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Bo Jørgensen 
Spillet siden 1987 . . 
Vel befaren i D&D, 
ED D, Star Wars, 
GhostBusters og 
James Bond. 
Gør sig som figurma
ler til Blood Bowl og 
W40K. 

Rene K. Larsen: 
W40K "freak", siden 
okt. 1990. 
Fredericia's uofficielt 
bedste figurmaler og 
tegner. 
Tager sig af bladets 
udformning. 

Rune L 
Christensen: 
Aktiv siden okt. 1990. 
Fredericia's uofficIelt 
næstbedste figurma
ler og tegner. 
Tager sig af illustratIo
ner til bladet. Og ren
der ellers i vejen. 

kun ske med tilladelse af 
SILMARILION. 

ellers er det snyd. Og en speciel tak til to væsentlige ting, 
l!:===========:J Kraften og Niels. 

Det er mig endnu engang en ære at 
skulle skrive en lumsk leder til vores 
foreningsblad. Jeg vil starte med, på 
foreD:ingens og rei:laktionens vegne 
undskylde den store forsinkelse det har 
givet at lave 2. nummer af RAVNEN. 

Efter vi havde lavet første nummer, og 
folk tilsyneladende var tilfredse med 
resultatet gik vi lidt i dvale og tillod os 
at holde sommerferie, dette skulle vise 
sig at være en frygtelig f~jl, for det stof 
vi havde til 2. nummer giIc pludseligt 
hen og blev gammelt Problemerne i 
planlægningen skulle være løst nu, 
selvom det ikke betyder at vi ikke kun
ne bruge lidt mere hjælp. 

Sommeren er nu forlængst ovre og folk 
er startet på deres uddannelser igen. 

SILMARILION mangler gamemastere, 
spillerne kan ikke blive enige om hvor
når de vil spille og bestyrelsen laver 
ikke andet end 1..., alt er ved det gamle. 

Betingelserne for endnu en herlig
sæson i rollespillets tegn er der, nu gæl
der det bare om at gribe chancen. Der 
tales om at det er for dårligt at kommu
nen ikke yder os bidrag, at der ikke må 
ryges eller drikke øl i lokalerne, at der 
manØ,er stof til bladet, at der er for lidt 
magiske ting i kampagnerne, at skatten 
er for høj og at drager generelt er for 

seje. Kære medspillere, medlemmer 
eller ikke medlemmer, sådan har det 
altid været og jeg må sætte spørgsmåls
tegn ved hvorvidt det ændre sig. 

Mht SILMARIUONs nye sweatshirts 
må jeg oplyse at trykstedet og prisen i 
sidste øjeblik blev ændret, trykprisen 
blev noget mindre end det blev frem
lagt vea generalforsamlingen i foråret 
Bestyrelsen havde allerede på det tids
punkt solgt næsten halvdelen og det 
blev bestemt at alle bluserne skUlle sæl
ges til den først opgivene pris 
(stk. 160,00 kr,-) så længe lager haves. 

Jeg har fået besked på at skrive en posi
tiv leder da sidste nummers (i nogens 
øjne) var for dyster, og som det store 
lyspunkt kan jeg fra CON-planlæggerne 
meddele at det går fmt, alle er ~a(fe og 
smiler og holder hinanden i handen og 
planlægger og har det dejligt eller noget 
I den retning. Det er bare dejligt 

Da det ikke er helt sikkert hvornår 
næste nummer udkommer, vil jeg ger
ne ønske alle en god jul, et godt nytår, 
en god påske, en god sommerferie og 
en god skt. hans aften ( ... betragt det 
som en aprilsnar.) 

m. odi s~ Bo Jørgensen 
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_______ EXPERTDRAGER& DÆMONER ______ _ 

Buler og blå mærker 
af Bo Jørgensen 

Til alle de drager og dæmoner fans, der 
har været i nærkamp, for at konstatere at 
skaden er 1 T3ligegyldigt hvor stor styrke, 
din rolleperson har.Du har måske forsøgt 
at slå en modstander knockout, men fordi 
han bar en skallet læderhue, der absorbe
rede slaget, kæmpede fyren videre på 
trods af, at din rolleperson har STI 16. 
Det har jeg, og jeg bringer her mit forslag 
til hvordan man kommer rundt om 
knockout såvel som slagets eftervirkning, 
kaldet groggy effekten. 

Vi kaster os lige ud i det, og jeg vil starte 
med at fortælle, at disse regler kun dæk
ker slag/spark, der bevidst eller ubevidst 
rammer hovedet. Envidere er knockout 
(KO) umuligt, hvis modstanderen bærer 
en hjelm med en absorberings-værdi over 
eller lig 6, da en sådan må betegnes som 
lukket/helhjelm. 

Til slag, med hænderne virker det lidt ulo
gisk, at en person rammer benene. Slå 
derfor efter den tilfældige træfområde 
tabel,'EDD s. SO, men slå om, hvis resulta
tet indikerer benene. ligeledes ved spark, 
slås resultatet om, for alle kropsdele over 
mavehøjde på et almindelig menneske 
(bemærk dog special-regel for karatekyn
dige). 

CL nedsættes med hjelmens absorbe
ringsværdi (maximalt 5), fordi vi vil ram-

me manden, og ikke hans hjelm. SL må 
selv lægge til og trække fra, hvis der er 
mærkbar difference på de kæmpenes 
STø, husk på at en Hobbit ikke kan ram
me en kæmpe, i hovedet, under forholds
vis normale omstændigheder. 

Når slaget har vist sig at ramme, er der en 
vis chance for KO: 

Håndslag: din STøg + din STIg 
- modstanderens FYSg 

Spark: 2+dinSTøg+dinSTIg 
- modstanderens FYSg 

Hvis der benyttes stumpe objekter til at 
ramme modstanderen med, må SL selv 
vurdere KO chancen, men det virker 
logisk, at en træffer med et knojern eller 
et bordben giver større chance. 

Bemærk at det kræver færdigheden kara
te, for at kunne sparke i hovedhøjde (sit 
eget hoveds højde). 

Hvis modstanderen falder om, er han 
bevidstløs i (l T20-FYSg) runder, dog 
minimum 3 runder. 

Hvis modstanderen ikke falder om, er der 
en chance for, at han/hun er rystet af sla
get: 

Groggytlden: 1 T6 + Skade (l T3/1 T6+SB) -
FYSg - ABS for hjelmen. 

Groggytiden er i runder og kan godt give 
et nagativt tal, og dette vil rent praktisk 
sige at den ramte, modstår slaget, og er 
ligeglad Gidt Rocky Balboa) . 

Groggyeffekten: 
En groggy person har alle INT- og SMI
baserede færdigheder halveret. SMI tæller 
også halv, mht initiativ. Hvis der sker Oere 
træffere under groggytiden, tæller FYSg 

' . . 
.. ~ .... . . 

.' ........ ~. "Y: ... : ..... ~.'(~ ... . 

en mindre for hver gang. Groggytiden 
akkumuleres, og skulle den nå op på den 
ramtes Fysik værdi, er der automatisk KO. 
SL må selv vurdere de individl\elle situati
oner, men husk at en groggy person godt 
er klar over hvad der foregår, men han har 
bare et problem mad at få sine lemmer til 
at lystre. 

5 
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Statis Pro Football er igen et af Avalon 
Hill's brillante strategispil. Spillet 
adskiller sig fra de andre Avalon pro
dukter, idet man for en gangs skyld ikke 
styrer en hær, en flyeskadrille eller lig
nende, men et af de 28 amerikanske 
hold, som kæmper om mesterskabet i 
NFL (National Football League). 

Reglerne 
Spillet kræver at man kender lidt til reg
lerne i amerikaJ).sk fodbold, og det kan 
vise sig at være et problem for nogle. 
Man skal dog ikke fortvivle af den 
grund. Der er en del personer i klubben 
(bl. a CAT og PEJ), som kender reglerne, 
og som sikkert vil være villige til at for
klare dem lidt nærmere. Desuden kan 
man også låne nogle gode bøger på 
biblioteket, der forklarer alle grund
læggende regler og meget mere. 

I S. P. Football er der et kort for hver 
spiller i ligaen. På dette kort er der for
skellige værdier, som skal bruges i spil
let Værdierne er beregnet på grundlag 
af hver enkelt spillers præstation fra 
den virkelige liga. Hvert år kan man 
købe et nyt sæt spillere, så man hele 
tiden er up to date med holdene i virke
ligheden. 

