvervede for 60 år si- 
den Tarius/ Alan som spion. Alan skulle 
snige sig ind ved fyrsten af Duins hof. 
For at tilsløre Alans fortid blev Tannar 
overfaldet og brændt ned til grunden, 
hvad der ikke var særlig opsigtsvæk- 
kende under de igangværende 
stridigheder. Der var dog nogle få over- 
levende, men de fik varige mén og/eller 
blev plaget af grufulde minder resten af 
livet. 

Tannars forhenværende beboere 
spredtes for alle vinde. Nogle få gik til 
Duinea for at få arbejde. Blandt disse 
var naturligvis Alan ar'Duin, Tarius' 
"søn”, som blev ophøjet til adelstanden 
som tak for sine tjenester for fyrsten af 
Duin. Men også Brian an'Rayg kom nu 
og da til egnen som beskrevet i forrige 
afsnit. De eneste to fra Tannar som 
overlevede overfaldet og stadig er i live, 
er Gwenn Mollick og Chrysta an'Rayg. 
De kan være til stor hjælp for even- 
tyrerne senere hen, hvis disse bliver op- 
mærksomme på dem. 

Alan ar'Duin 
I landsbyen Tannar blev der i sin tid 
snakket meget i krogene om far og søn 
Tarius. Faderen havde siden tidernes 
morgen levet i udkanten af landsbyen 
og var kendt som magiker og lærd. No- 
gle landsbyboerne mente allerede den- 
gang at han måtte være mindst 120 år 
gammel, hvilket blev understreget af de 
dybe rynker der prægede hans ansigt- 
stræk. I Tannar var man overbevist om 
at Tarius havde en søn. Man så tit to 
personer i huset og haven, og faderen 
købte altid forsyninger til to personer 
når han kom til landsbyen, men sønnen 
viste sig aldrig i Tannar. 

Derfor var der stor undren blandt Tan- 
nars indbyggere da Tarius "den yngre” 
dukkede op i landsbyen en skønne dag 
for næsten 85 år siden. Han havde den 
samme skikkelse som sin far, men var 
mere sky af karakter. Hans ansigt 
lignede faderens meget, men var ikke 
så rynket. Han meddelte landsbyboerne 
at hans far var død, købte nogle ting og 
vendte hjem til det lille stenhus, hvor 

han levede det samme stille liv som 
hans far havde gjort. 

En djævelsk hemmelighed 
Alan an'Duin er tilfreds med sin fintes 
succes, for alle historier om far og søn 
Tarius er opdigtede; der findes kun een 
Tarius/an'Duin. For næsten to århun- 
dreder siden indgik Tarius en pagt med 
dæmonen Shmiannon, som lovede 
Tarius at han ikke ville dø af naturlige 
årsager og heller ikke blive dræbt af 
dæmonen (dvs. dæmonen standsede 
Tarius' aldringsproces). Som modydelse 
måtte Tarius love dæmonen at han ville 
købe eller på anden måde skaffe ham 

  

  

    

andre menneskers sjæle. Tarius kunne 
tilbyde "ofrene” dæmonens magt og 
færdigheder til gengæld for deres sjæle. 
Dette gjorde han for det meste i fork- 
lædning. På den måde var det nemt nok 
for Tarius at tilfredsstille dæmonen på 
den ene side, og at forøge sin viden og 
højne sin stand på den anden. 

  

For at blive rygterne angående sit lange 
liv og sit tilhørsforhold til magikerne 
kvit, iscenesatte han historien om fader- 
ens død og sønnen. Som aftalt med fyr- 
sten af Chollog udnyttede han sin 
kunnen og sine forbindelser til at snige 
sig ind ved fyrsten af Duins hof efter 
landsbyens udslettelse. Her blev han 
fyrstens alkymist, og snart også hans 
betroede rådgiver. 

En stor plan 
Tarius' ofre var hovedsageligt men- 
nesker fra egnen som søgte hjælp hos 

ham hhv. hans "far". Hans foreløbigt 
sidste offer var Brian, som i sin tid var 
så begærlig efter ungdomseliksiren at 
han ikke tillagde de besværgelser og 
højtidelige eder, som Tarius krævede af 
ham, nogen større betydning. Eliksiren 
var dog virkningsløs i sig selv: Brians 
vedvarende ungdom er kun en illusion 
som dæmonen har skabt, det er ikke 
den ægte vare. Bag den ungdommelige 
facade er Brian ældgammel. 

"Tarius's rænker ramte dog endnu en 
person: Duncan Rigg an'Duinea, den nu- 
værende fyrstes fader. Da Tarius først 
havde vundet den gamle fyrstes tillid, 
overlod denne tit vigtige afgørelser til 
den geniale alkymist. Således spurgte 
fyrsten ham også til råds for næsten 
tyve år siden, da grænsekonflikterne 
med regionen Chollog atter tog til. Fyr- 
sten havde kun lidet håb om at kunne 
besejre det store nabofyrstedømme. Da 
hans fortvivlelse var størst, indvilligede 
han i Tarius's forslag om at denne 
skulle hjælpe tropperne med sine 
magiske evner, selvom Tarius ikke 
oplyste ham om prisen for denne ind- 
sats. Nu kunne Tarius så love 
dæmonen fyrstens sjæl, og Tarius blev 
af fyrsten ophøjet til adelstanden som 
tak for (som det officielt hed) 
rådgivende tjenester og videnskabelige 
beregninger. Chollogs overmagt var 
kun en illusion, og det hele var blevet is- 
cenesat for at give Alan mulighed for at 
forbedre sin position i Duin. Siden den 
dag har Tarius båret navnet Alan 
an'Duin. 

Ide sidste dage før eventyrernes ank- 
omst har Tarius forberedt sig. Han vil i 
den næste fuldmånenat (to dage efter 
eventyrets start) gennemføre et ritual 
som for altid skal befri ham fra 
dæmonens magt, dog uden at aldring- 
sprocessen starter igen. Tarius har på 
nuværende tidspunkt afsluttet en del af 
forberedelserne, såsom iværksat beskyt- 
telsesformularer, tegnet en magisk ok- 
tagon i det øverste rum i den runde 
tårnruin, fremstillet nogle vigtige 
reagenser til selve trolddommen, samt 
lænket nogle mindre beskyttelses- 
dæmoner til oktagonen. De resterende 
forberedelser består i en daglig magisk 
formular (som skal udøves på et fast 
tidspunkt i aftenskumringen - nemlig 
kl. 20.00) og fremstillingen af de sidste 
nødvendige reagenser. 
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Mislayn Corod an'Duinea 
Duins nulevende fyrste kender intet til 
Alans onde rænkespil. Da hans far døde 
var Corod kun 15 år gammel, han holdt 
utroligt meget af sin far og faderens død 
ramte ham hårdt. Han er stadig meget 
stolt af sin faders bedrifter. Som det 
fremgår af ovenstående måtte han 
overtage regentskabet i en ung alder, 
hvorved Alan, som stadig var alkymist 
på borgen, var ham til stor hjælp. Corod 
a'Duin var og er taknemmelig for at 
have en så dygtig mand ved sin side, og 
stoler fuldt og fast på Alan. 

Corod har lige som sin far problemer 
ved vestgrænsen mod Chollog. Selv om 
der ikke har været væbnede konflikter i 
lang tid er der stadig spændinger. Bri- 
ans bandes flugt over grænsen gjorde 
ikke problemerne mindre; Brad an'Chol- 
log påstår at Corod står bag bortførel- 
sen, og med mindre han får sin søn 
tilbage indenfor de næste par dage vil 
han angribe fyrstedømmet Duin. Brians 
spor fører til en klippeø i floden Lloist. 
Da han frygter for gidslets liv kan han 
ikke sende sine egen soldater. 

Ankomst til Chrardan 
Inden eventyrets start bør spillederen 
have givet eventyrerne en årsag til at 
rejse til Chardan. Det kunne være for 
at tilbyde sig i tjeneste hos fyrst Corod, 
men det kunne også være fordi de søgte 
hjælp eller vejledning hos Alan 
an'Duin. Alle eventyrere modtages 
enkeltvis af enten Corod eller Alan 
tidligt om eftermiddagen. Eventyrerne 
indkvarteres enten i borgen eller i 
gæstehuset, alt efter gæstens stand og 
ønsker. Alan vil altid prøve at skabe en 
vis okkult stemmning omkring sin per- 
son, ved fx at udbrede sig om stjerner- 
nes betydning eller fortælle hvad der 
kan læses ud fra dyrenes indvolde. 

Hvervningen 
Ca. klokken 19 den aften eventyrerne 
er ankommet til borgen, inviterer fyr- 
sten dem alle op til sin audienssal (A3). 
Der spises aftensmad, og han taler med 
dem om den situation som han er kom- 
met i. En grov skitse af egnen bredes ud 
på et bord, og han peger påenøien 
flod, mens han fortæller at en flok 
lovløse formodentligt har gemt sig der. 
Eventyrerne får at vide hvorfor banden 
er lovløs, og Corod fortæller om bort- 
førelsen. Corod forklarer endvidere, at 
hans mål er at befri gidslet og fange for- 
bryderne døde eller levende. 

Corod beder eventyrerne venligt men 
bestemt om hjælp og lover dem 50 gm 
(de adelige blandt eventyrerne kan også 
vælge en hest fra hans stutteri istedet 
for). 

Første informationer 
Alt efter eventyrernes ihærdighed kan 
de få forskellige oplysninger før de 
tager af sted. Brians bande menes at 
bestå af syv lovløse (i virkeligheden er 
der ni - exklusiv Brian), der efter 
sigende er både brutale og blodtørstige. 
Af Brian findes der en ret nøjagtig besk- 
rivelse: En durkdreven, dristig kriger, 
lyshåret og med ungdommens glød. De- 
suden har han en tatovering afen 
slange på venstre underarm. De andre 
lovløses identitet er ukendt; det eneste 
man ved er at de er gode krigere. Der 
går mange historier om de ugerninger 
de skal have begået, men de fleste af 
dem er sikkert opdigtede. Banden ken- 
des som "an'Raygs flok” og "Cradd-ban- 
den” (opkaldt efter det sidste sted de 
overfaldt). 

Alkymisten vil, hvis eventyrerne beder 
ham om hjælp, sige at alt han kan gøre 
er at spørge naturen. Skulle even- 
tyrerne spørge ham om gift eller andre 

reagenser, vil han først tale med fyr- 
sten om det. Fyrsten vil kun tillade 
harmløse og ikke alt for stærke midler, 
da han frygter for gidslets liv. Alan vil 
også varetage sine egne interesser ved 
fx at sige "For farligt!” eller "Det har jeg 
desværre ikke.” Eventyrerne kan få en 
lammelsesgift (+10, 30 sekunder, lam- 
melse i 1 time), hvis de opbyder al deres 
overtalelseskunst. 

Der er mange huler på øen som er hjem- 
sted for mange trækfugle. Corod 
foreslår eventyrerne at ro over til øen i 
en lille robåd som han stiller til 
rådighed, da han mener, at større både 
vil blive opdaget. Han kan desuden give 
en kort beskrivelse af øen (groft omrids 
uden hulesystemets detaljer), og han an- 
befaler at gå i land på den nordøstlige 
strand. 

Enø i tågen 
Selv om tågen giver et stort spillerum, 
foreslår Corod dog morgengryet (dvs. 
det tidspunkt hvor dagen, naturen og 
dermed fuglene vågner) som det rette 
tidspunkt til at gå i land på øen. Floden 
og dens brusen vil også skjule even- 
tyrerne, selv om tågen dæmper disse 
lyde så de knapt nok kan høres på øens 

midte. 

Et møde med døden 
Uanset hvornår eventyrerne tager af 
sted, vil Brian an'Rayg vende tilbage til 
øen på netop dette tidspunkt efter at 
have været ude for at finde føde til sine 
mænd. Han har læsset flere vandtætte 
sække på en lille tømmerflåde som han 
prøver at få over til øen ved at svømme 
over floden, mens han skubber tømmer- 
flåden foran sig. Når eventyrerne er 
kommet ca. halvvejs til øen, vil de høre 
råb om hjælp, der kommer fra et sted 
på floden. Det er Brian som har fået et 
hjerteanfald. Hvis eventyrerne bestem- 
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mer sig for at hjælpe den druknende 
Brian mødes de af et gruopvækkende 
syn. For nu hvor Brian dør, ødelægges 
også den stærke illusion omkring ham. 
I skæret af en gullig aura der omgiver 
hans krop, ser de hvordan hans ydre for- 
vandles. Mens hvide lyn slår ud fra Bri- 
ans krop, ældes den hastigt. Hans hår 
bliver gråt og falder ud, huden rynkes, 
og et langt hvidt skæg vokser frem på 
hans ansigt. Alt dette sker før endnu et 
hjerteanfald gør en ende på dette 
grusomme skuespil, der ender med Bri- 
ans uforstående udråb: "Tarius…?” Det 
eneste eventyrerne nu kan gøre er at 
bjærge liget og bringe det i land. 
Pga. denne hændelses dramatik vil den 
tydeligt kunne huskes af eventyrerne, 
og senest under den næste hvilepause 
eller i lejren vil eventyrerne genkende 
den druknede som Brian an'Rayg (ta- 
toveringen!). Hvis eventyrerne un- 
dersøger liget finder de et brev 
(Handout 1). 

Handout 1: 
Deres Højvelbårenhed! Alt går som 
planlagt. An'Duinea er er bange, og 
hans tropper er svage. Jeg har lovet 
overbringeren af dette brev 50 guld- 
mønter. Deres tro tjener. 

En flok gale hunde 
Den ene af eventyrernes to store op- 
gaver er at finde banden og befri gid- 
slet. Der er altid to af deni 
bandemedlemmer på udkig, og de 
skifter hver anden time; selv om natten 
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beholder bandemedlemmerne rustnin- 
gerne på. Ved hvert vagtskifte in- 
spicerer en af dem øen ad den rute som 
er indtegnet på kortet "Dragens Kam". 
Han vil slå alarm med det samme hvis 
han finder noget usædvanligt, og uden 
tøven gøre brug af sin armbrøst. Vejret 
og fuglenes skrig tillader en ubemærket 
landgang på øen. Som spilleder må du 
tænke på at alle bandemedlemmerne er 
vågne om dagen, og at der derfor er 9 
par ører der lytter. Hvis bandemedlem- 
merne lægger mærke til eventyrernes 
indtrængen i hulesystemet, vil de prøve 
at lave et bagholdsangreb og bruge 
deres armbrøster, eller lokke even- 
tyrerne ind i hule (i) i håb om at de fal- 
der i hullet i gulvet. 

Brians sidste overfart 
Når eventyrerne vender tilbage til 
fæstningen vil Corod være i audiens- 
salen (A3). Han vil være meget skeptisk 
når eventyrerne fortæller at oldingen 
har været bandens leder Brian. Alan, 
som også bliver tilkaldt, genkender øje- 
blikkeligt Brian, som han jo lige har 
talt med. Det er svært for Alan at skjule 
sin forbavselse, da han er vant til at alt 
går efter hans hoved. Han vil "af al- 
kymistisk interesse” udspørge even- 
tyrerne nøje om omstændighederne 
omkring Brians død. 

Alan vil dele Corods tvivl m.h.t. ligets 
identitet. "Fremtiden vil vise om Brian 
dukker op igen eller ej.” Da liget kunne 
være en indbygger fra den nærliggende 

by, og da Corod i så fald gerne vil finde 
ud af hvad den pågældende så havde at 
gøre på floden, vil liget blive fremvist 
på markedspladsen samme dag eller, 
hvis det er over middag, næste dag. 
Corod vil gerne huse eventyrerne yder- 
ligere en eller to dage. På denne måde 
kan de få at vide hvordan beboerne 
reagerer på liget. Hvis de ikke selv er 
på markedspladsen, kan de fx få det at 
vide af de soldater der bragte liget til 

Duinea. 

Når Corod ser brevet (Handout 1) bliver 
han ligbleg. Med en stemme der dirrer 

af raseri udbryder han: " En spion på 
mit slot! Jeg skal se til at han bliver 
lagt på hjul og stejle når jeg får fat i 
ham!" Alan bliver også ligbleg når han 
ser brevet - dog af andre grunde. 

En trolddom kommer sjældent alene 
Det der er beskrevet nedenfor er even- 
tyrets "showdown”: Alan an'Duin af- 
sløres som spionen Tarius, og 
eventyrerne kæmper mod ham, indtil 
han (eller de selv) dør eller han flygter. 

En gammel forbryder 
Eventyrernes mistro til Alan an'Duin 
kan vækkes på forskellig vis - de bliver 
opmærksomme på nogle af de rygter 
der cirkulerer i borgen eller i byen, lyt- 
ter til byboernes reaktioner når Brians 
lig vises frem, eller gør andre iagttagel- 
ser, Desuden er han jo med sine biz- 

zarre interesser og sit uskønne ydre 
ikke ligefrem noget hyggeligt bekendt- 
skab. 

Ligtoget 

Synligt for alle transporteres liget til 
Duineas markedsplads, hvilket giver an- 
ledning til snak og rygter, og især 
børnene spreder hurtigt nyheden. Da 
transporten når markedspladsen er en 
stor del af byens indbyggere allerede for- 
samlede. Efter at udråberen (borgens 
herold) har fremvist liget, opfordrer 
han befolkningen til at identificere det. 
Befolkningens mumlen dør langsomt 
hen, og først sker der intet. "Her i byen 
er der ingen der kender ham,” siger en 
ældre resolut kvinde til sidst . 

Kort tid derpå høres en rystende 
stemme: "Jeg har set dette ansigt før. 
Det var i Tannar.” Stemmen tilhører en 
ældgammel kvinde ved navn Gwenn 
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Mollick som har banet sig vej gennem 
forsamlingen. Hvis hun udspørges mere 
indgående om Tannar svarer hun kun: 
"Ak ja, der boede jeg for længe siden. 
Men jeg ved ikke, mennesker kommer og 
går. Jeg ved ikke.” Og det er alt hvad 
eventyrerne og soldaterne kan få ud af 
hende i første omgang. 

Men man kan også opdage en anden 
kvinde, der virker noget chokeret selv 
om hun prøver at skjule sine følelser, da 
hun mener at der må være tale om et 
synsbedrag. Derfor skal et SK:Årvågen- 
hed lykkes for eventyrerne for at op- 
dage hende. Kvinden er Chrysta 
ar'Rayg, hun er Brians 10 år yngre 
søster, Hun kan fortælle eventyrerne, 
hvis de altså spørger hende, at hun me- 
ner at genkende sin broders ansigt- 
stræk. Men hun siger også at det må 
være et synsbedrag, da Brian måtte 
være over 85 år hvis han stadig var i 
live! 

Vidnet 
Efter at dønningerne har lagt sig, og 
hvis eventyrerne kommer Alan i 
forkøbet (se nedenfor), vil Gwenn Mol- 
lick huske flere detaljer. Desværre er 
hun dog blevet lidt senil på det sidste, 
så hendes beretning vil være blandet 
med senere erindringer om Tannars 
ødelæggelse, men også med minder om 
fx gamle elskere og andre positive 
oplevelser. Det afhænger altså af even- 
tyrernes veltalenhed hvad de får ud af 
den gamle Gwenn. 

