


SILMARllJON 
Bo Jørgensen 
~illet siden 1987. vores lokale klub, samt give indsigt i 

el befaren i D&D, DEN LUMSKE FrederICIa Rolle.- og Brætspil EDD, Star Wars, 
aktiviteter på landsplan. Dette er et 

Foremng GhostBusters og tegn på at rollespil er det modsatte af 
Jarnes Bond. LEDER OG 

hvad rollespil har været beskyldt for. 
Gør si~ som figunna- Ifølge diverse tidsskrifter og udsen-
ler til lood Bowl og 
W40K. DEN NYE STIL. 

delser, har rollespil været beskyldt 
for at være noget skummelt "tys-tys" 
for nedrullede gardiner. Rollespillere 

Carit Benike af Bo Jørgensen. 
er i tidens løb blevet sa1så hylde 

Ansvh. redaktør: ~illet siden 1987. 
med satanister, selvmor skandidater 

Bo Jørgensen elbefaren i D&D, Velkommen til Sll-MARILIONS nynazister og voldspersoner, folk ' 
EDDog Space medlems blad, RAVNEN. Som man- som ikke kan fungere i et normalt 

J oumalister: 
Master. ~e sikkert allerede vil have bemær- samfund eller folk som mødes i hem-
Slår nu sine folder 

Carit Benike som talentfuld figur- et, er navnet skiftet ud fra før at melighed for at diskutere deres næste 

Claus T. Olesen maler til W 40K hedde HERREDS NYT til nu at hed- aktioner, rollerspillere er ikke bange 
de RAVNEN. ændringen i navnet for at stå frem og sige at de er rol-

Tegninger og layout: ~ktdes at Sll-MARILION, er gået lespillere, for det er ikke mere for-

Rene K. Larsen: 
m i en ny fase, Silmarilion ønsker kert at være rolle-spiller, end at ~å i 

Rune L. Christensen: Claus T. Olesen at markere dette ved at fralægge sig skole eller at spise kartofler. Ro -

~illet siden 1986. det lidt barnlige image, som rolle- og lespil har ligget under for lodrette 

Indleverede artikler af: 
elbefaren i AD&D brætspil, har været underlagt i mange løgne fra lTIlssionsfolk, men da vores 

Morten Jensen, FA. 0f~ace Master. år. Navnet RAVNEN, blev valgt for- ord ikke beviser mere end deres har 
p ægger ved FRB 

Ivan D. Nielsen, FA. CON'89 og '91. di det jo som bekendt var en ravn Silmarilion, ligesom alle andre kJub-

Maler Eldar, til der sad på Odins skulder, ifølÆe d~n ber landet over slået dørene lå vid 

GIRO nr.: 6984177 yv ~OK. 0& det er der nordiske mytologi. Ravne er esuden gab, så folk selv kan se hva det vil 

SILMARll..JON 
h mgen er kan tage kendt for at være tiltrukket af skin- sige at spil~e rollespil. På klubben og 

Egumvejens Skole 
aharn. nende genstande, som smykker dia- landsorgarusationens vegne vil jeg 

7000 Fredericia 
manter og silmariller (derfra na~net gerne byde alle nlle/interesserede 

Rene K. Larsen: Sll-MARILION), denne sammen- velkommen til ro lespillets utrolif:e 

Al materiale bedes sendt til: 
W40K "freak", siden hæng og symbolik passede så flot verden. I forbindelse med udgive sen 
okt. 1990. 

Birgitte Heuschkel Fredericia's uofficielt sammen, at de fleste nok vil give os af dette blad, vil ~eg gerne rette en 

Falstersgade 6 bedste figurmaler og ret i at det er et todt va1.. Navne- personlig tak til personer der har 

7000 Fredericia tegner. skiftet på vores ubbla, skal stå gjort det muli~t for os at la~e et blad 
Ta~er sig af bladets som en milepæl i klubbens historie, af denne kvalItet (fremtidig stan-

Tryksted: LYNTRYK, FA. 
ud ormning. og ~kal markere at. herfra begynder dard), nemlig Rene K. Larsen og 

en tld hvor rollespIl 0fJ dens spillere Rune L. Christensen, for tegninger 

Oplag: 200 
vil tages alvorligt, spi let er del af o~ lay-out. 

Rune L. Christensen: den hobb~ som er kommet for at bli- SIlmarilion har med udgivelsen af 

DeJUle publikation er omfattet af loven om Aktiv siden okt. 1990. ve. Efter ubben siden 1984 har dette blad, indledt en kæmpe hverve 

ophavsret. Gengivelse,det være sig i en Fredericia's uofficielt oplevet 7 magre år, er tiden nu kom- kampa~ for rollespil, dette num-
hvilken som helst form: elektronisk, næstbedste figurmaler met til de 7 fede. Silmarilion, ønsker mer af VNEN, er blevet sendt til 

mekanisk fotografisk, må kun ske med til- ~ tegner. 
ladeise af Sll.MARILION. ager Sig af illustrati- med dette blad, udover at give vore alle folke- og privat skoler (9. og 10. 

ellers er det snyd. oner til ladet. Og medlemmer et rarofessionelt blad, årgange) i Fredericia, Erritsø og Tau-
render ellers ivejen. med en masse æsestof, til de lange lov området. Envidere vil kamr.ag-

aftener,. at holde Fr~dericia og nen bli,:e ~lgt op af ~lakatops ag og 
omegn mformeret, I hvad der sker i sansynhgvIs udsende se(r) i radio. 
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TIl de uheldige som ikke var med 
til Fredericias hidtil største spil
træf, kan vi med stolthed bringe 
en komplet beretning fra Alle
skolen, fra weekenden d.25-27 
januar, Spiltræffet var naturligvis 
arrangeret af Silmarilion, eller 
måske en mindre del af den, for 
allerede i den spæde begyndelse 
af arrangementets planlægning, 
blev de få frivillige arrangører 
mødt med stor modstand. Læs 
her om hvordan det utroligt nok 
l~kkedes arrangørerne fra Silma
rilion at stable et spiltræf på 
benene. 

I begyndelsen var der intet, men 
efter der i 1989 havde været 
atholdt FRB CON'89, var der i 
klubben stor enighed om at der i 
1991 skulle atholdes et træf i 
1991. 

Forskellen på FRB CON'89 og 
FRB CON'91 skulle være, at der 
hvor FRB CON'89 havde været 
noget BÆ, skulle FRB CON'91 
være noget BO (RED). Man mente 
i klubben at man havde lært så 
meget af FRB CON'89, at det 
ikke kunne blive andet end godt, 
men hvorom alting er, skulle det 

senere vise sig at en del af de 
brølere som blev begået i 89, 
blev gentaget ved dette træf, det
te skal ikke forstås på den måde 
at FRB CON'91 var et "flop" i 
stil med FRB CON'89, slet 
ikke ,men taget i betragtning at vi 
denne gang havde erfaring med 
planlægningen, var der for man
ge ting, som ikke var i orden. Det 
er ikke sikkert at fejlene kunne 
"ses", men vi som vidste hvordan 
det skulle have været, måtte flere 
gange tage sig til hovedet, og 
bede Gud om et overtræk på 
vores tå1modigheds konto. 

For at ruske lidt op i de passive 
medlemmer kan jeg fortælle at 
der ekskl. senario-forfatterne, 
kun deltog '3 mand aktivt i plan
lægningen at arrangementet, som 
ialt indbragte over 3000,00 kr. (3 
mand = 3000 - Dvs. hvis 10 
mand havde hjulpet ... eller 50 
???). Jeg vil gerne rette en per
sonlig kritik, til de som havde 
meldt sig som hjælpere, men som 
da der blev en smule problemer 
smuttede ud af projektet med en 
sagte mumlen om mormors fød
selsdag. 

Det skal ikke tages som en gene
rel kritik af klubbens medlem
mer, det er helt i orden at man 

erkender at man ikke har tid eller 
lyst, men har man først stukket 
kloen i luften, og råbt højt om 
hvor fedt det skulle blive, så kan 
man godt regne med at arran
~ørerne regner med ens arbejds
mdstats. 

Jeg kunne berette detaljeret i 
timevis, om hvorledes vi takle
de/prøvede at takle diverse pro
blemer, men jeg er bange for at 
det vil give kongressen en bitter 
eftersmag, men lad for en anden 
gangs skyld være med at sabote
re et arrangement ved at melde 
sig som aktiv, og alligevel ikke 
bestille noget. Det er ikke nok at 
lade som om, arbejdet bliver ikke 
gjort af sig selv. 

