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RUNE L. CHRISTENSEN 
ammen han man er nu en 
flink fyr. Ammen det er 
han aItså t og jeg.er lige
clad om nOj!en siger at 
'fian ser farlig ud O[ ~h det 
der. Det drejerosig ikke 
om, om man gar 1 dame
tøj, det er et spø~ 
om hvad der er' 

RENE K. LARSEN 
Ammen det er belt 
vildt. Han er sA rar, 
ammen han er virkelig 
så ~sitiv og ligetil. 
Du hører alarig slad
der fra hans yndige 
mund. Dreng eller 
Rige, jeg er ligeglad. 
aet skaT han ha' 

BO JØRGENSEN 
Ammen er det ikke 
bare hel t (0l!Ykt så 
sø'j han er, Og især 
da når han er træt så 
har han bare det 
mest runqry2eede 
sø'jes te skitta'ertræk 
man kat se. 
Ham Bo er bare GO'. 

JESPER RIIS 
Ammen det er helt 
utroligt. Altid et smil 
i øjenen og et glimt i 
håret. Aldlig far man 
et beskidt svar eller 
bander, sådan er 
han slet ikke, heller 
ikke når han er fuld. 

Tak til Svend Riis & FranckWagnersen for 
brug af Mac'er, lokaler, samt kaffemaskine. 
mørke-kammer, fotopayir t klip, klister og 
mikroovn. Envidere ma vi på reaktionen 
takke de 2ldubber der har givet os tillid og 
magt til at redigere og udgiver dette blad. N 
ikke nærmere givne grunde takker vi de små 
tryllekunstnere der har lavet computerne, 
hele flokken på Lucas Film. Tak for Indiana 
Jones og Star Wars. Tak for vandet og solen 
og jorden og radiserne i den bløde forårsmuld 
under de små børne-fødder, Tak for mad på 
bordet og for søvn ... SHIT -JA- EN SENG 
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Leders in the night 
Exchanges textes 
lovin t at first sight 
Bah Bah, Bah Bahbabba 

Ja, meine .Damen und Herren, 
velkommen til Ravnen nummer 5. 
Dette det første nummer af Vejle 
Amts spilmagasin for Rolle.- og 
Brætspillerer. avnen udg~es fr,a 
og med dette nummer af Sd ... 
marilio~, Fred~ricia Rolle- og .. 
Brætspd.Forenng, og, Jac~a E~t. 
Alea, Vejle R~nespilforenlng. Yl 
ha,r på redaktl.onen delt o,s på l 2 
geogr,afiske t~kst ~,mråder, s~n:t 
meget naturhgt ~hver FredencIa 
og omegn, og VeJle og omegn. 
Dvs. vi er 2 der ser det som vores 
rollespilsmæssige fo~em1neste 
opgave at underrette I!,t~res.se
rede i hvad der rører SIg I sptl
verdenen. Ud fra te!<stInæn~den 
at dømme sker der Ikke det heJt 
fede i Vejle; jeg har f!emlig i~ke. 
modtaget l skållet btt fra mIn 
tekst leverandør "up north Il; 
omvendt har jeg heller ikke 
kunnet få fat j ham ~ så der kan 
være en godt forklaring. Det yar 
ikke ment som en nedværdnlng, 
snarere en forklaring tUde f?r- . 
håbnin&sfulde ,!Ou~Spiner!el eJle, 
der, ve] Ikke Uflmehgt, har set 
frem til at høre om ,ue om ægnin
ger/plan · r der ifIg. rygtet pryd r 

dagsordenen i ~'~J a.cta tt
• N o~ om 

det, men som et sidste ord l sagen, 
kan j g igen kun opf~rdre ~l1e aer 
mene~ de har ~oget ~lovt, l~teres
sant, InformatJvt og Ikke mIndst 
spilrelevant stof til os. 