Hun fortæller om en ung knægt: "Hvad 
han hed? Tja, jeg tror det var Dorian … 
fra Tannar, han så omtrent ud som 
liget, bare meget meget yngre. Joh, det 
ligger også mange mange år tilbage … 
mindst 80 år. Tjah, selleri er sundt og 
giver et langt liv! Han var så besværlig, 
så utålmodig … og noget af en vovehals. 
Men han blev slået ihjel ved overfaldet.” 
"Kan du huske Tarius?” "Joh, han var 
noget af en enspænder, ligesom sin far, 
de lignede hinanden meget. Det var for- 
resten mærkeligt at han forsvandt 
dagen før Tannar blev jævnet med jor- 
den. Han må være ældgammel, men 
hans far blev jo også meget gammel.” 

Den fyrstelige front 
For at vække fyrst Corods opmærksom- 
hed må eventyrerne have klare beviser 
eller gode argumenter for deres 
påstande. Hvis eventyrerne kan over- 
bevise Corod vil han vælge en åben 
samtale med Alan, så denne har 
mulighed for at forsvare sig. Hvis 
spiller-figurerne skulle få den idé at 
bekæmpe Alan direkte, vil fyrsten være 
på Alans side, hvilket betyder at hele 
fæstningen er imod eventyrerne. 

Den magiske fløj 
Skulle Alan finde ud af at eventyrerne 
foretager efterforskninger, vil han over- 
bevise sin seneste "kunde" Marc Tairan, 
der lider af kærestesorg, om at de ny- 
ankomne (dvs. eventyrerne) har dæmon- 
iske kræfter og har forhekset hele byen. 
Tairan bytter sit liv mod "dragens 
kræfter”, der varer i 24 timer, for at 
dræbe alle eventyrerne. Tairan vil gå 

løs på eventyrerne som en gal og prøve 
at dræbe dem. 

Når Alan hører om Gwenn Mollick, vil 
han give hende vanvidsrod samme af- 
ten, hvilket resulterer i at hun bliver 
uheldbredeligt senil. Dette kan undgås, 
hvis hun beskyttes af eventyrerne, eller 
hvis hun allerede har røbet alt hvad 
hun ved. 

Hvis eventyrene påstår at Alan har "for- 
giftet” Mollick, forhekset Brian og/eller 
Tairan og er en spion, vil han nægte alt. 
Står beviserne for stærkt, griber han til 
en nødløgn for at få tid til at flygte. Han 
indrømmer at han har mødtes med 
Brian, men siger at det slet ikke er ham 
der er spionen, men fyrstens kammert- 
jener. Denne er en mestermagiker, som 
står i fyrstens af Chollogs tjeneste og 
har tvunget Alan til at samarbejde. Fyr- 
sten af Duin tror straks på denne "til- 
ståelse", og giver Alan besked på at 
blive i sit laboratorium indtil spionen er 
fanget. Kammertjeneren befinder sig i 
sin stue, hvor der ikke findes noget som 
helst der tyder på at den er beboet af en 
magiker. Kammertjeneren er lamslået 
da han hører beskyldningnerne og føl- 
ger med uden at gøre modstand. Fyr- 
sten (og eventyrerne) vil hurtigt opdage 
at de har begået en fejl. 

Duellen 
Hvis Alan får det indtryk at even- 
tyrerne er kommet på sporet af ham før 
de går til fyrsten, vil han lokke dem ind 
i sit laboratorium (C2) (ellers er det 
selvfølgeligt ikke nødvendigt at lokke 
dem), hvor han har forberedt en fælde. 

Han har noget lynpulver parat, som 
han vil kaste i ilden når eventyrerne 
kommer ind i rummet. Dette vil blænde 
de fleste af eventyrerne (PK: BE+25). 
Dem der ikke er blændede vil han prøve 
at gøre ukampdygtige ved hjælp af de 
magiske formularer søvn, angst og magt 
over mennesker. 

Hvis dette ikke lykkes vil han gøre sig 
usynlig og forlade laboratoriet gennem 
den hemmelige dør til Cl. Hvis even- 
tyrerne følger efter ham vil han prøve 
at kaste mareridtspulver i ilden, mens 
han samtidigt benytter formularen 
kaste stemmer: Der lyder et "Stop!” fra 
længere nede ad trappen/gangen (Alan 
selv har taget sin magiske modgift mod 
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mareridtspulver, så han ikke påvirkes). 
De Uh han skal bruge til formularerne 
stammer fra hans kraftring. 

Alkymistens mål er naturligvis at flygte 
fra fæstningen, da han håber at kunne 
gemme sig i tågen udenfor ved hjælp af 
formularen usynlighed. Han kan jo al- 
tid teleportere sig selv tilbage til tårnet 
med sin amulet for at fuldføre dæmon- 
besværgelsen. Men det skal jo først lyk- 
kes for ham at flygte fra laboratoriet. 
Hvis han har benyttet den magiske for- 
mular usynlighed, vil han næste gang 
prøve at flygte til tårnruinen vha. 
amuletten (han skal gribe fat omkring 
amuletten og sige "Clywd") i håb om at 
eventyrerne igen tror på en "alminde- 
lig” usynlighed. Det første han gør når 
han når tårnet er at benytte sit udhold- 
enhedspulver, hvis han har brugt eller 
mistet mange Uh. 

Hvis eventyrerne får omringet Alan vil 
han - alt efter omstændighederne - en- 
ten gå over til nær- eller fjernkamp. I 
nærkamp, som han for alt i verden 
prøver at undgå, vil han om muligt 
først kaste formularen jernhud og 
derefter bruge magibeskyttelsen fra sin 
magikerstav (se dennes beskrivelse). I 
fjernkamp vil han bruge Ildens Ring (se 
dennes beskrivelse). 

Hvis det ikke lykkes for eventyrerne at 
uskadeliggøre Alan inden den tredje af- 
ten efter deres første ankomst til 
fæstningen (dvs. to hele dages spilletid), 
vil han prøve at gøre sig fri af dæmonen 
Shmiannon. Alan vil hidkalde 
dæmonen, men kan så ikke holde ham 
indespærret i oktagonen i sit tårn- 
værelse; alt dette sker ca. kl. 21. 

Shmiannon vil så, glad for at være slup- 
pet ud i menneskenes verden, flyve gen- 
nem fæstningen og antænde næsten 
hele borgen med sin brændende krop, 
hvorefter han flyver ud i verden for at 
sprede ild og rædsel. Borgen brænder 
ned til grunden, og her slutter even- 
tyret for eventyrerne… 

Afsked 
Hvis det lykkes for eventyrerne at af- 
sløre Alan vil Corod naturligvis være 

meget taknemmelig. Samme aften giver 
han et festmåltid, under hvilket han 
takker eventyrerne og overrækker hver 
af dem en ædelsten (værdi ca. 250 gm) 

fra hans miner østpå, Desuden siger 
han, at de er velkomne til at tale med 
ham i morgen, inden nabofyrsterne 
an'Rhywedd og an'Timhin indfinder sig. 
Næste dag har hver af eventyrerne så 
lejlighed til at tale med fyrsten om sit 
særlige ærinde. Først på aftenen indfin- 
der de to nabofyrster sig, og under af- 
tensmaden kan eventyrerne høre de tre 
fyrster rådslå om mulige sanktioner 
mod Chollog. Ud over at forstærke 
grænsetropperne, og gøre det klart for 
fyrsten af Chollog at fyrstedømmet 
Duin kan regne med hjælp fra sine al- 
lierede, vil de også afbryde alle han- 
delsforbindelser. 

Måske bliver eventyrerne sendt på en 
anden opgave ind i Chollogs 
fyrstedømme, og måske omkom Alan 
an'Duin ikke i den altafgørende duel. 
Men det er en anden historie. 

Personer og deres ejendele 
I dette afsnit er alle vigtige personer og 
deres ejendele beskrevet, desuden er de 
personer anført som eventuelt får be- 
tydning i spillets forløb. Personer med 
ufuldstændige spil-data er civilister på 
0. grad (Hb: 12, Uh: 6, UR, Fsv:+9, 
Res:+10). 

Personer i Duineas fæstning 
Ud over fyrst Corod og alkymisten Alan 
befinder følgende personer sig i fæstnin- 
gen: omkring hundrede soldater, deres 
anførere, kaptajnen (vagtens komman- 
derende officer), den fyrstelige nøglefor- 
varer, fyrstens jæger, fyrstens 
kammertjener (samt hustru), tre kokke, 
ti kokkepiger, flere staldkarle, by- 
drenge, tolv tjenere og tolv 
tjenestepiger. 

Mislayn Corod an'Duinea, Fyrste af 
Duin, kriger, 5. grad 
St: 92, Be: 96, Ko: 98, In: 83, Me: 42 Hb: 
18, Uh: 42, UR/RB/PH, H: 24 Fsv:+15, 
Res:+13,T0- 
håndssværd+9"(+1/+8X2T6+5), 
sværd+11(1T6+3), daggert+%41T6+1), 
armbrøst+9(1T6), skjold+3"(+2), strid- 
skølle+7(1T6+2), ride+16, styre 
vogn+15, klatre+15, springe+14, ro/se- 
jle+13, tyde spor+5, læse/skrive, kamp 
til hest. 
Corod er en statelig mand på 1,82 me- 
ter. Han er 35 år gammel og har en 
brystkasse som en tyrs, ansigtstræk- 

kene er markante og øjnene er brune. 
Han lægger vægt på sit udseende, både 
det sorte hår og skægget er klippet 
kort. Corod taler kun når han mener 
det er nødvendigt, og giver så klart 
udtryk for sine synspunkter. Corods 
udrustning består af en sølvdaggert, en 
stridskølle, et pladeharnisk udsmykket 
med hans våbenskjold (eg og stentårn), 
en kappe samt nedenfor anførte 
magiske genstande. Almindeligvis 
bærer fyrsten ingen rustning, og når 
han er på en ridetur eller ved mindre 
betydningsfulde officielle opgaver bærer 
han kun en ringbrynje. 

  

  
1. Magisk tohåndssværd"(+1/+3). Dette 
rigt udsmykkede sværd, som alminde- 
ligvis sidder i en lige så smuk skede, er 
et af familien Duineas arvestykker. Ud- 
tales ordet "Tanfleas”, som er 
indgraveret i sværdet med meget små 
runer, virker en beskyttelsestrolddom: 
en svagt gyldent lysende aura dannes 
omkring bæreren og giver +4 på resis- 
tens og forsvar i 2 minutter (UBV 2), 
2. Magisk skjold"(+2). Dette skjold har 
det ovennævnte våbenskjold som motiv. 
Træffere som ikke ødelægger skjoldet 
efterlader ingen mærker på dets over- 
flade. 

Alan an'Duin, magiker, 7. grad 
St: 24, Be: 71, Ko: 32, In: 100, Me: 100 
Hb: 11, Uh: 32, UR, H: 24 
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Fsv:+14, Res:+19, Udøve magi:+18, 
magikerstav+8"(+1/+1X1T6-1), 
læse/skrive, magikundskab+12, 

naturkundskab+6, sagnkundskab+5, 

sprog (albask). 
Formularer:Magt over den levende 
natur, magt over det livløse, magt over 
ego, magt over mennesker, magt over 
sanserne, høre det fjerne, opdagelse af 
liv, se det skjulte, se i mørke, opdagelse 
af trolddom, bortmaning af trolddom, 
angst, søvn, usynlighed, kaste stemmen, 
magisk lås, magisk nøgle. 
Alan er alkymist og magiker i én per- 
son, men ingen kender til hans forkær- 
lighed for magi. Alan er ikke ligefrem 
nogen køn mand. Han bærer altid 
gamle slidte kåber, går med stok (se 
nedenfor), og det står sløjt til med hans 
personlige hygiene (fedtet sammenfil- 
tret hår, ubehagelig lugt). Han virker al- 
tid lidt fraværende og spørgsmål 
"besvares" med mystiske forklaringer 
og okkult gøren og laden. I hans bælte 
hænger der en frittepote, en rævepote, 
en lille sæk med fugleben og en gammel 
rusten dagggert. Det grå skæg ender i 
tynde tjavser midt på brystet, og øjnene 
er altid sammenknebne så han virker 
nærsynet. Han er 165 cm høj og mager. 
I årenes løb har han udviklet sig tilen 
dygtig menneskekender som let gen- 
nemskuer falskhed og magiske illu- 
sioner. 

Magi i form af drikke, magiske formu- 
larer, artefakter o.lign. anvender han 
kun hemmeligt og kun i nødstilfælde 
(når det er den eneste udvej). Alans for- 
mularer er defensive, i kamp må han 
altså improvisere. Om nødvendigt kan 
spillederen selv finde på andre formu- 
larer. Følgende genstande og materialer 
har Alan på sig dag og nat (spillederen 
bør gøre deres anvendelse så dramatisk 
som muligt): 

1. Ildens Ring (venstre ringfinger). Rin- 
gen er ladt med 8 ildkugler (den virker 
uden materialer og uden brug af Uh - 
trylletid øj.); ildkuglerne bevæger sig 
med H12. Derudover beskytter ringen 
mod ekstremt stærk varme (UBV 5 
hver 10. sek.). 

2. Kraftring (venstre langfinger). Alan 
kan benytte ringens 24 Uh i stedet for 
sine egne (kun til magiske formularer). 

3. Stok (højre hånd). Denne knortekæp 
er i virkeligheden en magiker- 
stav"(+1/+1), og den kan kun ødelægges 
med magiske våben. En træffer med 
staven vil udløse formularen søvn 
(MK:Resistens mod bærerens SK:An- 
greb (med magikerstaven) og ikke mod 
SK:Udøve magi; UBV 2). Desuden kan 
formularen guddommelig beskyttelse 
mod magi (UBV 5, tt sl., 0 Uh, vt max. 

10min.) kastes med staven: magikeren 
omgives af en 5 cm tyk blå lysende 
aura, der ikke kan gennemtrænges af 
nogen form for magi(heller ikke egen 
magi). Formularen kan ophæves af 

  

  

stavens bærer eller ved bortmaning af 
trolddom. Staven selv omgives ikke af 
auraen, så den kan bruges til nærkamp 
med alle sine egenskaber. Hvis stokken 
ødelægges frigives al dens magiske en- 
ergi, og den starter en magisk duel hvor 

den har udøve magi+28 mod det 
magiske våben der har ødelagt den. Ta- 
ber våbenet denne magiske duel vil det 
miste alle sine magiske egenskaber. 
Derudover sker der en eksplosion, som 
udløser en ildkugle mod hvilken even- 
tyrerne har et MK:Resistens mod et 
SK:Udøve magi på 28. 

4. Amulet (i snor om halsen). Hvis bære- 

ren rører ved amuletten og siger ordet 
"Clywd” bliver han teleporteret op til 
det øverste rum i den runde tårnruin 
med alle de ting han har på sig. Afstan- 
den til tårnet må højst være 144 m. 
5. Adskillige pulvere (små keramikrør, 

som er forseglede med voks og ligger i 
en læderbylt i Alans bælte). Hvert af de 
ti rør er mærket med en farvet prik, så 
Alan kan kende dem fra hinanden. Hvis 
han ikke forstyrres tager det 10 sek. at 

finde det rigtige rør frem. 
(3) (hvid - 3 stk.) Lynpulver. Kastes 
dette i åben ild eller på glødende kul 
o.lign. bliver alle tilstedeværende blæn- 

det i 5 min. Det afgøres af et PK:Be+25 
om ofrene kan undgå at se ind i lynet. 
(b) (rød - 2 stk.) Mareridtspulver. Hvis 

pulveret eller de dampe som dannes 

ved dets forbrænding indåndes, vil man 

få hallucinationer om alt det man fry- 
gter mest. Hvis pulveret eller dampene 
indåndes i mere end 10 minutter vil 
dette føre til døden, hvis ikke et 

PK:Ko+20 lykkes. Alan skal dog ramme 
modstanderen i et nærkampsangreb, 
hvor hans succesværdi er: Pulver+4; det 

er lige meget om offerets forsvarskast 
lykkes. En person der indånder dam- 
pene vil ikke længere være herre over 
sine handlinger, og skal trækkes ud af 
virkningskredsen af en anden eventyrer. 
(c) (blå - 4 stk.) Placebo. Alan vil 
benytte dette pulver, der bruser opi 
vand og udsender gnister i ild, for effek- 
tens skyld. 
(d) (grøn - 3 stk.) Modgift". En magisk 
modgift, der virker automatisk ved ind- 
tagelse eller ved påsmøring på læsioner. 
(e) (sort - 2 stk.) Udholdenhedspulver. 
Hvis dette pulver indtages genvindes 
2T6 Uh. 
€) (violet - 1 stk.) Kraftpulver. Også 
dette pulver kan indtages, og vil så 
forhøje personens St med 20 i 10 minut- 
ter. Alan vil bruge det for at udrette 
større skade i nærkamp (hans skade- 
bonus ændres fra -1 til 0). 

Fyrstens soldater 
Inden for borgens mure er der altid tolv 
almindelige soldater, to gruppeførere og 
kaptajnen. De kan få assistance fra 
soldater og anførere i fæstningens 
kaserne. Om natten holder fire soldater 
vagt i borgen, mens de andre sover i 
deres kvarterer. 
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Almindelige soldater, kriger, 2. grad 
St: 74, Be: 50, Ko: 63, In: 42, Me: 25 Hb: 
14, Uh: 15, RB, H: 24 
Fsv:+11, Res:+12, sværd+8(1T6+2), dag- 
gert+6(IT6), tohåndssværd+6, 
armbrøst+6(IT6), skjold+2, Ride+15, 
tyde spor+5, klatre+15, svømme+12, 
kamp til hest. 
Almindeligvis er fyrstens soldater 
udrustet med ringbrynje, hjelm og 
skjold, et sværd og en daggert. Nogle af 
soldaterne er yderligere bevæbnede 
med en armbrøst (inkl. 24 bolte) og/eller 
er til hest. 

Gruppefører, kriger, 3. grad 
St: 82, Be: 63, Ko: 71, In: 55, Me: 21 Hb: 
15, Uh: 23, RB, H: 24 
Fsv:+11, Res:+12, sværd+9(1T6+2), dag- 
gert+7(IT6), tohåndssværd+7, 
armbrøst+7(1T6), skjold+2, Ride+15, 
tyde spor+5, klatre+15, svømme+14, 
ro/sejle+12, læse/skrive, kamp til hest. 
En almindelig gruppe består af et halvt 
dusin soldater med en gruppefører, der 
er udrustet ligesom sine soldater bort- 
set fra at han har er en rød kappe. Hvis 
han er til hest vil han altid være bevæb- 
net med en armbrøst. 

Cedrie an'Morgan, kaptajn, kriger, 5. 
grad 
St: 87, Be: 72, Ko: 93, In: 52, Me: 32, 
Hb: 17, Uh: 38, RB, H: 24 
Fsv:+12, Res:+13, sværd+11(1T6+2), 
daggert+9(IT6), tohåndssværd+9, 
armbrøst+9(1T6), spyd+7, spydkast+7, 
skjold+3, ride+16, tyde spor+5, kla- 
tre+15, svømme+14, styre vogn+13, ter- 
rænløb+12, skjule+5, læse/skrive, kamp 
til hest. 
Cedric an'Morgan har i mange år været 
fæstningens øverstbefalende. Han er 
1,76 m høj og 43 år gammel. Han har 
karseklippet gråt hår og stålgrå øjne. 
Han har et godt, næsten hjerteligt'for- 
hold til fyrst Corod. Kaptajnen er kom- 
mandant for borgvagten og tropperne 
udenfor; selvfølgelig befaler han også 
over gruppeførerne. 

Kammertjeneren. (åbne låse+7, 
sagnkundskab+5, årvågenhed+9, før- 
stehjælp, læse/skrive, to- 
håndssværd+18). 
Lucrian am Duin er en af fyrstens mest 
loyale venner. Han er 55 år og ligesom 
sin far har han været i fyrstens tjeneste 
siden sine unge dage. 