Nytænkning 
Temaet er nytænkning, som Carit 
så flot skrev i tilmeldingens ind
ledning, og lidt nytænkning blev 
det også til. I rollespilskredse 
blev Silmarilions tilmeldings sy
stem rost til skyerne, det magiske 
ord var GIRO og ideen var af 
Claus T. Olesen. Folk kunne for
håndstilmelde sig til weekendens 
aktiviteter, ved at udfylde en 
standard giroblanket, det vil sige 
at folk blot skulle bevæge deres 
korpus (fremmed ord for bagdel, 
hmmm) til det nærmeste post
hus, for at sikre sig plads ved ' 
kongressen, dette er en kæmpe 
fordel, fordi folk er regristreret 
længe før de ankommer, og skul
le det vise sig at der ikke var 
plads på et hold, kunne vi kon
takte vedkomne, betale han/hen-

de det indbetalte beløb tilbage, 
og vedkomne ville således ikke 
behøve at rejse tværs over konti
nentet for, som det beklageligvis 
har været tilfældet ved bIa. spil
træffene i Odense og ved Fasta
val, at konstatere at der ikke var 
plads. Set fra klubbernes syns
punkt var det en fordel, fordi vi 
på den måde kunne bru~e penge
ne til planlægnings udgifter. 

Silmarilions arrangører var lidt 
skuffede over den generelle til
slutning, 

Fredericias geografiske placering 
i hendes Majesæts Dronningens 
Danmark, skulle have fået nogle 
flere op af hullerne. 

Dog skal det siges at ODDS, 
benyttede sig af den centrale pla
cering, og atholdte møde på kon
gressen. 

Tilmeldingerne blev sendt til de 
30 største klubber i Danmark, 
samt annonceret i Fantask, Hob
by House og Comix, hvis en 
sådan annoncering ikke kan drive 
flere end 70 til Fredericia, tør jeg 
ikke tænke på hvormange/få der 
får dette blad at seL 

Selve 
Weekenden 

For at give de uheldige, som ikke 
kom til FRB CON'91 en chance 
for at opleve eventyrerne, vil jeg 
her gengive de eventyr som blev 
spilet. Indlægene er formuleret af 
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senario-forfatterne selv. 

. Efter velkomsten 
fredag d.25 kl. 17:00 
skulle der spilles: 

AD&D 2.ed og TWILIGHT 
2000, forfatterne var Hans "Han
dout" Bruntt og Can Tomruk: 

Advanced 
Dungeons & Dragons 2.ed 

Twilight 2000: 

Warhammer 
40K.turneringen 

Natten igennem var der blevet 
kontrolleret army lists (en liste 
over holdenes styrke forhold, o~ 
point fordeling), der måtte opstil
les for max. 1500pts. Følgende 
hold blev præsenteret på ærens 
mark, 

Space Marines(l), 
Space Marines(2), 
Harlequins(1 ), 
Harlequins(2), 
Impenal Guards, 
Space Orks. 
Holdene var alle tilpasset de 
1500 pts.,men i antal varrlrede de 
fra 
13 figurer (Harlequins(2» 
til 62 (Da Orkz). 

Turneringen gik lidt i vasken 
pga. nogen gik i seng sent lørdag, 
da anden etape skulle spilles. 

For kort at gengive de forskellige 
slag, skulle Space Marines( 1) 
møde Harlequins(2). SM'spille
ren havde forberedt sig på at 
møde de frygtede Harlequins, så 
han havde reserveret en antal 
points til artilleri støtte, da han 
Rodt var klar over at møde HA 
face-to-face" godt kunne ende 

med i et "face-off'. 

. SM'eren rykkede ikke langt på 
brættet, men kunne i stedet se sin 
fjende smelte langsomt sammen 
under små paddehatteskyer i det 
fjerne. . 

Kampen var hurtigt overstået 
(kun 3,5 time). samtidigt på bor
det ved siden af spillede Orkerne 
mod SM(2). Orkerne som er 
frygtet for deres rå antal og ube
regnelighed, fIk en drømmestart, 
idet en ork warbike, i 1. runde 
startede med, for fuld hammer, at 
skyde 4 marines (som havde 
taget en lidt uheldig start positi
on), for derefter at køre de sidste 
3 mand ned i delingen, der var 
vild jubel i ork lejren. Kampens 
plot, var at der i et lille hus midt 
på brættet var et 
hjemmebrænderi, 
som engang havde snydt orkerne 
for en hel pose tænder (orkernes 
betalingsmiddel), for en sådan 
forbrydelse fmdes kun en straf ... 
den grønne død. Nu ville sam
mentræffet, at manden var 

"leverandør til det Imperialistiske 
hof' , og imperiet havde således 
en moralsk pligt til at beskytte 
manden mod den grønne død. 
Senariet gik fint, overtaget bøl
gede frem og tilbage, under hele 

. På billedet ses en scene fra overmævnte kamp. 

kampen. Der blev skudt og råbt 
en del fra begge sider, men 
orkerne var for mange til "The 
Marines". 

Orkerne ses i en traditionelt "Ere we go" fonnation, som marineinfanteristerne forsøger at 
bryde, med en mandskabsvogn (højre side). Pga. det indviklede tærren kom den kørende alt 
for langsomt. Mandskabet i troppetransIJOrten forsøger at afværge et tidligt modangreb, ved 
at sløre vognen i røg. Ideen var god nok, men tropperne skulle have sat i skoven (markeret 
på brættet med filt), så de kurme have forberedt sig på orkerne. Resultatet af derme fejl blev 
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AD&D 2.ed 
- Ndglen til underverdenen. 

PC'erne, som består af 3 dværge, 
2 hobitter kontaktes af elver kon
gen, fra nabolandet, der er under 
mystiske omstændigheder for
svundet en jæger. Det viser sig at 
en speciel ond elver kvinde er 
kommet op fra underverdenen 
for at hente "nØglerne" til hendes 
egen verden, således at hun ville 
kunne få sine kompaner med i 
krig, mod det gode. Dette opda
ger spilleme for sent, og de 
beslutter derfor at drage til 
underverden, for at generobre 
"nøglerne", og låse efter sig, før 
fjenden nåede at komme med. 
PC'erne blev i midlertidigt fan
get, FORDØMT l!, og måtte 
sammen med en masse andre til
fangenetagne, lave et oprør. Det 
lykkedes PC' erne at få nøglerne, 
og låse rettidigt. 

Ravne rock 
året er 1991, stedet er øst jylland 
nærmere betegnet Hou. 

PC'erne i dette træfs CoC, var 
studerende fra Århus som var 
ude at lede efter en gammel'st;u
denterkammerat. Ved ankomsten 
til hans lejlighed, mØdte der dem 
et mærkeligt syn, ne~g resterne 
fra et forsøg af en eller anden 
slags, bl.a. et rea~ens~las med 
noget suspekt hVIdt UIdentificeret 
hallØj. Det viser sig at vor ven, er 
taget på højskole ved Hou. Hal-

løjet findes ved ankomsten til 
Hou, i et vandløb, og en suspekt 
gårdmand Swening har gemt sin 
kone i en pose på loftet, og hans 
besætning er indskrænket til en 
bunke knogler i en aflåst kiste i 
en aflåst lade. Swening har fun
det en yderst mystisk godnat bog, 
med titlen "Den evige Hersker, 
der snart skal komme". PC'erne 
fmder også landkort, som anty
der at der foregår ofringer i Hou 
opland. Det hele undersøges nær
mere, og spilleme konstaterer at 
offerpladsen danner stjernerne i 
stjernetegnet RAVNEN. PC' erne 
bliver vidne til noget som Alfred 
Hitchkock filmede i Fuglene, 
nemlig et angreb fra store ravne. 
Efter en tids undersøgelser, kon
staterer de at den onde hersker, 
vil blive fremmanet i en kæmpe 
fjerdragt, han kan i midlertidigt 
dræbes med saltvand. Ved den 
sidste ofring, lykkedes det kun l 
af holdene at klare sig forbi Swe
ning's modstand, og tilintetgøre 
kæmpefuglen. Vennen var des
være allerede blevet offer for 
Swenings magiske kunnen, og 
havde fået fugledragt på. 
Kun hold 3 klarede opgaven. 
hold l tog hjem til Aarhus, på 
slaget 12 
hold 2 gik til desperat kamp, 
uden saltvandet. 

