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Bo Jørgensen 
Spillet siden 1987. 
Garnernaster og 
skribler til EDD & 
StarWars. Orkspillet 
iWarhammer 40K. 
Ansvarlig for bladets 
texter. PUsler for ti
den med lokalt GM 
Kursus. 

Rune LChristensen 
En pæn mand. Fre
dencias uofficielt 
bedste og mest en
gagerede tegner. 
Utrolig Sej Figurma
ler og Orkspiller i 
40K, og så er Rune 
forøvrigt holdt op 
med at rende i 
vejen. "Klart". 

Jesper Riis 
Spillet siden 1992. 
Nyeste æg i Ravne
reden. Jesper har 
fortjent mange knus 
og klap på sin skal
lede isse fordi han 
har bragt orden over 
den lay-out mæssige 
side af vort lille barn. 

Vi på redaktionen fedter for: 

Ren~ Larsen for hans samarbejde og krea
tivitet. Han er desværre ikke iblandt os i det
te nummer, men ligesåsnart han vender til
bage fra Galapagos Øerne har han lovet at 
kaste varanen fra sig og give en malaria rys
tende hånd med. 

Tak til Svend Riis for brug af Mac' udstyr og 
lokaler, samt kaffemaskine. 

En særlig varm tak til Bo's moder, for : 
indbagte kalkunschnitzler, kartoffelbåde, 
pommes frittes , broccoli, karotter, tomat med 
ærtemousse, champignon a'la creme, 
ananas m. flødeskum og kokosmakroner. 

Tak til Franck Wagnersen for brug af 
mørkekammer, fotopapir, klip, klIster og 
mikroovn. May you live to see the dawn. 

DEN LATENTE LEDER 
Det varmer endnu engang om mit 
aldrende/hjerte at skulle skrive en 
leder til Ravnen. Nok har jeg gjort 
det før, men det er nok en af de 
tin~ man aldrig bliver træt af. Jeg 
skriver altid leaeren som det 
sidste, og den markerer ligesom at 
nu sker der noget godt. Jeg kan 
ikke sige mig helt fri for at knibe 
en lille tåre, da det nemlig er 
sidste gang jeg skriver lederen af 
Ravnen mea den indsigt i 
Silmarilion jeg har nu. 14 dage 
efter udgivelsen af dette blad skal 
der vælges ny bestyrelse i 
Silmarilion, det er under denne 
festlige lejlighed jeg trækker mig 
som formand af Silmarilion. 
Must rest now, yes. 

På redaktionen er der sket en del 
siden sidst. Nyeste mand i trioen, 
direkte fra Star Wars universet, 
som dy~igMac' keyboard spiller, 
direkte md på venstre midtbane, 
med klar suverænitet og overbe
visende talent, må jeg præsentere 
Jesper Riis; Ravnens nye lay-out 
trynekunstner. 

Rune L. C. har med sine krogede 
finger, godt med knofedt og 
gåpåmod overbevist mrk.7 guruen 
Rene om at han godt kan tegne. 
Der har på redaktionen hersket en 
del tvivl, om Rune, som bladets 
mest engagerede tegner, overho
vedet kan tegne. Rene K. Larsen 
har hidtil hårdnakket påstået at 
Rune ikke kan tegne, og Rene 
skulle nu nok vide hvad han 

snakker om. Rune leverede 
nærmest i protest forside tegnin
gen, som Rene overraskende 
accepterede. Det skal være godt 
at være til, så døm selv forsiden. 

Lige for tiden glæder alle 
roJlespillere sig vel til FAS-TAV AL 
92, lige med undtagelse af dem 
der ikke har fået det at vide, og 
fraregnet dem der ikke har kl in
gende kapital til at tage med, og så 
naturligvIs dem der ikke glæder 
sig af en eller anden grund (Det 
kan egentl igt godt være at det var 
en dum sætning). 

Ad hele mit hjerte, vil jeg gerne 
byde nye læsere velkommen til 
Ravnens læserskare. Dertil må jeg 
ytre min fulde optimisme med 
henblik på den snarest 
opstartende Silmarilion i Vejle. 
Jeg tror på at der kan komme 
nogle feae arrangementer op ad 
stå, ligeledes med henblik på at 
køre stof fra hele amtet i Ravnen. 
Thi vi kan i sandhed lære af 
hverandre. 

Fra PR. mandens lærebog: 
Det er bedre at have 10 prince i 
lommen, end 2 kugler i panden. 

Bo Jørgensen 
Redakteur 



ARHAMMER 

4"~""" 
Det var en kold og tdget morgen, nattens kampe Id som tung dyne 
over hele landskabet. I det flerne hørtes stadig skud, bragene var meget 
regelmæssige, meget tunge og nærmest behagelige. de var 
alle klar over at denne gang ville det Ikke blive sd let, men det betød ikke 
længere noget (ar dem, '(ørstegangs (ølelser' havde de (det at vide. Kunne 
man vænne sig til at leve med den evige trussel, kunne man vænne sig til 
hver uge at rydde op e(terden sidste s tuekammera t ? ... De gik alle I deres 
egne tanker, Ingen sagde noget men alle talte dog alligevel, deres eget sprog, 
dialekt, deres egen kamp. Kapta/nell (ølte sikkert han var ved at miste 
koncentrat101len hos drengene sd han stemte I med en del a( den velkendte 
hymne (ra værdigheds-prøven .. . "Look to your battlegear alld It will protect 
you" ... alle (aldt Ind I rækken, rettede ryggen og svarede: "We guard It wlth 
our lives" . 

Kapta/nell rdbte med sin velkendte stemme :"Yourarmour Is your 
soul, and x,our soul 's dedicatlonlts armour" .. . Gruppen stemte I med 
stolthed: 'The soul o( a warrlor Is the shield o( humanIty .... . Kapta/nen skreg 
dellnegang med lidt mere alvorlig stemme :"GAAASS !! ". 

Warhammer 40.000 

Gi 
Af Bo Jørgensen . 

De fleste rolle- eller brætspilIere 
har før eller siden stiftet bekendt
skab med det Engelske magasin 
White Dwarf. White Dwarf ud
gives månedligt af Games Work
shop o~ bringer hovedsagligt nye 
regler ul de mange spil Games 
Workshop har udgivet, her kan i 
f1eng nævnes brætpilslegenden 
TALISMAN, The Furyof Dra
cula, Hero Quest, Space Hulk, 
Warhammer 40.000, Blood Bowl, 
Warhammer Fantasy Battle, 
Space Marine og Adeptus Titani
CUS. Fælles for ovennævnte spil er 
at de falder i kategorien "Tabfe 
Top Games", hvilket vil sige at der 
ud over papir og blyant (kendt fra 
rol-Iespillet) også indgår figurer, 
altså mere visuelt spiL Kigger man 
White Dwarf igennem kan det ik
ke undgås at man finder sider 
med nye figurer, samt reglerne til 
disse, en smart måde at sælge 
magasinet på. Table Top spn er 
ufatteligt sjove, og ser man i 
White Dwarf billederne af de for
skellige spil, må man indrømme at 
det også ser utrol igt flot ud. Jeg vil 
prøve at ridse op nvad der er 
udgivet til den nok mest udviklede 
table top game, Warhammer 
40.000. 

I 1987 udgav Games Workshop 
regel bogen Warhammer 40.000-
rogue trader hovedsagligt skrevet 
af Rick Priestly. Hardcover bogen 

på 260 sider gav læseren en 
grundlæggende viden for de helt 
elementære ting, så som bevægel
se på brættet, Skydning, køretøjer 
osv. Bogen indeholdt et meget be
grænset spek-ter af figurer malet 
af Games Work-shops malere, 
som ikke var særligt skrappe på 
udgivelses tidspunktet. 

Kort efter udgivelsen, kom Chaos
udvidelserne Slaves to Darkness 
og The lost and the dammed. Bø
gerne var helt fine da de udkom, 
men er 'out af date' , nu der er la
vet så meget om på den oprinde
lige 40K verden. Desværre er det 
de alt hvad Chaosfreaks har at 
holde sig til. 