Nøgleforvareren. (naturkundskab+5, 
årvågenhed+7, læse/skrive, sprog 
(erainnsk, albask), veltalenhed/ for- 
førelse+11, sværd+8(1T6+1)). 
Anntror an'Duin står direkte under 
Corod i Duins officielle hierarki. Han er 
43 år og officielt ansvarlig for borgens 
og specielt skatkammerets nøgler, men 
desuden er han berettiget til at kom- 
mandere over soldaterne uden fyrstens 
ordre. 

Brian an'Ryags bande. 

Når spillederen spiller banditterne, bør 
han tage hensyn til at de er fuldkom- 
men klar over at de ender i galgen, hvis 
man pågriber dem. Derfor vil de kæmpe 
til sidste blodsdråbe hvis de ikke får til- 
budt en anden udvej. Hvis de tages til 
fange og spørges om Brian, fortæller de 
at han tit tog til Duin,og at han ikkeer 
blevet ældre mens de har kendt ham. 
Spørger man dem hvem der står bag 
"bortførelsen", siger de at det gør fyr- 
sten af Chollog selv. 

Ossyan an'Gallic, lykkeridder, 4. grad 
St: 37, Be: 81, Ko: 62, In: 83, Me: 13, 
Hb: 12, Uh: 25, LR, H: 24 
Fsv:+14, Res:+13, rapir+9(1T6), 2xdag- 
gert+7(IT6-1), kaste daggert+7(IT6-1), 
armbrøst+8(1T6) (12 bolte), skjold+2, 
klatre+15, svøæmme+15, opdage 
fælder+5, åbne låse+6, snige+7, 
skjulet5. 

Ossyan an'Gallic er en durkdreven ban- 
dit, der ikke bryder sig om mord og 
røvertogter. Han elsker derimod op- 
gaver der er en udfordring for hans 
snilde, hvilket vil sige låste døre, 
skjulte indgange osv. Han skyr den 
åbne kamp, men hvis det kommer til 
kamp vil han bruge sin armbrøst som 
er ladt med forgiftede bolte. Han er 
nemlig i besiddelse af en sovegift (+20, 
30sek., 2 timers søvn), som rækker til 
maksimalt 11 bolte. Det tager 10 sek at 
forberede 2 bolte, se særreglerne i 
kapitel VI. Endvidere har han 32 gm, 
en guldring (150m) som er besat med en 
ædelsten, og et sæt dirke. 

Riggs an'Greggs, lykkeridder, 3. grad 
St: 88, Be: 62, Ko: 86, In: 24, Me: 14, 
Hb: 16, Uh: 22, RB, H: 24 
Fsv:+12, Res:+11, 
rapir+9"(+1/+1X1T6+2), dag- 
gert+6(1T6+1), kølle+6, armbrøst+7, 

skjold+2, springe+14, ride+15, terræn- 
1øb+15, svømme+15, snige+7, veltalen- 
hed/ forførelse+6. 
Riggs er også en af de mere tilbagehold- 
ende i flokken. Han har ikke noget 
imod at tjene sine penge på uærlig vis, 
men bryder sig ikke om meningsløse 
mord og plyndringer. I kamp vil han 
forsvare sig mand mod mand, men hvis 
situationen er håbløs vil han flygte i 
tide. Hans magiske rapir er meget godt 
forarbejdet; desuden besidder han 23 
gm. 

Sharim ben Achbran, kriger, 5. grad 
St: 97, Be: 54, Ko: 64, In: 13, Me: 11 Hb: 
13, Uh: 30, LR, H: 24 
Fsv:+13, Res:+11, sa- 
bel+11"(+2/+1X1T6+3), dag- 
gert+7(1T6+2), kaste daggert+7(176-1), 
armbrøst+7(1T6), skjold+3, ride+17, ter- 
rænløb+14, opdage uskadelig- 
gøre/fælder+T, svømme+15, snige+8, 
skjule+5, sprog (chryseisk), kamp til 
hest. 

Sharim, en kæmpe som klæder sig i løs- 
thængende sort tøj, er flokkens kold- 
blodige morder. Han er i besiddelse af 
en magisk sabel, som et af hans ofre 
ikke længere havde brug for, og som 
begynder at lyse med et blåt skær ved 
anvendelse eller tilstedeværelse af 
magi. Desuden har han en kastedag- 
gert, en armbrøst med 16 bolte, et 
skjold, 17 gm, nogle guldklumper (280 
gm) og en sværdgift (+35, 10 sek., 4T6) 
Der er kun gift til 2 anvendelser, og da 
den er dyr bruger Sharim den kun i nød- 
stilfælde - en anvendelse er nok til 6 sa- 
belhug. 

Thew Matty an'Chollog, kriger, 2. grad 
St: 63, Be: 85, Ko: 72, In: 35, Me: 3, Hb: 
16, Uh: 15, UR, H: 24 
Fsv:;+13, Res:+11, sværd+8(1T6+2), dag- 
gert+6(1T6), tohåndssværd+6 
armbrøst+6(1T6), skjold+2, ride+15, 
styre vogn+15, klatre+15, svøæmme+12, 

kamp til hest. 
Den "bortførte" er søn af Steven an'Chol- 
log. Han opholder sig i hule (d) (se kap. 
V), hvor han sidder og snakker med no- 
gen af røverne. I kamp vil han være på 
røvernes side, men overgiver sig så 
snart den første røver bliver slået ihjel. 
Han ved selvfølgelig at bortførelsen 
ikke er ægte, men kan ellers ikke 
fortælle noget. 

  rn VUE 
17



  

  

Resten er banden er medløbere som 
ikke har kunne finde noget bedere at 
tage sig til. 

Rolcric, lykkeridder, 3. grad 
St: 47, Be: 87, Ko: 64, In: 36, Me:2, Hb: 
13, Uh: 17, LR, H: 24 
Fsv:+13, Res:+11, sabel+9(1T6), 2x dag- 
gert+6(1T6-1), kaste daggert+6(1T6-1), 
armbrøst+7(1T6) (15 bolte), skjold+2, 
klatre+15, terrænløb+15, svømme+15, 
springe+14, snige+6, skjule+6. 

Stig Downlid, kriger, 4. grad 
St: 73, Be: 42, Ko: 84, In: 6, Me: 14, Hb: 
16, Uh: 31, RB, H: 24 
Fsv:+13, Res:+10, 3xspyd+10(1T6+1), 
sværd+8, spydkast+8(1T6+1), 
armbrøst+8(IT6) (7 bolte), strid- 
skølle+6, skjold+3, 
svømme+16, ro/sejle+15, springe+14, 
ride+12, tyde spor+5, klatre+15, før- 
stehjælp, kamp til hest. 
Peter an'Branning, kriger, 4. grad 
St: 83, Be: 50, Ko: 94, In: 23, Me:34, Hb: 
16, Uh: 30, LR, H: 24 
Fsv:+13, Res:+12, sværd+10(1T6+3), 
daggert+8(1T6+1), krigsøkse+8, 
armbrøst+8(1T6) (12 bolte), sabel+6, 
skjold+3, svømme+16, ride+12, ro/se- 
jle+15, springe+16, tyde spor+5, kla- 
tre+14, terrænløb+12, førstehjælp. 

Tre nyankomne banditter, lykkerid- 
dere, 3. grad 
St: 50, Be: 50, Ko: 62, In: 12, Me: 21, 
Hb: 13, Uh: 16, LR, H: 24 
Fsv:+12, Res:+10, sabel+941T6), 2x dag- 
gert+6(IT6-1), kaste daggert+6(IT6-1), 
sværd+7, skjold+2, klatre+15, terræn- 
16b+15, svømme+15, ride+14, snige+6, 
skjule+6. 

Thew Matty an'Chollog, kriger, 2. grad 
St: 63, Be: 85, Ko: 72, In: 35, Me: 3, Hb: 
16, Uh: 15, UR, H: 24 
Fsv:+13, Res:+11, sværd+8(1T6+2), dag- 
gert+6(1T6), tohåndssværd+6 
armbrøst+6(1T6), skjold+2, ride+15, 
styre vogn+15, klatre+15, svønme+12, 
kamp til hest. 
Den "bortførte" er søn af Steven an'Chol- 
log. Han opholder sig i hule d (se kap. 
V), hvor han sidder og snakker med no- 
gen af røverne. I kamp vil han være på 
røvernes side, men overgiver sig så 
snart den første røver bliver slået ihjel. 
Han ved selvfølgelig at bortførelsen 

ikke er ægte, men kan ellers ikke 
fortælle noget. 

Marc Tairan, kriger, 2. grad 
St: 100, Be: 50, Ko: 77, In: 42, Me:1, Hb: 
14, Uh: 21, UR, H: 24 
Fsv:+12, Res:+11, sværd+8(176+5), dag- 
gert+6(1T6+8) 
Marc Tairan får kun betydning for even- 
tyrerne hvis Alan bruger ham til sine 
formål. Marc vil i så fald angribe den 
første eventyrer han møder og kæmpe 
indtil døden. Hvis han stadig er i live 
efter 24 timer forlader "dragens 
kræfter" ham, og han dør efter yderlig» 
ere 2 timer. Marc er i besiddelse af 7 
gm. 

Kort og oversigter 

Chardan 
Set udefra er borgen et imponerende 
syn. Den rektangulære borg med de to 
kvadratiske tårne i nord og syd hæver 
sig fire etager over jorden. Et slankt 
rundt 16 m højt tårn står isoleret vest 
for borgen og har, som murstykker i 
tårnets øverste del viser, engang været 
forbundet med resten af borgen. Den 8 
m høje ydermur med de 8 vagttårne 
afgrænser det 1500 kvadratmeter store 
fæstningsanlæg. 

Fæstningsanlægget 

Rejsende kan kun komme ind i 
fæstningsanlægget gennem den store 
nordøstlige port. Det er en tung todelt 
træport, der er åben om dagen og 
bevogtes af to soldater. Om natten, fra 
klokken 21 til klokken 6, er porten luk- 
ket. Til sene gæster findes der en 
klokke ved porten. Inde i borgen befin- 
der man sig på den første del af den 
store plads; karlene fører så hestene til 
stalden, og vogne og kareter stilles ved 
muren. 

Borgen 

Borgen er som nævnt en ærværdig gam- 
mel bygning. Alle vinduer i stueetagen 
og på førstesalen er sikret med gitre. 
Der er liv på borgen i næsten alle dag- 
timerne. 

Kælder 

Kl- Forrådskammeret. 

K2- Gang. Kun Alan an'Duin ved at der 
er en hemmelig dør i sydvestvæggen, 
som ad en underjordisk gang fører til 
det runde vestlige tårn. 
K3- Forhørslokale. 
K4- Tomt rum. 
K5- Skatkammer. Kammeret er sikret 
med en metalbeslået dør, og kun Corod 
og nøgleforvareren har en nøgle. 
K6- Fangehullet Stendøren kan ikke åb- 
nes indefra og er svær at opdage. 
Fangerne bliver smidt i fangehullet gen- 
nem faldlemmen i loftet (se E4). 

Stueetagen 

En rampe fører fra borgpladsen til den 
eneste indgang til borgen, en todelt dør 
i sydøstmuren. Der findes dog en hem- 
melig gang ud af borgen (se K2). Vin- 
duerne (undtagen dem i E5) er 
skydeskår, og i skilderhuset udenfor 
døren står der altid en vagtsoldat. 
El- Rampe. 
E2- Lager. 
E8- Gang. 
E4. Vagtrum. 
E5. Festsalen. 

Første sal 
A1- Køkken. 
A2- Gang. 
A3- Audienssal. 
A4- Nøgleforvareren. 
A5- Jægeren. Fyrstens jæger, Scarric, 
sover her. 
A6- Tjenere. 
A7- Kaptajn. Her sover vagternes kom- 
manderende officer Cedric an'Morgan. 
A8- Gæsteværelse. 

Anden sal 
Fra vinduerne, der ikke er tilgitrede, 
har man et godt udsyn over omgivel- 
serne. I denne etage bor Corod og hans 
kammertjener og dennes kone. Desuden 
findes Alans studiesal og tre mindre 
gæsteværelser her. 
B1- Corod. Fyrsten Mislayn Corod 
an'Duineas sove- og arbejdsværelse. På 
en pind i det ene hjørne af værelset sid- 
der en jagtfalk. 
B2- Privatrum. 
B3- Kammertjeneren. 
B4- Kortrummet. 
B5- Gæsteværelser. To skillevægge 
deler rummet i tre mindre gæsteværel- 
ser. 
B6- Gang. 
B7- Alans studiesal. Dette er fyrstens 
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alkymist Alan an'Duins sove- og stu- 
dieværelse. Herfra fører en vindel- 
trappe op til alkymistens laboratorium 
på tredie sal. I midten af trappen fører 
en skakt fra køkkenet op og sørger for 
bedre luft i køkkenet og varme i labora- 
toriet. Hvis man spørger de ansatte, 

fortæller de at døren aldrig er låst, men 
går man ind i rummet varer det ikke 
længe inden Alan kommer. Dette 
skyldes et magisk segl, som er anbragt 
direkte over døren og advarer Alan når 
nogen træder ind i værelset. 

Tredie sal 
Fra den øverste etage har man en im- 
ponerende udsigt over denne del af 
Duin. Med undtagelse af alkymistlabo- 
ratoriet, som ligger for sig selv, har alle 
værelser trægulv og ikke stengulv som i 
de andre etager. 

C1- Lager. I skillevæggen til tårnet er 
der en skjult dør til (C2) som kun Alan 
og fyrstens kammertjener kender til. 
C2- Laboratorium. Alkymistens værk- 
sted. En vindeltrappe fører herfra ned 
til Alans studiesal, og før i tiden også op 
på tårnets tag; denne trappe er dog 
blevet lukket. I det østlige hjørne er der 
et lille ildsted som Alan benytter til 

   

   

  

   

    

sine eksperimenter. En hemmelig dør, 
som kun han og fyrstens kammertjener 
kender eksistensen af, forbinder labora- 
toriet med lageret. Rummet er fyldt 
med potter, digler og kander, små ler- 
rør, olielamper osv. Bøger om magi kan 
også findes i laboratoriet. 
C3- Korridor. 
C4- Gæsteværelser. 
C5- Tårnets tag. Bag tårnets tinder kan 
man under åben himmel iagttage livet 
på borgpladsen. 

Tag 
Den store sydlige vindeltrappe ender 
foran en faldlem på borgens tag. På 
taget er der flere tinder og en flagstang 
med fyrstens banner. Derudover er der 
en rektangulær tårnagtig bygning, hvis 
øverste (tredie) etage ligger højere end 
spidsen af det runde tårn som står lidt 
syd for borgen. 

Den runde tårnruin 
Den 16 m høje, runde tårnruin har en 
diameter på 6 m nede ved jorden. I 
tårnets indre fører en vindeltrappe op 
til et helt aflukket rum øverst i ruinen. 
Fra dette rum fører en mindre trappe 
op til udsigtsplatformen. Dele af den 
bærende ydermur og nogle trappetrin 

|| Skrænt mod vandet 
f skrænt mod land 
+ Meter over vandet 
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er borte, hvilket gør det til et risikabelt 
foretagende at benytte trappen hvis 
man ikke er stedkendt. Første gang en 
person benytter trappen skal han lave 
tre SK:Klatre. Mislykkes et kast falder 
personen 3 m ned. Anden gang per- 
sonen prøver lykken får pågældende +38 
på SK; tredie gang lykkes det uden 
problemer at komme op ad trappen. 
Såfremt eventyrerne benytter klatre- 

redskaber er et SK:Klatre heller ikke 
nødvendigt, men til gengæld vækker 
den herved forårsagede larm bor- 
gvagtens opmærksomhed, hvilket gør 
det umuligt at klatre uset op i tårnet. 
Faldlemmen til værelset er sikret med 
formularen magisk lås, og kan bortset 
fra med magi kun åbnes med rå vold, 
hvilket selvfølgelig forårsager en uk- 
ristelig larm. 

  

4 m) er et magisk fokus. Dette kan deg 
kun opdages af en person med de rig- 
tige færdigheder (opdagelse af trold- 
dom, tyde tingenes væsen) og Me på 

mindst 81. På dette sted får man et 
tillæg på +2 ved hvert SK:Udøve magi. 
Det er også grunden til at Alan ofte 
opholder sig her, men han benytter 
aldrig den hemmelige gang (se Alans 
personbeskrivelse). I rummet har Alan 
tegnet en oktagon, der er omgivet af lys 
og olielamper (ikke tændte). Mange 
beskyttelsesformularer er anvendt omk- 
ring oktagonen, og tre bøger om frem- 
maning af åndevæsener befinder sigi 
rummet. Et fyrfadslys giver den smule 
lys der er i rummet. 

Under tårnet er der en lille faldefærdig 
kælder. Den er fuldstændig tom. I 
kælderens østvæg er der skjult en hem- 
melig underjordisk gang. Kun Alan ken- 
der denne gang som fører til borgens 
kælder K2. 

Dragens Kam 

Klippeøen i floden Lloist ligger tre tim- 
ers gang vest for Duinea. De mange ry- 
gter, hulerne og vejret gør øen til et 
ideelt sted for personer som vil skjule 
sig. Floden er temmelig bred omkring 
øen, og strømmen er derfor ikke så 
stærk her. De specielle forhold der her- 
sker på øen er beskrevet i det følgende. 

Øen er hjem for en kæmpemæssig fugle- 

D rag e ns Ka m flok. Alle hurtige bevægelser skræmmer 
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fuglene op, og derfor må det anbefales 
at bevæge sig stille og forsigtigt. Om 
natten sover fuglene i de forreste huler, 
hvilket gør det svært for eventyrerne at 
trænge ubemærket ind i hulesystemet. 
Da det er vanskeligt at gå på den fug- 
tige og glatte stenbund, kan man kun 
løbe med fuld hastighed hvis et SK:Ter- 
rænløb lykkes. 

Grundet den høje luftfugtighed og de af 
fugleekskrementer tilsmurte klip- 
pevægge, er det vanskeligt at klatre op 
ad klipperne, (SK-4:Klatre). Pga. den 
tætte tåge der altid ligger over øen, får 
hver eventyrer der anvender en 
færdighed som kræver brug af syn eller 
hørelse et fradrag på -2 (gælder dog kun 
i det fri, ikke i hulerne). 

Kort over øen 

I det tågede vejr kan ingen opdage de- 
taljer på øen. Det må spillederen tage 

hensyn til når han beskriver øen for 
spillerne. Den stiplede linje på kortet 
viser bandens vagtruter på øen - bande- 
medlemmerne kender skrænterne så 
godt at de ikke behøver at udføre et 
SK:Klatre her. 

A- Jævn grund. Dette gode anløbssted 
anbefales af fyrstens jæger. Båden kan 
let trækkes i land her, og stenbunden er 
ikke helt så fuld af fugleekskrementer. 

B- Hul. Gennem dette hul (1,5 mi di- 
ameter), kan man komme ned til hule 
”b", hvis mosdækkede bund ligger 7 m 
længere nede. Man bør bruge et reb, da 
et mislykket spring (SK:Springe) ned i 
hulen svarer til et styrt på 5 m, og da 
eventyreren selv ved succes mister 
1T6+2 Uh. Hvis hulens bund ikke be- 
lyses mislykkes springet altid. 

C- Hul. Dette hul ender i hule "a", som 
ligger i 8 meters dybde. Da hullet kun 

har en diameter på 1 m, er et kontrol- 
leret spring umuligt, Selvom denne 
indgang ligger forholdsvis tæt på ydersi- 
den, kan man undgå at træde på 
fuglene som sover her om natten. 