Space Master: 
I Space Master mødte vi en klas
sisk situation: et moder rumskib 
kunne ikke få kontakt med et 
mindre rekonoceringsskib, som 
fløj noget foran dem. Det frygte-

des at der var sket et sammenstød 
med et meteorbælte. Spilleme 
ankom, og ganske rigtIgt, var der 
tale om et sammenstød. Ud fra 
diverse logbøger, kunne der 
læses om et mærkeligt serum, 
som skibets doktor havde lavet, 
virkningerne var helt mirakuløse, 
rent faktisk, var de hårdest sårede 
blevet 100% raske på få dage. 
Der skulle i senariet konkluderes 
en del ud fra kaptajnens logbog, 
dokterens dagbog. Ingen var at 
fmde, men nogle gode hentyd
ninger pegede i retning af at dette 
serum ikke var helt frit for 
bivirkninger, og det viste da o~så 
at doc. i forSØg på at udvikle SIt 
stof, havde forvandlet det meste . 
af skibets besætning, til mutanter 
som vandrede rundt på skibets 
dæk, uden bestemte mål. PC'erne 
måtte nu skrue bissen på, for at 
holde gale mutanter væk fra 
frysesøvns generatorerne til den 
raske besætning. Alt fik en lyk
kelig ende. 

Ghostbusters 
International. 

Den tapre Landsoldat 
GBI, som havde sin debut på 
kongres markedet, er baseret på 
fIlmene GhostBusters I og II. 
Spillets helt klare formål er at 
gIve spilleme latterkrampe, på 
samme måde som Call gerne 
skulle give folk kuldegysninger. 
Senariet kan ikke sammenlignes 
med andre GB senarier, men GM 
(Ghost Master) såvel som spiller
ne var enige om at det var"hyle
skægt". Spillet foregik i og 

omkring Fredericia, år 1988. For
fatterne havde digtet nogle 
suspekte historier op om nogle af 
Fredericia's mange statuer, som 
gennem en fæl gargoyle var ble
vet vakt til live. Gargoylen 
(Steen) skulle stoppes med et 
gammelt troldsværd, som var 
gået i glemmebogen på Frederi
cia museum. Hvad en halv 
søhelt, 2 store granit løv er , lands
oldaten og det sydslesviske jern
bane orkester af 1948 havde med 
sagen at gøre, er umiddelbart 
svært at forklare, men spillet var 
en succes, som vil blive fulgt op 
ved senere træf. 

Ekspert Drager og 
Dæmoner. 

Kentaurerne i Thessalien. 
EDD scenariet som blev spillet 
på samme tid som Call of Cthul
hu tiltrak åbenbart ikke lige så 
mange spillere som sin konkur
rent. 
Der var faktisk kun spillere nok 
til at danne et hold. 
Eventyret foregik i Grækenland i 
år 403 f.kr. og spillernes opgave 
var at skaffe en bortført pnnsesse 
tilbage til sin far. 
Det ene hold der var med gen
nemførte opgaven, på mindre tid 
end spillelederen havde regnet 
med. 
Spilleme så at sige tævede sig 
gennem scenariet, - bankede al 
modstand (uden at spørge hvem 
de bankede og hvorfor!), men 
generelt var karakteme også en 
anelse for seje. 
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- Et 2 mands brætspil i Warham
mer 40.000 universet. 

Space Hulk er betegnelsen på de 
store forladte depotskibe, som 
driver rundt i verdens rummet, 
uden bestemte mål. 

ke er Genestealerne, som er 
imperiets alt overskyg~ende ~jen
de, de bruger depotskibene til 
som transportmiddel fra den ene 
planet til den anden. At udslette 
og formere sig er deres eneste 
mål. Stealerne er som en syg-

dom, ligerneget hvormange der 
bliver skudt, bliver de ved med at 
vrimle frem i de lange mørke 
gange ombord på depotskibene. 
Grunden til kampene mellem ste
alerne og Terminatorerne, er at 
stealerne udgør en fare idet deres 
skibe driver ind i empirets fragt 
ruter, og vil i nogle tIlfælde nær
me sig deres beboede planeter, 
man forsøger derfor at stoppe 
dem imens de stadigt befinder 
sig i det mørke, skumle 
rum. Læs her en test om dette 
forholdsvis nye spil, der har . 
givet ordet hårdt skydende action 
en ny betydning. 

- spillets kryb. 
En genestealer er et væsen der 
meget minder om de væsner man 
kender fra ALIENS fIlmene. Ste
alerne er ikke i stand til at forme
re sig indbyrdes, derimod skal de 
kan plante deres DNA i et andet 
væsens krop, ved hjælp af et stort 
slimet kys. Det forårsager muta
tioner hos det smittede væsens 
afkom, hvilket i sig selv er værre 
end døden. 

- spillets helte. 
Space Marines i spillet SJ?ace 
Hulk, er iført den ultimatIve 
beskyttelse, nemlig en så kaldt 
termmator armoUf. At bære en 
terminator armour, er en stor ære, 
og det er kun eliten, der bliver 
trænet til at at bruge den. Grun
den til kampene skyldes udover 
faren for at blive koloniseret, at 
the Blood Angels for et par tusin
de år tilbage, fik alvorligt smæk 
af genestealerne. Marinerne 
mistede ialt 950 terminatorer, og 
dette driver dem stadig frem i en 
umættelig hævntørst. Nederlag er 
blasfemi imod kejseren, og kan 
aldrig blive hævnet nok. 

Våben i spillet. 
Genestealerne har (jo, i udvidel
sen, red.) ingen tekniske våben, 
hvorimod marinerne bærer heavy 
bolters, heavy flamers og/eller 
power gloves. Den eneste chance 
stealerne har for at nedkæmJ?e en 
terminator, er ved hjælp at sme 
meget kraftige klør, dette kræver 
altså at stealer og marine må i 
såkaldt Close assult. 
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Nærkampen 
Nærkamp er når en stealer og en 
marine kæmpe med de "bare 
næver". Stealeren har en kæmpe 
fordel, at den er hurtig smidig i 
forhold til de noget klodsede Ter
minators, dette sunuleres i spillet 
ved at stealeren kaster 3 terning, 
og marinen kaster kun 1. Stealer 
spilleren må vælge 1 af ternin
gerne fra, som skal sammenlig
nes med marinespillerens, det 
højeste resultat vmder. 

Bevægelse. 
Spillets plade er kendt fra det 
kombinerede rolle- og brætspil 
Advanced Heroquest. Der findes 
ikke noget fast bræt til spillet, 
men i stedet er der en del 
puslespils agtige koridorer og 
rum brikker, som kan sættes 

sammen på nærmest uendeligt 
mange måder, dette giver spillet 
et flot "+", fordi man selv kan 
bygge banerne op, når man 
engang har spillet de 6 missioner, 
der følger med i basis pakken. 
Envidere kan der med jævne 
mellemrum fmdes nye missioner 
i Games workshop 's White 
Dwarf. Både stealer og marine 
opnår action points (AP), hen
holdsvis 6 og 4, forskellen er 
igen at de tunge terminators ikke 
er så hurtige som stealerne. Mari
ne spilleren opnår envidere 
såkaldte command points(CP), 
disse er tæller som ekstra AP, og 
opnås fordi marinerne har en løJ
tnant til at guide sig rundt i de 
(næsten) forladte korridorer. 
Antallet af CP, varierer fra 1 til 6, 
og bestemmes ved at marine spil
leren trækker en pap-brik, hvorpå 
antallet er påført. Vi foreslår der 
bruges en d6 (Ideen har vi selv 
stjålet) 

ndsbegrænsning 
Stealer spilleren har ingen tidsbe
grænsning, men det har Termina
torne derimod. Marine spilleren 
har i starten af spillet 3 min. til at 
flytte sin(e) enhed(er), denne 
reduceres med 30 sek. hvis man 
mister sin sergent, reduceringen 
symboliserer at en ny marine er 
trådt i sergentens sted, og han er 
sædfølgelig mindre erfaren. 