I de følgende numre afWhite 
Dwarf, kom med l'ævne mellem
rum nye figurer ti de racer som er 
med i Warhammer (Se Ravnen 
Nr.l). I takt med de nye figurer 
blev de gamle regler (Rogue Tra
der) mere og mere utilstrækkelige, 
spillede man udelukkende efter 
reglerne i Rogue Trader, måtte 
man for tit afbryde spillet, for at 
diskutere reglernes tolkning. Ga
mes Workshop, begyndte gennem 
White Dwarf at publicere en ræk
ke nye regler. Magasinet fortalte 
nu mere tydeligt hvad reglerne 
stod for, og for at udrydde alle de 
tvetydige regler, måtte man købe 
sig fattig i WD. 

I 1989 kom så trumfen, nemlig 
The Warhammer Compendium. 
White Dwarf, havde i månederne 
op til udgivelsen pirret Warham
mer spillere med et nyt generati
ons system (Arm y Lists). Pointene 
fra de første bog, var delvist blevet 
afløst af regler for mere standardi
serede hærenheder. Compendium 
vakte således stor glæde i W40K 
kredse. I Compendiumbogen 
finder man army-lists for Space 
Marines, Termi-nators, Imperial 
Guards, Squats (fremtidens 
dværge) og Eldar Harlequins. 
Udover armylists, kom der ende
ligt orden lige regler for køretøjer 
og lignende. Compendium inde
holder også småregler, og tilskriv
ninger tif gamle regler, afsnit om 
Dread-noughts og dybdegående 
for-tællinger om hvorfor Imperiet 
ser ud som det gør. Compendium 
er absolut nødvendig, hvis man 
vil spille Warhammer 40.000. 

Kort efter udgivelse af Compen
dium, lancerede Games Works
hop, Rick Priesttly og Nigel 
Still man seneste arbejde, nemlig 
"W AMRRR da orkz' , et sjovt 
supplement til orkspillere, bogen 
på 1990 sider beskriver orksam
fundetJhierakiet, orkernes reli
gion, forskelligeklaner og deres 
kendetegn, Ork-runer og nogle fe
de historier i og omkring en ork
lejr. Bogen er ikke nødvendig, 
men lægger en god bund for for
ståelse af orkernes "tankegang" 
og handegrundlag. Bogen inde
holder ikke nogen tekniske regler 
eller tabeller. White Dwarf havde 
op til udgivelsen af denne bog 
præsenteret resultaterne af nogle 
af Games Workshops dygtigste 
figursnittere , hvilket var olevet til 
en større samling orker og mærke
lige maskiner. Mange troede nok 
at "Waaarrr da orkz" ville inde
holde nogle re~ler for de nye mo
deller, men nej . Orkfolkene fik 
først stillet deres re~eltørst da 
Games Workshop I 1991 udgav 
,,'ERE WE GO", skrevet af Bryan 
Ansell, Rick Pristly og Nigel 
Stillman. Hardcover bogen, på 
210 sider, indeholder alle de 
regler White Dwarfhavde ud
givet til orkerne på det tidspunkt + 
en masse nye. Bogen må betegnes 
som absolut nødvendig for 
okrspillere, da den indeholder den 
"Armylist" struktur, som ikke var 
med i compendium, dette skvldes 
at orkerne afviger demenneskelige 
standarder for meget til at der 
kunne lave regler for dem (efter 
samme skabelon). Bogen samler 
regler for Painboyz, Runtherdz, 

Boars & Cyboars, Weirdboyz, Ork 
Mekaniaks, Custom Vehicles, 
TargetTemplates for Ork Ve-

. hicles, Ork Robots ect. I bogen 
finder man også et interessant 
stykke om campaign regler, 
foruden der er givet armylists og 
opdigtede 2000 pts hære til Goff, 
Snal<ebite og Blood Axes. Bogen 
indeholder mange nye regler til de 
forskellige ork redskaber, blandt 
andet er der lanceret et mindre 
kortspil, bagest i bogen. Jeg vil 
ikke Komme nærmere ind på 
dette, men blot konstatere at disse 
eventkort er lige så meget til lort 
som til lagkage. 