Når man køber et nyt spil vil det sidste 
nye kort være indlagt (om dette også 
gælder i Danmark er jeg ikke klar over, 
da jeg købte mit spil i London). Et 
enkelt lille minus er, at kortene ikke er 

adskilte fra starten. Det tog mig næsten 
fIre timer at skille og sortere de godt 
1400 kort, som hører med til spillet 

Sla2ets gan2 
SpilleUoregår mest på spilleplader, der 
er inddelt i forskellige kasser, hvori man 
kan placere en spiller. Der er to typer af 
spilleplader: Offensive spilleplader og 
defensive spilleplader. For begge plader 
gælder de samme regler, som i det vir
kelige spil, og derfor kan man meget 
hurtigt genkende formationerne fra det 
vJrkelige liv. Det giver spillet en god og 
spændende atmosfære, som har givet 
spillet ry for at være det mest realistiske 
og sjoveste sportsbrætspil nogensinde. 

Når begge hold har stillet deres hold på 
spillepladerne, vælger angrebet tre 

kort, som bestemmer, hvem han spiller 
bolden til og hvilken strategi og taktik, 
der skal bruges. Forsvaret vælger tilsva
rende to kort, der bestemmer, hvilket 
slags forsvar, der spilles og hvilken stra
tegi, der bruges.I stedet for terninger 
bruger man en bunke kort med forskel
lige informationer til enhver situation 
(også set i Gun Slinger) . Dette system 
formindsker antallet aftabeller og gør 
selve spilet hurtigere og mere overskue
ligt. Desuden er spillet godt egnet til 
turneringer, fordi der er et stort udvalg 
af spillere og hold og hvert hold har 
deres egen personlighed. 

Statis Pro Football er absolut et spil, der 
bør prøves. 
C.A.T. 

Rune L Christensen 7 
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Der var engang en mand der hed Bruce 
Nesmith. Han var spildesigner hos TSR, og 
han havde fået en ide: Han ville lave et 
horrorrollespil, som kunne slå alt, hvad 
der hidtil var set. MDu er skør", sagde man
ge, men Bruce og nogle af hans venner, 
der var med på ideen, satte sig ned og 
tænkte! En af dem fik den brillante ide, at 
de kunne lade spillet blive understøttet af 
de almen kendte AD&D regler, så de var fri 
for at lave et helt nyt regelsystem (som 
TSR også gjorde det med MBuck Rogers"). 
En anden kom i tanke om, at der tilbage i 
1982 blev lavet et par horroreventyr til 
AD&D afTracy og Laura Hickmann (16 
Ravenloft og 110 Ravenloft 11). MGeniait", 
tænke Bruce, og gik straks i gang med at 
lave det sejeste boxede regelsuppelement 
til AD&D nogensinde: . 

Rav~nloft -
Realm of terror. 
Indhold: 
En 144 siders regel- og sourcebook (only 
forthe DM). 
4 stk. 80 x 62 cm kort over landet og de 
vigtigste byer. 
24 stk. papark med de vigtigste slotte + 
familier i Ravenloft. . 
1 stk. overlægningstransparent til at måle 
distancer på kortene. 

Bogen starter med, at der bliver forklaret, 
at RROT (Ravenloft - Realm ofTerror) har 
rødder i den gotiske horror (d.v.s. mange 
vampyrer, lycantroper o.s.v.). Dernæst 
kommer en forklaring på hvordan Raven
loft, som faktisk er et demiplan, opstod: 
Den noble Strahd Von Zarovich var forel
sket i den unge, smukke Tatyana, som 

desværre kun betragtede Strahd som en 
storebror/far, fordi han var en del ældre 
end hende. Hun var derimod forelsket i 
Strahd's lillebror Sergei. Strahd, som var 
håbløst forelsket, dannede en pagt med 
det onde selv, for at blive udødelig, så han 
kunne få Tatyana senere. Med i pa~n var 
også, at han skulle dræbe Sergei, hvad han 
så gjorde. En tåget nat fik Tatyana det at 
vide, og hun flippede helt ud, og kastede 
sig ud fra et tårn på Strahd's borg. Dagen 
efter ledte Strahd's mænd forgæves efter 
liget, men det var som om, tågen havde 
taget det. Senere opdagede man at alle de 
tilgrænsende lande var forsvundet, og ble
vet erstattet af en tyk sort tåge. På grund 
af Strahd's onde gerninger var landet ble
vet suget ind i demiplanet. Senere er der 
kommet flere lande til, hver gang p.g.a., at 
der er blevet gjort en meget ond gerning i 
landet. Landene former sig bare i tågen, 
og vupti er de der. Efter forhistorien kom
mer der et afsnit om forskellige veje ind og 
ud afRavenloft (det er meget svært at 
komme udO. 

Kapitel 3 handler om nogle enkelte 
endringer med hensyn til character clas
ses. Paladins og priests er dem det går 
mest ud over, bl.a. er det sværere at tume 
undead i Ravenloft. Også wizards ~r en 
del ændringer fordi mange spells og ma
gic items er ændret, eller måske slet ingen 
virkning har i Ravenloft (dette gælder 
både priest og wizard spelIs) . Fighters + 
thieves forbliver næsten uændrede. M 
nye regler kan nævnes: Power check. Når 
en PC laver noget meget ondt, slår 
DM'eren 10100. Slår han 00 (chancen kan 
forhøjes til 5%, hvis det er meget ondt) 
sker der Msjove ting og sager". Fear + Hor
ror checks kan sammenlignes lidt med 

. 9 



Call Of Cthulhu's insanity checks, da et 80 x 62 kort + en Ravenloft DM's screen + 
misset check kan give fobier o.s.v. nye Ravenloft karakterark og en 8 siders 

plakat .... sådan!! 
KapitelS handler om lycantropi og vam-
pyrisme og går meget i dybden på de Da RROT kan bruges til alle kampagne-
områder. Bl.a. har vampyrer fået age cate- verdener (Krynn, Forgotten Realms OSv.), 
gories ligesom drager, så de er blevet seje- er det det perfekte supplement til DM' en, 
re. Curses og sigøjnere har også en stor der enten er træt af de "normalew eventyr, 
rolle i spillet, og de berømte spåkoner er eller som kunne tænke sig noget mere 
kendt over hele Ravenloft. skræk i sinAD&D kampagne. 

Kapitel 11 er 27 sider med en kort beskri- Et lille minus: Da Ravenloft er sat sam-
velse af de enkelte lande i Ravenloft, 

, 
men af forskellige lande fra forskellige 

hvem der hersker der, hvordan folket er verdener, betyder det også, at der er mon-
og hvad man kan møde der O.S.v. stre fra alle verdenerne, som igen betyder 

at det faktisk er nødvendigt, at have alle 
En stor del afbogen er beskrivelser af de Monstrous Compendiums for at få fuldt 
vigtigste NPC' er. Disse er for det meste de udbytte af sættet, og det er ret dyrt. Men 
enkelte landes herskere og andre vigtige ellers et godt sæt fra TSR. 
personer. Det er komplet med stats og bil-
lede (her må jeg indskyde at artworket Ravenloft Realm of Terror boxed set 
gennem hele bogen er meget sejt, især i ca. 200,- kr 
eventyret "Feast of Goblynsw. Billederne er Feast of Goblyns adventure ca. 100,- kr 
med til at give en god stemning). 

Hvis du bare er det mindste vild med 
Kapitel 15 hedder "Techniques ofterrorw, udøde, vampyrer og lignende, så køb det-
og er bogens sidste kapitel. Kapitlet hand- te sæt! Hvis du allerede har sættet, eller 
ler om forskellige teknikker, man kan bru- hvis du vil vide mere så læs/køb/hug: 
ge til at gøre det så uhyggeligt og realistisk 
som muligt. Lords ofDarkness, etAD&D supplement 

med en "Ecology oL w med de fleste udø-
Til sidst er der et par eventyrideer + 7 nye de + en stak minieventyr (som i "Book of 
monstre. De tilhørende papkort er måske lairs 1+11). 
en smule overflødige, da jeg synes, de, Dragon Magazine nr. 162 side 15-20, 27-
kunne være blevet brugt til noget bedre, 31,52-55,79-80 (et preview af Ravenloft af 
f.eks. billeder af de forskellige monstre i Bruce Nesmith himself) + nr. 138 hvor der 
Ravenloft. er udøde over det hele. 

Interesserede kan henvende sig til under-
TSR har indtil nu kun udgivet et eventyr tegnede og få mere info. 
til RROT, men det er nok det bedst præ-
senterede eventyr jeg længe har set: et 9.6 Skal der 50 meter på foden ?. .. FUK 

10 
siders eventyr med 3 nye monstre + 1 nyt Morten Big fut Jensen. 
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En Warhammer 40000 novelle 
af Rune L Christensen. 