D- Ydersiden. Dette er klippevæggens 
yderside, hvor der er mange hule- 
indgange (se også kort [...] der viser de 
største åbninger). Blandt de mange 
indgange er der kun tre som fører 
videre ind i hulesystemet (1, II og III). 
De andre fører kun til mindre, mere el- 
ler mindre runde huler. 

E- Tømmerflåde. Her ligger røvernes 
tømmerflåde, som de vil benytte hvis de 
flygter. 

F- Vandhul. For at komme frem til 
vandhullet skal en 4 m høj skrænt 
overvindes. Der er en undervandsforbin- 
delse til hule "b" og til selve floden. For 
at komme stille ned i vandet skal et 
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SK:Klatre lykkes, hvorefter man ved at 
lede under vandet (se særreglerne for 
dykning) kan opdage en åbning mod 
sydvest og én mod nord. Ved at dykke 
mod sydvest (jf. reglerne) kan man efter 
10 m nå et lille rum (3 m i diameter) 
hvor det er muligt at få lidt luft; efter 
yderligere 8 m når man frem til hule 
Hvis man dykker mod nord kommer 
man ud i floden efter 6 m. 

    

Kort over hulesystemet 
Som i det foregående afsnit betegner 
"I", "II" og "III" indgangene til de huler 
der fører videre ind i klippen, mens den 
stiplede linje viser bandens vagtrute. 

a- Indgang. Gennem hullet i loftet (se 
"C" ovenfor) kan man komme bag om 
fuglene, som sover her om natten. 

b- Vandhul. Denne hule har en forbin- 
delse til "F" (se "Kort over øen"). En 
tynd væg, som kraftige lyde kan høres 
igennem, ligger mellem denne hule og 
hule "c' Man kan også høre svage lyde 
hvis man holder øret mod væggen. 

e- Forbindelsen. En tynd væg spærrer 
for gennemgangen til hule "b". 

d- Røvernes lejr. I denne hule overnat- 
ter røverne og Steven an'Chollogs søn 
Thew Matty. Her ligger der også fire ly- 
gter og nogle madreserver. Kun hvis 
røverne ikke kar opdaget eventyrernes 
indtrængen, vil de og deres "fange" 
være her. 

e- (Måske) tom hule. Hvis røverne har 
opdaget eventyrernes tilstedeværelse 
på øen, men ikke har fået udrettet no- 
get imod dem i det fri, og bemærker at 
de trænger ind gennem hule "a", vil de 
placere en lygte i denne hule således at 
åbningen "f" ikke bliver belyst, og de 
ventende røvere ikke kan ses. 

f- Baghold. Hvis røverne er blevet op- 
mærksomme på eventyrerne (som besk- 
revet under "e") vil banden vente på 
dem her med armbrøsterne i stilling. 
Med mindre eventyrerne foretager sig 
noget meget snedigt, efter at de er trådt 
ind i "e", kan røverne sigte omhyggeligt 
og således lægge 4 til deres SK:Angreb i 
første omgang. Husk at der er tale om 
et overraskende angreb (MK:Forsvar-4 
for eventyrerne). De tre banditter der 
venter her er Ossyan an'Gallic (har for- 
beredt tre armbrøstbolte med gift - 
IV.2), Rolric og Stig Downlid. Hvis even- 
tyrerne går til angreb vil Sharim Ben 
Achbran, Peter an'Brannig og to 

  

medløbere angribe dem, mens de andre 
i denne omgang udskifter deres 
armbrøster med sværd hhv. sabler. 
Riggs an'Greggs, den sidste medløber 
og "fangen" opholder sig indtil videre i 
"d". Hvis banden ser ud til at tabe vil de 
første fire røvere fra afsnit IV.2 og 
Thew Matty prøve at flygte. 

£- Av, av. Hvis eventyrerne kommer ind 
i hulerne ad denne vej, og røverne op- 
dager det, vil de som i "f" foretage et 
bagholdsangreb mod eventyrerne for at 
kunne affyre deres armbrøster mod 
dem fra den næste hule. Her får de 
yderligere +2 på deres SK:Angreb, da 
eventyrerne kun kan krybe frem (eller 

tilbage). 

h- Endnu et baghold. Her gælder det 
samme som i "e" og "f". Bemærk dog de 
specielle henvisninger under "i" 

i- Fælden. Hvis røverne får lagt et bag- 
hold her, eller hvis eventyrerne under 
en kamp bevæger sig hen mod denne 
del af hulesystemet, vil røverne prøve 
at lokke eventyrerne ind i denne hule 
for at få dem til at falde gennem hullet i 
gulvet. Såfremt eventyrerne kommer 
løbende ind i hulen, skal et PK+25:Be- 
hændighed lykkes for dem for at de 
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ikke falder ned i hullet (som i øvrigt 
kun dårligt kan ses pga. den dårlige be- 
lysning). 
Under en kamp kan eventyrerne selvføl- 
gelig også prøve at trænge banditterne 
ned i hullet: Hver gang et angreb lyk- 
kes for en figur, og modstanderens an- 
greb i samme omgang slår fejl, kan 
angriberen trænge sin modstander ned 
i hullet. I så fald skal den uheldige gen- 
nemføre et PK:Behændighed for ikke at 
styrte ned i det. Efter en svær træffer 
skal der yderligere lægges 25 til 
prøvekastet (PK+25:Behændighed). 
Styrtet (4 m), forvolder en skade på 2T6 
Hb og Uh. For at komme op af hullet 
igen skal et SK-2:Klatre lykkes, da væg- 
gene er temmelig glatte (mens en figur 
klatrer op af hullet er han selvfølgelig 
værgeløs). 

j- En ukendt indgang. Denne hules 
bund er dækket af mos, der dæmper 
stød. Se også "B" i "Kort over øen". 

k- Hulen. Et ældgammelt skelet i 
hulens sydlige hvælving minder om 
livets endeligt. Knoglerne viser ingen 
tegn på brud, og på moslaget ses rest- 
erne af noget som nok har været en 

kåbe engang. En 
grundig un- 
dersøgelse af om- 
rådet og et 
succesrigt 
SK:Årvågenhed 
fører til opdagelsen 

af en lille guldring, hvori or- 
det "Lynchra" er indgraveret 
med meget små bogstaver. 
Ringen beskytter sin bærer 
mod magi: hver gang der 
rettes magi mod bæreren, og 
hans MK:Resistens mislyk- 
kes, gennemføres yderligere 
et modstandskast for ringen 
med resistens+18 (selv om 
bæreren måske ikke ønsker 
det - dette gælder dog ikke 
han egne formularer). De- 
suden kan bæreren ved at ud- 
tale ordet "Lynchra" prøve at 
neutralisere en formular eller 

et magisk artefakt. Dette 
virker som formularen bort- 

maning af trolddom med 
udøve magi+15 (dog med 
UBV 2). Hvis ringens resistens overgås 
eller hvis den brænder ud, er ringen til- 
intetgjort. Bæreren udsættes herved for 

    

  

et magisk angreb med udøve magi på 
30; hvis hans MK:Resistens mislykkes 
mister bæreren 2T6 Hb og Uh (rustning 
beskytter ikke). 
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F.eks.: 
Carmen San Diego : Prisvindende spil der forvandler geografi til en klodeomspændende jagt 
Chessmaster MPC : En multimedia-version af det bedste skak-program i verden 
Great Cities of the World MPC : 10 af de mest interessante af verdens byer i multimedia 
Grolier's MM Encyclopedia Pack : 1992 multimedia-udgave incl. referencebibliotek 
King's Quest V : Et middelaldereventyr for hele familien 
Loom : Magi, musik & drager i en multimedia-fortælling til alle eventyrere 
MS Beethoven MPC : Lær om Beethoven i multimedia 
MS Bookshelf MPC : En Windows-version af MS Bookshelf 
Stellar 7: Kommander din super tank gennem syv planeter i krig 
Shakespeare on Disc : Hans samlede værker 

eller. R 

Microsoft Cinemania ; lår Vi fører 
Interactive Movie Guide i s g BR ogsa ol lg 
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Advanced Dungeons & Dragons: 

Forgotten Realms: 

The Shining South. Kr. 98,- 

The Shining South er en sourcebook til 
Forgotten Realms, som forsyner enhver 
sand Realms-fanatiker med en masse nye 
steder og kulturer for spillerne at opleve 
og/eller tilhøre. 

Denne 96-siders bog beskæftiger sig 
især med lande og regioner, der breder 
sig i den sydlige del af The Realms 
(deraf titlen). Dette område indeholder 
bl.a. kongedømmet Halruaa og Lurien, 
halflingernes hjemstavn samt mange 
mange andre lokaliteter! Denne kildebog 
er imødeset med stor forventning siden 
AD&D's tegneserie gik ind. 

T.C.E. 
Rolemaster: 

Arms Companion. Kr. 148,- 

Endnu en Rolemaster Companion, 
denne gang indeholder den, ja, I gættede 
rigtigt: Flere regler! Nå, spøg til side, nu 
er det dem, der går forrest det gælder. 

Arms Companion er 144 sider, som 

direkte henvender sig til Fightere og 
Thieves, med bl.a. nye charts for 
critical, nye attacks, nye combat 
manøvrer, nye skills, nye spiller- 

baggrunde og nye regler for Thieves! 
Den udvidelse af reglerne, der er set 
frem til med størst forventning, er reglen 

om, at man kan mixe forskellige typer af 

armor. 
Jeg er ked af det, Troldmænd, men der 

er ingen spells i denne omgang! 

ANES 
WORKSHOP        

  

  

Warhammer: 

Warhammer Armies: Orcs & Goblins. 
Kr. 118,- 

Så er den tredie bog med army-lister til 
Warhammer udkommet og turen er 
kommet til "Da Boyz!". Udover regler, 
historisk og geografisk baggrund, 
introduceres så forskellige troppetyper 
som: Doomdivers, Squigherders, Net- 

teams, Squighoppers etc. . Der er også 
en separat sektion med regler for 
specielle karakterer, bl.a.  Gorfang 
Rotgut, Azhag the Slaughterer, Grom the 
Paunch and Gorbad Ironclaw. Hvis ikke 
Squigs'ene når at æde hele hæren, så 
skal De Grønne nok få gjort noget ved 
miljøet. Waargh!      

  

Man O'War, Kr. 338,- 

De åbne have har altid været 
uudforsket land (vand?) i Wåarhammer- 
verdenen, Man har altid hørt om faren 
ved at sejle, bl.a. de frygtede 
havmonstre, som kan sluge hele skibe, 
men hvor er farerne nogensinde blevet 
ordentligt beskrevet, så man har kunnet 
bruge søfart i selve Warhammer-spillene? 
Der har været lidt i Mighty Empires, 
men det er ikke noget at tale om i 
forhold til Man O'War. 
Man O'War indeholder komplette 

regler for søslag i The Old World og 
forskellige brikker, der illustrerer terræn, 
vindretning,  hvirvelstrømme, vejrlig 
m.m. Desuden indeholder æsken et nyt 
magisystem og 12 galejer, så man kan 
begynde at spille med det samme! 

Spillet vil løbende blive udvidet med 
nye bådtyper, nye scenarier og specielle 
regler for de enkelte racer (Man kan 
forudse problemer for en Goblin Admiral 
med at styre sin Snotling besætning!) 

Enkelt, hurtigt og ligetil, et flådespil, 
som lægger endnu en dimension til den 
kunstform det efterhånden er blevet at 
udkæmpe slag i Warhammer-universet! 

 



    
  

FASA 
Shadowrun: 

Tir Tairngire. Kr. 178,- 

Der er nogen samfund, som er meget 

svære at komme i nærheden af. På grund 

af det politiske og/eller sociale klima, 
vil disse samfund ofte se sig nødsaget til 
at begrænse adgangen til informationer 
om netop klima, samfundsopbygning, 
skikke og selv geografiske oplysninger, 
som andre finder harmløse. Et sådant 
samfund er Tir Tairngire, måske et de 

mest hemmelighedskræmmende samfund 
overhovedet, men nu har piben fået en 
anden lyd! 

Tir Tairngire er Elverne's land i 
Shadowrun-universet, og med dette 
kompendium åbnes dørene for 
offentligheden for første gang: FASA's 
Nigel Findley gennemgår her alle de 
ting, der er værd at vide om elverne og 
deres land, men som man ikke har turdet 

spørge dem om (man skal dog passe på 
med at snage for meget i elverne's sager 
da de stadig godt kan blive lidt knotne 
over for meget intimitet!). 

A Killing Glare. Kr. 78,- 

Dette nye modul til Shadowrun tager 
spillerne på en tur igennem den 
professionelle sportsverden, med hoved- 
vægten lagt på sporten, Urban Brawl, 
sporten for rigtige mænd. Spændingen 
stiger i takt med spillerne's afsløringer! 

BattleTech: 

BattleMech Recognition Cards. 
! FL Kr198,- 

Også kendt som, "How to spot a very 
large Robot from very far away!". Disse 
160 kort har et billede af Mech'en på 
forsiden og alle stats på bagsiden, derved 
gives den bedste reference for spillere, 

som forsøger at identificere deres 
modstandere i BattleTech, men kan også 
bruges til at bestemme hvilken Mech 
man har tænkt sig at rende rundt i! 

  

Werewolf: 

Player's Guide. Kr. 178,- 

Det ser ud til, at der langt om længe 
kommer en spiller-guide til Werewo/f. 
En komplet guide med alle skills, 

talenter, pakstruktur, stammer og andre 
sjove ting enhver Garou har brug for at 
vide, og mon ikke The Wyrm optræder 
et eller andet sted! Dette supplement 
indeholder også en række essays, som 
ligesom slår tonen an for hvordan 
universet kan spilles, men giver dog 
desværre ingen mulighed for at spille 
varulv i Vampire og vice versa. 

Vampire: 

Clanbook: Malkavian Kr. 98,- 

Tænk sig, at nogen kan være så skøre, 
at de udgiver en bog, som i bund og 
grund handler om sindssyge vampyrer!) 

Malkavians er disse "anderledes" 
vampyrer, og selvom flertallet mener, at 
de burde stilles op af en mur og 
henrettes, så giver klanbog nr.3 nu 
spillere mulighed for at spille 
Malkavians! Go' Fornøjelse! 

Player's Guide, 2nd Edition. Kr. 218,- 

Hvis denne udgave er 
gennemarbejdet som Vampire: The 
Masquerade, Znd Edition, er det 
ligemeget om man har den første i 
forvejen, den nye bliver et "must". 

ligeså 

STEVE 
JACKSON 
GAMES 

  

G.U.R.P.S.: 

Cyberworld. Kr. 158,- 

Denne verden til GURPS: Cyberpunk- 
universet er forfalden, sygdomsbefængt, 
livsfarlig, beskidt, grusom og 
overbefolket af de værste kriminelle 
endnu set. Med andre ord, det perfekte 
sted at afvikle en kampagne! 
Bestiary, 2nd Edition. Kr. 158,- 

Her er så endelig en komplet, opdateret 
liste over alle de ting der gør livet 
interessant for spillere og spillemestre: 
"GURPS: Bestiary. Over 80 sider med 
monstre og væsener fra Gurps-universet, 
og yderligere 40 sider med alskens 
væsener som skifter ham om natten (og 

om dagen, selvfølgelig). Med GURPS: 
Bestiary i hånden risikerer man ikke kun 
at løbe ind i Varulve, men også 
Varkaniner og de frygtede Varpingviner!



  

  

SPIL & TILBEHØR: SÅS 

    

   

  

  

  

  

AD&D: GURPS: 
Be Marky Dep ST 5, HS zæhire "Supporting Castelserr.3, deg UGo, sne DER 168,- 
O Swamplight ........ BSA fonic Horcors "me  maeen rgL59N 158,- 
DO Deck of Magical Items DO. Bestiary, 2nd Edition .. 1.01... 158,- 
O Complete Book of Gnomes & Halflings .. 148,- O Martial Arts Adventures ............. 158,- 
oOo Complete Book of Humanoids .......:.. se Bier bernodd 1. AND IR. grade 158,- 
O Forgotten Realms: Ruins of Myth Drannor 188,-  PENDRAGON: 
O Forgotten Realms: The Shining South .... 98,- OQ Merlin's Book .................... 168,- 
CO +Gfteyhawk: Luz theEvilw 34 sc.xnnat. 108,-  RIFTS: 
O Ravenloft: Van Richten's Guide to the Lich 108,- OQ World Book 3: England ............…. 148,- 
OiRavenloft: Roots of Evikyoll 21500. ses O World Book 4: Africa 1.2.1. 200 148,- 
O Dark Sun: Dragon's Crown ROLEMASTER: 
O Dark Sun: Black Flames .... HXArms' Companion sms Fæed gå 148,- 
O Al Qadim: Assassin Mountain æg RUNEQUEST: 
O Al Qadim: A Dozen & One Adventures .. 178,- O King of Satar ................…. 138,- 
O Spelljammer: Krynnspace............. 98,-… SHADOWRUN: 
ARS MAGICA: O Paranormal Animals of Europe ......... 168,- 
O Hidden Paths (Shamens) HE Fame TE ra D 488 168,- 
Er Ra BE rene eee le des AE MM EL fA Killing Glare 3005 ERR FANER 330 68,- 
BATTLETECH: Blibark'Angel. … 2 mee ehd sse 68,- 
O Mercenary's Handbook 3055 .......... 178,-.. STAR WARS: 
O Intelligence Operations Manual ......... 168,- O Galaxy Guide 8 (Scouts) ............. 138,- 
O BattleMech Recognition Cards ....... . 198,-  O Galaxy Guide 9 (Outer Rim) .......... 138,- 
CALL OF CTHULHU: O Gamemaster's Handbook ............. 178,- 
O Adventures in Arkham County ......……. 268 5 Wanted by Cake 3 OR 138,- 
OD Investigator Companion .............…. 35855) TW Stars GE Kid 5 SER 148,- 
DER SEES SES STEN 88,-… TALES FROM THE FLOATING VAGABOND: 
CYBERPUNK 2020: ise Bet Soy erne våge 148,- 
D «Frozen Chotas sal BEN ne ssenttels D: Cosmic Patermity Suit . … . AD, 148,- 
Ea Dgéép Spate TRAVELLER: 
oO Maximum Metal ... SETRE NEW Fr somrene Bak NNE 20 248,- 
DANGEROUS JOURNEYS: VAMPIRE: 
1 Ærth Bestiaty ora BORE A SEEREN NR RET 138,- 
D&D: O Clan Book (Malkavian) ............…. 98,- 
O Knight of Newts ................... 68,- CO Player's Guide to the Sabbat ........... 138,- 
El Crete Calelog SE TIN RER 138,- CO Player's Guide, 2nd Edition ........... 198,- 
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 Warhammer Armies: The Empire ....... 

Warhammer Armies: High Elves ....... 

Warhammer Armies: Orcs & Goblins . 
Warhammer Armies: Dwarves ......... 
Ma OWar Ms SR . 
40k: Tyranid Attack 
40k: Horus Heresy 

    

WEREWOLF: 

O Player's Guide 
DO Under a Blood Red Moon ............ 

Boo Wyrm SEG ork hy 

O SValkenberg Foundation …....….. … hyre 0! 
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Armoured Ogre Mercenarys ........... 

Armoured Ogre Standard Bearer 

Chaos Dwarf Axemen 

Chaos Dwarf Blunderbusses 
Chaos Dwarf Command Group . 

Chaos Dwarf Bull Centaurs ..... 
Dwarf Throne of Power 
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Forest Goblin Command Group ......... 
"Forest Goblin Spider Rider ........:.. 