Games Workshop havde, med 
'Ere we go, fyret en kæmpe lad
ning krudt ind på spillebrædtene 
rundt om i verdenen, mange 
mente at det var urimeli~t at 
orkerne var blevet for seje , men 
her må jeg indskyde at nok er 
orkerne er meget b iII ige i point og 
ind imellem kan de slå formidable 
ting på store tabeller, til syn:tbol
ske point, men hvis man I sin be
tragtning tager alle de special 
tabeller, som vidner om hvor tit 
orkernes udstyr, ikke bare går i 
stykker, men er til direkte livsfare 
for de andre orker, opvejer plusser 
og minusser hinanden. Man 
kunne nu tro at det var tid til en 
grundig revidering af materialet til 
Eldars, som WD også truede med, 

~~~~~ ..... men der sad åbentbart stadig res-
. j ter i orkkanonen, for som et lyn fra 

en skudfri himmel udkom Ork 
Freeboo-terz, en ISO sider hard
cover bog, med fyldestgørende 
regler for Ork- pirater og lejesolda
ter. Desuden bragte Freebooterz 
udvidelsen de savnede armylists 
for Bad Moonz, Evil Sunz og 
Death Skulis. Hvis man ikke har 
tænkt sig at spille med pirater eller 
lejesoldater, og ikke har brug for 
de nye armylists, er bogen kun lidt 
værd, men vil man udvikle sit eget 
personlige warband , og udnytte 
alle de muligheder regferne giver, 
er Ork Freebooters et 'must'. 

Endelig kom dagen, som de man
ge Space Marines og Eldar fans 
Ilavde set frem til, siden udgivel
sen af compendium, nemlig en 
opgradering af deres hære. Bogen 
Warhammer Compilation, der 



bringer samling på de nye Eldar 
regler (også vist I WD) samt Gene
stealers cult army, en gammel lan
cering i W40K, som endeligt bli
ver rundet af. Genestealerne er 
snuppet lige fra table top spillet 
Space Hune Jeg er på skrivende 
stund ikke dybere inde i regler fra 
compilation. Bøgerne er desværre 
ikke nok; for at komme til at spille, 
skal der først males en større eller 
mindre mængde figurer, derefter 
skal der laves et landskab og nog
le rekvisitter (huse, buske, diger, 
søer, træer) og sidst men absolut 
ikke m indst skal der findes en 
modspiller, der har figurer nok til 
at stille med en hær, på nogen
lunde samme pointantal som dig 
selv. 

Hvad koster det? 
Det er ikke helt billigt at starte et 
table top game op, det kræver 
både mange penge og meget tid. 
Warhammer Rogue Trader koster 
300,- Warhammer Compen-dium 
(softpaper) fås for 200,- Waaarrr 
da orkz kan findes til 240,- 'Ere 
we go står i 400,- Ork Freebooterz 
kan blive din for 300,- og Com
pilation har dansk pris på 200,-. 
Som mal ing kan je~ på aet varme
ste og med personlig erfaring an
befale Citadels farver, de kan kø
bes i de fleste forretninger, hvor 
der sælges Citadel figurer. Citadel 
har udgivet 6 kasser med maling 
(9 bøtter i hver), der findes Basic 
Paintset (med alle grund-faverne), 
derfra har man eksperimenteret 
med forskellige blandin~er, og det 
har indtil nu re-sulteret I Crea-

tures Paintset, Monsters Paintset, 
Ork & Eldar Paintset, for at opnå 
bedre ef-fekter, har Citadel 
udviklet en blækfarve, som er helt 
uund-værlig hvis man vil opnå 
flotte resultater, CitaIdel har 
udgivet INKsættet, og som sidste 
nye skrig Metallicink settet. 
Malingen er på vandbasis og 
koster (pr. pakke med 9) ca. 120 
kr. stykket. Her er kun det første 
set 100% vigtigt, men de andre er 
en klar hjælp. Figurerne fås som 
regI i lokale boghandler og kan 
ellers bestilles hos Fantask, 
Hobbyhouse eller comix, som alle 
sælger på postordre efter katalo
ger. Games Workshop, har ud
givet plastikset med Space ma-

rines, Orkz, Imperial Guards. 
Plastik figurerne er rimeligt billige 
ca. 6-7 kr. pr stk. men de er også 
ufatteligt kedeli~e i længden. Den 
bedste (læs: billigste men accep
table) hær opnås ved at blande tin 
og plastik figurer (ikkesandt FOD 
(se ravnen 2». Plastik figurer lig
ger i pakker a 30-36 stk. og er som 
regI støbt i 2-3 varianter, de giver 
en hurtig og billig måde at komme 
i gang på. Tin figurerne ligger i 
pakker af 2-4 stk. og koster 
mellem 12 og 40,- kroner pr stk. 
(60 - 80 kr. pakken). Tin figurer er 
meget mere detaljeret end palstic 

figurer, og egner sig bedst til at 
være ledere eller på anden måde 
særlige personligheder. Tinfigu
rerne er lavet efter nogle af de 
regler, som er lanceret og bærer 
forskellige våben i forskellige stil
linger, modsat palstikfigurerne, 
som ser meget ens ud. Pensler fås 
i 9 forskellige størrelser, og koster 
ca. 30 kr. (regn med at bruge 2). 
Hæreenhederne størrelse er lidt 
svær at give noget generelt praj 
om, for når der spilles warham
mer, er det som regel på et, i for
vejen, bestemt antal point, og så 
gælder det om at fylde folk og ud
styr i hæren til pointene passer. 
Harlequins er den hær, nvor mo
dellerne koster flest point, for at 
stille 1500 pts kan de nøjes med 
ca. 13 figurer + udstyr, hvorimod 

. orker eller Imperial Guards skal 
bruge op mod 50 +/- hvormeget 
udstyr de skal slæbe på. Den alt 
afgørende faktor i table top spillet 
er tiden, for en begynder tager det 
ca. 1,5 -2 timer at male l figur, 
men efterhånden lærer man at 
male flere ad gangen, og tager 
således kun l time pr. stk. Figu
rerne bliver naturligvis flottere og 
flottere for hver gang. Settin~ er 
ikke til at sætte penge eller tid på, 
har man en gammer togbane, Kan 
træer og buske bruges, hvis ikke 
man har et eller andet der kan 
bruges, må man tænke lidt 
kreativt eller punge ud. Umiddel
bart lyder det dyrt, og derfor er det 
bestemt et fif, at gå flere mand 
sammen for at lave en W40K hær. 
En god hobby koster ikke mange 
penge, pr. definition, for hvis man 
nyder at både spille og male, er 

Warhammer lige sagen, men man 
skal være klar over at man ikke 
kommer sovende til en flot hær. 
Men når først granaterne flyver i 
luften og de store kampmaskiner 
kører fra på brættet, er det det 
hele værd. 



"KALDER JORDEN ... " 
B. Vince Heuschkel for Turnerings udvalget. 

Vi var jo alle meget entusiastiske til at 
begynde med, sådan lige efter gene
ralTorsamlingen i efteråret. Skulle det 
at arrangere en turnering nu være så 
svært? Det var vel bare et spørgsmål 
om at udarbejde en ordentlig slag
plan og så kaste sig ud i det, og så 
tage problemerne som de nu op
st(~:L. 

Kalder jorden. Der sidder et sted i 
Fredericia fire individer, som tilsam
men nok skulle kunne håndtere et 
stykke turnering. Desværre sidder de 
ikke samme sted. Det er ganske let at 
lave slagplaner og få flotte visoner; 
noget ganske andet at brutalt sagt få 
tampet folk sam-men til at loppe sig 
ud i det kreative (SpøIg bare redaktø
ren af dette blad, hvormeget stof 
HAR HAN modtaget fra de folk 
som nok skulle skrive). 

Vi -det vil sige Tonni Mogensen, 
Merete Jankowski, Alvin Gellert OS 
undertegnede, holdt straks en brain
storm, hvor vi skulle komme fram 
med alle de goode ideer. Dem var der 
sådan set ganske mange af, og det 
møde står som absolut pro-duktivt. 
Derpå silede initiativerne ligesom 
væk i decemberregnen, og nu som jeg 
skriver dette en sludvejrsdag i marts, 
er de ikke rigtigt kommet tilbage. 

Men noget har vi da fået skruet sam
men: Vi ønsker at afholde vores tur
nering omkring vinter/for-år 1993 - så 

vi har god tid til at planlægge, der ser 
ud til at der bliver brug for det. Vi 
satser på mellem 4(} l 00 deltagere og 
når datoen er fastJagt er vores marke
tingspian det også (vi satser mest på 
lokare klubblade, såsom Ravnen, 
TRoA og andre, derudover SAGA, 
hvis det altså stadig eksisterer til den 
tid.) Vi vil begå en nyskabelse, - i alt 
fald en modernisering -af madser