Til alles ros, skal det da siges at vi 
har modtaget og stadig modt?-ger 
en del stof, som mere: eller nllndre. 
uopfordret kom,mer fra rolle
spilIere, ~undt.om! iAt!ttet.Lige et 
par pra ktlske ting tIl dIg, d~r . 
allerede nu ved at du vIl give dIt 
bidrag til den lokale spilverden:n. 
Vi modtager megt gerne tekst l?3 
disketter 3,Su ,el. 5 1/4 u. Vi har l 
reda~.ionen mu1i~ed for atlæse 
praktisk talt a.~ I Ile diSkfO. rmater 
(Arniga; PC; Macintosh) oghar. 
adgang til alt fIa Word P e rIe et tIl 
Quark Eks.sp!ess. For at have noget 
at sarnmerillgne med er en ravn~n 
side, uden ill ustr at ion er/ove rs krift 
2.708 B~es (tegn). Det skal 
selvfølgel ig ikke forståes sådan ~t 
vi kun vil have tekst på ,elektronl" 
ske medier, men det at vi ikke skal 
bruge tid på at taste alene lan~e 
tek.· ste.r ~na, giverios d~t mere tid/ 
energI ttl at lave layout. 

Fra PR-Mandens lærebog: 
H'eUere en pantefogde i hånden1 

end 10.000 pantefogeder på 
taget. 

Le Redakteur • 

( 



_ns 
Sammensurium fra Politiksen Okkulte Leksikon. 

En vamp~ i forlkeovertro n . r t 
genfærd, der forlader sin grav om 
natten og suger blod af sovend 
mnnesker eller enlige na vand
rere'l. Med dette blod for d n styr
ke til at opretholde en form for liv, 

o og nar man 

dog adskil] ige metod r til at . ikr ' 
sig mod vampyrer, og en af de al
mindeligste er at grave lig . t op, og 
hugge dets hoved af. I gen ,ridige 
tilfælde kan man også slå ·t øm 
gennem hovedet, k~~m _ hvidlø$ 

l lIgets muna, 
åbner graven, 
vil man finde 
den døde krop 
fuldstændig 
som verden 
levnde, helt . 
uberørt af for
rådnelse. 

, Last ~t sil came to ,'. 
)' e cl love C8ffie in 

&J, roft1y she canr; timl her · eel made 00 dm 
And s. e laid her hand on ~ 

hamre n pæl 
genn m hjer-
tet e1l . r ta~ 
d t udo n I 
de i to. 
Vampyrtro n 
om vi k nd r 

d n i dag, r 
før t tart t 
omkring d t 
15. å hundr -
de i øt uro
pa,.'·d le 
Rum ni n og 

D r r flere 
måder, hvorpå 
man blive 
vampyr: Dels 
kan aet være 

cl , . h diclsay 
It w~11 not be 10118 now 
Tilla w dc1in8 day 

arv ligt, d Is 
kan man 
dømmes dertil aller c de v d 
fød . len ved f.eks at vær fød j 
sejrsskjorte eller uden for .. gt -
skab. Desuden er d t en m g , 
udbredt opfattelse a , h ks 
k . tter , varulve forbryd re 
el.lign. vil blive vampyrer., f t r. 
døden. Vor moderne verSIon Slgl r 
derimod at enhver der bliv r biat 
af en vampyr, selv bliver til en 
fter sin død. Ef t r b, gravel en 

ligge vampyren g m i sin gravet 
stykk ,tid, og først der f ter b gyn
der d n at forlade den om n ' . n 
for at prede skr k og r d -] 

, blandt mennesk h den. an h, r 

All About Eve, J 987. 

alkan tat. r
ne, hvor man heh op i v -rt år
hundrede har haft r t ag r hvor 
folk på det grusom t m d ov . n
nævnte metoder har skalnf ret 
form odede vampyr -lig. !ro n rå 
vampyrerne er form nt 19 op t t 
af c:vertroisk angst b?s r t på nog
le fa vage kendsgernIng f. D t 
kan således tænkes, at troen P? 
vampyren er styrket af iJfælde 
med skindøde, der ef t r at v r 
lagt i kiste~ er v~gnet op og har 
haft heldll ,at bpp , ud, af b -
givenheder om ma s ' ord 11 r 
meget bestial ke mord l , m o k 

. af d~ t faktum at ikke all lig går i 
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forrådnelse og altså kan ligge i 
indtørrede, men uskadte i -arevis 
efter begravelsen. Desuden har 
der i sjældne tilfælde været 
tilfælde hvor lig er blevet gravet 
op o~ fjernet fra .deres grav; .hvilket 
var sIkkeret beVIS for deres lden
titet som vamp)'!. Det bør her 
nævnes at folk dengang helt og 
h~ldent fik rygter og his~ori~r f~a 
rejsende, og så kan en hlle fjer JO 
hurtigt blive til fem høns. Rygter 
var der masser af, men konkrete 
eksempler var d.er st~r mangel på. 
Anderledes almIndehgt var des
værre ofrene for de kolosale pest
epedemier, der hærgede Europa i 
midde1alderen. ,olk sygnede bare 
hen og døde, og dette var jo netop 
de typiske symptomer på en 
vampyrbesmittelse. 