Goblin Net Peanos 1 5, 27 pag 

GoblinSquig Herder hr abo 7 
Goblir'Wolfiiders HULER FSL ars 

   

   

  

1. Kryds af på listen. 
2. Udfyld feltet med navn og adresse. 
3. Send bestillingen. 

Du kan evt. ringe din bestilling ind på 33 14 00 33 
Du kan også fax'e den ind 33 12 70 85 
Der tages forbehold for trykfej og udsolgte varer! 

  

High Elf War Griffon 

High Elf Chariot 

High Elf Pegasus 
High Elf Silver Helms . . 

High Elf Phoenix Guard 
Imperial War Altar 

Imperial Pegasus 
Imperial Elector Counts 

Marauder Giant 

Regiment of Altdorf 
River Trolls 
Stone Trolls 

  

  

  

    
Orc Command Group 

Orc War Boss (Gorfang Rotgut) . . 
Orc Shaman on War Wyvern 

Savage Orc Boyz 

Savage Orc Arrer Boyz 

Space Wolf Grey Hunters Tactical Squad . 
Space Wolf Long Fangs 

Space Wolf Rune Priest 

Space Wolf Iron Priest . 

Space Wolf Blood Claws .... 
40k Servitors 
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O Dangerous Journeys: Death in Delhi 
O BattleTech: Main Event 

0D Indbetalt på PostGiro 2 46 36 36 (+25,- i porto) 
0 Check vedlagt (+25,- i porto) ag 
D Betaler ved modtagelsen (+40,- i porto) 

NB! Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, så send en kopi. 

 



Brevkassen 
ERMELUNDSVEJ 922 D 2820 GENTOFTE 

Kontaktannonce: 

Rød Drage, 892 år, 12 ton, 27m (fra 
snude til hale), velholdt og glansfyldt 
søger partner. 

Jeg er en omgængelig, lettere distræt 
drage som efter mange års hvile igen er 
vågnet til dåd. Mine interesser er mas- 
sakrer, skovbrand, masseødelæggelse, 
biografture og en kop varm cacao i ny 
og næ. Jeg søger en ung hun drage, 
helst blå eller sølv, mellem 350 og 600 
år til at dele en spændende og begiven- 
hedsrig hverdag med. Du skal være hur- 
tig og humoristisk og helst med lidt 
erfaring i trolddomskunst. Du kan 
regne med fuld diskretion. Kun Fotos- 
var. Hvem ved. Måske er det os to som 
skal krølle vinge spidser i fremtiden. 

Skriv til SAGA billetmrk. 0001 

Peace love and Ravenloft. 

Den vokser ligeså stille på os (interes- 
sen for SAGA). Vi håber inderligt, at 
SAGA altid er og bliver i sort/hvid. Fort- 
sæt med at skrive artikler som "Den 
Gådefulde Golem" og "His Masters 
Voice". Behold det udvidede SAGA og 
fordelingen mellem scenarier og artik- 
ler, Illustrationerne og coveret er også 
ultra-mega seje. Galleriet i nr. 16, hvor- 
for har det ikke været der siden? I siger 
at i ligger inde med så mange tegninger! 
Be there forever. 

Foreslag: 

1. Mere Ravenloft. 
2. Flere anmeldelser. 
8. Hvad med nogle flere konkurencer, 

med præmier som f.eks. en blyfigur? 

Piis On Øth (Peace on earth), 
Mathias, Sharif, Kim og Nikolaj. 

Hej drenge. 

Tjaa, det ser i hvert fald ud til at SAGA 
fortsætter i sort/hvid lidt endnu. Mht. 
til Galleriet så er der som du jo nok så 
et inr. 20. Grunden til at vi ikke har det 
med hver gang er simpelthen pladshen- 
syn. 

1. I dette nummer har vi en grundig 
Tema-anmeldelse og vi har af samme 
forfatter modtaget et Uhyggeligt sce- 
narie som måske en gang bliver trykt 
her i SAGA. 

2. Fremover vil vi forsøge at bringe en 
stor og tre små anmeldelser. Vi ved godt 
at der udkommer langt flere produkter 
hver måned, men indtil videre må i 
altså nøjes med det. 

3. For at holde en konkurrence skal der 
Jo helst være en grund til det. Derfor kig- 
ger Elmer forbi i løbet af næste uge. 
Hvis nogen af jer overlever lover jeg at i 
nok skal få en præmie. 

Hej SAGA. 

Det var med sand fryd i sjælen at jeg 
fandt SAGA nr. 20 i det brændeskur 
der tjener mig og min familie som post- 
kasse. Forsiden var suveræn og der lå 
ligesom noget ekstraordinært over 
dette tyvende nummer af danevangs 
bedste blad. Desværre skuffedes mine 
forventninger en del da jeg læste mig 

  

igennem bladets 48 sider (62, red). 
Først det dårlige: Artikelen om Cyber- 
punk var ret kedelig og uinspirerende 
og efter min mening noget forvirrende. 
Derudover har I på et tidspunkt 
skrevet at der ikke fremover ville være 
såkaldt 'monstrøse' scenarier og even- 
tyr i SAGA. TSIII var med sine 12 sider 
efter min mening ret 'monstrøst”. Der 
var heller ingen opslagstavle. ØV 

Men nu til det mindre negative: Bræt- 
spilsartiklen var udemærket, men jeg 
håber ikke den udvider sig i fremtiden. 
Trods alt hed bladet "Rollespilsmagasi- 
net SAGA" dengang det startede. Gen- 
synet med galleriet var glædeligt, 
selvom jeg skuffedes lidt over tegnin- 
gerne. Anmeldelsen af Dreampark var 
trods alt ret god. 

Det er som SAGA i nummer 20 er 
blevet lidt sjusket og jeg savner genne- 
marbejdede artikler og eventyr så som 
Demidoffs og Sørensens. "Biograf i 
Dagligstuen", "Blodets Sang" samt te- 
maanmeldelsen af Vampire var jo frem- 
ragende. Jeg kunne godt tænke mig at 
I bragte mere til f.eks. Shadowrun, Cy- 
berpunk og WFRP som I efter min men- 
ing behandler skidt. 

  

  

  

  

Ø 
OPSLAGSTAVLEN e 

Rollespil! 
Humlebæk/ 
Nordøstelige sjælland 
Ligestillede søges af; 

Sælges: Gurps Basic spilleder konstruktør 
Set, Gurps Reference til Rollespilssamvær . 
Screen, Gurps Fantasy Evt. med henblik på 
GM's pack og Advanced dannelse af forening Å 

Heroguest. Alt er vel- for interesserede der 
holdt og billigt. er bosat i ovennævnte 

Ring til 75 87 36 88 område. 
Ring til David på 42 

19 12 06 
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Jeg har selv tænkt på artikler og even- 
tyr til WFRP, men hvad gør man for at 
få stoffet i SAGA? 

Alt ialt var SAGA nr. 20 en ret blandet 
oplevelse som ikke rigtigt formåede at 
holde standarden. 

De bedste hilsner og håb for et 
fremtidigt noget bedre SAGA, 

Kræn Laursen, Jelling. 

PS: Anmeld endelig FASAs Earthdawn. 

Hej Kræn. 

Det er da trist at høre at du ikke var så 
tilfreds med sidste nummer. Faktisks er 
jeg ret overrasket over din afstand- 
'stagen til "Mars, Kedsomhed og kun- 
stig Virkelighed". Det er et forsøg fra 
vores side på at bringe noget godt stof, 
som ikke umiddelbart er kædet sammen 
med rollespil. Jesper 69 Green berører 

da i hvert fald en hel del ting som vi 
alle kender fra vores hverdag. 

Derudover så har du ret i at vi nødig vil 
trykke monstrøse scenarier. Men nogen 
gange er scenarierne så gode at de ikke 
uden videre kan skæres ned. TSIII er 
efter min egen mening et genialt sce- 
narie, netop fordi det faktisk kan spilles 
af alle. Også ikke Cthulhu folk. Så på 
den måde er det set fra SAGAs 
synspunkt iorden at det fylder så meget. 

Hvis du eller andre sidder derude med 
artikler eller scenarier, I tror kunne 
være interesante for SAGAs læsere, så 
send det til os. Men HUSK for alt i ver- 
den tydelig adresse, da vi allerede nu 
ligger inde med en del hvor vi ikke har 
noget adresse. 

Hilsen Martin. 

PS: Earthdawn bliver anmeldt ligeså 
snart vi får vores anmeldereksemplar. 
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Af og med Thomas 
Magle Brodersen 

og André Just 
Simonsen 

Du kender situationen: Dine AD&D 
spillere var endelig trængt op i en krog, 
og du skulle lige til at præsentere dem 
for Dracula, den ultimative PCdræber. 
Og hvad sker der så? Jo, din lille 1. 
level præst fedter sine relikvier frem, 
og med sin kvalmende Wand of Dracula 
Destruction sender han aftenens clou 
lige lukt ned hvor han kom fra. Fedt 
nok, masser af XP'er og endnu en aften 
ødelagt. Men tag det bare roligt — 
hjælpen er på vej. Vi har løsning på ne- 
top Deres problem: Paranoia. Nu lyder 
paranoia måske ikke som løsningen på 
noget som helst problem, men ingen 
undtagelser uden regel, og i dette 
tilfælde er undtagelsen at der ingen 

  

      

  

regler findes (hvis du bare skimmede 
dette afsnit, så tag den lige en gang til). 

Regel nr. 1: 
Der er ingen regler 
Ja, det kan komme som et hårdt slag 
for folk der hygger sig med sidde og 
fedte med deres Advanced Dungeons & 
Dragons 2nd Edition The Complete 
Jerk's Handbook of Page Up and Page 
Down of Senseless and Superfluous Ta- 
bles of Probabilities That What You 
Needed Is Not There, men sådan er det 

ikke i Paranoia. Desværre. Så der røg 
julegaveønsket på de seneste geni- 
aliteter fra TSR (faktisk har West End 
Games dummet sig gevaldigt her). 

Regel nr. 2: 
De regler der er, må spillerne 
alligevel ikke kende 
Ok, vi løj, der er nogle regler. Men det 
kommer ikke spillerne ved. De er kun 
vejledende. Glem alt om dem. Læs dem 
for at vide hvordan du ikke skal gøre. 
Nøgleordene i Paranoia er "frygt” og 
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"uvidenhed”. Dette er centrale begreber 
når man gang på gang skal tvære 
spillerne ud før de opdager noget som 
helst. 

Regel nr. 3: 
Gentagelse fremmer forståelsen 
Lad derfor være med at gentage noget 
som helst overfor spillerne. Eksempel: 

Spillerne skal til briefing og er allerede 
blevet forsinket adskillige minutter af 
en uventet inspektion af deres snørre- 
bånd. De har brug for at kende num- 
meret på det briefinglokale der skal 
briefes i, ringer op til Vores Allesam- 
mens Ven Computeren for at få num- 
meret, og får det (rent undtagelsesvis) 
efter at have ventet en halv time. Men 
de hørte det ikke helt første gang. 
"Gider du lige gentage det?” ville have 
gået i Det Andet Rollespil. Men nej, 
dette er ikke Det Andet Rollespil. Skal 
de have nummeret gentaget må de 
ringe op en gang til. Og det kan jo være 
at man allerede har registreret at de 
har fået nummeret oplyst, og derfor



ikke vil spilde tid på at give deten 
gang til. Eller endnu værre: de bliver 
registreret som mulige spioner, 
sabotører eller det der er værre: mutan- 
ter. 

Regel nr. 4: 
"Kill the Bastards” 
Hvorfor tror du hver spiller har 6 iden- 
tiske personer? Fordi Paranoia er et 
blødsødent spil for antivolds-, antikrigs- 
og andre generelt utilregnelige elemen- 
ter? Næppe. Det skyldes at spillerne 

per definition er nogle tåber (det gør 
det også let for de fleste at rollespille i 
Paranoia), og tåber gør man kort proces 
med. Sådan er det. Andre spørgsmål? 
Er du tunghør? Må jeg lige få deten 
gang til? Zap Zap. 

   

  

Regel nr. 5: 
Smil til Computeren, og Com- 
puteren smiler til din næste klon 
Verden? Hvilken verden? Nej, det er da 
for langt ude -- tænk at skulle skabe en 
hel verden bare for at gøre det af med 

  

sådan et par sølle PC'er. Suk. Spild af 
tid. Heldigvis har West End Games 
gjort forarbejdet. En hel verden i en og 
samme regelbog. Med monstre, udstyr, 
religioner og magi samt færdigheder og 
klasser. Ja, kiropraktorerne går slette 
tider i møde: du skal ikke længere kon- 

stant slæbe 
rundt på en 
trækvogn med 
bøger, kom- 
pendier, supple- 
menter, flere 
regler, kort, be- 
dre kort og 
metalfigurer i 
store mængder. 

I Paranoia hed- 
der det "Alpha 
Complex”. Alpha 
Complex er op- 
bygget præcis 
som det passer 
ind i GM'ens 
kram. Du ken- 
der problemet 

    

med at spillerne kan huske en besk- 
rivelse af en bygning som du for længst 
har glemt alt om. Spillerne kommer til- 
bage til bygningen, og du beskriver den 
igen. Og straks mistænker dine spillere 
dig for at have glemt det du bandt dem 
på ærmet før. Men nej: spillerne har 
uret (regel nr. 0, fremgår så implicit at 
vi ikke har fundet det nødvendigt at 
nævne den)! Det er måske nok samme 
sted (hvis ikke de er gået forkert), men 
bygningen er i mellemtiden blevet revet 
ned og erstattet med noget andet. Også 
selv om det kun er fem minutter siden 
de var der sidst. 

Man har heller ikke det sædvanlige 
problem med at man bruger måneder 
på at designe en by, som spillerne så 
forlader efter en halv time, "fordi den 
var så kedelig” - man kan ikke komme 
væk fra Alpha Complex (1). 

Regel nr. 6: 
Computeren er din ven 
Computeren styrer Alpha Complex. 
Computerens eneste formål er at sørge 
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for at indbyggerne har det bedst 
muligt, at de er glade, mætte, tilfredse 
og konstant holdt beskæftiget med men- 
ingsfyldt arbejde. Derfor er der ingen 
tvivl om at det er rart at bo i Alpha 
Complex. Men rygter vil vide at de 
fleste indbyggere hader Computeren af 
et godt hjerte, har dannet hemmelige 
foreninger for at ændre markant på Al- 
pha Complex's dagligdag, er i besid- 
delse af mutantkræfter der er opstået 
som direkte følge af den høje 
baggrundsstråling, samt mo- 
darbejder hin-anden ved en- 
hver given lejlighed. 

Ovenstående siger i virke- 
ligheden alt om rygter: De er 
løgnagtige, svinagtige, en 
svøbe, ødelæggende for den 
daglige ro og orden i Alpha 
Complex og — vigtigst af alt — 
usande! Derfor vil Com- 
puteren se sig nødsaget til - 
for borgernes bedste — at slå 
nod på enhver rygtesmed, 
dennes nærmeste bekendte, 
fjernere bekendte, ham på 
hjørnet der så den formas- 
telige forrige dagscyklus osv., 
simpelt hen for at rydde 
ethvert forræderisk tiltag af 
vejen så hurtigt som muligt. 

Regel 7: 
En god mutant 

er en død mutant 

Nu kunne man tro at ingen 
spillere ville være mutanter. 
Det kan jo -- ret beset -- synes 
tåbeligt at udstyre spillerne 
med den slags katastrofalt 
kraftige kræfter. Men nu må 
man jo huske på at spillerne 
ikke er sammen og imod 
GM'en -- de er imod hinan- 
den. Med andre ord: jo stærk- 
ere man gør spillerne, des 
sværere får de ved at klare 
opgaven. 

Se sådan her på det: Hvis spillerne 
begav sig på mission til fods, uden ra- 
dio, uden dødbringende standardudstyr 
og uden ubeskriveligt farligt specialud- 
styr ('eksperimentaludstyr”), hvordan 
skulle de så kunne udradere hinanden 
før de nåede ud af briefinglokalet, 
strande i en fjern sektor i et ødelagt 

fartøj, flygte fra Computerens storm- 
tropper eller blive kaldt op af en irriter- 
ende Missions Koordinator midt i 
enhver kritisk kamp? Nej, vel. Så der- 
for: dødbringende mutantkræfter og 
masser af hightech udstyr, det er lige 
sagen. 

Tilbage står selvfølgeligt det nagende: 
"Men hvad så hvis?” Her kommer et an- 

  

det vigtigt element ind: anvendt fup. 
Hvis nu fx spiller GoneR har fået paci- 
ficeret hele gruppen med sin elektro- 
chock-mutantkraft (fat chance), og nu 
skal til at ødelægge den Warbot Mk. 
MCX, der er på vej til at udradere hvad 
der måtte være tilbage, ved med sin 
maskinempati (2) at få den til at de- 
struere sig selv? Du ruller et kraftcheck 
- jo, den er go' nok, hans kraft virker. 
Her kommer "dårlig taber” konceptet 

ind: hvis en terning viser noget andet 
end den bør vise, ja så viser den det 
den bør vise, og hans færdighed får i 
stedet Warbotten til at kaste sig di- 
rekte over den formastelige, der 
nanosekunder senere ikke længere kan 
identificeres. Selv ikke ved spektralana- 
lyse. "Det var vel nok ærgeligt, men 
terningerne lyver aldrig, og din næste 
klon er på vej” (to løgne i én sætning — 
vi bliver bedre og bedre). 

Regel 8: 
En for alle og 
alle moden 
Men hvad forhindrer 
nu spillerne i at 
rotte sig sammen og 
løse deres mission i 
løbet af 0,0? Hvad 
får de overhovedet 
ud af at begå for- 
ræderiske ak- 
tiviteter, gå imod 
Computeren, ig- 
norere ordrer og gen- 
erelt opføre sig 
ubehageligt? For- 
fremmelser? Magt? 
Penge? Ære? Ingen 
af ovenstående? Alle 
ovenstående? Øje- 
blikkelig henret- 
telse? Find selv på 
flere spørgsmål, og 
besvar dem før du 
går videre. Vi kender 
naturligvis alle 
svarene, men vi 
gider ikke skrive om 
det. Ehm, det er øh, 
hemmeligt! Ja, det 
er hemmeligt, og der- 
for kan vi desværre 
ikke fortælle dig 
hvorfor. Men vi ved 
det. Jøps — det alt 
sammen. Og de gør 

det, gang på gang. 

En GM fra Det Andet Spil ville her 
fortvivle: spillerne når jo slet ikke alle 
de encounters der var planlagt, og de 
overser alle sporene. Ikke i Paranoia: 
du behøver ingen encounters eller spor — 
spillerne har slet ikke tid til at løse no- 
get som helst. Ud over nære problemer 
som "hvordan demonterer jeg den Su- 
perSlim Plasmagranat, som en eller an- 
den har klæbet fast til mit skridtbind 
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med SuperGlue, inden den går af?” Og 
selv dem kniber det med. 

Regel 9: 
Dead Man Tells No Tales 
Nøgleord: Huge Explosions In Confined 
Spaces. 

Vi er nu nået til enden. Man kan 
diskutere hvordan noget som ikke har 
været noget kan have en slutning, men 
det vil vi gøre til genstand for enven- 
tuelle efterfølgende artikler. 