vice, idet vi regener med at kontakte 
Dagrofa NS, et stort engrosfirma, 
som har priser der er særdeles lavere 
end det normale, til at levere slik og 
deslige. Dette indebære dog, at 
Silmarilion skal inddmeldes som 
storkunde, så det vil bl ive taget op på 
en senere generalforsamling (sand
synligviS efteråret 1992. Samtidig 
regner vi med at få en fræk aftale med 
med en bager i nærheden, til at levere 
7-800 rundstykker med smør om 
morgenen. Det skulle afløse de 
sjasKede pizzaer og platter man ellers 
ofter bl iver præsenteret for ved 
sådanne arrangementer. Vi regner 
senere mad at få gode kontakter til 
fredericia kommune (hvordan er en 
forretningshemmelighed, man det 
har noget at gørre med et udvalgs
medlems forælder, som arbejder der). 
Desuden overvejer vi at tilmelde tur
neringen vue, som jo i januar 1992 
havde at kursus for turneringsledere, 
ved bl.a. Paul Hartvigsson -hvis den 
lille julel~ ellers lykkeds, skulle det 
være muligt, at hente lidt ekstra kom
munestøtte. Hvad angår selve 

begivenhederne, så har vi forlængst 
sat os på de spil, vi vil have -dvs. alle 
vi tror vi kan skaffe mastere til-~ 
hvis nogen har modtaget opfordring 
til at skrive scenarier (I ved selv 
hvem), så må de meget gerne snart 
gøre deres kontaktperson i udvalget 
rykkel iS ved at levere et brugbart 
scenane. Dags dato -marts 1992-
har udvalget modtaget l (eet)! 
scenarie, som endda har været brugt 
tidligere, til Abent Hus dagen i 1991. 
Et ganske udmærket Star Wars 
scenarie, men nyskabelser er nu bed
re ikke? Desuden bliver det en meget 
lille turnering hvis der kun skal køre 
dette ene scenarie. Slagplansmæssigt 
vil vi ikke fastJ~ datoen endeligt 
for turneringen, ej heller tage kontakt 
til nogen eksterne intressanter, såsom 
kommune, bager eller engroskæde, 
før vi har scenarier nok til at stable 
turneringen på benene; det er en er
faring fra mange andre klubbers tur
neringer, at det er her det ofte bræn
der p<'i; Niels Otto skulle have skrevet 
et scenarie, men han glemte det, så 
nu spiller vi Sorte Per med Klaus 
Jørgen istedet. Dette giver desværre 
bare et dår! igt rygte udadtil ... 

Yd generalforsamlingen forår 1992 vi 
undertegnede aflægge en (sandsyn
ligvid kort) beretning om turnings
uavalgets aktiviteret; her er kun at 
tilføje, at hvis vi modtager scenarier 
og der sker et mirakel på vores møde 
inden da, så kan jeg måske strække 
min tale til at vare mere end tyve 
sekunder. . 

Blood Bowl 
Turnering 

Silmarilion forsøgte sidste år at 
indkalde til lokal Blood Bowl tur
nering, men med svigtende held. 
Folk Kunne ikke nå at male figu
rerne på den varsel der blev givet, 
det beklager vi. Tiden er nu mo
den til at slå endnu et slag for vol
den på spillebrættet, for Silma
rilion inviterer endnu engang til 
B100d Bowl turnering. Dennegang 
er hele Vejle Amt inviteret og tur
neringen starter ikke før der er nok 
tilmeldte. Tag dig derfor tid til at 
male dit hold. 

Sådan Gør Du 
Hvis du ved at du kan have et 
hold klar, i løbet af de næste 3 
mdr. kan du roligt regne med at 
have en plads, da vi først i næste 
nummer bringer den endelige 
tilmeldingsdato. Planen er at der 
alt afhængig af tilmeldingstal, 
laves 2 geografiske spilleområder, 
Syd (Kolding + omegn) og Nord 
(Fredericia + omegn og Vejle + 
ornesn). Hvis der skulle være 
speCielle ønsker om at deltage i en 
et andet geografisk område kan 
det sagtens tilgodeses. Toppla
cerinserne fra de 2 områder mø
der hmanden for at finde en sand 
amtsmester i Blood Bowl. Yderli
gere regler vil blive bragt sammen 
med datoen i næste nummer. 



f!A~A~ 
Et foreløbigt og kun indtilvidere navn' 

Fra VejleFrontens side synes vi, at 
Ravnen (TM) mangler en brev
kasse - og da man opdagede at 
der eksisterede små breve med 
små spørgsmål og mellemsmå læ
serbreve, så måtte man simpelt
hen gøre noget ved det. Nå, til 
sagen. Vi, en gruppe på 9 garvede 
eventyrere fra mange forSKellige 
universer, vil svare på spørgsmål 
om ALT mellem himmel og jord 
(helst noget der har, med spil at 
gøre). 

Da vi ikke har fundet et navn 
endnu; vil vi starte med at køre 
en konkurrence: Find på et fedt 
navn Madsen, så ka' du score 
kassen (lam joke). Det bedste 
svar vil blive honoreret med evig 
hæder, et guldur, et eiffeltårn og 
en jordomrejse (hvis ellers vores 
budget kan dække det). 

Hvor har vi det altsd hyggeligt! 

Der var engang en formand, som 
udtalte :"VI skal alle sammen spille 
nede I klubben. Kan I huske, da der 
altid var mange mennesker? hvor 
var det all~ hyggeligt" Til hvilken 
undertegnede kneb sine salte tdre, 
for det betød at hun mdtte tillægge 
sig privatslave til for at fd slæbt alle 
sine bøger og mapper med sig 
demedhver mandag. Pd trods af 
diverse argumnter for og Imod, sd 

md man jo Indrømme at omend 
forbandet upraktisk, sd er det 
virkeligt rart at komme pd Egum
vejens Skole nu om dage; I alt fald 
mandag, tirsdag og onsda~ kører 
der etablerede hold og der er altid 
nogen'. Hvilket ganske givet md 
have haft effekt pd klubbens ellers 
dalende medlemstal; lalt fald to af 
tIrsdagsfol kene er nogen der 'bare 
ville se hvad der skete'. De blev 
straks shanghalet og kører nu selv 
private hold hjemme I Erritsø (Først 
SIlmarilIon Vejle, bliver der ogsd en 
SIlmarilIon Erritsø?). 
Det er rart at se, at de nye fol k bli
ver pænt modtaget (bare spørg 
Lund og Marete hvor højt de elsker 
hlnancfen) - for, helt ærligt da jeg, 
vinteren 1991, meldte mig Ind I SII
marIlIon, varder Ikke mange pæne 
ord med pd vejen til nye spillere 
(og slet Ikke kvindelige sddanne!) 
Man lod nærmest som de Ikke ek
sisterede. Denne tendens er nu hel
digvis ved at vende. 
Der er faldet mange negative ord 
om klubben, dens organItatIon, 
dens medlemmer kollektivt og In
dividuelt, bestyrelsen og anare 
slige emner. Det er nu 'hyggeligt' 
forengangs skyld at kunne komme 
med lidt ros til os alle sammen: VI 
er mdske Ikke mange som vi har 
været, men har vi det al lsd ikke 
bare hyggeligt? 

B. Vlnce Heuschkel,Hyggeboss 
mandag & onsdag lokale 9 

Kort efter udgivelsen af Ravnen l, 
modtog redaktionen, noget over
raskenae nedenstående brev. På 
redaktionens og egne vegne, 
takker jeg Kristians List for hans 
lille historie. I aner ikke hvor 
me~et det varmer, at få så god 
kritik på sit første nummer. 
(mellem os: Jeg kan forøvrigt godt 
lide din skrive stil, så slå på tråden 
hvis du kan lide at skrive rolle
spilsrelateret stoO. 

VI gengiver her Kristians brev I 
fuld længde ... 

Den gamle hdrdhuede eventyrer, 
bandede over den stadigt silende 
regn. Han slentrede Igennem den 
mudrede og pestbefængte gade. 
Totaltgennemblødt var han. Men 
hvad der optog ham mere var den 
gigantiske skat, han var gdtgllp af. 
For blot nogle fd dage siden, have 

han stdet ansigt til ansigt med en 
kiste sølvmønter. Aldrig havde han 
set sd stor en ska t ! Men før han fik 
set sig om, var den blevet neglet af 
en gemen tyveknægt. Slukøret 
fortsatte han af gaden. Forbi 
rebslageren og smeden, hen til den 
lille varme kro. Her var alle I godt 
humør, og folk drak og sang. Men 
ak, vor eventyrer fandt ingen trøst i 
det fortyndede øl, sd han vandrede 
videre mod den lille støvede 
boghandel. Indehaveren ver en 
underlig fedtet dværg. Han vidste 
præsis hvad den dryppende stakkel 
trængte til. Det nyeste numer af 
RA VNEN ... En absolut kanon
succes fra Silmarilion. Et blad be
tegnet som et must for alle rolle
spils-freaks! 

Keep going Si/marilion ! 
Kristian 

Det var så det. Flere henvendelser 
var der ikke, og i den forbindelse 