Spillets vinder. 
Marinespilleren starter som regel 
med 5 terminatorer, dette kan 

dog afhænge af missionen. Mari
ne spilleren skal forsøge at nå sit 
mål, før genestealeren slår hans 
mænd ihjel. Stealeren har ubeg
rænset antal, og får forstærknin
ger hver runde, dette kan lyde 
som en kæmpe fordel, men her 
bør man tænke 1?å at marine spil
leren har taget ngeligt med 
ammunition med på turen, så han 
(eller hun, red.)skal "bare" sørge 

for at holde stealerne på afstand, 
og sikre sig at ingen stealerer 
slipper ind bag hans egne mænd, 
alle passer på alle, for spilles 
s'pillet på Genestealeren 's prin
CIpper, betyder det i langt de fle
ste situationer, at terminatorerne 
ender som "dåsemad". Mange af 
missionerne er selvmords ffilssio-

, ner, dvs. at marine spilleren f.eks 
skal affyre et flammekaster skud, 
ind i et, af missionen 
bestemt, rum, hvorefter han vin
der, han skal altså ikke tænke på 
at få dem hele ud igen. i en s,ådan 
mission, vil stealeren vinde hvis 
han kan nedkæmpe manden der 
bærer flammekasteren. Nogle 
missioner starter med at marine 
spilleren, er blevet afskåret fra en 
oprindelig hoved flok, hvorefter 

hans mål er at styre marinerne ud 
til en udgangs skakt el lignende. 

SILMARILION KARAKTERER 

Udførsel D 12 
Spillet er spækket med flotte 
illustrationer, men de 30 figurer, 
som følger med spillet, er for 
ens, og er direkte trættene i læng
den 

Vare kvalitet D 12 
Brikkerne i spillet er af en solid 
kvalitet, og er betrukket med en 
film, der gør at det godt kan tåle 
en væltet coke. 

Regler: D20 
Reglerne er flot gennemarbejdet, 
med masser af gode illustratIO
ner, og reference ark. 

Pris/kvalitet DU). 
Spillet er en klasse for sig selv, 
men det er for tydeligt, at game
sworkshop igen har lavet et spil, 
hvor folk kan købe sig fattige i 
"rigtige" figurer. 

øvrige kommentarer: 
Spillet koster 360 kr, og hvis 
man sætter sig ind i denne verden 
er spillet alle pengene værd. Spil
let (inel udvidelser for ca. 500 
kr.) kan spilles gratis af medlem
mer i Silmarilion. 

Testet af Ivan D. Nielsen og 
Nicolai Hansen. 
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BATTllTICH 
ROllPlAY 

SPILLERE SØGES ... 

Battletech, smæktech, battlesmæk, 
ja kært barn har mange navne. 
Nu har jeg (Morten "50 meter fod" 
Jensen) tænkt mig at starte en 
Mechwarrior (Battletech som rol
lespil) kampagne, hvis der bliver 
spillere nok. 

kampagnen vil foregå efter Clan 
invasionen, hvor pc'erne vil være 
medlemmer af ioner sphere piloterne 
the Twycross TMM, der kæmper en 
ulige kamp om herredømmet over 
planeten Twycross, som ligger i 
vejen for de invaderendes rute. 

The twycross TMM har en fordel 
ved at de er 3 gange så mange Mechs 
som The Jade Falcons (navnet på 
den invaderende elan styrke), men 
alligevel tvivlede General John Cice
ro på om det var nok til at stoppe 
elanen. Han havde fået bekræftet at 
det var eliteregimentet The falcon . 
Han vidste alt for godt hvor dårligt 
udrustede og uerfarne hans piloter 
var,så alt så ud som om at : 

TWYCROSS VAR DØDSDØMT ... 
Kun I kan ændre Twycross dystre 
skæbne!! 
Kampagnen vil blive spillet efter 
reglerne i BATILETECH, BT Com
pendium (og AEROTECH hvis 
spilleme ønsker dette), og Mech'ene 

I bliver taget fra Reinforcements n. 
Interesserede kan henvende sig til 
mig i klubbens lokaler på Egumve
jens Skole i kontortiden 19:00-21:30 
mandag til torsdag, hvor i burde fin
de mig.! 

Vil du smage min AUTOOØB ??? 

Med hæslig hilsen 
Morten "50 meter fod" Jensen 

Silmarilion udskriver turnering i 
Blood Bowl, med start mandag d.o maj 

Grunden til den tidlige annoncering, er at BB er et af gamesworks
hop's mange brætspil, der kræver figurer, så der er nu god tid til at 
alle interesserede kan nå købe og male de 16 figurer, der danner et 
hold. Ravnen vil naturligvis dække denne ultimative sp'0rtsbegiven
hed, men det er ikke ga md nok til ikke at smutte ind til Silmarilion, 
for at opleve stemningen, live at ringside. 
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PA EVENTYR 
I FANTASIENS 

VERDEN. 
ar Carit Benike. 

Rollespil - det lyder bekendt 
for mange, men det er kun de 
færreste, der egentlig ved hvad 
det er. 
Blandt de der er indviet i rol
lespillets forunderlige verden, 
befinder sig ca. 
3000 danskere i alle aldre. Få 
andre har kun en anelse om, 
hvad der egentlig er 
tale om. Men der er stadig 
plads til flere rollespilIere og 
andre personer med 
en positiv holdning til rollespil 
her i landet. 

Forklaring til ikke-rollespille
re. 

Det er vanskeligt, at forklare 
hvad rollespil egentlig er. Det 
mest nærliggende er at sammen
ligne med en bog. 
Rollespil er at opleve en historie. 
Akkurat ligesom når man læser 
en bog. Forskellen ligger blot 
deri, at man i en bog ikke har 
nogen indflydelse på handlingen, 

og at man i bogen står som til
skuer. I rollespillet derimod er 
man selv 
en af hovedpersonerne, og er der
for med til at tage de beslutnin
ger der skab.er 
handlingen i historien. 
De historier man som rollespiller 
oplever, er for det meste eventyr 
der tidsmæssigt foregår i middel
alderen. Men efterhånden er der 
også kommet rollespil 
til, så det er muligt, at opleve 
historier der foregår i nutiden og 
i fremtiden. 

STOP! - Det lyder som det glade 
vanvid. 

Nej fortsæt! - Det kan godt være 
lidt svært, at forstå rollespil når 
man ikke har prøvet det. Prøv 
derfor at læse det følgende afsnit: 

Forestil dig en ung mand på ca. 
20 år. Han er klædt i noget meget 
gammeldags tøj, der virker nor
malt for årstallet (1232). Det ene
ste påfaldenede ved ham er, at 
han bærer et bredsværd og et 
skjold. 

Den unge mand står i en skov, 
tæt ved en stor skovsø. Han er 
kommet her, fordi der i hans 
hjemby går rygter om et frygte
ligt uhyre i søen. Høvdingen har 
til med udsat en dusør på væse
nets vægt i jem, til den der 
dræber det. 
Han stirrer ned i sØen - ser ingen
ting. 
Pludselig hører han bag sig en 
gren der knækker ..... . , 

Hvad sker der nu? 
- Det er nu op til, den person der 
spiller, den unge mand at afgøre 
hvad historien fortsætter med. 
Rollespillere har det med at få 
underlige ideer. F.eks. kunne den 
ovenstående handling ende med, 
at den unge mand springer i 
skovsøen, uden at undersøge 
hvorfor grenen bag ham knække
de, for derefter at blive ædt af det 

mystiske væsen i skovsøen. 
En anden mulighed er, at han vil
le vende sig om for, at opdage at 
hans bedste ven fra byen var 
fulgt efter ham for at hjælpe med 
at dræbe væsenet i søen. 
Kun spillernes fantasi sætter 
grænserne. 

Leg med fantasien. 
Rollespil går for at være verdens 
mest avancerede spil, det er det 
sikkert også 
grunden til at rollespillere over 
hele verden så ofte er blevet mis
forstået, 
hængt ud som satanister, udøvere 
af trolddomskunst og andet 
okkult. Det er 
langt fra tilfældet. Rollespillere 
er ganske almindelige mennesker 
- de fleste 
er16-20 år gamle - og har samti
dig andre interesser end rollespil. 
De fleste rollespillere mødes ca. 
1 gang om ugen for at fortsætte 
deres eventyr. Et rollespil varer 
nemlig ikke kun et par timer, 
men kan fortsætte i måneder, - ja 
i flere år. 
Spilleme sidder omkring et bord. 
Ved den ene bordende sidder 
Spillelederen. 
Spillelederen er den af rollespil
leme der har mest forstand på 
reglerne. De andre spillere har 
hver et stykke papir med nogle 
tal. Disse tal repræsenterer 
den fiktive person de skal spille. 
Tallene viser f.eks hvor god kon
dition, hvor 
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høj intelligens og hvor godt per
sonen husker. En generel regel 

. er, at de avancerede spil har man
. ge tal, og de lette spil har få. 