Tænk på en gennemsnitlig James Bond 
film. Hvad sker der her i otte ud af ti 
filfælde? Jo, skurken er trængt opien 
krog, og så begynder det hele at 
eksplodere. I sidste øjeblik kommer 
skurken af dage, og 007 slipper helskin- 
det afsted med heltinden. I Paranoia 
skal man blot erstatte skurk med 
spillere og indsætte hvem som helst der 
burde have været skudt tilfangetaget 
forhørt og anbragt bag lås og slå med 
007 -- så har man slutningen på et spil 
Paranoia. 

  

  

Nu skulle man så tro at det gør 
spillerne vrede, sådan at blive snydt for 
Le Grande Finale, og det gør det nor- 
malt også. Men de er gode tabere;de 
ved at en GM altid har ret, at der altid 
kommer et spil til, og at det var de an- 
dre spilleres skyld. Og at Computeren 
altid vinder til sidst. 

  

  
Tilbud på 

    

PARANOIA RPG 
grundbogen 

THE R&D CATALOG 98, 
of astounding, amazing, unique 
and really niffy equipment! 

OBE 

VULTURE WARRIORS. 98,- 
OF DIMENSION X 
a campaign pack 

GAMMA-LOT 
a post crash adventure 

68, 

TWILIGHT CYCLE: 2000 68, 
ALICE TROUGH THE MIRRORSHADES. 58,- 
2 x Vulture Warriors of Dimension X Adventures 
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Noter: 
(1) Ok, måske kan man komme væk fra Al- 
pha Complex. Der er i hvert fald ryg-ter der 
siger sådan. Men dem kan man vel næppe 
tro på, vel? (Zap Zap) 

(2) En særdeles forræderisk kraft, der kan 

give besidderen kontrol over robotter og 
maskiner og computere og måske Com- 
puteren. 

PARANOIA 
rystend 8 

billigt! 

     



  

Duranjhars Verden: 

Når selv kær- 

ligheden har sin 
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PDPIS 
Svar på indsendte 
spørgsmål: 

Vi har modtaget en del spørgsmål omk- 
ring begreberne Khaner, Khoner og 
Thaner. Det vil vi lige skære ud i pap 
før vi starter på vores minieventyr. 

I den verden som vi kalder Duranjhars 
verden taler man om generation overfor 
Guden Primus. En Khan er den først 
fødte/skabt overfor/af Primus. Altså 
første generations væsen overfor Guden. 
Hvis de forskellige Khaners blod blan- 

des ved befrugtning, bliver "resultatet" 
en Khon, en med blandet blod, altså an- 
den generation overfor Primus. Genera- 
tionsbegrebet bruges altså ikke som vi 
gør det med henblik på tidspunktet for 
ens fødsel, men af hvem er du født. To 
fra samme Khan giver en med "ren" 
Khan blod. To fra forskellige Khan 
giver en Khon. Hvis en Khan og en 
Khon blandes, eller for den sags skyld 
to forskellige Khoner blandes, giver en 
Than, en uden generation overfor Pri- 
mus. 

Lidt ligesom med farver, hvis du 
blander to rene farver får du en ny farve 
(to forskellige Khaner = en Khon), hvis 
du så forsætter med at blande dine 
farver får du en grumset mudderfarve 
(Thanen). Dette eksempel beskriver 
iøvrigt meget godt de fleste Khaners 
holdning til dem selv og Khoner og 
Thaner. 

Men da Primus' veje er uransagelige, og 
verden er skabt af Kaos, stopper forvir- 
ringen ikke her. En Khan er en med 
rent blod, første generation overfor Pri- 
mus, men det kan også være hele folket. 
Som f.eks. Duranjhar Khanen er "na- 
tionalitet" for sig selv. Ligesom 
danskere er alle der har dansk statsbor- 

gerskab, så er blodets "renhed" statbor- 
gerskabet i Duranjhars Verden. Hvis 
begge dine forældre har samme Khan 
blod så er du en Khan og medlem afen 
Khan, f.eks. kan man sige: "Jeg er en 
Khan fra Duranjhar Khanen," 

Al Krisfolier (Tarner & 
Christoijier Cold-Ravnkilde 
(E.P, Group) 

  

Illustreret af Pernille fj. jensen 

Nu præsenterer vi en lille anekdote som vi fandt i 

"Livets Krønike", og som handlede om en Than, der 

kidnappede en rig Khan-families datter. Denne 

anekdote har vi så lavet et minieventyr over. 

Eventyret er langt fra færdigt. Det mangler både 

detaljer og en tilpasning til din egen stil. Men med 

lidt arbejde skulle du gerne få et scenarie ud over 

det sædvanlige. 
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"Sidst jeg, Claudius par Ultimus, var i 
den store stad Judistiae, hørte jeg om 
en sælsom begivenhed. En velhavende 
familie, par Larandos, af Duranjhar 
Khanen fik deres datter røvet af en 
Tan. Denne tragiske hændelse var i sig 
selv sindsoprivende. En Than der 
vovede at røre en Khans datter. Min 
færden, som intet med denne historie 
at gøre, førte mig hurtigt ud af Judis- 
tiae. Nu hvor vor skaber, Primus Den 
Almægtige, har givet mig indsigt i alle 
historiens kroge ser jeg også denne lille 
tragedie som den i virkeligheden ud- 
spillede sig. Den yndige unge datter, . 
Laranius par Larandos, var just kom- 
met til byen fra familiens borg i om- 
rådet omkring Leonea. Hendes fader 

   
   
   
   
   

    

   

          

   

              

   

      

   

Paluginea par Larandos skulle til Judis- 
tiae for at møde Legoron, et af medlem- 
merne af Santorenes råd. Hvad dette 
møde omhandlede har intet med de to 
unges skæbne at gøre. Men forhandlin- 
gerne varede omkring to uger. I denne 
tid gik den unge pige, som knap havde 
fået 14 somres velsignelse på sin kønne 
krop, rundt i byen. Hun lod sig rive 
med af stemningen i parkerne. Om 
foråret er der altid en livsglæde så selv 
Primus den Høje må frydes; unge 
mænd taber deres hoveder for et enkelt 
smil. 

Leranius var derimod ikke sådan at 
indfange, mangen en ung mands 
tanker var vendt på den anden side ved 
synet af denne yndige skabning. Dog 
afslog hun alle tilbud. Så længe disse 
små lege foregik blandt andre med 
Khan-blod havde faderen intet imod 
det. Man må huske på at en families 
velstand jo ses på dens kvinder (mere 

  

om det i sidste nummer, red.) og Lera- 
nius var bestemt ikke noget dårligt 
symbol. 

Men hvad faderen ikke vidste var, at 
der hver aften under hendes balkon 
viste sig en skikkelse. Det var firant- 
edaen Spatalka, en Khan (firant- 
edaerne minder om vores verdens 
gladiatorer, se sidste nummer red.) . 
Han var trods sin unge alder en meget 
anset firanteda, både kendt for sine 
evner i kamp og som en yderst køn og 
charmerende kriger. Mangen en ung 
kvinde sukkede trist ved tanken om at 
denne mand var Than, og derfor ikke 
værdig til at blive gift ind i en pæn fa- 
milie. 

Men så en aften under balkonen, med 
månens stråler som det eneste lys de to 
unge elskende havde, sagde Leranius i 
al sin ungdommelige kådhed: "Hvis de 
befrier mig fra mit Khan-blods forplig- 
tigelser og bortfører mig fra dette sted 
så vil være din for evigt!" 

Hun havde tit givet slige løfter til unge 
Khaner, som selvfølgeligt havde for- 
stået at for hende var det nærmere en 
leg end et reelt løfte. Men den unge 
Spaltalka hørte hendes ord, og de bed 
sig fast i hans hjerte. 

Så en mørk aften, hvor Paluginae og 
Leranius par Larandos gik en aften tur 
beskyttet af sølle to vagter, sprang en 
skikkelse ud fra en klynge cypresser. 
Kun bevæbnet med et kort sværd 
dræbte han de to vagter og løb bort 
med Laranius. 

Paluginae, som lamslået havde set til, 
råbte nu på hjælp. Alt dette foregiki en 
anden af medlemmerne i Santorenes 
råd, Caspos par Egions del af byen. Det 
var derfor hans ansvar at den skyldige 
blev fundet og straffet. 

Denne ubehagelige af- 
fære kom Legoron par 
Ganiros meget belejligt; 
han brugte store og 
fordømmende ord i San- 
torenes råd om Caspos 
par Egions måde at 
håndterer sin bydel på. 
Ord som "fattig- 
bevogtning, soldater med 
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moral som Thaner, uanstændig plan- 
lægning, en skamplet på vor by og der- 
for også på vores Khan" blev brugt i 
Santorenes råd. 

Caspos par Egion havde intet andet 
valg end at udlove en klækkelig sum til 
den der pågreb den skyldige. Endvidere 
måtte han give en stor erstatning til 
Paluginae Par Larandos. 

Og mens ordenes kamp fandt sted i 
Santorenes råd blev der på gader og 
stræder kæmpet en kamp mod tiden, 
den skyldige måtte findes." 

Her er det så, kære læsere, at det gør 
ondt at sige: vi mangler simpelthen de 
følgende sider! Men vi tænke at 
rollespillere rundt omkring i landet 
ville bruge denne historie som et oplæg 
til jeres første eventyr i DURANJHARS 
VERDEN. 

Introduktion 
Dette er et oplæg til et scenarie, hvis 
vigtigste opgave er at introducere 
spillerne til Duranjhars Verden på godt 
og ondt. I denne fortælling vil spillerne 
opleve hvor kompleks og intrigant ver- 
denen kan være, og hvilke uover- 
skuelige konsekvenser viden og 
handlinger kan få. Spillets ramme er 
en klassisk tragedie, og det er tanken 
at spilmesteren ikke blot skal få sat 
spillernes hjerner igang, men også 
deres hjerter i kog over den pris kær- 
ligheden kan have. 

Spillerne skal høre om kidnapningen 
og dusøren. Når de begynder at un- 
dersøge sagen skal de også høre om stri- 
den i Santorenes råd, hvor Caspos par 
Egion forgæves prøver at fralægge sig 
ansvaret for det drabelige overfald, 
mens Legoron par Ganiros nyder godt 
af affæren. Det siges endda at Caspos 
par Egion måske har taget del i bort- 
førelsen. Spillerne skal på den måde få 
et lille indblik i hvad man kunne kalde 
de politiske aktiviteter i Judistiae. 

Caspos Par Egions bydel 
Når spillerne begynder at snuse rundt i 
denne bydel, skal de lægge mærke til at 
der langt flere vagter end noget andet 
sted i byen. Der er også et stort antal 
lykkeriddere (eventyrere om man vil) 
som besøger bydelen. Disse gæster brin- 

  

ger ikke kun glæde med sig; mindre ty- 
verier, overfald og værtshus slagsmål 
bliver hverdagshændelser. Vagterne vil 
derfor være irritable og hurtigt gribe til 
vold for at undgå ballade. De han- 
dlende er trætte af at besvare 
spørgsmål omkring bortførelsen. 
Spillerne skal finde ud af at dette ikke 
er stedet at finde informationer. 

Parkerne 
Hvis spillerne fører sig respektabelt 
frem, vil de kunne finde ud af at Lera- 
nius havde en interesse i Firant- 
edaenes kampe. Onde tunger vil også 
sige at hun blev set alene sammen med 
en Than. Men ingen kender hans navn. 
Spillerne må stille kloge spørgsmål, el- 
lers får de dumme og afvisende svar. 

Et møde med 
Paluginae par Larandos 
Hvis de prøver af få et møde med 
Paluginae par Larandos kan de ligeså 
godt opgive det. Men hans betroede 
tjener Khonen Hasbaltår vil møde dem. 

Hasbaltir kommer fra det høje nord, 
hvor den store mur ligger som en 
beskyttende bygningsværk mod kaos. 
Han er en mand i sin bedste alder. 

& 

Ph siinks i 

Mørkt hår og kraftige ansigtstræk. En 
rolig, måske en smule gnaven måde at 
tale og bevæge sig på. Han har svaret 
på de samme spørgsmål mange gange. 
Han kan kun fortælle kort om overfal- 
det og bortførelsen af Leranius, han vil 
endvidere meddele at der ikke er stillet 

krav om løsesum. 

Byen som sådan 
Lad spillerne vandre fra markedsplads 
til Primustemplet uden at finde noget. 
Først i området omkring cirkuset, hvor 
firantedaerne kæmper, kan de høre om 
Spaltalka og dennes kærlighed til Lera- 
nius. Hvis de opsøger den kro hvor fi- 
rantedaerne normalt opholder sig 
(Krigernes Hjemsted), vil de få at vide 
at Thaner ikke er velsete på denne kro. 
Ved direkte forespørgsel kan de få at 
vide at Spaltalkas stamkro hedder 
Kaplaka. 
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Hvis spillerne opsøger nogle af Spaltal- 
kas venner på cirkuset, kan de jo lige 
så godt se en forestilling. Det er vigtigt 
at beskrive stemningen ved sådan en 
forestilling ordentligt. Publikum er 
vilde, og folk råber, pifter, klapper og 
jubler når deres kriger vinder. En vin- 
der findes når en af de kæmpende er 
faldet til jorden og ligger på sin ryg. 
Der er ikke noget med at man derefter 
slår ham ihjel. Det ville jo være et 
spild. Men der omkommer selvfølgelig 
folk under kampene, da der ikke er no- 
gen regler for selve kamphandlingen. 
Det er ikke kun liv og lemmer der er på 
spil ved kampen i arenaen, det er 
samtidig ære og værdi for de sponsorer 
der ejer firantedaerne, samt de store 
summer af penge der væddes mellem 
hver kamp. 

Hvis de lader værer med at fortælle 
Spaltalkas venner hvad de vil med 
ham, vil de kunne få at vide at han har 
et lille bondehus uden for byen. 

  

Men de vil også finde ud af at Spal- 
talka ejes af Legoron par Ganiros. Det 
er jo sådan at firantedaerne ikke er 
slaver som de var i det gamle Rom. De 
er derimod en respekteret del af byens 
liv. Enhver familie med respekt for sig 
selv, og en ordentlig formue penge, vil 
eje deres eget hold firantedaer. Det 
hænder endda ofte at familiens yngste 
søn er leder af familiens firantedaer da 
han ikke har arveret til familiens for- 
mue. 

Vores kidnapper er altså ejet af Le- 
goron par Ganiros, hvilket har en stor 
betydning da denne jo har brugt over- 
faldet i sin interne magtkamp med 
Caspos par Egion. 

Mødet med Legoron par Ganiros? 
Hvis spillerne vælter op til Legoron par 
Ganiros vil de selvfølgelig ikke kunne 
gå lige ind. De bliver først henvist til 
forskellige administrerende tjenere, 
hos hvem de bliver nød til at tale godt 
for deres sag for at blive ført til husets 
overhoved. 
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Selve Legoron par Ganiros vil sidde i et 
stort lyst rum med sin kone ved sin 
side, Hun vil være prydet med alver- 
dens smykker som det nu passer sig for 
en rigmandskone 

Legoron vil være igang med at 
diskutere noget med en af sine rådgiv- 
ere, som han sender væk med en hånd- 
bevægelse da han ser karaktererne. 
Begge mænd vil være iklædt hvide 
togaer med guld broderinger, Der står 
mange frygtindgydende vagter i rum- 
mets sider. 

Hvis spillerne fortæller at de 
mistænker Spaltalka, vil han venligt 
lytte indtil de er færdige med at tale. 
Derefter vil han sige: "Mine herrer, jeg 
håber selv I kan se hvor tåbelige jeres 
ord er". Dette vil blive sagt i en venlig 
men bestemt tone. Med en hånd- 
bevægelse vil han vise dem ud igen. 
Hvis de nægter at gå vil vagterne gribe 
ind. 

Når de har forladt bygningen vil han 
sende snigmordere ud efter spillerne og 
Spaltalka. Lad snigmordet på spillerne 
fejle, således at de føler sig jaget. En til- 
fangetagen snigmorder vil ikke røbe 
hvorfra han kommer. Et snigmord kan 
foregå med gift, armbrøst, ned- 
styrtende tagsten, et tilsyneladende 
uskyldigt værtshusslagsmål, en løbsk 
hestevogn, noget stort og tungt som fal- 
der ud fra en vogn i fart, eller et iscene- 
sat selvmord hvor ofret får snittet 
pulsårerne og bliver lagt i et badekar. 

I bondehuset 
I det lille bondehus vil både Spaltalka 
og Leranius opholde sig. Hun har det 
strålende. Det var den dejligste leg hun 
nogensinde havde haft. "Tænk at hun 

nu havde prøvet at blive bortført af en 
beundrer. hvad mon hendes veninder 

ville sige..". 

Spaltalka har det dog ikke så 
godt. For det første blev han 
såret i kampen med vagterne, 
for det andet og det er vigtig- 
ere, har han indset at det han 
har gjort kan komme til at 
koste ham hans liv. At bort- 
føre en dejlig Khan-datter er 
ikke blot leg, men dødelig 
alvor. Når det begynder at 
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regne eller legen på anden måde mister 
sin romantik, vil hun kunne vende til- 
bage til normale liv i luksus, hvorimod 
han resten af sit liv må være på flugt. 
Han prøver febrilsk at finde en løsning, 
mens han klargører sine våben. 

Hvis karaktererne har fortalt Legoron 
par Ganiros at de mistænker hans fi- 
rantedae for at stå bag bortførelsen, vil 
de komme for sent. Legorons kriger har 
slået Spaltalka ihjel og brændt hans lig 
inde i huset. Det er vigtigt at beskrive 
de nedbrændte rester af huset og hans 
forkullede lig med store episke vendin- 
ger. Legoron afleverer Leranius tilbage 
til hendes fader, Paluginae par Laran- 
dos, og lover denne økonomisk hjælp i 
fremtiden, hvis han holder sin datter 
hjemme i Leonea og sørger for at hun 
ikke fortæller historiens rette sammen- 
hæng til nogen. Man kan, hvis man øn- 
sker det, lave et eventyr ud af 
karakterernes rejse til Leonea for at 
finde sandheden; husk at de i dette 
tilfælde er jaget af Legorons snigmor- 
dere. 
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Hvis karaktererne ikke har fortalt Le- 
goron om deres mistanke, skal de nu 
træffe et valg. Vil de gå til angreb på 
Spaltalka, som ikke overgiver sig 
levende, eller vil de samarbejde med 
ham om at stikke af. 

Hvis de afleverer Leranius til Palugi-" 
nae par Larandos vil denne få mis- 
tanke om at de kender til 
sammenhængen bag historien (som 
han har hørt fra sin datter), og derfor 
kan true hans allierede Legoron par 
Ganiros. Med denne viden vil han gå til 
Legoron, og sammen vil de sende en 
snigmorder ud efter vore helte. 

Hvis de slår Spaltalka ihjel, vil Lera- 
nius blive frygtelig ked af det og bruge 
al sin magt og indflydelse til at skade 
dem. Hun har på nuværende tidspunkt 
ikke forstået situationens alvor, for 
hende er det stadig en romantisk drøm. 

Hvis karaktererne lader dem flygte 
sammen, vil Leranius med tiden vende 

faders hus, hvorefter denne 

DA RELRG Eg 

gør vore venner lovløse, da de var med- 
skyldige i at bortførelsen ikke blev 
opklaret. 

Det eneste karaktererne kan gøre, så 
de undgår at blive rodet ind i denne 
heksekedel, er enten at søge hjælp hos 
Caspos par Egion eller at trække sig ud 
af det intrigante inferno før de røber 
deres viden til nogen. 