vil vi lige gøre opmærksom på, at 
en brevkasse kun kan overleve 
hvis den får post (efter Darwins 
princip (dø og lad dø». 

Så her er en stående opfordring til 
alle vore kære læsere om at 
spidse pennen, lade terningerne 
rulle og send os dine vers på 
pergament eller et papyrus, på et 
skjold (helst +3), på din Star 
Destroyer (hej Bo) eller lignende. 

Skriv til Brevkassen 
"udennavn" (endnu) 

Vesterbrogade 65 3. mf 
7100 Vejle 

eller drop det i klubben 
i Fredericia. 



CYPER SPACE 
af Peter Lind Nielsen 

En artikel om cyperspacegenren ved en slags kult-opfattelse, hvor 
og anmeldelse af"Cyper Space" unge i USA allerede har taget 
fra lron Crown ine. forskud på "glæderne". De kalder 

sig selv for Cyperpunkere, og hvis 
man var så heldig at se Transit på 
DR i efteråret, kunne man i en af 
udsendelserne træffe nogle af disse 
nye punkere. Ordet Cyperpunker 
kommer af ordet "Cypernetik" , 
som betyder styring af komplekse 
systemer, og ordet "punk", som 
betyder anarkistisk oprør. De 
førende inden for denne nye 
punkerbevægelse er computer 
hackere, og disse hackere opfatter 
sig selv som oprørere og anarkister 
med sloganet "Informations wants 
to be free" . De lytter til computer 
musik, som KraftWerk og andet 
"maskin musik". 

G ErtRErt 
Cyperspace genren er et forholds
vis nyt fænomenlbegreb, og 
desværre også vankelig at forklare. 
Der er tale om en science fiction 
genre, men en near-future science 
fiction. Science Fiction film, som 
Dune, Star Trek og Star Wars 
foregår i Far Far Future, hvor 
mennesket nu kan rejse mellem 
solsystemerne, galakserne og 
træffe andre væsener. Den anden 
kategori er repræsenteret ved bl.a. 
Alien, som foregår i fremtid hvor 
mennesket kan rejse mellem 
planeterne og andre solsystem, 
men hvor man ikke har mødt 
andre - på nær den søde Alien !I . 
Den sidste kategori, nemlig near
future genren foregår i det 21 . 
århundrede. omkring 2040-2050. 
En genre hvor filmen "Blade 
Runner" er den absolutte kultfilm, 
og hvor sidste skud på stammen er 
"Total Recall". Forfattere som 
William Gibson, John Brunner og 
Philip K. Dick (forfatter til Blade 
Runner) er guruerne. Willian 
Gibsons "Neuromancer" er 
BOGEN, og den skal læses, hvis 
man vil spine i denne genre. 
Denne genre er også kendetegnet 

Selve denne cyperspace genre er 
ikke som mange af de andre 
science fiction genre fyldt med 
forkromede rumskibe og fredelige 
sameksistens blandt menneskene 
hvor amerikanere, japanere og 
russere arbejder sammen, og blib
bå t -og-gud -hvor -går -det-godt. 
Cyperspace genre er BESKIDT og 
absolut ikke en verden man kan 
ønske sig, men desværre er den 
ikke helt urealistisk, som udvik
lingen ser ud i dag. Dette forhold 
gør bare genren endnu mere 
spændende. Jorden er fyldt med 
store, beskidte byer, hvor syre
regnen siler ned, hvor store selvly-

sende reklame-tv-skærme lyser 
gadebilledet op og natur er noget 
man ser på gamle film 11V. 
Samfundet er et forbrugersam
fund, udbud/efterspørgsel og 
STOR-kapitalisme regerer. Jorden 
bliver styret af store firmaer, og 
demokrati eksistere ikke. Store 
firmaer, især japanske, har patent 
på de fleste livsformer, og menne
sket har ikke brug for transplanta
tioner fra andre mennesker, næh 
nu kan man lave dele som hjerter, 

ben, øjne, ører m.v. som overgår 
menneskets egne. Krigerne ligner 
Arnold Schwarzenegger fra filmen 
Terminator, med metal-arme, eller 
barberblade istedet for negle. Folk 
har plug- ins i hjernen, så den kan 
tilsluttes direkte til en computer. 
Reaktions tiden er sat betydeligt i 
vejret ved hjælp af nervekirugi og 

stoffer. Langt de fleste i denne 
verden er afhængige af stoffer (for 
at de kan holde smerten og virke
ligheden ud). 

Storbyerne (kaldet "sprawls") er 
store kvalmende sammenklump
ninger af højhuse, og slummen er 
udo redt; folk lever pa gaderne i 
kloakerne, ja overalt. Kun de få 
rige bor langt væk fra den frastø
dende by-midte. Transportmid
lerne er biler, subtrains, flyvere, 

allesammen meget mere avanceret 
en dem vi kender i dag. Rummet 
omkring jorden er fyldt med 
satelitter og rumstationer, og 
mennesket har foretaget de første 
interplanetariske rejser til bia. 
Jupiter og Neptun, men længere er 
vi ikke nået. Ja dette lyder nok 
forvirrende -det er det også!!, men 



se filmen Blade Runner, så har 
man et godt gadebillede af denne 
cyper-verden. 

itOLLESPI LLET 
Rollespil der foregår i denne 
verden er der efterhånden også et 
par stykker af. ShadowRun og 
Dark Conspiracy hvor der også cr 
magi med, derudover er der Cyper 
Punk 2020 fra G DW og GU RPS 
Cyperpunk Sourcebook og til sidst 
men ikke mindst Cyper Space fra 
LC.E. 
Spillet Cyper Space er kompatiblet 
med "Space Master" og faktisk en 
miniudgave af en del af Space 
Master, som fx. Middle-Earth er i 
forhold til Rolemaster. Spillct 
foregår med % rul, så 2 d lOskai 
man altså have. Hver karakter har 
Il stats, som ligner dem i Role
master og Space Master. 

Proffvsionvrnv 
Sleazer: Som forstår at omgås 
magtfulde folk. Altså har indsi~t 
med adm inistration og samtidigt 
snakketøjet i orden. 

Sneaker: Ved alt om kriminalitet 
og sikkerhedssystemer (altså en 
slags tyv). 

Killer: Kriger! 

Net Junkie: En moderne udgave 
af en hacker, som tilbringer det 
meste af tiden inde i computere 
(hjernern er tilsluttet direkte til 
computeren) - a.la Virtual Reality. 

Jockey: En slags praktisk gris, kan 
f.eks være pilot, tekniker, doktor
mand - alt efter hvilke færdigheder 
man vælger. 

Tech Rat: En lidt mere moderne 
teknisk gris. Fx. EDB forsker/ 
programmør, system designer. 

Endvidere er en del af spillet, 
hvilke sociale klasser man tilhører, 
envidere slås der for forskellige 
særlige evner fx. kan man få 
plusser på sine stats eller man kan 
lide af en fobi af en slags. Kamp er 
detaljeret,med bl.a. critical tabel
ler, diverse plusser o~ minusser 
m.v. Kampen er dog Ikkesp 
detaljeret, som fx. Space Master. 

Reglerne er godt bygget op, og fx. 
karakter- generering er delt op i 
trin, med masser af eksempler. Da 
bogen er en soft-cover udgave, er 

f 
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det nok bedst at kopiere tabel
lerne, i hvert fald alle kamptabel
lerne, da man både skåner bogen 
og man er fri for at bladre frem og 
tilbage hele tiden. 

Man kan få diverse source-books 
og hjælpemidler, plus selvfølgelig 
adventures til cyper-space, men 
det er faktisk ikke så svært at lave 
adventures selv, man kan fx. tage 
en kriminalroman man lige har 
læst og "tænke" den ud i fremti
den, krydre den lidt med computer 
teknologi, og vupti så har man et 
adventure, man kan også lave 
forskellige gangster film om til 
Cyper -Space-Gangste-Adventures, 
da bander, organisationer og store 
multinationare firmaer og deres 
magt spiller et vigtigt element i 
Cyper Space. Man kunne også 
sende spillerne til EF:s indre 
marked hvor Danmark omsider er 
blevet lavet om til Daisy- Land; et 
Tivoli i KÆMPE format og hvor 
Berlin er Europas største og mest 
kvalmende by. Man kan lave 
eventyr der der foregår på månen 
eller i en rum koloni (som i Total 
Recall); mulighederne er mange ... 

Inden man spiller bør man, som 
sagt overfor, have set Blade 
Runner, spillerne og spillelederen 
kunne fx. se den sammen. William 
Gibsons bøger er god inspiration 
fx. Neuromancer, Burning Crome, 
Count Zero og Mona Lisa Over
drive. Husk der er ikke den oplys
ning en hacker ikke kan få fat i, og 
viden er magt, mere viden er mere 
magt, meget mere Yiden er meget 
mere magt .. .. 