Spillelederen starter mødet ved at 
resumere, hvad de fiktive perso
ner blev udsat for ved sidste 
møde, og forklarer derefter hvad 
de nu oplever. Spilleme forestil
ler sig så, at de sely repræsente
rer deres egen fiktive person. 
Spilleme snakker så om, hvad 
deres fiktive personer skal gøre i 
fantasiverdenen. 
Fortæller så spillelederen, hvad 
deres fiktive personer foretager 
sig. Spillelederen afgør så udfal
det af de fiktive personers hand
linger 

Altsammen foregår i spillernes 
fantasi. Spilleme forestiller sig 
altså, at de hver er en anden per
son i en anden tid, og spillelede
ren fungerer som deres omgivel
ser. 
Spillet afvikles ved at spillelede
ren giver spilleme nogle opgaver 
(løse gåder, bekæmpe uhyrer 
etc.), og spilleme skal så forsøge 
at løse disse probietper. 

Fantasiverdenens 
kønsroller. 
Hvis man ser nærmere på rol
lespillerne i Danmark, vil man 
hurtigt opdage, at et 
overvejende flertal af udøverne 
er drenge/mænd. Det er næsten 
umuligt, at fmde piger der bruger 

deres fritid på rollespil. årsagen 
til denne skæve fordeling 
kan man kun gisne om. Der er i 
hvert tilfælde ikke forskel på den 
måde, drenge og piger spiller rol
lespil på. (Kan man lægge mas
cara på ,kan man vel også flyve 
et rumskib, red.) Der er intet i 
vejen for at pigerne spiller med. 
At drengene er i stærkt overtal 

tager de ikke så tungt, det har 
ingen indflydelse på spillets 
gang. Netop fordi personerne i 
fantasiverdenen er fiktive, er der 
intet i vejen for, at en dreng spil
ler kvinde, eller en pige spiller 
mand. Hertil skal det bemærkes, 
at man IKKE ubetinget er homo
seksuel, hvis man i et rollespil 
spiller en fiktiv person af det 
modsatte køn. 
Middelalderens syn på kvinder 
var mildest talt ikke særlig pænt, 
men det har opfinderne af rol
lespillene forlængst gjort noget 
ved. De har i de fleste spil fors-

lået, at man indfører en vis lige
berettigelse kønnene imellem . 
Dette giver 
i de fleste tilfælde en sjovere fan
tasiverden og dermed et sjovere 
spil. 

Lord Yorck's 
Krønike. 
Jeg spillede for nogle år siden en 
kampagne (en serie af møder) i 
fantasirollespillet Dungeons & 
Dragons. 
Dungeons & Dragons går for at 
være det letteste rollespil at lære, 
uden dog at være det dårligste. 
Jeg var spilleleder, og havde 
samlet mig en trofast stak spille
re på 5-6 (en overgang 9) perso
ner. 
Kampagnen foregik i en fantasi
verden i et land, der mindede om 
en blanding af middelalderens 
Italien og England. For de fIktive 
personer der eksisterede i 
denne verden, var både magi og 
monstre virkelige ting. Spilleme 
bevægede sig runde mellem 
dværge, elvere, drager, trolde 
mange andre sagnfigurer fra den 
folkelige overtro. 
Kampagnens hovedperson var en 
ung prins (Lord Yorck). Det vil 
være for meget at 
fortælle, hvad han og hans ven
ner oplevede i deres fantasiver
den. Vi havde det sjovt, i de Il 
måneder kampagnen varede, men 
stoppede den tilsidst, fordi det 
kneb mig at finde på noget nyt. 

Jeg har siden spillet et par andre 
kampagner, men ingen har været 
så sjove som den. 

En rolle uden faste 
replikker. 
En rollespiller skal kunne impro
visere. 
Når en rollespillers fiktive person 
kommer ud for en unormal 
hændelse, gælder det om at kun
ne finde på noget smart st sige 
eller gøre, så ens fIktive person i 
fantasiverden ikke kommer i 
klemme. Det kan f.eks være at 
bortforklare, at man bærer våben 
i en by. Hvis spilleren er god til 
at forklare, kommer den fik-
tive person fra episoden uden 
skrammer. Er spilleren mindre 
god til at forklare, kan personen i 
fantasien komme i klammeri med 
de lokale lovudøvere. 
Det viser sig, at de spillere der 
nemmest klarer vanskelighederne 
i spillet, forståeligt nok er de der 
synes spillet er sjovest. Desuden 
er de der er bedst til at sætte sig i 
den fIktive persons sted, også de 
der igen og igen vender tilbage 
til spillet. 
En god rollespiller er altså den 
der lever sig ind i den rolle 
han/hun spiller og tænker hurtigt 
og klart og derfor klarer de fleste 
problemer i rollespillet. En god 
spilleleder er god til at forklare, 
og give spilleme et indtryk af 
hvad personerne i eventyrverden 
oplever. Spillelederen skal lige
som spilleme være god til at 
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improvisere i uventede situatio
ner. Spillelederen der virker som 
spillets "dommer", skal også 
vide, hvornår man skal skille 
tilfældighed fra retfærdighed. -
Og vigtigst af alt, kende alle reg
lerne udenad. Disse egenskaber, 
både hvad angår spiller og spille
leder, der gør vedkommende 
god og eftertragtet, kommer først 
efter mange timers spil. 

Spilletræf. 
Der afholdes et par gange om 
året spiltræf rundt om i landet. 
De største er Viking-Con (Sjæl
land), Fasta-val (i Aarhus) og 
Spiltræf (i Odense). På disse træf 
mødes et par hundrede rollspille
re fra hele landet for i en week
end at lukke alt andet ude og 
spille rollespil med venner eller 
med fremmede. På disse træf 
spilles små spil der "kun" varer 
4-5 timer ad gangen. Der afhol
des så turneringer i, hvilke hold 
der klarer spilleledernes opgaver 
på den mest elegante måde. Man
ge rollespillere forbinder disse 
træf med spænding ned til tåspid
serne, chips, cola, øl og rol
lespilsscenarier i topkvalitet. Det 
sidste plejer altid at være tilfæl
det, - for til de store træf er det 
kun de mest erfarne spilleledere i 
Danmark der får lov til at skrive 
eventyr. På de store træf møder 
man nye mennesker, får nye ven
ner og går måske i byen lørdag 
aften. Kort og godt: Socialt sam
vær for viderekommende. 

Rollespil. 
Rollespil er ikke "bare" at sidde 
rundt om et bord og løse gåder. 
Som før nævnt har spilleme hver 
et ark papir med en masse tal. 
Disse tal kunne se sådan ud: 
STY:9 
FYS:8 
ST0: 10 
SMI: 13 
INT: 17 
PSY: 15 
Ved første blik ligner det ren vol
apyk. Men hvis man ved at STY 
står for styrke, FYS for fysik, 

ST0 for størrelse, SMI for smi
dighed, INT for intelligens, 

PSY for psyke og KAR for karis
ma kan det være, at det begynder 
at lysne. Tallene er tilfældige 
dvs. de er fremkommet ved at 
kaste tre terninger ad gangen. 
Disse tilfældige tal giver os der-

for et omrids af, hvordan den fik
tive person ser ud og opfører sig. 
Tallene befmder sig mellem 3 og 
18, middeltallet er 10,5. Vores 
person i dette tilfælde er et nor
malt menneske at se på, - ikke så 
stærk og fysikken er heller ikke 
hvad den kunne være, - men 
hvad personens smidighed, intel
ligens og psyke angår, er der 
intet at beklage sig over. 
Disse tal er rimlig typiske for de 
fleste rollespil, men nogle rol
lespilssystemer har valgt at give 
tal for den fiktive persons evne 
til at ride, gemme sig,oriente
ringsevne etc. Det mest alminde
lige er at kombinere de to mulig
heder. 
Når så personen i fantasiverden 
skal udføre en handling, - det 
kunne være atløfte en tung sten. 
Beder spillelederen spilleren om 
at lave et passende terningslag. I 
denne situation slå under sit styr
ketal med to terninger. Hvis sla-

get lykkes, kan personen i fantas
iverdenen løfte stenen. Hvis sla
get mislykkes 
er stenen for tung. 
For at få rådighed over forskelli
ge tilfældighedsfaktorer har rol
lespillerne forskellige terninger. 
Terningerne har fra fire til 100 
sider. Nogle bruges oftere end 
andre. Et, i mange rollespilssy
stemer, vigtigt tal er den fIktive 
persons træfpoint 
(engelsk: Hit Points). Dvs. det 
antal slag personen i fantasien 
kan tåle at 
modtage under kamp uden at 
besvime eller dø. 
Hvis den fIktive person dør, slår 
man bare nogle nye tal for styr
ke, intelligens osv. og er så klar 
til at være med igen med en 
anden person. 