Nafgul stirrede ud på bjergenes savtakke
de silhouet, og den nedgående sol bag 
dem, mens de drivende cirrus-cumulus 

. skyer farvedes i en raffineret skala. Hans 
lavtliggende øjne syntes at flyde væk, som 

stirrede de ind i fremtiden, da han sagde 
:" Dæn dær sky lignår et åksehoed". 
Zogwort, den store ogryn, Nafguls årelan
ge kampfælle og drukbroder, kastede et 
skeptisk blik på den omtalte sky. Hans 
uintelligente øjne lyste op et kort sekund. 

"Do har sgu' rat! " buldrede han og blot
tede sine gule tænder i et hjerteligt grin. 
De to havde sat sig ud på sletten, kun led
saget af et par tønder svampevin, og en 
saftig madpakke bestående af udvalgte 
kolde squigs. Der blæste en frisk halvkølig 
vind, og bladene raslede dovent hen over 
jorden. Det var efterår, forandringens tid. 

Det havde været en god sommer. TIden 
var blevet fordrevet med ugelange druk
gilder, Buggy-væddeløb, og selvfølgelig en 
god slåskamp i ny og næ. Nafgul selv hav
de haft tid til at eksperimentere med sin 
musik. En helt ny stil, som han kaldte 
"Tækno Fånk". Den sidste koncert havde ' 
blandt andet omfattet sampling af 
udvalgte dødsskrig. Fyrretyve vildsvin, og 
en bassist, havde måttet lade livet, under 
et lidt ustyrligt, men flot sceneshow. TIl 
stor begejstring for det berusede publi
kum. Jo det havde været en god sommer, 
MEN lidt for kedelig for Nafgul og 
Zogwort's delikate smag. 

Som de sad der og så på skyen, der lang
somt opløstes, vidste de, at det var et tegn 
fra Gork og Mork. De havde set det før. Og 
fra det mudder de ville have kaldt deres 
lillehjerne, hvis de altså havde vidst at en 
sådan eksisterede, fremgravede de ved 
fælles hjælp mindet om en dag meget lig 
denne. De havde overværet en tvekamp 
mellem den aldrende klanboss, Nargrim 
Nakkebider, og en aspirant ved navn Nok
brok. Sidstnævnte var blevet splattet til 
atomer med lydpotten fra en kampvogn. 

Og som Nargrim stolt, og så rank som en 
ork nu engang kan være, stod og modtog 
sin hyldest. Kunne alle pludselig se den 
tydelige aftegning af et oksehoved med 

store horn i støvet omkring sejrherren. De 
vidste at det var tid til at trække i vandre
støvlerne, pudse våbnene af, og komme 
afsted for at lutre universet en smule. 

Dette havde fundet sted lige før den sidste 
store Waaaaah-Ork. Den tid hvor menne
skene havde følt sig omtrent ligeså selv
sikre som et reggae band ved en ku klux 
klan fest. Og den grønne død havde 
krævet flere ofre, end der var s*rner på 
nattehimlen. 

Zogwort kløede sig i sin enorme hage
kløft, mens han sagde:"Dæ var tidår hvar 
!!?". Hvorefter han ræbede, så det gav gen
lyd i bjergene omkring dem. Nafgul krad
sede sig veltilfreds på sin udspilede vom 
og sagde: " Ka do håske første garng we 
mødtes garmle drajng? " 
De to gourmet'er stirrede drømmende til
bage i tiden og mindedes et bestemt togt 
for mange år siden. 

Støjen ombord p~ det vældige troppe
transportskib havde ganske enkelt været 
pragtfuld. Drengene havde været i færd 
med at skråle: " Ere we go!, ere we go!, ere 
we go! " For hundredesyvogtyve tusinde-

. gang, da en Mek med skinger ophidset 
stemme råbte:" PlANET I SIGTE!" 

Orkernes navigatører har aldrig ligefrem 
haft ry for at være præcise. Men på en 
eller anden måde var det lykkedes at føre 
den store klods af et rumskib til en smuk 
og endnu uspoleret planet. 

Fartøjet kom med solen i ryggen, beskrev 
en uelegant bue, og landede hårdt og 
brutalt i planetens største stad. Nærmere 
betegnet guvernørens sommerresidens. 



Angrebet havde været et studie i forfinet Nafgul og Zogwort.havde endnu engang pelthen hyret et par solide bodyguards, en snotling der var ved at skrue en pære i 
orkisk militær taktik. En enorm bølge af trukket sig tilbage for at overveje deres Nafgul og Zogwort. loftet styrtede til jorden med et skingert 
råbende, skrigende, bøvsende og grinen- strategi. Og havde efter et par minutters 

Men selv Freebooters har en smule skam de krigsliderlige orker havde rullet heno- overvejelse besluttet sig til en sikker karri- skrig. u Det vil jaj gåt sætte alt hva' jaj ajer 
ver den forsvarsløse planet. Som en kæm- ere som Freebooters. i livet. Dette måtte Tafgrot sande, da Naf- på at do egge ka'!". Skreg den unge kriger 
pemæssig mejetærsker havde de lagt alt gul en dag, med et medlidende blik over vantro. 
øde bag sig. Solens sidste stråler var nu ved at forsvin- sigtekornet, gav ham en kugle for pan-

de i horisonten. Nafgul havde ved hjælp af den. Noget der blev batragtet mere som et Stilheden i salen havde været massiv da 
Alt havde været vold og idyl et godt styk- lidt svampevin og sin bolter tændt et hyg- nådesdrab end kontraktbrud. Tafgrot Skurnzog fra sit bælte fremdrog en stor 
ke tid. Der var ikke den ting der kunne geligt lejrbål, De to sad og stirrede tomt Tøsedrengs. sidste ord havde været: u Det håndgranat, afsikrede den og resolut kyle-
smadres, der ikke var blevet smadret. Ind- ind i flammerne. Mætte, fulde, vemodige ka do arltså ikke være bækendt Naffil".Det de den i sit svælg. Der gik et par lange 
til de kejserlige Titans gjorde deres dra- og veltilpasse. Alene med fortidens skyg- havde man grint meget af den sommer. sekunder. Hvorpå der lød et hult dmn. 
matiske entre. 

, 
ger. 

Som et kontrastrigt sidestykke til denne, Skurnzog's store grimme hoved antog en 
Orkerne havde ikke tabt slaget, nænej. De Zogwort gylpede et ordentligt skvæt historiens nok eneste følsomme Warboss, udefinerlig kulør, og hans øjne blev store 
titusind der var døde, var døde. Resten, en svampevin i sig og sukkede veltilpas." Ka havde der været krudt og kanel i deres som thekopper. Han vaklede let, Orkerne 
gruppe på cirka tredive, var lige så stille do huske våres første wårboss Naffi?" Naf- næste arbejdsgiver. Goffklanens leder gispede. Et blegt smil· krusede sig om den 
lusket af for at overveje deres strategi. gul kluklo så savlet spmjtede fra hans Skurnzog Strubesnitter. store Orks mund, og han slog nonchelant 
Iblandt disse var vores to helte, der straks arrede gab. Selvfølgelig huskede han Taf- ud med hånden. u Hwa sir i så hvar 1!". 
kunne se noget specielt i hinanden. grot tandknuser, eller Tafgrot tøsedreng, Aldrig før havde universet set større, 

som hans undersåtter yndede at kalde grimmere, mere ildelugtende, højtråben- Der opstod en kort måbende pause. 
Ogrynen Zogwort, var dybt imponeret ham. de og frygtløse Warboss. Hans drikke- Hvorefter Krigerne kastede sig ud i hæm-
over den måde hvorpå Nafgul kunne råbe bæger var en smadret Terrninatorhjelm. ningsløs jubel. Alle var enige om at Slm-
højere end alle de andre. Og omvendt var ,Aldrig i Orkernes alenlange og traditions- Hans stemme som udstødningen på en mzog ikke var af denne verden. Og den 
Nafgul betaget af Ogrynens grænseløse rige historie havde der eksisteret magen Warbike. Hans øjne som mdglødende kul. vantro unge kriger fik, traditionen tro, 
intellekt. Det var blandt andet på det tids- til slattenpind. Nafgul og Zogwort var Og så var han altid god for en vittighed. slået skallen ind med Bossens bioniske 
punkt, Nafgullærte tricket med at sigte simpelthen blevet hyret til at passe på hånd. 
før man skyder. ham, efter at Tafgrot havde bestukket sig Problemet var bare, at hans stakkels 

vej til posten som boss. Den tidligere undersåtter ikke altid forstod hans lidt Skurnzog havde fortsat festen til den lyse 
Efter en lang og underholdende tid som klanleder havde været så gælds tynget, at særprægede form for humor. Og de ulyk- morgen. Hvorefter han var kravlet i seng. 
lovløse, havde de ved hjælp af håndfast han ville have solgt sin grønne farve. der- salige krigere, der kom til at grine på de Da en af husets gretchins senere på dagen 
argumentering skaffet sig en plads på et som prisen havde været rigtig. Dette hav- forkerte tidspunkter, var sikre på at få ville vække den store kriger, havde der 
fragtskib, som ejerne venligst overlod til de Tafgrot benyttet sig af. Nok var han en slået skallen ind med Skumzogs bioniske kun været en lille bunke aske i sengen. 
dem, efter deres alt for tidlige død. tøsedreng, men en smart tøsedreng. hånd. Men Skumzog var en glorværdig Skurnzog var gået til de evige slagmarker. 