KICK·OFF 2 C:.,..., p~ .. i .. i.,1I"1I 
af Henrik"Onde x-champ"Skov Jensen 

Den store dag nærmede sig, det 
var snart den 4 december, og alle 
kickoff fanatikere , tog deres beds
te joystick op ad skattekisten, og 
pudsede forSigtigt håndtaget. Yep, 
det var tid til et nyt slag i denne 
berømte sportsgren. Denne turne
ring, samt julescenariet skulle 
bringe folk ind fra nær og fjern . 
Der kom da også et par enkelte 
nye ansigter, men et lidt skuffende 
fremmøde , tør jeg godt sige, uden 
at have talt med Bo. 

Jeg kan roligt fortælle , at vinderen , 
fortjent blev Jeppe Elkrog, også 
kendt som manden med penge
kassen. Han slog i finalen Ken
neth (10-3). Desvære kom ønske
finalen aldrig til at foregå. Den 
blev nemlig spillet i 1/4-finalen 
(mellem Jeppe og undertegnede). 

Mellem aktive spillere også kendt 
som: Clash af the TITANS! Med 
den meget berygtede dommer 
F.Willis(Den lede ork). Og alle 
som kender denne slemme mand, 
ved også at han ikke tolererer fri
spark. Jeg fandt også ud af dette, 
men 2 fr ispark for sent. Farvel til 
nummer 9. Ja , og det var så den 
kamp. Resultat 3-2. 



Play test af Hans Petersen, Silmarillion Vejle 
Og det skete i de dage i januar mel ). Den givne beskrivelse er en 
måned 1992, at der udgik befaling kopi af PHB'ens spell definition -
fra kejseren i TSR (Tactical Stu- uden nogen form for tilføjelser. 
dies Rules), at alle wizards, små 
som store, skulle bevæbne sig 
med spellcards. 

Her var endeli~ det, jeg havde gå
et og set frem til i årevis - et hjæl
pemiddel til at få en hurtig over
sigt over sine speJls som magic
user i AD&D. 

Min begejstring for dette vidunder 
lod sig ikke formindske af at pri
sen for produktet var en smule 
pebret (210 kr). 

~lve kort.et.: 
På venstre side er kortet bygget op 
på samme måde som i PHB'en 
(Players Handbook) mht.level, 
ran~e, duration, area of effect og 
savmg throw. PÅ højre side er der 
nogle små illustrationer - en staff, 
der viser levelof speJl (for de tung
nemme, hehe) og nogle små cirk
ler med tegninger giver associatio
ner til, hvilke spheres spell'en 
opererer med. 

På bagsiden er der en beskrivelse 
af, hvordan formularen forventes 
at virke (hvordan den vil fungere i 
virkeligheden er der jo ikke nogen 
at spillerne der ved på forhånd, -
the Dungeon Masters reign supre-

Så skal der playtestes : Jeg bevæb
nede mig med mine terninger, 
blyant, papir, cola i store mæng
der og andre nødvendige remedier 
der skal til for at overleve en hel 
nats grusomheder i RavenLoft. 

Og så begyndte problemerne. Jeg 
spiller en MU på level 12, med et 
pænt uddrag af PHB'ens spelIs. 
Disse skulle nu sorteres fra i speJl
eard bunken. (Der er over 400 
kort og jeg har ca.35 spelIs). Hvis 
man ikke har sorteret kortene før 
man går hjemmefra, tager det en 
vis tid (ca. 1/2 time) at finde de 
rigtige kort frem. Så man husker at 
gøre dette en anden gang. 

Nu har vi vores Sp'elIs, så nu kan 
vi gå i gang. Jeg VII memorisere 3 
firebalTs, S3 .. . men hov - jeg har 
kun en kopi af hvert kort, så de 
kan ikke erstatte papir og blyant 
til en spellIiste. 

Efter playtesting var jeg en smule 
desillusioneret, fordi de var lidt 
rodede at spille med, men med en 
smule rutine kan de hurtigt blive 
et "must" i en wizards samling af 
hjælpem id ler. 

Vurc:1~rin8 
På positivsiden må jeg sige, at jeg 
ALDRIG nogensinde har haft så 
hurtig adgang til mine spelIs. Kor
tet har en kendt opbygning, og er 
nemt at bruge. Inkluderet er alle 
spelIs fra Players Handbook og 
Tome of Magic. Man skal heller 
ikke overse effekten af at sprede 
kortene ud i en vifte, gå hen til en 
NPC (DM 'en) underen kamp
situation og bede ham om at træk
ke et kort (min DM freakede) 

Blandt minusserne er at man kun 
kan anvende kortene som spell
book - ikke som oversigt af memo
riserede spelIs (medmindre man 
kun skal bruge l af hver spell). 
Kortene giver ingen yderligere be
skrivelse af spelrs, så alle informa
tioner (om spelIs fra PHB'en) kan 
findes i samme. 

&ilmatilion karakter: 
Udførsel: 08 
Kortene kunne godt have været 
bedre illustreret, evt. med tegnin
ger i stedet for de sketch es, der er 
på forsiden. 

Vare kvalitet: 010 
Kortene kommer i et boxset, det er 
meget robust (ded har overlevet 
mig indtil videre). Kortene er mig 
en smule skrøbelige. 

Prislkval itet: 08 
SpellCards giver spillere anled
mng til at fyre flere penge af på 
AD&D materialer. 

Øvrige kommentarer: . 
Med en smule rafinesse og lidt 
tilpasning kan man sikkert finde 
mange sjove ting at anvende sine 
spellcards til. (F.eks en duel med 
blind-spellcasting mv.). • 



Er desværre tom for tiden; MEN 
er du Interesseret I at bytte din 
lille hund væk for en Players 
Handbook, eller sælge et næsten 
Ikke brugt magisk skjold fordi 
farven bare var forkert. 
Så skriv til skatkisten. Det ku' Jo 
være. 

HENNING 
KA' LI' 
SPÆNDING 
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antyder) tage sig i agt, men først 
om ca.lSlevels med sty~-gere og 
styggere monstere. Som I et hvert 
rolfe-spil, er der magi. I den ene 
side er der 5 tegn, som indikerer 
styrke, du blivere stærkere jo mere 
Mana du har (Smart, hva'?). 
Problemet er at disse tegn ikke er 
skrevet på Com mon. Så alle små 
snyde-pelse med en pirat-kopi, 
ikke kan bruge denne afdeling, så 
lad dette være endnu en lære 
streg ... 

Selve spillet 
Det er din opgave, at befri verden 
for den ONDE (Yeahl) Lord 
Chaos. Ere we go! Før vi kan stå 
ansigt til ansigt med skurken, så 
skal aer løses nogle gåder. Disse 
gåder er rimel ige svære. Ex. er der 
et sted, hvor man skal smide alle 
ting, får man kan komme videre, 
og hvem har lyst til det? Andre 
steder skal man gå på en bestemt 
møde, før døren åbner. Efterhån
den som man kommer længere i 
spillet, bliver man selvfølgelig 
bedre, så man er altid parat til at 
dræbe, for en skål Magiske ting. 
Når du så er kommet til LIS, så 
skal du dræbe LC. Men en person 
som smider flere fireballs, end der 
er fremmedarbejdere i Ishøj, er 
ikke til at spøge med. Men sørg for 
at Hr. LC kommer i en GRIB
ENDE situation (så har jeg ikke 

sagt for meget!), så er han til at 
tale med. 

Fede effekter 
2 ting gør dette spil realistisk. Den 
ene er, at uden mad og drikke 
dutter helten ikke. Gat It? Nå, 
men du skal altså selv sørge for at 
dine PC'er ikke simulerer Eti
opere! Den anden ting er Lyden. 
Har du nogensinde hørt en fire
ball, af styrke SLEM blive smidt i 
hovedt på en uheldig drage? Eller 
en rustning, som klirer i det fjerne , 
uden du kan se hvem hel. ... det 
er? Kort sagt slå lyden fra, hvis du 
har sarte nerver og er alene 
hjeml1]e. 

Vurdering 
Grafik ................................ .. ... 7S% 
Lyd ................................ ......... 70% 
Atmosfære ........... .. ............... 100% 
Sværhedsgrad ....................... Slem 

Til alle som er intereseret, kan jeg 
oplyse, at 2'eren er kommet, og 
har en så p'assende titel som: 
Chaos stnkes back! 

Næste gang, kigger vi på et spil , . 
som bør få ALLE fans af Empires 
in Arms op på mærkerne, nemlig: • 
Ghengi's KIlan. 



I-I~~IC! 
GENERAL 

FORSAMLINGEN 
Onsdag d. 29 APRIL 

PÅ DAGSORDENEN ER BL.A. 

Valg af ny bestyrelses 
satnntensætning 

Diskussion af 
SILMARILION VEJLE, 

mest med henblik på at køre fælles stof l RAVNEN fremover. 

Udvalgene vil sige et par 
bevægende ord ont deres 

aktiviteter 
og 

den nuværende bestyrelse vil 
takke pænt af. 

Desuden vil der på generalforsamlingen være mulighed for at betale kontingent. (bemærk at 