Formålet. 
I skak er formålet med spillet at 
"knock-out"'e modstanderen ved 
at nedbryde 
dennes forsvar og gøre kongen 
skakmat. 
I Matador gælder det om at sny
de de andre spillere, så man selv 
tjener mest muligt. 
Rollespillet er totalt modsat. Her 
gælder det om at arbejde sam
men for at overvinde problemer
ne i spillet. Det nytter ikke noget, 
hvis en spiller ikke vilsamarbej
de. Det kan ødelægge hele spil
let. Desuden kan en spiller, der 
ikke vil 
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spillere, ikke klare sig ret længe i 
fantasiverdenen. 
Mange nybegyndere misforstår 
spillelederens rolle i spillet. Det 
er IKKE spillelederens opgave at 
dræbe de fIktive personer. Opga
ven består meget mere i at skabe 
spænding og sørge for, at perso
nerne i fantasien hele tiden er 
lige på grænsen af, hvad de kan 
klare. Hvis disse kraver opfyldt, 
er det sjovt at spille. Og det er 
netop hvad rollespil går ud på: At 
have det sjovt. 

Rollespil som hobby. 
N år man starter med at spIlle rol
lespil, bliver man hurtigt bidt af 
spændingen 
og det fantastiske man oplever. 
Mange bliver helt opslugte af 
spillet, og spiller i 10 timer eller 
mere ad gangen. Denne opslugt
hed fører til, at man måske 
begynder at købe vildt ind af alle 
mulige rollespilsartikler 
(bøger, figurer, ternihger etc.), og 
det er bestemt ikke billigt. Rol 
lespilsfabrikanterne ved 
godt hvor meget de skal tage for 
en regelbog. Men efterhånden 
som man har fået sin lyst styret, 
hører indkøbene langsomt op, 
og man får en mere afslappet 
holdning til rollespil. Enkelte 
holder op med at 
spille rollespil for altid, men de 
fleste bliver ved. De spiller så 
ikke mere så ofte, men så ca. 
hver anden uge. Desuden tager 
de ældre rollespillere også mere 
til de store spiltræf end de nye 

spillere. Ved mødet med rol
lespil vil man utvivlsom blive 
konfronteret med andre produk -
ter fra udgiverne af de forskellige 

spil. Der fmdes idag utallige 
brætspil, romaner, miniaturefIgu
rer mm. på markedet, som alle på 
en eller anden måde har 
noget med rollespil at gøre. 

Klubber i landet. 
Hvis du efter at have læst denne 
artikkel, skulle have fået lyst til 
at spille, kan du henvende dig til 
en af de mange klubber rundt 
omkring i hele landet. I de fleste 
rollespilsklubber kan man få lov 
til at prØve, at spille rollespil, 
uden at det koster noget. Man 
behøver ikke engang at eje nogen 
terninger eller regelbøger. Der er 
folk nok i klubberne der har dem. 
Alt hvad man har brug for 
er en blyant, masser af gå-på
mod og evne til at samarbejde 
med andre folk. 
Et eventyr er begyndt, 
- vil du være med .......... 

EMPIRES IN 
ARMS 
Brætspillet. 

Alle har hørt om Napoleon og 
hans forrykte Europakrige mod 
Nelson,Wellington og Alexander, 
Poul E. Jensen beskriver her en 
gigant i sin egen klasse ... bræt
spillet Empires in Arms. 

Empires in Arms er det største 
brætspil undertegnede nogensin
de har set, og det siger ikke så 
lidt. 1008 brikker, 46 siders 
regelhæfte skrevet med små 
typer, og en spilleplade på 86 x 
126 cm fortæller en hel del om 
spillet. ' 

Empires in Arms er et strate
gisk/diplomatisk brætspil for 2-7 
spillere, men ligesom i Diploma
cy er det sjovere jo flere man er. 
Empires in Arms er faktisk et 
mere (meget mere) kompliceret 
Diplomacy med flere og mere 
komplekse regler. 

Landene i spillet er som følger: 
Storbritannien, der har en kæmpe 
flåde og en meget lille hær. 
Frankrig, der lige som Rusland 
har en kæmpe hær og en lille flå
de. Spanien, som har en rimelig 

hær, og den næst største flåde. 
Preussen med en rimelig stor hær 
og en lille bitte baljeflåde. 0st
rig, der kan få en af de største 
hære og en af de mindste flåder, 
og sidst men ikke mindst Tyrkiet, 
med en lille flåde og en kæmpe 
dårlig bondehær (de formerer sig 
som myg). 

Empires in Arms løber over 10 år 
(1805-1815), igennem hvilke det 
gælder om at erobre mest muligt 
land uden at miste politisk status. 
En runde (lig en måned) består af 

diplomati, krigserklæringer og 
overtagelse af neutrale lande. 
Derefter flyttes flådebrikkerne og 
til sidst hærbrikkerne. Hver 3. 
runde (måned) samles der penge 
og arbejdskraft sammen, så man 
kan købe og rekruttere ekstra 
brikker til sine hære/flåder og få 
betalt sin krigs gæld. 

Det var lidt om Empires in Arms, 
men før du af lutter begejstring 
stormer Fantask eller Hobby 
House (i Århus) for at købe et 
eksemplar, er der lidt jeg bør for
tælle dig. 
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tælle dig. 
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Først og fremmest koster spillet 
500 dask og det er en hel del 
sværere end dam (Fantask 
sværhedsgrad 7-8 ud af 10). Der
udover kan jeg sige at den største 
kampagne (1805-1815 kampag
nen) tager ca. 200 timer at gen
nemføre for øvede spillere 

Trods sværhedsgraden er Empi
res in Arms et utroligt godt og 
underholdende brætspil. Det er 
meget godt udført og virkeligt 
gennemtænkt. 

Det var alt for mig for denne 
gang. Held og lykke med dit 
Empires in Arms! 

Poul Erik Jensen. 

Kan du huske da .... 
Forleden da jeg sad ved mit gamle 
skrivebord, kom jeg til at tænke på 
en sjov hændelse fra Spiltræf 89. Jeg 
synes den fortjener at blive fortalt 
videre her. 

Vi befmder os i slutscenen på et 
Gunslinger-senarie. Der har været en 
del skyderi, og de 2 rivaliserende 
bander, står nærmest Uge. En af mine 
holdkammerater er den eneste på 
brættet, som ikke var skadet, på den 
ene eller den anden måde. Spillet er 
havnet i lidt af en dødvands-situati
on, dvs. at næsten alle har taget 
dækning, og nærmest bare venter på 
at de andre skulle begynde "The 
Final Battle". Min kammerat, der 

mener han er snu, begynder en læn
gere løbetur, for at komme om bag 
fjenden. Nu ville tilfældet bare, at en 
af fjendens spillere opdager modt
rækket for tidligt, og lægger sig til at 
vente på ham. Dette resulterer i at 
min kammerat ikke når længere end 
midt ud på en gårdsplads før han 
hører lyden af klirrende glas, og en 
grinende århusianer, stikker sit 
hoved ud af et vindue. Han bekender 
at han vil sigte med sin Winchester 
44. Håbet om en sejr falder, i takt 
med at stakken af AIM-points vok
ser. vores tidligere helt, når til et hus
hjørne (godt tynget af AIM-points), 
hvor han kan forlade skurkens syns
felt. Det er nu oplagt at han skal sky
des, and he just coulden't be missed. 
Med en svag selvsikkerhed erklærer 
vores helt, at han vil vende sig og 
skyde (Colt 45). Vores (århusianske) 
GM'er smiler selvsikkert, mens han 
trækker resultatkortet, velvidende 
om at en Colt kun ved et ekstremt 
held kan ramme skurken i vinduet. 
"Smil til verdenen, og resultatkorte
ne smiler til dig". Jeg kan love jer at 
vores GM fik pillet sit grin af læber
ne, da han (naturligvis) trak "power
eardet", hvilket i en film, vil svare til 
at John Wayne i en overlegen 
bevægelse vender sig halvt rundt, 
skyder og rammer "svinet" lige i 
"bærret". Skurken dør på stedet; jn a 
blaze of glory, og vores hold vinder. 

hovedet i blod, vi ses til 
FASTAVAL 1991. 