boss. Ingen ville nogensinde glemme Den almene opfattelse var dog, at han var 
Altså i orkernes målestok. Hvilket vil sige hans legendariske væddemål med en ung blevet hentet af selveste Gork og Mork. 

Efter en rask modificering af skuden, drev lidt klogere end den gennemsnitlige bro- klan kriger. 

Nafgul og Zogwort de kommende år en sten. Nafgul og Zogwort havde Pakket deres 
sund og profitabel piratvirksomhed. Det Under et monumentalt drukgilde, havde nelliker og var draget videre. 
havde de sikkert gjort endnu, hvis ikke det Da han kunne mærke, at der var l}'!lch- Skurnzog til alle tilstedeværende s måben 

lige havde været for en uheldig træfning stemning blandt folket, på grund af hans pludselig skreget: "JAf K!\ Går æDE EN u Harm Skurnzog var s'go en hård banan" . 
med en kejserlig destroyer. mildest talt vattede styre, havde han sim- AFSæKRET STICKBOMB !!I". Alle stivnede, Bemærkede Nafgul med ærefrygt i stem-
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men. Zogwort nikkede alvorligt. Efter Sku
mzog, var bosser kommet og gået. Men 
ingen så fantastisk som ham. For tiden 
var de ansat af Knofzof Knoglekvaser. En 
hæderligt sej fyr, der betalte godt, og altid 
var på forkant med udviklingen. 

Det sidste resultat af orkernes overlegne 
teknologi, var de såkaldte" brainbitz". Alle 
krigere skulle have et eller andet snildt 
opereret ind i hjernen, såsom en spræng
ladning der udløstes i tilfælde af ejerens 
død. 

Eller som den lydforstærker Nafgul havde 
siddende mellem øjnene. Sådan en var 
god at have når man var i kamp. Alle lyde 
blev pludselig femdoblet i styrke. Hvilket 
var en glimrende motivation for at råbe 
endnu højere. Zogwort ville ikke have 
noget med hjernekirugi at gøre. Men en af 
mekanikerne havde solgt ham en stor for
stærker til hans Rippergun. Så den nu 
kunne brage højere og flottere end alle de 
andres. Dette havde en voldsom effekt på 
Nafguls følsomme ører. Når Zogwort affy
rede sit dødbringende våben, Eksplodere
de nafguls hjerne i et paradis aflarm. 

Som et teaterforhæng havde skyerne nu 
delt sig, og afsløret en stålblå fuldmåne, 
der kastede et bleghvidt skær ud over slet
ten og de omkransende klipper. 

Nafgulløftede pludselig hovedet en anel
se. Hans øjne blev til små røde sprækker 
da han udbrød: " Dar kåmmer nåen! " 
Zogwort sprang op med en overdrevent 
dramatisk gestus, og afsikrede sin Ripper
gun. 

Nafgul prøvede misundeligt at efterligne 

ham, men fik overbalance, og knaldede 
panden ned i den stenede jord. Han rejste 
sig langsomt, og med al den værdighed 
han kunne mønstre, mens Zogwort 
undertrykte en fnisen. 

De to stod nu og lyttede. En lyd nåede 
deres ører. Syngen og fnisen: " Ere' we go, 
ETe' we go, Ere' We go! ". En gruppe gre
tchins kom højlydt marcherende med 
små lamper og kurve, Mens de udførte en 
bidende ironisk parodi på orkernes ynd-

, lings slagsang. Gretchinerne var ude for at 
fange squigs til deres herre. På det flag de 
bar kunne Nafgul og Zogwort se at de små 
væsener tilhørte en klankriger ved navn 
Zapraf. 

Nafgul fik et ildevarslende ondskabsfuldt 
udtryk i øjnene. " Tænkår do det sarme 
såm maj Zogge? " Et uhyggeligt smil spil
lede om Zogworts mund. 

Den forreste gretchin sprang adskillige 
meter op i luften af skræk, da to enorme 
skikkelser spærrede vejen, foran gruppen. 
Overraskede udbrud forplantede sig ned i 
rækken, og de syngende gretchins tav 
som havde nogen trukket stikket ud på en 
pladespiller. 

" Gå' AFTEN S~ VÆNNER!!! ", skreg Naf
gul ubehersket. De små gretchins bævede 
af skræk. De vidste kun alt for godt, at der 
var ballade i luften. 

" I sønger væl nok 0000ndigt. ", smilede 
zogwort sukkersødt, mens han kærligt 
strøg sin Rippergun. "Ih tusind tak herre", 
peb den for-reste gretchin ydmygt. "KAN I 
åSSE DANSE?", buldrede Nafgul, og stak 

sit frygtindgydende fjæs frem mod den 
stakkels gretchin, der omgående kastede 
sig ud i en improviseret vals. "Dæ går for 
langsåmt!", fastslog Nafgul. "No ska jaj 
hjælpe daj!". Med et markant klik afsikre
de han sin bolter, og fyrede. 

Nu var det jo meningen at Nafgul ville 
have skudt i jorden foran gretchinen. Og 
på den måde have motiveret den til at 
skrue tempoet op. Men eftersom Nafgul 
aldrig havde været nogen ypperlig 
finskytte, lavede han en klokkeren fuldt
ræffer på det ulyksalige dyr, der eksplode
rede i en sky af indvolde. 

Der opstod et øjebliks lammende tavs
hed. Pludselig rungede en stemme gen
nem natten. 

" HVA FANDEN I HæLVEDE FåREGåR 
HæR?!! En skikkelse kom vraltende over 
bakkekammen. Det var klankrigeren 
Zapraf. 

Denne kriger var en dag gået til Doktor 
saksehånd på grund af en dårlig tand. 
Og var kommet hjem igen med et par 
splinternye eksperimentale mekaniske 
ben, som havde givet ham en meget 
karaktaristisk cyklende gangart. 

H Dæ ska i kåmme te å betale får! ". 
Skreg han koksrød i hovedet.Nafgul og 
Zogwort der ikke var vant til at tage 
imod ordrer fra andre end deres over
ordnede, stirrede olmt på Zapraf. " Do 
ka få en røv å' trutte i ka' do !". Snerrede 
Nafgul bistert u Dine grætchins var 
ubæhøvlede.". u De ord ska do komme 
te' å æde i daj igen! u, råbte klankrige-

ren og kastede sig over Nafgul. 
De næste minutter udspilledes der en 
kamp på liv og død. De to krigere 
tæskede løs på hinanden med ubæn
digt raseri, og guderne må vide hvem 
der var løbet af med sejren, hvis ikke de 
to brushoveder pludselig var blevet 
afbrudt. 

To skærende lyskugler fejede hen over 
slagmarken, og lyden af en warbuggys 
imponerende motor flængede natten. 

"Ro i gællæderene! ", buldrede en myn
dig stemme. 

Zapraf slap taget i Nafguls underlæbe, 
og Nafgul spyttede et stykke af Zaprafs 
øre ud på jorden. Den nyankomne var 
selveste Bossens højrehånd. 

" Jaj har nået at sige fra båssen! ", sner
rede han brysk. "Vi ska' ud å' slås. 
Råmskibet afgår åm en time! ". 

Buggyen acceUererede voldsomt og 
kørte videre, efterladende de stridende 
parter. 

Der opstod en idiotisk lang pause, hvor 
det eneste der hørtes var den knagende 
lyd af understimulerede hjerner der 
arbejdede på højtrylc. 