man ikke har stemmeret hvis· man er mere end 2 (to) kvartaler bagud med sin kontingent). 
Deter muligt at indmelde sig på GF'en og skulle du være I tvivl om dit kontingenter 6etalt 

kan Kasserer Jeppe Elkrog kontaktes på tlf 75 929603. 

SILMARILION 
Fredericia Rolle- og brætspil Forening 
- er Fredericias lokale ro II e- og brætspil forening. Foreningen udgiver 
RAVNEN, som formidler Rolfe- og Brætspil stof til alle interesserede. 

Bladet er indbefattet i medlemmernes kontmgent, og udgives i et begræn
set oplag, afhængigt af antallet af B- Medlemmer. I udvælgelse af stof er 
der lagt hovedvægt på at gøre bladet så alsidigt som muligt, hovedsagligt 
lokalt (Vejle Amt). For at kunne lave et blad, som lever op til forventnin-

gerne og kravene hos landets Rolle- og Brætspillere, kunne RAVNEN 
godt bruge mere stof at vælge imellem. Derfor ser vi gerne at alle der har 

rolle- eller brætspil relateret stof, som kunne være enten sjovt, nyttigt 
eller informerende, om at sende det til os. Vi har desværre ikke midler 

(endnu) til at honorere artikler, udover at skribenten naturligvis vil få det 
pågældende nummer tilsendt. Kan du tegne, er RAVNEN ligeledes ivrig 

for at se dine tegninger. I bladets produktion deltager p.t. 3 tegnere. 
Honorering af tegninger afhænger helt af dine evner, men kontakt os. 

Kunne du tænke aig at abonere på RAVNEN, eller rettere blive B-med-
lem i SILMARILION, skal du blot indbetale kr. 100,- på foreningens giro 

(se første side). Du vil derefter modtage de følgende 4 numre af RA V
NEN. B-medlemsskab giver foruden abonnement på bladet, ret til at 
deltage i klubbens arrangementer til A-medlems pris. B-medlem kan 
betegnes som passivt-støtte medlem. A-medlemsskab opnås ved at 

indbetale 80 kr. på foreningens giro. Beløbet dækker indmeldelse (20) og 
et kvartal frem. A-medlemsskab giver samme rettigheder, som B-med
lemskabet samt ret til at benytte foreningens lokaler, på Egumvejens 
skole, stemmeret ved general- forsamlingerne og ret til at hjemlåne 

foreningens brætspil og Warhammer Setting. 

Du kan kontakte SILMARILION pr. telefon 
Public Relations/co. Thomas Sørensen 7592 84 76 

Materiale til RAVNEN el. SILMARILION 
bedes sendt til 

Indre Ringvej 193 2. th 
7000 Fredericia 

Materiale til brevkassen bede sendt til 
Vesterbrogade65 3. mf • 

7100 Vejle 
mærk kuverten "RAVNEN" eller "SILMARILION". 



))I~N ))llAm~Um~ ))AIUSPIIUm 
af Kim og Hans B. Petersen. 

En sen aftenstund sad 3 dungeon- Faranth rystede sine glinsende 
mastere og diskuterede AD&D's røde vinger, og kiggede ud af hul-
forskellige mere eller mindre ob- let i toppen afhufen, hun strakte 
skure regler, deres forskelli~e im- si~ og nød den varme,:,de ~fter-
plikationer på vore respektive mld-~ags-s?1 - snart ville ~Iden 
campaigns, da en af dem pI udse- være mde til at tage ned ul lands-
lig fremKom med følgende oplæg: byen og modtage aenne måneds 

Forestil jer en kriger der har spe
cialiseret sig i darts, han er level 
14, har et sæt Gauntlets of agre 
Power og en Dexterity på 18. 
Hvor mange dart's kan han kaste 
pr. runde? Darts har en Rate af 
Fire på 6 pr. runde, og specialise
ringen giver ham 3 angreb pr. run
de - ialt 18 dart's - 18 !I!! 

Hans Strength og Dexterity bo
nusser giver ham er ThACO på 1 
og en Damage bonus på +6. Det 
ville kunne give et damagepoten
tiale på: 18*(1d4+7) = fra et mini
mum på 144 til et maximum på 
198. 

De to andre DM's sad forbløffede, 
og fik tilsidst fremstammet at det 
ikke kunne passe - det ville for
skyde spillets balance fuldstæn
digt. Vi gik straks i gang med at 
gennemtrevle vore Dungeon 
Master Guides samt Players 
Handbook's, for at finde et sted 
der modsagde dette potentiale. 

offer, hun håbede at jomfru'en 
ville være lige så saftig og velsma
gende som den sidste måneds, nå 
Iwa' - hun kunne altid vise sit mis
hag ved at futte en eller to af går
dene ned, så ville de helt sikkert 
kun ofre de bedste af de unge pi
ger, måske skulle hun brænde et 
par huse af uanset hvad - det var 
lang tid siden hun havde sat 
landsbyboerne på plads. Hun so
lede sig i det herd, det havde væ
ret at finde lige netop denne 
landsby, bestående af ignorante, 
overtroiske folk. Menneskene 
havde ellers været besværlige i de 
sidste mange sekler, for mange af 
dem satte sig op mod hendes ret
mæssige magt. For mange af dem 
havde kræfter som selv hun måtte 
tage sig i agt for. Faranth blev af
brudt i sin tankerække ved en 
pludselig lyd i det ydre kammer
hvem vovede ... En høj muskuløs 
mand trådte ind i rummet, han 
var iført en kort læderrustning og 
havde nogle bælter over skul
drene med dart's - Faranth rejste 
sig fra sin skattehob og kiggede 
lige på manden . "Hvem er du, 
som vover at træde ind i mit hjem 

- du er tyv, at dømme ud fra din 
udrustning." - sagde hun i et sagte 
hvislede toneleje. "Mit navn er 
Vathri , og jeg er kommet for atgi
ve dig et ultimatum. Du skal for
lade dette sted, inden for den 
næste time eller jeg må tvinge dig 
til det. "Faranth brød ud et en lat
ter, der nær havde fået loftet til at 
styrte sammen - "Aldrig i mine 
snart 15 århundreder, har jeg hørt 
en mere modig - og dum udtalel
se.". Hun tog en kraftig indånding 
og mærkede hvordan elementær
ilden i hendes indre blussede ... 

Vathri registrerede lynhurtigt dra
gens begyndende angreb, han 
fyldte venstre hånd med dartpile, 
og begyndte med en utrolig præ-

cision, styrke og hastighed at 
kaste pilene mod Faranth ... 
Faranth mærkede pilene bore sig 
ind i kroppen på hende ... Det var 
det sidste hun registrerede i denne 
verden. 

Efter lang tids søgen fandt vi frem 
til at antallet af angreb pr. runde 
IKKE skal ganges med Rate af 
Fire, fordi darts ikke er et melee 
våben, men et missile våben. Det 
det tog os en rum tid før vi fandt 
fejlen, og det er en m isforståelse i 
reglerne man endelig ikke må la
ve. For så har alle DM's hurtigt 
nogle omvandrende kampvogne 
ved navn DartSpecialisterne va- • 
dende rundt i sin verden. 



PAINTBALL 
ThE!t .... E!tVV gc::.l"T1IE!t i ....... c:»vv .... 

Din mund er tør, hænder og knæ 
ryster. Du står ved et hjørne og 
venter, hvad gemmer sig bagved. 
Pludselig bryder helvede løs. Du 
kaster dig frem, fyrer løs. Du ser 
din modstander tage sig til 
brystet, ramt af dine farvekugler. 

Paintball er en forholdsvis ny 
hobby/sport her i landet, 6 
gunslingere fra Silmarilion besøg
te VPC - Vejle Paintball Club 

Det var en tåget søndag eftermid
dag, gårsdagen begivenheder lå 
endnu frisk i hukommelsen og 
hovedpinen mindede om alt for 
mange bajere. Der var egentlig ba
sis for endnu en grå, syg søndag, 
men dennegang var der taget for
holdsregler. Vi havde forberedt 
søndagen hele ugen, og vi var ind
stillet på at nu skulle det være. 
Vores alternativer var, at blive 
hjemme for se en videofilm eller 
guffe sig fed i et eller andet mo
ralsk forkert. Vi tog afsted. Vi an
kom til VPC, cirka 15 min. før vi 
havde reserveret en times Paint
ball spil. På stedet blev vi pænt 
modtaget af Michael Xxxsen. Vi 
blev vist ind i et I iII e briefing lo
kale, hvor vi ventede til Michael 
var klar til at begynde en hurtig 
gennemgang af reglement, spiOe
regler og påklædnmg. Inden vi 
begyndte underskrev vi alle en tro 
& love erklæring (ren formalia), 

som skulle sikre at vi selv tog an
svaret for hvad der skete. Vi skulle 
prøve indendørs Paintball, som 
går ud på at 5-8 mand går ind i en 
stor labyrint bevæbnet med en 
lidt sl?eciel pistol, pistolen skyder 
nemlig ikke med drabelige patro