Epilog: 
"Jeg, Claudius par Ultimus, mødte kun 
manden én gang. Denne Than, der 
efter sigende skulle have en ussel fi- 
rantedae som fader og en velhavende 
Khan-datter som moder, omkom i flam- 
merne i Judistiae, byen som han had- 
ede. Hvis nogen dødelig havde indsigt, 
så var det ham. Indsigt til at kunne for- 
stå de valg som Antoiron par Duran- 
jhar (se SAGA 20) tog og deres 
konsekvenser. Det er med stor sorg i 
hjertet at jeg nu erkender, at alle os 
som krævede hans død begik en af his- 
toriens mest fatale fejl." 
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I SAGA 11 udskrev vi "Den Store Scenarie Konkurrence!" og i numrene 14 til 18 bragte 

vi de 6 bedste af de indsendte scenarier. Nu har læserne afgivet deres stemmer og vi 

har fundet vinderne. Vi fra SAGA vil gerne benytte lejligheden til at takke alle jer der del- 

tog og alle jer der stemte. 

Vinderne er: 

Præmie : Den Bevingede Gud af Rene Deleuran 

1000 Kr. i kontanter samt 1 års SAGA abonnement 

Præmie : Skygger fra Fortiden af Matias Stuven 
500 Kr. i Spil og tilbehør samt 1 års SAGA abonnement 

Præmie : Magikeren Eiwanoc af Søren Balle 
250 Kr. i Spil og tilbehør samt 1 års SAGA abonnement 

  

SAGA ønsker Tillykke! 

  
  

 



  

  

  

        

KONKURRENCE 
I SAGAs bloddryppende DRACULA konkurrence har vi ved lodtrækning fundet følgende vindere. Præmierne er henholdsvis bo- 

gen "Dracula" af Bram Stoker , udgivet af forlaget Borgen, Plakaten fra Francis Ford Coppolas seneste filmatisering af samme 

navn samt originalbilleder fra filmen. 

  

De heldige vindere er: 

  

Anderledes, udfordrende - og Danmarks næstbedste 

Tegneserier 
Danske Udenlandske 

Fantasy- Film- 

books 

Maling & 
Figurer 

Computerspil 

COMIX [ae iD.g 
Gåsestræde 7 Gråbrødrepassagen 12 
5700 Svendborg 5000 Odense C 

62 22 3658  Tlf.: 66 11 36 58 

Magasiner 

Rolle & 
brætspil 

World of wonders  



Brærspil 
  

SAGA GIVER DET STRATEGISKE OVERBLIK 

  

  

  

Waterloo 
og andre kendte slag 

af Lars Black Petersen   

   



  

    

  

I Generalens Stol 
Udover 2. verdenskrig så er Napoleon- 
stiden en af de perioder der er lavet 
flest brætspil over. Hvorfor mon vi 
stadig er fascineret af denne periode ? 
Mit gæt er at det er et sammenspil 

mellem følgende faktorer: 

1. Det er en broget og spændende peri- 
ode med glitrende uniformer, stolthed 
og ære, og en periode, hvor den enkelte 
soldats tapperhed på slagmarken 
stadig spillede en vigtig rolle. 

2. Der er et stort persongalleri. Napo- 
leon, Blicher og Wellington er selvføl- 
gelig toppen af kransekagen, men det 
formelig vrimler med berømte gener- 
aler og marskaller. 

3. Hærchefernes ordrer var al- 
tafgørende i en tid, hvor krigsførelsen 
var mindre kompliceret end i moderne 
tider og mere organiseret. end middelal- 
derens kaotiske banken løs på hinan- 
den. Som brætspiller sætter man sig jo 
oftest i hærchefens sted, og napoleon- 
stiden er en af de perioder hvor dygtige 
feltherrer kunne vinde slag mod langt 
stærkere modstandere, alene i 
kraft af deres beslutninger på 
slagmarken. Derfor glider man 
som brætspiller nemt ind i 
rollen som f.eks. Napoleon. 

Napoleonspillene 
- en hurtig 
overflyvning 

Man kan dele spil der handler 
om Napoleonstiden op i 8 kate- 
gorier: 

1. Slagene 
Spil, hvor enkelte slag er i cen- 
trum. Som oftest på taktisk/up- 
erationnelt niveau. Det kan 
f.eks. være slaget ved Waterloo. 

2. Kampagner/felttog 
Spil, der simulerer hele kampag- 
ner eller felttog. Det foregår for 
det meste på strategisk niveau. Et ek- 
sempel kan være Napoleons felttog 
mod Rusland i 1812. 

    

3. Napoleonstiden 
Spil, hvor hele perioden behandles. Der 
findes såvidt jeg ved ikke mange selv- 
stændige spil i denne kategori, men i 
en del af spillene fra kategori 2 er der 
inkluderet tillægsregler til brug for 
spillere der ønsker at sammenkæde felt- 
togene, således at spillet i virke- 
ligheden kommer til at strække sig 
over flere år (år i spillet, altså). Når jeg 
alligevel laver en 3. kategori, er det 
fordi man ved at bruge disse tillægs- 
regler faktisk spiller et helt andet spil. 
Spillet får pludseligt diplomatiske og 
produktionsmæssige undertoner. 

"War & Peace" fra Avalon Hiller et 
godt eksempel på et spil med 
tillægsregler. Her er det muligt at 
spille hele perioden igennem fra 1805 
til 1815. 

Hvilken type spil nan foretrækker af- 
hænger af ens temperament. Med 
udgangspunkt i denne opdeling gen- 
nemgåes i det følgende nogle typiske 
Napoleonsspil; læserne kan jo måske så 
vælge sig ind på netop deres "person- 
lige" favorit Napoleonsspil. Der findes 

Trods sit nederlag er 
Napoleon stadig en 
af brætspillernes mest 

foretrukne generaler. 
I denne artikel går vi 

garanteret også nogen som ikke er 
omtalt i denne artikel, ligsom der er an- 
dre der sikker spiller Napoleons slag 
med minutiøst malede tinfigurer. Hvis 
1 som spiller disse, har en kommentar 
eller tilføjelse til hvad I læser her, skal 
I være velkommne til at skrive til os. 
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nærmere ind på hvorfor. 

Slagene 

Mulighederne er utallige med hensyn 
til denne type spil. Napoleon udkæm- 
pede flere slag end Alexander, Hanni- 
bal og Frederik den Store tilsammen! 
Derudover er slagene af meget forskel- 
lig karakter: Offensive, defensive, mod 
gode og dårlige fjendtlige generaler, i 
vanskeligt terræn, på åbne sletter, som- 
mer, vinter osv. (og han vandt stort set 
dem alle sammen, hvilket siger ikke så. 
lidt om hans evner som feltherre). 

Det kan på baggrund af ovenstående 
være vanskeligt at vælge hvor man 
skal begynde. Jeg foreslår een af føl- 
gende to metoder: 

- Veteraner kan vælge efter spillenes 
sværhedsgrad, idet nogle af begynder- 
spillene nok lynhurtigt bliver for 
trivielle. 

    

    
        

  

     
  

- Begynderne kan med fordel vælge 
efter interesse. Der eksisterer nemlig 
mange spil om de mere populære slag 
såsom Austerlitz og Waterloo. Inter- 

esserer man sig f.eks. for Wa- 
terloo, kan man derfor altid 
finde et forholdsvis nemt og 
ukompliceret introduk- 
tionsspil. Når man så er klar 
[til at gå videre finder man 
ligeså nemt et spil på 
mellemstadiet og derefter 
senere et for veteraner. 

    

Men lad os se på et par spil 
fra denne kategori. Ca. spil- 
letid søges opgivet, og svær- 
hedsgraden har jeg for 
nemheds skyld ladet variere 
fra 1 til 3, hvor 3 er det 
sværeste niveau. 

The Battle of Austerlitz 
(SPD: 
4 timer, niveau 2. 
Et spil der er let at gå til. Et 
spil hvor begge sider med de 
rigtige beslutninger og det 
held, der skal til, har lige 

gode vinderchancer. Infanteri, kavaleri, 
artilleri og dragoner, der kan agere 
som beredent infanteri. Napoleon mod 
den russiske zar og den østrigske ke- 
jser. 

 



  

  

  

  

  
  

Friedland (Jeux Descartes): 
2-3 timer, niveau 1. 
Slag mellem den franske hær under 
Napoleon og den russiske hær under 
Benningsen, juni 1807. Et glimrende 
fransk spil (advarsel! Reglerne eksis- 
terer vistnok kun på fransk). Man kom- 
mer hurtigt ind i reglerne. Disse 
indeholder iøvrigt en del nye, spæn- 
dende ideer. 

Borodino (SPI): 
2-3 timer, niveau 1. 
Et stort slag foran Moskva mellem "la 
Grande Armee" og russerne. Fra det 
katastrofale felttog (set med franske 
øjne) mod Rusland i 1812. Enkelt spil 
med få brikker. 

Slaget ved Moskowa (GDW): 
2 op til 35 (1!) timer, niveau 3. 
Temaet er det samme som i det 
foregående spil. Blot er der her tale om 
et lidt mere kompliceret spil, kan man 
underdrevet sige. Der er omkring 1400 
brikker, så man skal-koncentrere sig 
ved opstillingen af sine tropper. Spil- 
letiden'er jo ikke overkommelig for 
mennesker med normale gøremål. Har 
man ikke et spillerum hvor spillet kan 

blive på bordet, så man kan spille det 
over flere omgange, er der heldigvis en 
del scenarier med meget kortere spil- 
letid: 

Waterloo (AH): 
4-5 timer, niveau 1. 
Den spændende, afgørende kamp 
mellem Napoleon og Welling- 
tor/Blicher i 1815. Napoleons sidste 
slag, der gjaldt Imperiets eksistens. 
Spillet er i brætspilssammenhæng 
ældgammelt. Alligevel har jeg set deti 

flere forretninger, og det skyldes nok 
spillets konkurrencemæssige 
kvaliteter. Realismen er nok ikke i 
højsædet, men der er konkurrence for 
alle pengene. Når Napoleon at kværne 
den engelske hær inden preusserne når 
frem ? Skal Wellington prøve at gå til 
modangreb ? Der er noget særligt ved 
dette napoleonstidens sidste al- 
tafgørende slag. 

Wellingtons Victory (GDW?): 
Niveau 3. 
Dette spil, som jeg faktisk ikke kender 
meget til, handler også om slaget ved 
Waterloo. Dog er der her tale om et 
meget mere kompliceret spil med 

mange brikker at holde styr på, og hvor 
realismen skulle være i højsædet. 

Felttogene 

På felttogsniveauet kommer felther- 
renes egenskaber (eller manglen på 
samme) virkelig på prøve. Her skal 
man tænke længere end mod hvilken 
fløj man nu skal sætte modangrebet 
ind. Hele hæren skal manøvres således 
at forholdene hele tiden er optimale 
når kampene for alvor sætter ind. Kom- 
munikationslinier, forsyning af tropper 
der ellers bliver slidt ned, ilmarcher 
o.lign. er lige så meget i centrum som 
selve slagene. 

1809: Napoleon's Danube Cam- 
paign (VG): 
niveau 2. 
Napoleons sværtvundne felttog mod 
Østrig. Østrigerne har nogle svære 
dilemmaer at tage stilling til. Skal de 
være offensive og prøve på at slå den 
franske hær inden den er ordentlig kon- 
centerert - eller skal de være defensive 
og trække sig tilbage, for senere hen at 
angribe de lange franske forsyning- 
slinier? 

The Struggle of Nations (AH): 
niveau 3. 
Det gigantiske 1813-felttog, der endte 
med Napoleons nederlag ved Leipzig. 
Langt over 500.000 mand manøvrede 
mod hinanden over hele Tyskland. Den 
franske hær mod den preussiske og sen- 
ere hen den russiske, østrigske og sven- 
ske hær. I spillet behøver historien 
ikke nødvendigvis at gentage sig, idet 
Napoleon har mange valgmuligheder. 

Napoleon at Bay (AH): 
niveau 2. 
Felttoget i Frankrig i 1814. Spændende 
og veldesignet spil om Napoleons mest 
geniale felttog. Han tabte godt nok, 
men det var fantastisk at han med 
ryggen mod muren kunne holde 
russere, preussere og østrigere stangen 
med så overvældende odds mod sig. 
Spillet er et glimrende 3-spiller spil. 
Napoleonspilleren skal prøve at forhin- 
dre de allierede i at erobre Paris, mens 
de to andre spillere, der styrer hhv. den 
båéhmiske arme i syd og den schlesiske 
arme i nord, skal prøve at erobre den 
franske hovedstad. 

UV EEEEEEESEEER 
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Bladet "Casus Belli" foreslår en interes- 
sant regelændring: Napoleon skal 
stadig forhindre erobringen af Paris, 
men falder hovedstaden er der kun een 
vinder, nemlig den af de allierede ar- 
meer der kommer først til fadet. De to 
allierede spillere må samarbejde, men 
ikke for meget…en virkelig god regel, 
der skaber spænding og genskaber at- 
mosfæren blandt de allierede som den 
virkelig var i 1814. 

Battles of the Hundred Days (AH): 
2 timer, niveau 1. 
Et begynderspil der dækker Napoleons 
sidste felttog i 1815, efter flugten fra 
Elba. Felttoget som udmundede i et 
vist slag ved Waterloo. 

War & Peace (AH): 
2-6 timer, niveau 1-2, 
Jeg kan ikke dy mig for lige at nævne 
dette spil. Spillet indeholder næsten 
alle Napoleons felttog og udspiller sig 
på 4 kort. Det går fra et nemt Auster- 
litz-felttog til et mere kompliceret 1813- 
felttog. 

Napoleonstiden 

I spil i denne kategori glider enkeltper- 
sonerne noget i baggrunden. De bliver 
blot en af de mange ting i en nations 
styrke. Det er netop spændingen ved, 
med langtidsplanlægning, diplomatiske 
manøvrer og kamphandlinger, at styre 
nationen frem til en førsteplads blandt 
andre nationer, der gør denne slags spil 
interessante. 

La Grande Armée (SP): 
3-4 timer, niveau 2. 
Jeg kender ikke personligt til dette 
spil, men kan sige følgende: Omhandler 
perioden 1805-1809. Masser af brikker 
og detaljerede regler om kommandoer, 
ilmarcher, forsyninger osv. Ret 
populært i starten af 1980'erne. 

War & Peace (AH): 
Beskrevet ovenfor. 

Empires in Arms (AH?): 
5-80 timer, niveau 2. 
Oprindeligt stod nogle australiere bag 
dette spil, men Avalon Hill markeds- 
fører det. Nogle mener at spillet afløser 
War & Peace. Dette er dog langt fra 

sikkert, da Empires in 
Arms snarere er et 
diplomatispil end et 
krigsspil, og desuden 
er langt mere 
tidskrævende. 

Man kan være fra 2-7 
spillere, men spillet 
fungerer optimalt når 
der er 7 deltagere. Lan- 
dene er meget forskel- 
lige, hvilket gør at 
man må lægge sin 
strategisådeneri 
overensstemmelse 
med de faktiske for- 
hold i landet man 
styrer. Specielle ting 
vedrørende spillet: 

- Der er ingen 
hexagoner. Kortet er 
delt op i provinser i 
stedet. 

- Der er en del arbejde 
med at føre regnskab 
med hvor mange trop- 
per de enkelte brikker 
på spillepladen 
repræsenterer. Det er 
dog besværet værd, 
fordi det tilfører spillet 
en ekstra dimension: 
Man ved aldrig hvor 
stor modstandernes 
hære er. Repræsen- 
terer en bestemt brik 
5000 soldater fra den 
gamle garde eller 
30000 grønne rekrut- 
ter? 

- Der er mange muligheder for at opnå 
sejrspoints. Spillet er derfor temmelig 
flydende og stiller spillerne forholdsvis 
frit, i modsætning til en del andre spil 
hvor man skal gøre dit og dat for at 
vinde. 

Var Napoleon 
Svineheldig? 

Nogle læsere vil måske mene at det er 
et overflødigt spørgsmål. Men jeg me- 
ner nu at det er et godt spørgsmål, 
fordi der bag det gemmer sig spørgs- 
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målet om Napoleon nu også var et 
feltherregeni. Kritikken kan groft op- 
summeres således: 

1. Napoleon havde læst sig til det hele. 
Han udførte blot tidligere militærskriv- 
eres teorier i praksis. 

2. Det var p.g.a. hans soldaters tapper- 
hed og høje moral at han vandt sine 
slag. 

3. Napoleons modstandere var elendige 
generaler, især i starten. Da folk som



  

Wellington kom til gik tingene ander- 
ledes (Waterloo). 

Lad os se på argumenterne. 

Teori kontra praksis 
Det er rigtig nok at Napoleon havde 
læst på sine klassikere. Men det havde 
de fleste andre generaler også, og de fik 
ikke det samme ud af det som ham. 
Jeg mener ikke at man ved at vide alt 
om teorien bag, i dette tilfælde, 
krigsførelse, er i stand til at føre en 
enorm hær frem til et afgørende slag 
med fjenden. Den berømte militær- 
teoretiker Von Clausewitz foreslog ” 
f.eks. i 1815 at Blucher skulle trække 
den preussiske hær mod øst - væk fra 
Waterloo. Det gjorde Bliicher imidlertid 
ikke, og derfor blev et truende nederlag 
ved Waterloo vendt til en afgørende 
sejr. Teorien kan altså bruges som bag- 
grundsviden, men på slagmarken 
kræves en god portion opfindsomhed og 
intuition. 

Soldaterne 
Det er rigtigt at Napoleons soldater 
havde en usædvanlig høj moral, der 
med lidt op- og nedture holdt sig hele 
perioden igennem. Kritikken kan dog 
hurtigt fejes af bordet; når Napoleon 
var til stede vandt den franske hær 
næsten altid. Når derimod en eller flere 

af hans marskaller, med de samme 
tropper, havde ansvaret for kampene 
gik det tit dårligt for Frankrig. De al- 
lierede sagde da også selv i 1814, at når 
Napoleon selv var til stede i den fran- 
ske hær svarede det til at franskmæn- 
dene havde 40.000 mand mere til 
rådighed. 

Modstanderne 
Jeg mener ikke at Napoleons modstan- 
dere var specielt dårlige generaler. 
Havde Napoleon ikke eksisteret, havde 
de sikkert klaret sig godt. Når de kæm- 
pede mod Napoleons marskaller klare- 
de de sig f.eks. udmærket. Det var 
snarere Napoleon som var usædvanlig 
dygtig. 

Den eneste general som aldrig blev be- 
sejret af Napoleon var englænderen 
Wellington. Og han var endda tæt på at 
blive slået ved Waterloo. Mange mener 
at det skyldes en hel række tilfæl- 

digheder og en hel del uheld at det gik 
som det gik på sletterne ved Waterloo. 

Et geni 
Jo, Napoleon var et geni udi de 
militære videnskaber. Så må man 
spørge: Hvad er så hemmeligheden 
bagved denne række af usædvanlige se- 

jre? 

Napoleon selv har ihvertfald gjort sit til 
at hemmeligheden ikke skulle komme 
ud. Ser man på de få sætninger han 
har sagt eller skrevet vedrørende sine 
militære metoder, hænger det over- 
hovedet ikke sammen. Sætninger mod- 
siger hinanden, og til sidst ender det op 
idet værste vrøvl. 

De forskellige moderne historikere der 
prøver at forklare Napoleons "system" 
kan ikke blive enige. Noget af sand- 
heden kan måske ligge i at han aldrig 
tillod sig at blive låst fast i bestemte 
mønstre. De fleste slag han udkæm- 
pede er forskellige. Hans modstandere 
vidste aldrig hvor de havde ham. Alene 
nyheden om at Napoleon nu var ankom- 
met til hæren fik i 1814 østrigernes el- 
lers udmærkede general Schwarzen- 

berg til i huj og hast at trække sin flere 
gange større hær tilbage. 