Den første deJ fattede hvad der var sket 
var Zogwort Han udstødte et uartikule
ret jubelskrig, greb en overrumplet gre
tchin og kastede sig ud i spontan dans. 

Nafgul og Zaprafs øjne spærredes op 
De omfavnede hinanden med knusen
de inderlighed, og fulgte Zogworts 
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eksempel. TIl sidst overmandede glæ
den ved den gode nyhed også de deso
rienterede gretchins. Og snart genlød 
sletten aflatter og råb. 

I samlet trop begav de sig tilbage mod 
byen mens de af deres lungers fulde 
kraft sang: " E're we go!, e're we go! e're 
we go! . Glemt var indbyrdes stridighe
der. Glemt var den uheldige gretchin, 
der var blevet et tilfældigt offer for Naf
guJs utilstræJcJcelige skydefærdigheder, 
De skulle afsted. Ud i universet for at 
give de snoskebollede tøsedrenge, 
menneskene, en lektion. livet var atter 
værd at leve. 

Det ville blive en blodig vinter. 

Der var engang en der troe
del han vilfe sKrive en arti
ke. 

Han sad foran computeren JcJ. 3.45 om 
morgenen og ville tampe sin historie 
om en paladin, der sidste gang han 
spillede slog Demogorgon i fri combat, 
ind på anlægget. Uheldigvis stod der tre 
GALE folk fra redaktionen og åndede 
ham i naJcJcen for IdB i damage pr. run
de. ArtiJcJen blev iJcJce til noget i dette 
nummer, idet man skulle op til Con om 
5 timer på Alle Skolen. I stedet flk han 
en chance for at forJclare sig på meget 
liden spalteplads, og love at artiJcJen vil
le blive indleveret fur deadline til næste 
nummer. 

Morgan 

- fortsættelse følger i næste nummer ... 

Dark Eli Trilogy 
Boganmeldelse 
af Birgitte V. HeuschkeJ. 

TSR er desværre ikke berømte for deres 
bogudgivelser. Meget af det, de sender på 
markedet, ville næppe nå over dammen, 
hvis ikke de tre små magiske bogstaver T, 
S og R stod på forsiden - men ind i mel
lem finder blind høne også et kom. 
I tilfældet uDark ElfTrllogy" er der tale om 
en fin ide fra forfatterens (R. A. Salvatore) 
side, og til forskel fra hans tidligere 
ulcewind Dale Trilogy", er det lyJcJcedes 
ham at få hold på selve sin skriveteknik, 
således at det nu er muligt at forstå hvor
for personerne handler som de gør, og 
hvad der får dem til det. 

Det første bind i trilogien, uHomeland", 
omhandler den unge drow elf Drizzt 
DoYUrden (hvilket navn!) i hans aller
første år; på forunderlig (og endnu ufor
klaret) vis lykkes det Drizzt at undgå den 
indoktrinering, som hele hans folk ellers 
med fryd udsætter sig selv for, og han 
kæmper en brav (og laaang) kamp mod 
ondskaben i og omkring sig selv. Selve 
historien holder kun med nød og næppe 
vand - men hvad der gør uHomeland" 
spændende, er selve samfundsbeskrivel
sen. Har man tygget sig igennem denne 
bog, ved man virkelig hvad et chaotic evil 
samfund går ud på. Alle regler gælder -
Ujust don't get caught". Hvis det iJcJce kan 

bevises, er det ikke sket. Alle drow elskere 
bør læse denne bog! 

"Exile", bind to, omhandler Drizzt efter 
hans flugt fra Menzoberanzan (drow 
byen) og selvom man igen fristes til at 
tage historien med et gran salt, er sted- og 
encounterbeskrivelserne særdeles gode. 
Man får en virkelig god indsigt i selve den 
atmosfære og stemning, der præger The 
Underdark, underverdenen, i Forgotten 
Realms. Blod og vold hører til dagsorde
nen, men der bliver alligevel også tid til en 
smuk beskrivelse af et deep gnome (svirf
neblin) samfund og en - anderledes -
beskrivelse af en mindflayer by. 

I skrivende stund afventes stadig bind tre, 
"Sojourn", som skulle omhandle Drizzt's 
endelige flugt til overfladen, og hans 
møde med de folk, der lever der. Netop 
fordi Salvatore's skriveteknik bliver mærk
bart bedre fra bog til bog, kan det næsten 
ikke gå galt. Og ud fra de løfter, der gives i 
"Icewind Dale Trilogy", skulle der være 
masser afbank og masser af tåreperser i 
luften. 

Af hensyn til drow elskere bør også her 
nævnes, at TSR medio juni udgaven bog 
om drow elverne - i samme format, tyk
kelse og lige så detaljeret som "The Com
plete Handbooks .. .". 
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=============~"A.~P=============== WAU 

Star Warriors 
ANMELDELSE 

West End Games 
Der er sagt og skrevet meget om de 
snart legendariske STAR WARS fIlm. 
Når man i spil sammenhænge tænker 
på STAR WARS, tænker man automa
tisk på ophavsmændene bag S'D\R 
WARS the roleplaying game, nemlig 
West End Games. West End Games har 
udgivet en mængde rollespilssuple
menter til rollespillet, men der foruden 
har de udgivet en række mere eller 
mindre succesfulde brætspil over fIlme
nes hovedslag. I repetoaret findes 
blandt andet The Assult on Hoth, der 
omhandler startsekvensen fra The 
Empire Strikes Back, hvor rebellerne er 
blevet overrumplet, og må flygte fra 
deres base på isplaneten Hoth. The Bat
tie on Endor er et brætspil over slaget i 
slutningen af Return ofthe Jedi hvor 
vores helte, med hjælp af de pelsklædte 
Eworks, ødelægger skjoldgeneratoren 
på Endor. Escape from the Death Star 
er et brætspil hvor det gælder om at 
flygte med Luke og resten af teamet, fra 
deres fangenskab på dødsstjernen, det 

er under denne flugt Obi Wan, i A New 
Hope fIlmen, lader sig besejre af Darth 
Vader. Alle de førnævnte er selvstændi
ge brætspil, og man behøver altså ikke 
havde adgang til nogen af bøgerne i rol
lespilserien. I 1987 udgav West End 
Games, hvad jeg personligt mener er 
deres bedste suplement til STAR WARS 
serien, nemlig brætspillet Star Warriors. 

Star Warriors 
Star Warriors omhandler de drabelige 
luftkampe, der udkæmpes flere steder i 
de kendte fIlm. Brætspillet Star Warri
ors er modsat de andre brætspil i seri
en, kompatibelt med rollespillet. dvs. at 
hvis nogle rollepersoner fra et Star Wars 
eventyr skulle komme i luft kamp, 
under deres kampange kan der for
holdsvis hurtigt stilles om til brætspil
let, og personerne kan så flytte deres 
rumskib rundt på et bræt. Denne 
mulighed vil mange nok fmde befrien
de, da rumskibsreglerne i Star Wars the 
roleplaying er noget undertrykte. Man
ge Star Wars rollespillere vil nok allere-

de korse sig, fordi de har lavet deres 
eget rumskib til PC' erne, men fortvivl 
ikke, for i 1988 udgavWest End Games 
"The Rules Companion", som dækker 
reglerne for konvertering af ethvert 
rumskib med de almindelige "D" 
benævnelser til Star Warriors system. I 
Star Warriors er alle de kendte rumski
bstyperne taget med fra starten, lige fra 
de langsomste fragtere til de manøvre 
dygtige A-Wings. For at sammenligne 
lidt, er luftkampe i rollespillet Star Wars 
hurtige at afvikle, og dette kan skam 
også have sine helt klare fordele, men 
da der ikke findes ret mange rendyrke
de rollespilsfreaks, som ikke tåler at 
spillet bliver gjordt mere levende med 
lidt assistance fra brætspilsverdenen, 
kan man efter min mening. godt bruge 
lidt ekstra tid på luft kampene, så længe 
der stadig er action og fart over feltet. I 
tilfældet hvor rollespilspersoner flyver 
rundt i et rumskib, mod evt. 3 TIe fig
htere er brætspillet overstået fra 15 min 
til I time alt afhængig af pilotens evne 
til at flyve rumskibet, og spillernes erfa
ring i brætspillets regler. "Men hvordan 
... ", spørger man sig, for nok har rolle
personen evnen til at flyve et rumskib, 
på papiret, men tallene hjælper ham 
vel ikke når det er spilleren der skal sty
re rumskibet, eller hva m 