ner, men med ufarlige farvekugler. 
Inde i labyrinten skal spillerne 
score point ved at skyde h inan
den. Når en spiller har ramt en 
anden spiller, gælder det om at nå 
frem til den ramte, for at tage hans 
armbånd. Armbåndet repræsen
terer spillerens liv og giver 1 point 
at erobre. Båndet tæHer først for et 
point, når det befinder sig trygt og 
~odt i spillerens lomme, nvHket 
løvrigt er lettere sagt end gjort. 
Spillet vil rent umiddelbart ligne 
et krigsspil, på godt og ondt. Men 
da det i et krigsspil gælder om at 
overlev de andre spillere, er det 
ikke selve overlevelse i labyrinten 
der gør Paintball fasinerende, 
snarere den psykologiske kon
frontation med sig selv, alene i 
mørket. 

Mød dig i mørket. 
Selve labyrinten er ca. 250 m2 
stor. Når spillet er i gang, er laby
rinten totalt mørklagt, bortset fra 
de forholdsvis få steder, 
hvor labyrintens snørklede frem
løb afsløres af røde og blå lamper 
der tilsammen med den dæmpede 

lyd fra Pink Floyd's The Wall går 
perfekt op i en højere enhed. For 
at krydre stemningen yderligere 
er labyrinten fyldt med forskellige 
rekvisitter så som halmballer, 
spejle, bildæk, og manequin duk
ker. Gangene er ret smalle og er 
sammen med de hullede forhæng, 
der blokerer udsynet, med til at få 
dig til at føle dig meget klodset (u
elegant er måske meget rammende). 

Når du bevæger dig rundt i mør
ket, er der en del tanker der be
gynder at suse rundt i dit hoved i 
proportional lighed med dit indres 
andrenalinpumpen, du er på 
konstant vagt, og rendyrket para
noia er det mest rammende ud
tryk jeg kan finde på. Man skulle 
tro at man var alt for koncentreret 
til at tænke på andet en hvad der 
stå bag den næste vægsektion, 

men overraskende 
nok kommer der 
en del, om ikke 
underlige så mal
placerede, tanker i 
de tiltider lange 
"døde" perioder 
hvor alle mand har 
forskanset sig et ei
ler andet sted og 
bare venter på at 
der skal jokke et 
uopmærksomt fæ 
rundt om hjørnet. 
Problemet med 
sidstnævnte ide, er 
at alle mand står 
og venter, der kan 
man så stå i 2-3 
min ikke en lyd af 
de andre kun en 
fjern "Mamma do 
you think they'lI 
try to take my 
balls? .. ", du føler 
dig bange og fing
rerne klemmer sta
digt hårdere og 
hårdere om seks
løberen, masken 
på dit hoved får dit 
åndedræt til at 
lyde altafslørende, 



"Gud, har jeg nu flere kugler?", 
tanken er for1ærdelig men uund
gåelig. Hvis jeg "knækker" pisto
fen for at sikre mig at tromlen er 
fyldt, kommer der garanteret en 
og nakker mig. 

Prisen for en time i VPCs labyrint, 
incl. sikkerhedsudstyr, Magnum 
357 (stor seksløber) og 18 skud 
koster kun 80 kr. Ekstra skud 
koster 1,- kr. pr. stk. hvis der er 
brug for det. Jeg kan varmt anbe
fale alle rollespilIere at opleve en 
time i den mørke labyrint, da det 
giver en helt ny op-fattelse af 
ordene "ALENE I MØRKET'. Det 

er helt sikkert at næste gang din 
GM siger "Du står ved et hjørne 
og venter, der er mørkt, med 
undtagelse af månens dæm-pede 
lys, hvad gør du?", så vil du vide 
hvad din Karakter gennemlever. 
Paintball dyrkes på samme plan 
som rollespil, dvs. som fultid hob
by for klubbens medlemmer, og 
som søndags afreagering. 

For nærmere information ring til 
Vejle Paintball Club. 

Tilskud! 
Fredag D.20 Marts 1992 blev der sldet en markant milepæl i Silmarilions hi
storie. Klubbens reglement har 17 stive dr ha(t et punkt der hed :"Bestyrelsen 
skal søge at skabe tilskudsmulIgheder (ra FrItidsnævnet ol." Forskellige (or
mænd har lige siden klubbens spæde begyndelse (orsøgt at (d amt og kom
mune til at anerkende Rolle- og Brætspif, som en tilskudsberettiget hobby. 
Det er mig en ubeskrivelig glæde at kunne o((entllggøre at vores ansøgning, 
e(ter en tur I bøme- og ungdoms(orvaltnlngen og gen-behandling I folkeop
lysningsudvalget den 26.02.1992, endelig er blevet godkendt. Tilskuddet 
modtagets halvdrligt og forventes at Indbringe Silmarilion ca. 8.500. Jeg vil 
godt benytte denne ,glædens stund til at takke alle de medlemmer, som gik 
med til kontingent forhøjelsen, (ordret 1991 , tak (or den økonomiske bistand 
og tak fordi I troede pd at det nok skulle lykkes. 

Bo Jørgensen 
En selvtilfreds formand . 

Silmarilion Vejle. 
Hvad er nu det? Silmarilion Vejle er en ide der er opstået i hjernerne på Bo 
Jørgensen, Fredericia & Hans Petersen, Vejle. Den går ud på at oprette en 
underafdeling i Vejle, der giver medlemmer fra begge klubber mulighed 
for at spille begge steder, at have et fælles blad, udveksle erfaringer, og ik
ke minast tromme folk sammen for at kunne lave virkeligt store arrange
men-ter. Da Fredericia har en velfungerende Silmarilion, er det således 
meningen at beslutninger skal træffes i "hoved-bestyrelsen" i Fredericia, 
hvor Vejle medlemmerne vil være præsenteret med repræsentanter be
myndiget med stemmeret på Iigefoa med de andre poster. Foreløbigt er 
Vejle projektet på rent tankeplan, da det først skal gennemdiskuteres på 
Silmarilions ordinære generalforsamling i april. 

Interesserede kan henvende sig til ovenstående personer for nærmere op-
lysninger, adresserne skal I lede efter andenstedt i bladet. • 
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EVENTYR FOR ABEN SKÆRM 
af Henrik S. Jensen 

Der kan man bare se, efter en rum 
tid, uden at lave alt for me~et, så 
har jeres legeonkel... .. (Sknd 
Jørgen!). Undskyld, men Jørgen 
Clevin måttte altså hjem til sig 
selv. Nej, nu må jeg til at blive 
seriøs. Som i vel aHe ved, så er 
julen ovre, nissehuen gemt væk 
(bob bob, ik'!), og det er slut med 
at være Hygge-OND! 

Vi fortsætter med at ki~e lidt på 
forskellige com{'uter-spll. Sidste 
gang snuste vi lidt til giganterne 

SSI, denne gang fortsætter jeg 
med et ret ukendt (7) firma, som 
hedder ITL (Faster Than Light). 
Hvad har de så lavet 7 Jo, dette 
firma startede en helt ny genre 
inden for rollespillene. FTL lavede 
et fuldstændigt 3D spil, med 
rimelig grafik, god lya og små søde 
gåder (GRRR!). Du starter i THE 
HALL aF CHAM-PIONS, hvor du 
kan gå rundt og vælge 4 PC'er, 
som skal danne dit party. Når det 
er gjort, så kan Lord Chaos (Han 
er lidt slemmere, end navnet 
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A-MEDLEMSLISTEN 
Nr. NAVN ADRESSE TIP 

Ol Alvin Gellert Østbakken 3 75563221 
02 Bo Jørgensen Indre Ringvej 193 2th 
06 Dennis Skov Fredericiavej 17 75941447 
07 Gorm Lai Fredericiavej 4 75943205 
08 Hanns Bruntt FulgsangFsarken 57 75911798 
10 Holger V. Bjerre Vesterda svej 16 75925215 
11 Jeppe Elkrog Thorvaldsensvej 113 75929603 
12 Lars N. Christensen Lundalsvej 13 75940542 
16 Dan Kristensen Dronningensgade 62 75931132 
17 Morten Mortensen Grønkærsvej 54 75944003 
18 Ove Nielsen Thulesve~ 20 · 75920476 
19 Peter Nielsen Skovbak en 24 B 
21 Poul E. Jensen Slåenvej 24 75564171 
22 Rasmus Lund Birkholmvej 18 75563311 
23 Rene L. Jensen Indre Ringvej 179 75931610 
26 Thomas Bøgebjerg Calvinsvej 13 75932833 
28 Toni Mogensen Bertel Brunsvej 2 75920755 
29 Rune E. Larsen Ry~årdsvej 46 5 75933655 
31 Tue Hoe VeJrmosegårdsalle 15 75943229 
32 Brian Hansen Bredstrupvej 19 75923156 
33 Kurt F. Andersen Østergårasvej 25 75940251 
35 Thomas Thykær Kraborrevej 6 75564186 
37 Thomas Sørensen Castorvænget 20 75928476 
38 Morten Jensen Vesterbrogade 29 4th 75922806 
39 Kent Pedersen Korskærvej 196 75925339 
40 Hans B. Petersen Vesterbrogade 653 mf 

Formand Bo Jøråensen 
Næstformand Alvin ellert 
Kasserer ~peElkrog 
Sekretær orten Jensen 
Menig bestyrelses 
medlem Birgitte Heuschkel 
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