Napoleon var et feltherregeni, men 
præcist hvorfor han var det får vi nok 
ikke svar på foreløbig. 

Bøger 
A.G. Macdonald: "Napoleon og hans 
Marskaller". En sjov og informativ bog 
om de indre forhold i den franske hær. 
Der er også gode beskrivelser af feltto- 
gene. 

I næste nummer: 

+ Brætspil om moderne krigsførelse; 
en anmeldelse af spillet NATO - 
The Next War in Europe. 

+ Vi ser lidt på spillet Shogun. 

… Skak for viderekomne. 

Skriv til SAGA med spørgsmål og kom- 
mentarer, mærk kuverten brætspil 

På gensyn 

ES EAN 

MDD BEVARES! 

TIDSSKRIFTET FOR ROLLE- OG BRÆTSPIL 
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Spilverdenen 
AKTUELT OM FORENINGER OG ARRANGEMENTER 

Så blev det påske, og SAGA var igen til 
Fastaval, det traditionsrige spiltræf 
(con) som den århusianske spilforening 
FASTA har afholdt hvert år siden 
1986. 

Dette års Fastaval blev besøgt af omk- 
ring 350 sjæle fra hele landet, og vari 
det store og hele et utrolig vellykket 
spiltræf med et stort og broget udvalg 
af oplevelser. 

Først og fremmest blev der selvfølgelig 
spillet til den store guldmedalje, både 
programsatte begivenheder og private 
initiativer. Af brætspil var der følgende 

Advanced A scenariet "Magneternes 
Muræne" af Kresten Kjær fulgte op på 
sidste års absurd komiske "A" (gad vide 
hvad det hedder til næste år?). 

Om aftenen var der bl.a. swashbuckler- 
scenariet "Maskeballet", Shadowrun og 
det ambitiøse danske rollespil Vision. 
Deres udsendte var spilleder på 
Thomas Jakobsen og Jacob Bergs mus- 
keter-scenarie "Maskeballet", med TJ 
som assistent, og morede sig kongeligt 
med intriger, dueller og mord i 1600-tal- 
lets Venedig. To af de andre spilledere 
bidrog iøvrigt til stemningen ved at 
møde op i lejede kostumer med kårde; 
paryk og det hele. 

Ask Aggers "Operation Faust" til hans 
eget og Gimle Larsens VP handlede om 
terrorisme i en fjern fremtid og var en 
stor succes, bl.a. i kraft af virkelig gode 
spilpersoner. 

"Ejnhemmir" var skrevet af Christine 
Gjørtz Drageholm som skabte voldsom 
debat med sit skarpe angreb på 
nørderne i dansk rollespil i SAGA 8. 
Deres udsendte havde stor fornøjelse af 
at spille med i dette fremragende sce- 
narie - som handlede om troldkvinder 
og bl.a. bød på et fascinerende klimaks - 
selvom der var lige lovlig meget uden- 
for-døren-spil. 

astaval 93 
ved Nicholas demidoff 

på programmet: Empires in Arms, Car 
Wars, World in Flames, Russian Cam- 
paign, Space Hulk, Space Marine, 
Warhammer Battle, Gunslinger og 
Blood Bowl, der iøvrigt nærmest som 
en selvfølge blev vundet af FASTAS 
Ernst Jensen. 

Lad os se på nogle af rollespillene: Tors- 
dag formiddag bød på SmølfQuest (the 
original smølf roleplaying game) og Ad- 
vanced A. Desværre kom Deres ud- 
sendte for sent til at være spilleder i 
SmølfQuest, en af Fastavals store tradi- 
tioner, hvilket både var flovt og ær- 
geligt. Dette års scenarie, "Det 
Forsmølfede Forår" af Claus Ekstrøm 
og Henrik Eriksen, var nemlig et de- 
jligt smølf hvor de seks små smølfer 
igen smølfede den nederdrægtige Gar- 
gamel og hans lede kat Azrael, og 
måtte smølfe forårsfeen hvis trylles- 
mølf Gargamel havde smølfet (og 
smølfet). 

Så blev det fredag og formiddagens 
menu lød på "Indianernes Skat" (til 
Sturmbanger, et lokalt terningeløst 
rollespil), Dragespillet (endnu et lokalt 
system, og også navnet på scenariet) og 
et Star Wars scenarie, der ikke er værd 
at tale om. "Indianernes Skat" af Niko- 
laj Lemche og Peter Petersen var en 
herlig sørøverhistorie i bedste drenge- 
bogsstil om, ja gæt selv hvad, og en af 
årets store succeser. 

Aftenen bød bl.a. på Stormbringer sce- 
nariet "Rejse med Forhindringer", "Op- 
eration Faust" til det lokale VP (eller 
VoldsPalle som det hed i gamle dage), 
Vision-scenariet "Ejnhemmir" og live- 
rollespil. Mads Lunau Madsens velor- 
ganiserede live-scenarie (kaldet 
situationsspil) var et gidseldrama hvor 
spillerne var konfliktens parter: terror- 
ister, gidsler og myndigheder. 

Lørdag formiddag var der bl.a. mere 
VP, AD&D 1. edition (sic), GURPS, og 
Vampire-scenariet "Vu. Game" (Fas- 
taval bliver desværre ved med at lægge 
Vampire om formiddagen, selvom dette 
spil selvfølgelig bør spilles når det er 
mørkt). 

Det er ved at blive en tradition at kåre 
årets flop i denne spalte. Sidste år var 
Deres udsendte nok lige lovlig hård ved 
VP-scenariet "Crawling All Over" (for- 

fatterne blev ihvertfald skide sure), 
men det at svine nogen og noget til er 
en af anmelderiets store glæder, og 
Deres udsendte fortsætter ufortrødent. 

"The Game" af Michael Schmidt er 
årets kandidat, og da Deres udsendte 
ikke bare har spillet (noget af) det, men 
også lagt sin klamme hånd på en kopi 
af scenariet, er han sikker i sin sag. 
Det er tydeligt at forfatteren hellere 
ville have skrevet en roman, og skrive 
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det kan han, men som scenarie er det 
en gang hack'n'slash med et tyndt plot 
og nogle dårlige spilpersoner 
(ovenikøbet er scenariet skrevet på 
engelsk, en dårlig vane der især er ud- 
bredt blandt nordjyske rollespillere; jeg 
ved ikke om det er fordi man tror det er 
sejt, eller fordi man i fantasien skriver 
mere for et eller andet amerikansk spil- 
firma end for dem der skal bruge det 
man har skrevet, men man burde lade 
værel). Deres udsendte udvandrede fra 
et spil der aldrig kom til at fungere, og 
han var ikke den eneste. Bedre held 
næste gang. 

Om aftenen var der følgende på pro- 
grammet: Vision-scenariet "STARK", 
GURPS Cyberpunk scenariet "Berlin 
2025" (som var en fortsættelse af forfat- 
teren Lars Konzaks aktuelle cyberpunk- 
roman 20.02.2020"), Call of Cthulhu 
og Paranoia. Kasper Emanuel Nielsen 
og Troels Chr. Jakobsens "STARK" var 
bygget over en roman af Ben "Motor- 
mouth" Elton, som bl.a. har skrevet til 
TV-serien Blackadder. Folk var ret be- 
gejstrede for denne reprise fra Fastaval 
91, der handlede om økologisk rag- 
narok og foregik i Australien. 

Søndag var den store dag; der blev kun 
spillet i dagtimerne, og om aftenen var 
der banket med stor middag, under- 
holdning og præmieuddeling. På 
rollespilsfronten bød dagen på 
"Påskemorgen Røde" (CoC/Basic Role- 
Play eller Vision), "Niveau 7" 
(Dragespillet), og "Der Var Så Dejligt 
Ude På Landet" (GURPS Bunnies & 
Burrows). 

Deres udsendte spillede med i Paul 
Hartvigsons "Påskemorgen Røde", en 
reprise fra Fastaval '87. I dette fantas- 
tiske scenarie var spilpersonerne fire 
tyskere og to tyrkere på arkæologisk ek- 
spedition til en gammel korsfarerborg i 
Libanon i 1908, og dette møde mellem 
kulturer og tidsaldre blev en uforglem- 
melig oplevelse for Deres udsendte. En 
varm tak til forfatter, spilleder og med- 
spillere. 

Der skete også en masse andet på Fas- 
taval 93. Der blev spillet en masse an- 
det end det programsatte, og der blev 
løbende spillet MAFIA. Fredag formid- 
dag var der klubmøde hvor repræsen- 

tanter fra diverse spilforeninger (og to 
SAGAfolk) diskuterede ting som spon- 
sorer, mediesamarbejde og udgivelser; 
forhåbentlig en kim til et fremtidigt . 
samarbejde. Der blev lavet både Fas- 
taval-TV og Fastaval Tidende. Og så 
var der selvfølgelig SAGABODEN: 
endnu engang fremturede vi med priser 
under bæltestedet, motorsavsvingende 
galninge, ligkister, røgmaskiner og an- 
det gøgl. 

Den store banket søndag var ramme 
om uddelingen af årets Otto'er i bedste 
Oscar-stil (en Otto er en forgyldt plas- 
ticpingvin på en marmorsokkel, og det 
er naturligvis en stor ære at få sådan 
en). Mette Finderup (tidligere 
forkvinde i FASTA) var værtinde, en 
stor del af FASTAs medlemmer 
agerede tjenere, og Merlin P. Mann fik 
som utrolig veloplagt konferencier 
salen til at skrige af grin et utal af 
gange. Blandt aftenens underholdning 
var også et interaktivt teaterstykke 
(altså et hvor publikum er med til at 
bestemme handlingen), "Endnu en 
Gang", men det løb ud i sandet og folk 
udvandrede (måske havde det noget at 
gøre med hovedrolleindehaverens over- 
drevne indtagelse af cognac?). 

Årets Otto'er, der var nomineret af 
spillere og spilledere og udvalgt afen 
komite, fordelte sig således: Bedste 
Redigering til "Maskeballet" (nomin- 
eret i fire kategorier); Bedste Biper- 
soner til Anton Sølvsteen og Jens 
Rasmussens "Der Var Så Dejligt Ude 

På Landet"; Bedste Hovedpersoner til 
"Ejnhemmir" (nomineret i fem kate- 
gorier); Bedste Handouts til "Operation 
Faust" (nomineret i fire kategorier); 
Publikumsprisen til "Indianernes 
Skat"; Bedste Scenarie til "Ejnhem- 
mir"; og endelig Æresprisen til dansk 
rollespils grand old man, Paul Hartvig- 
son. 

Det at "Ejnhemmir" blev kåret som 
Bedste Scenarie betyder at det bliver 
udgivet senere på året, et projekt som 
FASTA vil bruge en del af overskudet 
fra Fastaval 93 på. Christine var des- 
værre ikke selv tilstede, men Palle 
Schmidt modtog prisen på hendes 
vegne og holdt en inspireret takketale 
hvor han bl.a. takkede Gud. 

Det var en herlig aften, og da Deres ud- 
sendte måtte forlade banketten ved 
midnat for at nå en færge følte han sig 
mæt på alle sanser og lykkelig som et 
lille barn. 

Vi kan takke Fastavalgeneral Troels 
Chr. Jakobsen, koordinator Rene Ped- 
ersen og den øvrige Fastavalstab for et 
ualmindeligt vellykket spiltræf. Der 
var orden i sagerne, lokaleforholdene 
var gode, og arrangørerne havde over- 
skud til både at være rare og hjælp- 
somme (undtagen kioskpersonalet der 
som altid var uforskammet). Ja, det 
største problem med afviklingen af spil- 
lene var nok at mange folk ikke mødte 
op til de spil de var kommet på! 

De vigtigste grunde til den store succes 
var at det organisatoriske fungerede så 
godt, og at der skete så meget mere end 
bare spil; denne politik gjorde Fastaval 
93 til en anderledes og bedre oplevelse 
end de fleste andre spiltræf. Deres ud- 
sendte mener dog stadig at der er for 
mange hjemmelavede spil på Fastaval; 
professionelle produkter er normalt be- 
dre end folks skrivebordsprojekter, og 
man kommer også til spiltræf for at 
prøve nye spil. 

Fastaval 93 var en dyr fornøjelse, især 
hvis man kom langvejs fra, men det var 
alle pengene værd, og Deres udsendte 
ved godt hvad han skal lave i påsken til 
næste år. 

ARCON 9 
(25-27 juni, Oslo Universitet, Norge) 

Prøv noget nyt! 

Med et forventet deltagertal på 1200 
kan ARCON 9 nemt gå hen og blive 
Skandinaviens største spiltræf/con. Der 
vil først og fremmest blive spillet 
ADE&D, og mange turneringer spilles på 
engelsk. På programmet er bl.a. også 
rollespillene GURPS, Tales from the 
Floating Vagabond og Muu(?), og bræt- 
spil som Advanced Squad Leader, [lu- 
minati og RISK. Der vil også være film 
og meget andet. 

Ring til Geir Aalberg tlf. +47 22 56 39 
45, eller skriv til ARCON, P.O0.Box 46, 
Blindern, N-0313, Norge 

re 
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— ANMELdelser 
UBARMHJERTIGE KARAKTERER FRA I TIL 10 

D&D sup- 
plement 

TSR har lavet en ny, mere brætspils-agtig 

version af Dungeons & Dragons. I selve 
reglerne er der ikke den store forskel i for- 
hold til den æske der blev lanceret i 1991. 
Dog bliver Attack roll kaldt Fighting nu, og 
characters bliver kaldt heroes. 

Forskellen ligger i præsentationen og måden 
der skal spilles på. Den vigtigste forskel er 
at spillerne nu ikke længere selv skal lave 
deres spilpersoner (heroes). De tager bare et 
kort, hvor tallene for styrke, intelligens m.v. 
står på. I det hele taget har TSR lavet et spil 
der konsekvent er præget af det "kort-prin- 
cip" som de begyndte med på "Wizard Spell 
Cards". Der er kort for både våben, formu- 
larer, magiske genstande og monstre, Det be- 
tyder at man ikke behøver finde regelbogen 
frem så ofte, for spillerne har deres våben og 
formularer liggende, mens spilmesteren har 
sine monstre og magiske genstande parat. 
I det hele taget er Dragon Quest lidt af et ud- 
styrsstykke. Som i D&D-æsken er der store 
kort over dungeons som man kan lade sine 
figurer gå rundt på, hvilket gør det lettere at 
forestille sig hvad der sker. Men her er de 
lavet som rigtige håndfaste spilleplader, 
hvor de medfølgende papfigurer kan stå fast. 

Alt i alt vil der for en D&D-spiller være for 
lidt nyt i "Dragon Quest", men har man ikke 
D&D og er ude efter et enkelt fantasy-spil er 
spillet et udmærket, omend dyrt, valg. Man 
kan så iøvrigt være lidt betænkelig ved at så 
mange rollespil bliver mere og mere bræt- 
spils-agtige. Er fantasien ikke ved at gå lidt 
i glemmebogen? 
Noter til karaktererne: Ved Anvendelighed 
er den første karakter for dem der har D&D, 
mens den anden er generel. Illustrationerne 
er allesammen genbrug fra tidligere TSR- 
produkter, men det bliver de jo ikke grim- 
mere af. 

  

Karakterer (1-10): 
Ide og koncept 5 

Anvendelighed 48 
Illustrationer og layout 9 
Samlet 7 

Kasper T. Mortensen. 

  

The Poli- 
tics of Con- 
traband 

Star Wars modul- 
samling 
Af Bill Smith m.fl. 
64 sider 
Pris 128,00 kr. 

The Politics of Contraband er en samling af 
fem korte eventyr med smuglere som hoved- 
personer. Hvert eventyr er skrevet for en 
typisk smuglergruppe, dvs. to smuglere og 
deres slidte men trofaste tramp freighter. 
Lad det derfor være sagt med det samme at 
bogen ikke vil være interessant for rebel- 
spillere; eventyrenes temaer er mildest talt 
lyssky og passer dårligt til moralske, ærlige 
rebeller (...). Derimod vil det næppe være no- 
get problem at tilpasse eventyrene til grup- 
per på mere end to spillere. 

Eventyrene er sat i perioden efter Return of 
the Jedi, men før begivenhederne i Heir to 
the Empire; en periode hvor 'the Fringe, alt 
fra neutrale verdener og gangsterbosser til 
kæmpe firmaer og forretningsfolk som 
endnu ikke klart har tilkendegjort hvor de 
står i magtkampen, stortrives og som 
smugler er enhver af disse grupper en poten- 
tiel arbejdsgiver - og en potentiel modstan- 
der. Generelt om de fem eventyr må jeg sige 
at de rammer den særlige 'smugler 
stemning” ret godt. Som indikator forsøgte 
jeg at forestille mig Han og Chewbacca som 
hovedpersoner i eventyrene, og eftersom det 
virkede udmærket vil jeg beskrive bogen 
som ganske vellykket. 

Dog må jeg sige at der et par steder er 
kraftig tendens til at trække spillerne rundt 
ved næsen, men det vil GM forhåbentlig 
være den eneste der lægger mærke til. Rent 
grafisk er bogen tiltrækkende og over- 
skueligt stillet op. En speciel 'Set-Up' sek-. 
tion i hvert eventyr gør det nemt for GM at 
sætte det ind i en større kampagne, og gen- 
erelt er det nemt at orientere sig i handlin- 
gen. Kortene er veludførte og brugbare, og 
John Paul Lona's tegninger klæder Star 
Wars galaxen godt Altså alt i alt en glim- 
rende bog et godt stykke over middel. 
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Christian P. K. Sørensen. 

SÆGEI 
51   

Ars Magica sup- 
plement 
af Christopher 
Early 
White Wolf 
Pris 208,00 kr. 

  

I middelalderens mørke Europa findes der 
væsner som kun ønsker at sprede fordærv. 
De er illusionens og bedragets mestre. Deer 

indbegrebet af svig og løgnagtighed. De er 
rendyrket ondskab. De er dæmoner, og de 
vil have din sjæl. Men måske kan det al- 

ligevel betale sig at handle med dem. 

The Maleficium er en ny sourcebook til Ars 
Magica ård Edition, som også med fordel 
kan bruges til andre middelalder- og fantasy- 
rollespil. Den handler om Det Infernalske: 
om djævle og dæmoner, om hierakiet i 
Helvede, om sort magi, om diabolisme som 
verdensanskuelse, om at sælge sin sjæl og 
meget andet godt. Den henvender sig både 
til spilledere og til spillere der vil spille di- 
abolister, og det er en virkelig god bog. 

På forbilledlig vis lykkes det forfatteren at 
forene fortidens teologi og overtro med mod- 
erne rollespilsbegreber; og bogen emmer af 
mørk middelalderstemning, både p.gr.a. de 
mange fiktive tekster (breve, uddrag af af- 
handlinger osv.) og p.gr.a. John Cobb's fine 
illustrationer, men først og fremmest fordi 
den bygger på grundig research og dens 
ideer ligger så tæt op af middelalderens. 

Som med mange af White Wolfs produkter 
savner man et register, og det flotte sproger 
ikke for uøvede, men stoffet er fornuftigt or- 
ganiseret, og for en gangs skyld er der vist 
ingen henvisninger til den mystiske side XX. 
Alt i alt må man sige, at The Maleficium er 
en fremragende bog der fortjener at blive 
læst af alle der interesserer sig for emnet, 
for dette er (næsten) den ægte vare. 

"Beware that the shadow does not rise and 
engulf you." 
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