Rent teknisk 
Rumskibene har nogle tal for hvor 
svære de forskellige manøvre er at 
udføre. Manøvrerne er bland andet 
"1/2 loop", "roll", som gør skibet sværre 
at træffe, "accelerate" og "decelerate", 
som er selvforklarende, damage con
trol, som skal reparere den skade skibet 

har fået og endeligt "targeting", som 
skytten bruger til at følge et andet rum
skib. Der findes ialt 19 manøvrer, som 
jeg ikke vil gå nærmere ind på her. Fæl
les for alle manøvrerne er at de "koster" 
et antal point at udføre. Pointtallet har 
intet med pilotens skilllevel at gøre, 
men er afhænnigt af rumskibet 
manøvredygtighed, motorkraft, per
sonlige modifIkationer ect. For at give 
dig, som læser noget at forholde sig til, 
kan jeg oplyse at et 1/2 loop koster 8'pts 
for en tung fragter, mens samme 
manøvre kun behøver 5 pts. for en TIE 
Fighter. I slutningen af den såkaldte 
planlægnings fase, lægges alle tallene 
sammen, og piloten skal derefter slå 
over det tal, med sin piloting skill. Sagt 
med andre ord, kan en "grøn" pilot (sta
tistisk set) ikke klare så mange/svære 
manøvre i en runde, som en veteran 
pilot. Hvis piloten klare slaget, flyver 
han/hun som planlagt. Klare vores pilot 
imidlertidigt ikke slaget, finder man en 
så kaldt hazard tabel frem. Summen af 
2 terninger afgør hvad der gik galt. I de 
fleste tilfælde er resultatet, at piloten 
dasker lige ud i verdensrummet, og vin
der først kontrollen over rumskibet i 
næste runde. Hazard tabellen er opdelt 
i 2 dele og alt afhængigt om der blev 
slået langt over eller kun lige over, for 
man en stor eller en lille hazard. Små 
hazard resultater er som regel til at 
have med at gøre, men de store giver 
størrere problemer. Fordi man "kom
mer på" hazard tabellen skal man ikke 
straks bryde sammen, for en sum på 
det berømte typetal 7 (2d6) har nemlig 
ikke nogen hazarderet effekt, og piloten 
kan alligevel flyve, som det oprindeligt 
var planlagt. Hazard tabellen kan virke 
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lidt forkert, men den er med til at holde 
spændingen oppe under hele spillet, 
ganske enkelt fordi man ikke ved hvad 
der vil ske, hvis man presser både pilot 
og rumskib til den yderste grænse. 

Great shot kid ... 
I Star Warriors, er der taget en glimren
de lille detalje med, nemlig mulighe
den for at genskabe spændingen ved 
angreb på jordmål. I regelbogen med
følger således en opstilling for et døds
stjerne agtigt landslag. Senariet er 
spændende fordi flyene skal undvige, 
rulle, hoppe, trille og på anden måde 
gøre sig besværglige mål, lige ind til de 
skal affyre det berømte skud, der vil de 
nemlig gerne ligge så stille som muligt. 
Med lidt fantasi, kan man rmt lave 
andre mystiske opstillinger, til forsvar 
af et jordmål, og med lidt assistance fra 
luftvåbnet har vi en udfordring der vil 
udfordre l?!! 

"Det skal være sjovt at være til" 
Bo Jørgensen igen igen igen igen 

SILMARIUONS KARAKTERER 

Udførsel D IO 
Spillepladen og de medfølgende regler 
er meget flotte, de fleste illustrationer 
er film scener hentet fra filmene. Med 
s.pillet følger en praktisk plastic kasse til 
brikkerne. 

Vare kvalitet D6 
Spille brættet er kun papir, og brikkerne 
overlever helt sikkert ikke en væltet 
coke. 

Regler D20 
Reglerne er opdelt i basic og advanced, 
og gennemgår alle reglerne på nemt 
engelsk, med henvisninger og ref. num
mre. 

Pris/Kvalitet DI2 
Spillet fanger rurnkamps-aspektet 
meget godt, men det har jo også mme
ne til at gøre fantasiarbejdet for sig. 

Øvrige Kommentarer 
Spillet må siges at være et "fedt" selvs-
tændigt brætspil, og et godt suplement 
til Star Wars the Roleplaying Game. 
Bedst hvis man kan relatere til filmene. 

SILMARILION 
Fredericia 
Rolle: og Brætspil 
Forenmg 
- er fredericias lokale rolle- og brætspil forening, klubben udgiver ved lejlighed 
RAVNEN, som formidler Rolle- og Brætspil stof til alle interesserede; bladet er ind
befattet i medlemmernes kontingent. I udvælgelse af stoffet er der lagt hovedvægt 
på at gørre bladet så alsidigt som muligt, både lokalt og globalt. For at vi kan lave et 
blad som lever op til forventningerne og kravene hos landets rolle og brætspillere, 
kunne RAVNEN godt bruge mere stof at vælge imellem. Derfor ser vi gerne at I fat
ter pennen rundt om i landet og sender os nogle linjer, men vi har desværre ikke 
midler til at honorere artikler. Kan du tegne er RAVNEN ligeledes ivrig for at se dine 
streger. I bladets daglige produktion deltager p.t 3 tegnere, hvis tegninger du rmder 
overalt i dette nummer. Det er bedst hvis du er interesseret i spil - på en eller anden 
måde, da du så bedre vil kunne fange atmosfæren. Tegninger eller artikler som 
bringes i RAVNEN bliver naturligvis belønnet med det pågældene nummer. 

Du kan kontakte Silmarilion på følgende tIf. numre 

Formand 
Næstfomand 
Kasserer 
Sekretær 
Menigt bestyrelses medlem 
PR. Udvalget 

Bo Jørgensen 
Alvin Gellert 
Jeppe Elkrog 
Morten Jensen 
Birgitte V. Heuschkel 
Thomas Sørensen 

Materiale til/om RAVNEN el. Silmarilion bedes sendt til: 

Alrøvænget 2 
7000 Fredericia 
Mærk kuverten RAVNEN eller Silmarilion. 

I øvrigt ... 

75929633 
75563221 
75929603 
75922806 
75913565 
75928476 

Er fristen for indlevering af stof til RAVNEN 
nr. 3, den 25. februar. 
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________ Warhammer40.000 --------

Dreadnoughts 
og robotter 

afJesper Asmussen. 

Med indførelse af de nye point for 
køretøjer i W40K, er der opstået det 
problem, at dreadnoughts og 
robotter er blevet dyre i forhold til 
deres værdi på slagmarken. 

Derfor har jeg følgende, foreløbige, 

Dreads 

Contemtor 
Deredeo 
Furibundus 
WarDemon 
WarCry 
Banshee 
Super Attack
Onslaugther 
Attack dreadnought 
Warwalker 
Vampire 
Executioner 
Assassin 

point 

75 -
85 -

115 -
90 -

120 -
110 -

løsning til dette problem. Ud fra 
Eldar Warwalker og Ork 
Dreadnoughts at have fået følgende 
formel: 

(Gammel point /2) - 25 = Nypoint 

Herefter vil de nye point for 
dreadnoughts og robotter være 
følgende ... 

Robotter 

Crusader 
Colossus 
Castellan 
Cataphract 
Conqueror 

point 

60 -
30 -
45 -
70 -
55 -

Reddet af gongongen 
Fredericia Dagblad d. 30 november 1991: 

"Fra l. august næste år kommer det til at koste 20 kroner i timen at gøre brug af 
kommunens klasselokaler og gymnastiksale. Det bliver aftenskoler, gymnastikfore
ninger, mm. der bliver ramt af afgiften, der ventes at indbringe 250.000 kroner. 
Pengene skal bruges tillokaletilskud til de foreninger, som må leje sig ind privat ... " 

Silmarilions bestyrelse var rent ud sagt knust, da de forlod lokale 5, Torsdag d. 7. 
dec. 1991. Konsekvensen af Byrådets vedtagelser, var naturligvis at klubben måtte 
opgive de nuværende lokaler på Egumvejens Skole, eller sætte kontingentet op til 
168,50 pr. mdr. hvilket også ville sige at vi skulle forlade vores lokaler. Jeg vil ikke 
trække pinen ud, så for at komme lige til sagen har jeg talt med Fritidsudvalgets 
Birgit Søe, som til min store lettelse kunne oplyse mig at der er tale om en ægte 
juleand. Ordningen berører kun sportshaller og lignende. Altså ikke os i almindeli
ge skolelokaler. 