En generel beskrivelse. 
af Claus T. Olesen. 

Warhammer 40.000 (W40K) er et så 
kaldt tabletop spil, dvs. man bruger 
karakterer, men modsat rollespil skal 
de præsenteres ved en figur, på et 
spille bræ t. 

W40K universet er en fantastisk gen
nemarbejdet fantasi verden, udarbej
det af folkene fra Gamesworkshop 
(ophavsmændene til bIa. Talisman, 
Heroquest og andre klassiske bræt
spil). Spillet foregår i år 40.000, og 
der er kæmpe krige mellem galakser
nes magter. 

Racerene iwarhammer 40.000 uni
verset. 

Menneskene 
er blandt de største race i W 40K. 
Deres Imperiet styres af en person, 
nemlig Kejseren. Kejseren er ene
vældig, og styrer altså alle de men
neskeligt beboende planeter fra sit 
kæmpe palads på Jorden. Kejserens 
styrker består af "Emperial Guards", 
hvilket udgør ca. 95% af hans samle
de hær, den Imperialske garde kan 

med al respekt sammenlignes med 
de fodtropper der findes i dag, dvs. 
at de ikke er beregnede til 

at skulle erobre nyt land, men "bare" 
at holde de der allerede er erobret. 
De resterende 5% af hæren består af 
den super kamptrænede "marine 
infanterist" kaldet Space Marines. 
Infanteristerne er fremtidens svar på 
en elite soldat. Infanteristerne bærer 
en god rustning, kaldet en Power 
Annour, denne kan sammenlignes 
med rustningen kendt fra filmen 
ROBOCOP, og er kort sagt en del af 
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soldaterne, mere end det er en bek
lædnings genstand. Infanteristerne 
bruger mange forskellige våben, 
deres foretrukne våben er "Bolte
ren". Bolteren affyrer lOmm panser
brydende eksplosive kugler (lige
som pulse rifles kendt fra filmen 
ALlENS), som gør skade inden i 
ofret, fremfor udenpå. Der fmdes en 
ultimativ sej orden, inden for Space 
Marines, som kaldes Terminator
ordnen, disse er specielt trænet til at 
kæmpe, hvor det praktisk er umuligt 
at kæmpe, ergo er de nogle allround 
krigere, som kan sættes ind hvor 
som helst. ( se SPACE HULK 
anmeldelsen S.lO). 

Orker i W40K er en rå, dum race, 
som i kæmpe antal, konstant ramler 
ind i imperiet, bare fordi de synes 
det er sjovt at gå i krig. De elsker at 
larme og køre stærkt, hvilket siger 
en del om dem. arkerne eller Dren
gene, som de selv ynder at kalde sig, 
er delt op i 6 større klaner, som har 

hver sin måde at kæmpe på, men 
ligegyldigt hvilken klan man kigger 
på, er deres fælles mål at erobre nye 
territorier, og ingen andre har 
så meget land, som orkerne. Modsat 
Imperiet, respekterer orkerne kun 
råstyrke og skrigeri frem for imperi
ets inteligens og myndigheds linjer. 
arkerne er generelt et lystigt folke
færd, og man er aldrig sikker på 
udfaldet, når de går på slagmarken. 

Eldarerne 
Elverne i W40K, er et høj teknolo
gisk og meget elegant folkefærd, de 
fører ikke krig, uden det er den sid
ste udvej, men når de eIdelig kom
mer på slagmarken, uddeles der som 
regel tæsk. I modsætning til orkerne 
og for den skyld også Imperiet er 
elvernes mål ikke at erobre nye pla
neter, men bare at overleve som 
race. Skønheden og inteligens spil
ler en stor rolle for elverne, som vil 
gøre alt for at bevare disse ting. 

Men sker det at de bliver truet uden
fra og truslen vil berøre racens eksi
stens, vil elverne slå fra sig med alt 
hvad de har til rådighed. For hvad de 
ikke har i antal har de i teknologisk 
overlegnehed og styrke. 

Kaos-magter. 
Kaos er en fællesnævner for de 4 
kendte kaos-magter. Magterne er 
opbygget på de følelser som hersker 
inden i alt levende. Kaos, har ikke 
planeter i samme forstand som men
neskene og orkerne, men kommer fra 
et andet univers. Der findes et sted 
hvor de 2 universer overlapper hin
anden, dette sted kaldes "the Eye of 
Terror". De kan herfra smutte til ud 
til den kendte del af "vores" univers, 
hvorefter de er svære at kæmpe 
imod, fordi de kæmper med deres 
psyke, fremfor militær styrke. 

Selve spillet. 
Spillet løber over et X antal runder, 
hver runde er opdelt i 6 faser. lige
som i de fleste brætspil, rykker spil
leme en efter en, til modspilleren er 
knust, gjort ukampdygtig eller flyg
tet. For at spille warhammer 40.000, 
er man tvunget til at købe og male 
figurer, i den race man selv vælger 
(orker, guards, space marines etc.). 
Inden for hver race er der et kæmpe 
udvalg af forskelige køretøjer, og 
andre suspekte maskiner, som på den 
ene eller den ~den måde kan udslet
te fjenden. Der kan købes et utal af 
forskellige figurer, stk. prisen er fra 
10-30 kr., og da der mindst skal 
males 20 figurer, så det er sammen
lignet med rollespil en dyr fornøjel
se, men på den anden side er det et 
godt spil, så snart man er kommet 
igang. Nye spillere vil fmde det 
smart at slå sig sammen med flere, 
for på den måde at kunne stille en 
stor hær hurtigst muligt. 
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Rollespillere i Darupark, får endnu engang lejlighed til at besøge 
Arhus i spil-sammenhæng. 

Mine Damer og Herrer, 
FASTAVALY 

. - Danmarks hyggeligste con 

selvfølgelig, vil SILMARllJON's banner vejre i 
Arhus når det går løs 

o 

PA BROBJERGSKOLEN I BEDEDAGSFERIEN, D.2S-28/4 
1991. 

Til de som aldrig har været med til FASTAVAL, kan jeg berette at 
det er en 4 dage lang rollespilkongres, på højt blus. Entren + over

natning + willegebyr berøber SIg til ca. 100 kr. dertil kommer 
transport til Afhus og hjem igen ca. 120. (dertil kommer føde, som 

con-kokken til byder til 80 kr. for varm mad lørdag og søndag. 
Der vil naturligtvis blive arrangeret grup~biletter. Desuden vil 
flere personbiIer tage turen, så bold mg tIl hvis du skal have en 

plads. 

På gro~ammet fmdes bIa. Runequest, Gunslinger, CoC, AD&D, 
W 4 K, W fantasy battle, GURP~ Car Wars, DoD, TMNT, Space 

Hulk, Marvel, Star Wars, LIVE ROLEPLAYING og endelIg 
Viking. 

Desuden vil der spilles Empjres in Arms og World in Flames. 
Sidste år var der over 250 til-PASTAVAL - Og der kan kun blive 

komme flere denne gang. Gå ikke glip af denne tur, i 
. sammenholdets navn. 

SILMARILION Stillede med 12 mand sidste gang, 
skulle vi ikke vise at vi støtter vore venner i vores fælles hob
by, samtidig med at vi kan vise at Fredericia Silmarilion er en 

kfub som er ved at blande sig med "eliten" 
- en klub man kan regne med !. 

RIS nLEGEN ... 
Fra og med næste nummer, vil 
der blive oprettet en brevkasse, 
så vi ser gerne at 
folk tilkendegiver deres mening, 
omkring dette blad. ALLE er 
naturligt velkomne til at indsende 
breve, og hvad enten de 
omhandler ris, ros eller 
spørgsmål, vil de blive behandlet 
og/eller taget til efterretning. Vi 
kan ikke love at alle breve vil 
blive· gengivet i vores brevkasse, 
men det vil under alle 
omstændigheder blive læst, og 
om muligt svaret. 

Ris, ros, kommentarer, spørgsmål 
el. andet, sendes til 

Birgitte Heus.chkel 
Falstersgade 6 
7000 Fredericia 
Mrk.: RAVNEN. 