Er det en SAGA blot 1 
Det forlyder fra nogen vi har hørt om at spilmagasinet SAGA er stoppet. I følge ryg
tet skulle den økonomiske side af SAGA, nemlig Fafnerspil(d), have skåret redaktio
nens midler ned, hvorefter Poul, Merlin & Crew sagde stop. SAGA har gennem det 
sidste års tid besørget hele den rollespillende del af Danmark med det fedeste 
landsdækkende blad i rollespillets historie. Bladet er/var resultatet af de to magasi
ner Tabu og Kaos 's fusion, hvilket vil sige at der stod en solid redaktion bag. På 
redaktionens og personlige vegne vil jeg udtrykke min dybeste sorg, hvis dette 
luskede rygte skulle tale sandt 

Ny Sllmarilion 
Bo Jørgensen for RAVNEN 

Fra sædvanligvis velunderettet kilde forlyder det, at en fraktion af bestyrelsen går 
og skumler med planer om at oprette en fIlial af Silmarilion i Vejle. Hvis dette er 
rigtigt så bliver klubben den første i Norden til at have flere afdelinger. En sådan 
ekspansion betyder en potientiel medlemsudvidelse på 75000 (haha). Mere om 
dette spændende koncept følger i næste nummer . 

Morgan 
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MUTANT MARINES 
Dette er en opskrift på hvorledes man 
ved hjælp af nogle MK.7 Marines, noget 
acetone, og en hel del dumhed kan lave 
en Mutant Spacemarine hær til War
hammer 40.000: 

l. Køb nogle marines i MK.7 Armour 

2. lim armene, sklllderpladerne, og 
backpack'sne (som alle er af plastic) på 
figurene. 

3. Du giver nu alle figurene en gang sort 
spraymaling. 

4. Du finder ud af at det sorte spraxma
ling ødelægger de farver som du vil 
male ovenpå, og beslutter dig for at 
tage spraymalingen af, ved hjælp af en 
tandbørste og en god portion acetone. 

5. Du fmder ud af at det går for lang
somt, og beslutter di~ for at hælde ace
tonen i et glas og så lIgge marinerne 
derned, så malingen l(an blive opløst, 
og derefter nem at tage af. 

6. Du stiller glasset ind i et skab i cirka 
en time, hvorefter du hælder acetonen 
ud. Marinerne har nu overstået det 
første mutations stadie da både arme, 
skulderplader, baser(fødder), og 
backpacks nu er smeltet til ukendelig
hed. 

7. Hvis du er hurtig kan du nå at forme 
armene som du har lyst til. 

8. Du lader nu marinerne tørre, og så er 
de klar til at blive malet 

Jeg garanterer personligt for opskriftens 
virkning, da jeg har afprøvet den på 15 
af mine nye MK.7 Marines. 

Mutant Marines har nogle lidt andre 
stats end almindelige marines: 

Space Marine 
Champion 
Hero 
Major Hero 

MW,) BSSTWI A ID INfUWP 
4 5 344 15 l 7 9 9 9 
4 6 4441617 8 9 9 
4 75452728 91010 
4 75453739 91010 

Ændringerne angående WS og BS er 
p.g.a at mutanternes arme egner sig 
bedre til at slås i Hand to Hand combat 
end med rangeweapons, og endringer
ne i de personlige stats er p.g.a den 
mentale forandringer der sker under 
mutationen (acetonenrm). 
De forskellige squads og personalety 
models koster de samme antal point 
som iWarhammer 40.000 Compendi
um. 

Her er en liste over de mest passende 
mutationer til Mutant Marines: 

Hver marine har ld3 mutationer 
l. Extra joints 
2. Great fangs 
3. Hideous apperance 
4. Horrible stench 
5. Limploss 
6. Limp transference 
7. Metal body 
8. Mindless (Uke Me!!!) 
9. Multiple arms 
10. Scaly skin 
Il. Tentacles 
12. Very warty skin 

Mutationerne står beskrævet i WH40K. 
Denne artikel er hverken Chapter 
Approved eDer fra Index Astartes, sA I 
må heDere spørge Kejseren om lov til at 
bruge den!! 
Endnu en bommert fra personen der 
gav jer "50 meter fod". 

Sælges: 
Squadleader 180 
La Grande Armee 150 
The fellowship ofthe ring 150 
Panzerkrieg 150 
Barbarossa 150 
Sniper 150 
MBT 180 

Henv. Klaus H. Nørregård 
Indreringvej 176 
tlf. 75 93 09 66 

Sælges: 
Gurps Witchworld 100 
Buck Rogers Boxedsæt 
+ 2 Udvidelser 300 
Masser af Chaos figurer til W40K 
3 ubrugte paintsets stk. 80,00 

Henv. Michael Hjort 
Huslodsvej 613 Th 
tlf.----

Sælges: 
Ghostbusters + Master screen + eventyr + 
l ltr. coke for kun 214,25 

Henv. Bo Jørgensen tlf. (se KOICJIOIlerv 

I øvrigt 000 

Afholder Fasta hvert år 
Fastaval i Bededagsferien. 

Henning ka' li' spænding 

Halløj makker ... har du lidt ild. 
- for jeg tør nemlig at ryge. 

27 
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________ Rollespil på computer. --------

Eve .. tyr 
:for åbe .. sk~r ... 

af Henrilc Skov Jensen. 

De fleste af jer, har sikkert kend
skab eller har haft en eller 
anden form for computer. Og de 
senere år har de store software 
firmaer fået øjnene op for rollespil
lene. Enhver Amiga ejer med. . 
respekt for sig selv, har naturhgvIs 
hørt om SSI 
(Strategy Softwaresimulation Ine). 
De har lcøbt en licens hos de efter
hånden legendariske TSR .. Nå nok 
om historien, now to real hfe. 

Pool of Radiance 
Dette spil skabte noget af en revo
lution, mden for computer rol
lespillende, da du kom meget tæt 
på den atmosfære, som foregår 
med papir og blyant. 

I Pool ofRadiance starter du med at 
navngive 6 karakterer, som du 
ønsker at gennemfører spillet med. 
Du kan vælge mellem human, 
Dwarf, Elf, Halfling, Half Elf, Gno
me, Half Orc. Når du har valgt eks. 
Human, så bestemmer du køn 
(M II<), og derefter vælge~ chara
cter-class. Vi væl~er Maglcuser 
(Det er så hyggehgt). 

Nu ruller den kære computer vores 
stats! 

STR: 13 HP: 4 
INT: 17 Level: l 
WIS: 14 AC: 10 
DEX: 15 
CON: 16 
CHA: 11 

Hmmm, ikke de bedste! Men pyt. 
Nu navngiver vi vores 
karakter ...... Sådan. Og så skal vi til 
den kunstneriske afdeling, som 
består af at vælge farver, våben 
samt udseende. Do you wish 
to save Igor ?(Y IN): Yes .... Tralulalej. 

Vi har en underfundig mulighed, 
som hedder Modify character. Den 
bruger vi på Igor. 

Og nu er vores stats lidt bedre. 

STR: 18 (Nej hvor heldigt!) 
INT: 18 (Men dog!) 
WIS: 18 (J-Iurraaa min lykkedag) 
DEX: 18 (Dumdedum, det her 

lugter ikke af snyd!) 
CON: 18 (Jeg siger ikke noget!) 
CHA: 18 (Er det ikke overskønt) 

HP: 6 (Fryyyd!) 
Level: l 
AC: 6 (Juble!) 

Hvad kan vi lære af det? At det ikk~ 
kan betale sig, at sidde og slå stats l 
en time, for at opnå 2 stkS. 18 taller!. 

Ok. Vi er nu klar med et godt party. 
l Human/MU, lFighter, 
Thief/Dwarf, 2 Figters/Human, l 
Cleric/Human , l Figter I Clericl 
MU I Half Elf. Grunaen til de mange 
humans er simp'el, de er de eneste 
som kan stige td level 36. 

Selve spillet starter med en rundtur 
i byen, bvor der bliver vis~ diverse 
seværdigheder, så som: City Hall, 
Tempie ofTyr, etc etc. 

I City Hall, bliver du sat på forskelli
ge opgaver, og løses de, så får dine 
PC'er nogle XP, og en betaling. I 
byen er der også butikker, hvor du 
kan udruste dine PC'er. 

l Opgave. Befri Sokal Keep!. 

Det vil vi så forsøge på. Først hand
ler vi ind, og bagefter får vi en god 
nats søvn, s! vi får lært nogle spelIs. 
MU: 2 sleep spelIs. 

Ved daggry sejler vi så afsted og ved 
indgangen finder vi en død el f, som 
holder et dokument, det tyder vi 
ved hjælp af vores kodehjul! Tek
sten siger : Lux, Samos ud, Sestni. 
Lux siges til spøgelset! De 2 andre 
til skeletons. Selve missionen går 
ud på, at befri templet, og så dræbe 
2 Glant Scorpions. Når det er gjort 
så tilbage til City Hall, får at hæve 
dusøren. Så smutter vi lige ind i 
"Traning Hall", får at hilse på vores 
lærermestre, og ser om vi nar skra
bet XP nok til en højere level. 

Sådan foregår spillet. Kamp simula
tionen styres på et kort. Hvor dine 6 
karakterer vises, som de ikoner du 
lavede i starten. Og monsterne 
vises også som ikoner. Human size 
er lig 16x16 pixel s osv. 

Når du kommer i kamp, så kommer 
der en menu frem, som viser hvilke 
muligheder du har: Move, Aim, 
Quick, Cast, Turn, Done, Guard 
etc ... 

-Move: 

-Ai m: 

-Quick: 

-Cast: 
-Turn: 

Siger sig selv. Bevægelse 
for de tungnemme!l 
Bruges ved bue, wand, 
og andet kaste skyts. 
Computer overtager per 
sonen!(Anbefales ikke til 
Magic usere!) 

SpelIs. 
Kun Cleric, ved kamp 

mod undeads. 
-Done: Viser en ny menu. 
-Guard: Siger sig selv. 

Under done finder vi andre mulig
heder: Bandage, quit, delay, etc. 

-Bandage: Hvis en PC'er har 
under O hp, og forblø 
der. 

-Quit: Tjaaa, no more action 
from this guy, in thi s 
round! 

-Delay: PC'en er den sidste i 
runden. 

Rating ... . 
Grafik ............................ 60% 
Lyd ..... .. ........ ........ ......... 30% 
Atmosfære .................... 90 % 
Sværhedsgrad .............. Rimelig svær. 

Pool ofRadiance er det første even
tyr, som foregår omkring Moonsea. 
Her er en komplet liste over disse 
spil: 

-Poolof Radiance 
-Curse 
of the Azure Bonds 

-Sercret 
of the Silver Blades 

-Poolof Darkness 

(Level l -6) 

(Level 5 -12) 

(Level 8 -14) 
(Level 12-18) 

Grunden til at de samme levels går 
igen i flere eventyr, er at hvis man 
laver nye karakterer til hvert even
tyr, så starter pc' erne et par levels 
under maximum i foregående 
eventyr. Dog er det klogest at over
føre de karakterer man lavede i Pool 
of Radiance. 

Der er også Krynn genren, og så er 
der en helt ny serie på vej: 
Gateway to the Star Frontier 
(YEAH!). 

God fornøjelse!! 

RUL RUL, SNYD SNYD, DAM DAM. 
Henrik "onde" Skov Jensen 

2~ 
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CON i Billund 
Sllmarlllon besøgte danmarks "stente" konference 

Subjektiveret af Jeppe Ellcrog 
og Bo J0rgensen igen igen 

Torsdag den 17. oktober 1991, dan
nede Enggårdskolen i Billund ram
men om -Danmarks hidtil største 
0&0 konference, ihvertfald hvis 
man skal tro på den brochure, som 
den lokale klub havde sendt ud til 
størstedelen af landets klubber. Da 
Fredericia ikke er langt fra dette 
spillets mekka, besluttede 3 optimi
stiske medlemmer af Silmarihon at 
checke arrangementet. 

Vi ankom til Billund kl. 10.30 og 
skulle ifølge brochuren følge de 
gule skilte, og allerede her skulle vi 
aUerede løse den første gåde. Der 

fandtes nemlig ikke kun gule skilte, 
men også røde !. Som de gode rol
lespillere vi nu engang er, gættede 
vi fiurtigt at de røde var en fælde, 
og det naturligvis gjaldt om at følge 
de førstnævnte. Efter en lille smut
tur gennem Billunds tomme gader, 
lykkedes det os at finde skolen, og 
det tegnede godt. På parkerings
pladsen kunne man se en tekriik
vogn fra B&O i Billund, hvilket godt 
kunne passe, da reklamen for 
arrangementet bød på laserlysshow 
og computeropvisning. 

Situartion quiz 
Programmet bød, som det første på 
en quiz i improvisering. Reglerne 

Det fremgår vel tydeli~ af dette billede hvor skuffende den såkaldte udstilling var. Det var 
til dels i omen at de udstillede Renstande ikke var til salg, men der kunne i det mindste have 
været noget n}1 stof at kigge p'l[ De fleste af figurerne pl[ brætet, i øverste højre hj0rne, var 
næsten malet. Vi kunne dog ikke få lov til at fotografere figurerne på tætere Iiold, der var 
måske nogen der synes det var flovt Tl!? 

var enkle og bestod i at de tilmeldte 
skulle dyste to og to om nogle fikti
ve situartioner Cia spilverdenen. 
Deltagerne fik i de indledene run
der 30 sec. hver, og det var derefter 
op til det treenige Clommerpanel at 
vælge eUer vrage. I den dystre fæl
lessal var der ca. 70 meget unge rol
lespillere, som syntes at more sig 
kosteligt. IdeEn var ganske god, 
men situationerne var dårlist valgt 
til at finde en sand mester i lInpro
visering. Prøv selv at improvisere 
dette spørgsmål, som stammer fra 
quizens inClledene runde. u Du er 
omringet af 10 troldmænd i en 
sump, men heldigvis eksplodere dit 
hoved, hvad gjorde du forkert ??!? ... 
30 sec. u. 

Laserlys showet ... 
Eller skulle Jeg snare skrive kursus i 
samme. Den tysiske ekspert bag 
denne aktivitet, var Michael Paul
sen. Der var 9 mand til at se dette 
forrygende show, som desværre 
ikke kunne udføres fordi arrangøre
ne ikke havde tænkt på at solen 
kunne skinne kl. 11.30, og en laser 
nu engan~ virker bedst i mørke. Det 
skulle nu Ikke ødelægge dagen, for 
som kompetence for det lysshow, vi 
ikke fik at se, gennemgik M.P. teori
en bag en lasers farve, bølgelæng
der i 10. klasse stil, og lidt omkring 
principperne i holografi. Som 
bonus i hele showet, lod en af til
skuerne sit hår tykkelse måle, med 
en laser. Til de interesseredes oplys
ning kan jeg sige at hårdet tykkelse 
var 0,00024 millimeter. 

Udstillingen 
Godt bevæbnet med vores nye 
viden, gik vi til udstillingen, som 
kunne tilbyde 0&0 udstyr til spot
priser. Standen bød på en fin udstil
ling af næsten umalede figurer sat 
op på et nogenlunde pænt land-

skab. De udstiUede genstande var 
derforuden nogle Cthulhu bøger, 
0&0 grurtd sæt, Drager og Dæmo
ner samt samtlige nummer af 
SAGA. Det skulle senere vise sig at 
sættene, brætspillene og bladene 
bogstavligt talt kun var til udstil
ling. Det var slet ikke meningen, at 
der skulle sælges andet end D&D 
udstyr og/eUer en pakke figurma
ling. 

Vi havde efterhånden opgivet 
håbet, om at der skulle vælte små 
400 mennesker ind af hoveddøren, 
og gøre stemningen bedre. 

Oppe på podiet var der en desrerat 
fyr, der forsøgte at lokke folk ti at 
beskrive et monster, for en kola 
(ikke cola). Men han insisterede på, 
at man skulle berette på dansk. 
Nogle rollespillere fortalte om deres 
lokale VIKING kampagne, som af 
gode grunde gik fint på dansk, pro
blemerne kom først da knægten 
gudhjælpemig ville oversætte 
CTHULHU og BEHOLDER. 

Alt i alt 
Som supplerende oplysining til 
denne Kriapt så objektive artikel, 
kan vi undskylde med at Billund 
0&0 Klub kun har 2 år på bagen, 
endvidere oplyste Michael Paulsen 
til RAVNEN, at der kun er 20 faste 
spillere i B.D&D.K. og ca. 40 spillere 
ialt i Billund og omegn. Da det er 
vores indtryk, at Michael Paulsen 
har trukket en del aflæsset, i for
bindelse med dette arrangement, 
kan vi kun ønske ham vind i sejlene 
fremover. Et godt råd, lad være med 
at slå større orød op end I kan bage. 
Vi taler af erfaring .. 
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