Sidste frist for indlevering af 
stof til juli nr. er den 17 juni. 

KARTOTfK 
Og det skete i de dage at kejseren 
bekendtgjorde at galaksen skulle 
skrives i mandtal ... 

Kom ud af skabet alle W 40K 
spillere. 
For at kunne danne sig et indtryk 
af hvor mange der egentlig 
spiller W 40K i Danmark, vil 
SILMARILION lave et 
spillerkartotek,både for at måle 
interessen med hensyn til 
figurer,maling (med henblik på 
tip, træf og artikler) og for at 
vide hvor vi skal henvende os 
hvis vi har kløe i 
aftrækkerfingeren. 

o 

SADAN GØR DU: 
Send redaktionen (se forgående 
spalte) et brev eller postkort med 
følgende informationer: 
Navn, adresse, telefonnr., 
alder, foretrukne race, ca point 
antal, antal år/måneder i 
branchen, 
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naturligt velkomne til at indsende 
breve, og hvad enten de 
omhandler ris, ros eller 
spørgsmål, vil de blive behandlet 
og/eller taget til efterretning. Vi 
kan ikke love at alle breve vil 
blive· gengivet i vores brevkasse, 
men det vil under alle 
omstændigheder blive læst, og 
om muligt svaret. 

Ris, ros, kommentarer, spørgsmål 
el. andet, sendes til 

Birgitte Heus.chkel 
Falstersgade 6 
7000 Fredericia 
Mrk.: RAVNEN. 

Sidste frist for indlevering af 
stof til juli nr. er den 17 juni. 

KARTOTfK 
Og det skete i de dage at kejseren 
bekendtgjorde at galaksen skulle 
skrives i mandtal ... 

Kom ud af skabet alle W 40K 
spillere. 
For at kunne danne sig et indtryk 
af hvor mange der egentlig 
spiller W 40K i Danmark, vil 
SILMARILION lave et 
spillerkartotek,både for at måle 
interessen med hensyn til 
figurer,maling (med henblik på 
tip, træf og artikler) og for at 
vide hvor vi skal henvende os 
hvis vi har kløe i 
aftrækkerfingeren. 

o 

SADAN GØR DU: 
Send redaktionen (se forgående 
spalte) et brev eller postkort med 
følgende informationer: 
Navn, adresse, telefonnr., 
alder, foretrukne race, ca point 
antal, antal år/måneder i 
branchen, 
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ODDS har indgået en rabat aftale 
med hobbyforretningen Comix i 
Odense. 
Klubben kan fra dags dato samle 
ordre, og derved opnå op til 10% 
rabat. 

Der vil fremover blive 
sendt en nyhedsliste, til 
alle ODDS's klubber. Alle 
nyhederne I!å listen, vil 
bave en -5% rabat. 

Generelt, vil alle ordre på mere end 
1000,00 kr være berettiget til-1O% 
rabat, så det er bare om at indlevere 
dine postordre til vores bestyrelse, 
hvorefter der vil blive indkrævet 
penge, når varerne er ankommet. 

Fra februar 1991 nyhedslisten (marts 
release) kan følgende nævnes: 
Monstrous Compendium VoI9.(spel
Ijammer APDX ll),Five shall be 
one(greyhawk), Nightwatch in the 
living city, Prince of Lankhmar, 
Revideret D&D Basic + D&D 
begyndervenlige karakterark, Night-

mare keep, Forgotten realms), 
Vikings sourcebook (AD&D source
book), Tree lords (Dragon Lance), 
Monsterous com VollO (RROT 
APDX), IVY and Crome, Neo
annarehists guide to north america 
(Shadow run), Rifts world hook: 
The vampiere Kingdom (Palladium) 
og sidst men ikke mindst Star Wars 
miniatures battles 

Aktivitetsplan. 
For lokalerne pi EgUtnvejcns Skole. dagligt 18.30 - 21.50 

Lige uger: 

Mandag: Star Wars 
Tirsdag: AD&D 
Onsdag: Ex. Drager og Dæmoner 

AD&D-Ravenloft 
Space Master 

Torsdag: Call of Cthuhlu 

Ulige uger: 

Mandag: Palladium 
Tirsdag: AD&D 

Top Secret 
Star Wars-DK.Y.l.O 

Onsdag: Star Wars 
Torsdag:Warhammer Fantasy 

Shadowrun 

Sælges: 

D&DBøger 
Basic set 100.-KR 
Expert set 90,-KR 
Companion set 100,-KR 
Master set 100,-KR 
Bøgerne er meget velholdte. 
AD&D Bøger 
Dungeoneers 
survival guide 100,-KR 
Wilderness survival guide 100,-KR 

henvendelse: Brian Hansen tlf: 
75923156 

Sælges: 
Platoon god stand nypris: 250,-KR 
nu: 200,-KR 
The Hunt for red October 
god stand nypris: 250.-KR 
nu: 150,-KR 
Henvendelse til Claus Olesen tIf: 
75942276 

Sælges: 

GhostBusters International (RPG) 
inel. Købemodul og skærm 
Nypris ca. 300,00 NUpris 240,00 
Fedtepris 200,00 
Skriftlig/Mundlig/fedtet henvendelse 
til Bo i klubben (EDD og Star Wars) 

Søges: 
Aktive medlemmer, alt har interesse 
l!!! 

Silmarilions bestyrelse 

) 
. I 

Space Marines, 0Space Hawks) 
hamrende hamrende suverænt brilli
ant malede, med multi mange millio
ner detaljer (flest metal) årsag:efter . 
utallige sejre er vi blevet bevilget 
mark 7 armour. så ring til Rene K. 
Larsen (20-21) på 75910522. 
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Medlemsliste: 
Nr. NAVN ADRESSE TLF CPR. 

01 Alvin Gellert 0stbakken 3 75563221 281172 
02 Bo Jørgensen Alrøvænget 2 75929633 140273 
05 Claus T. Olesen Baunevej 24 75942276 020772 
06 Dennis Skov Fredericiavej 17 75941447 280573 
07 GonnLai Fredericiavej 40 75943205 240576 
08 Hanns Bruntt Fuglsangparken 57 75911798 150873 
09 Henrik H. Pedersen Sybergsvej 9 75924773 161073 
10 Holger V. Bjerre Vesterdalsvej 16 75925215 280569 
11 Jeppe Elkrog Thorvaldsensvej 113 75929603 290873 
12 Lars N. Christensen Lundalsvej 13 75940542 050473 
14 Michael Hjort Toftegårdsvej 20 75941081 080373 
16 Dan Kristensen Dronningensgade 62 75931132 040175 
17 Morten Mortensen Grønkærsvej 54 75944003 030574 
18 Ove Nielsen Thulesvej 20 75920476 240573 
19 Peter Nielsen Skovbakken 24 B ikke tlf. 210873 
20 Peter T. Olesen Baunevej 24 75942276 130475 
21 Poul E. Jensen Slåenvej 24 75564171 03<1(69 
22 Rasmus Lund Birkholmvej 18 75563311 101173 
23 Rene L. Jensen Indre Ringvej "179 75931610 250373 
24 Rene Rasmussen Pallasvænget 10 75912186 161073 
26 Thomas Bøgebjerg Calvinsvej 13 75932833 160572 
28 Toni Mogensen Bertel Brunsvej 2 75920755 231175 
29 Rune E. Larsen Rygårdsvej 46 5 75933655 230974 
31 Tue Hoe Vejnnosegårdsalle 15 75943229 250976 
32 Brian Hansen Bredstrupvej 19 75923156 020974 
33 Kurt F. Andersen 0stergårdsvej 25 75940251 091173 
34 Allan schwartz Dronningensgade 54 75928027 091172 
35 Thomas Thykær Kraborrevej 6 75564186 090273 
37 Thomas Sørensen Castorvænget 20 75928476 111073 
38 Morten Jensen Vesterbrogade 4th 75922806 170174 
39 Kent Pedersen Korskærvej 196 75925339 230674 

Fonnand poul E. Jensen 
Næstfonnand Alvin Gellert 
Kasserer Jeppe Elkrog 
Sekretær Bo Jørgensen 
Menig bestyrelses medlem Holger V. Bjerre 
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Fonnand poul E. Jensen 
Næstfonnand Alvin Gellert 
Kasserer Jeppe Elkrog 
Sekretær Bo Jørgensen 
Menig bestyrelses medlem Holger V. Bjerre 
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