F.eks. da Serbien i 1731-32 
ramtes af pesten, blevadskellige 
lig gravet op og bearbejdet mod 
deres hærgen, og det var ved 
denne masseaktion, at vesteuro
pæere gennem rejsende for første 
gang hørte om vampyrisme. 
Historerne inspirerde så forskel
lige skribenter som Goeth e, 
Tolstoj, lord Byron og Alexandre 
Dumas, og i 1847 udgav Thomas 
Prest sin bestseller Varney the 
Vampire er the feast af the blood, 
der ligefrem svælgede i blodtør
stige vampyrer. Denne blev først 
trængt i baggrunden i 1897 ~ hvor 
det irske medlem af Golden 
Dawn, Bram Stoker udgav sin 
berømte roman Dracula. 
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R A C U L 
EN ANMELDELSE AF RUNE L. CHRISTENSEN 

" Therefore I write th is in case ... 
Take the papers that are with this, 
the draries of Harker and the rest, 
and read them, and find this great 
undead, and cut of( h is head or 
bum h is heart or drive a stake 
through It, so that the world may 
rest from h 1m. " 
Van Helsing, Brum Stokers Dracula 

-Hold da kæft den var flot, - Det 
var dog det arves te bræk, -Næ 
gi'mig Klaus Kinski, -Jeg har lyst 
til at skrive et scenarie, -Hvad 
skete der tilsidst, jeg faldt i søvn, 
Jeg er liderlig ... bIa, bIa, bIa ... 
Kommentarerne føg gennem den 
kolde januarl uf t, talrige som 
snefnug over karpateme. Vi stor
kede ud af mørket, kultvenneme 
og jeg; efter at have tilbragt to 
timer meden af tidens mest omtalte 
film. Jeg selv var en indre storm af 
fOlVirrede meninger der råbte i mu 
nden på hinanden, men en stem
me råbte lidt højere en de andre: 
Hvad vil du skrive i din anmel
delse? ... Hmmm? ... - Jeg aner det 
ikke, svarede j eg. 

" Nu har jeg så grundet over filmen 
, i en uges tid, og jeg har i skrivende 
stund ikke gjort op med mig selv 

om den nye Draculafilm er fed, 
eller ganske enkelt en fejl. 

Lad os starte med "the man ham
selv", Gary Oldman i rollen som 
Dracula. Sidst vi så ham, var i 
Oliver "Slambanan" Stones "JFK", 
hvor han spillede Lee Harvey 
Oswald, en rolle uden alt for man
ge replikker. Men jeg skal ell~rs 
love lor at han tager revance I . 
Dracula. Oldman bærer præg af 
en en klassisk skoling, samt en 
endnu ikke fuldført omskiftning 
fra de skrå Shakespeare brædder 
til filmIærredet Han er ung, ambi-
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tiøs, lidenskabelig, og et fortræffe
ligt valg til Dracula. Nogen vil 
måske sige at han snakker sine 
ofre ihjel, i stedet for at bide dem. 
Han fremtoner som en virkeliggø
relse af det gamle træsnit vi ane 
har set af den autentiske Dracula, 
og dett e er en af filmens virkelig 
vellykkede ideer. Problemet er 
bare at han minder om en el
skovssyg myg, i forhold til den 
blodtørstige Dracula vi alle bærer 
i vore hjerter, kort sagt for meget 
Romeo, for lidt svin. 

Abraham Van Helsing, alias 
Anthony Hopkins, nååårh ja det 
er ham psykopaten fra ondska
bens øj ne, ja nan er jo altid go'. 
Gu' er han så, men ærligt talt, jeg 
havde ventet m ig meget mere af 
den gode herr doktor, at optræde 
irrationelt og tiltider psykopatisk 
er åben bart nutidens største 
kriterie for at blive respekteret 
som en stor karakterskuespiller. 
Godt ord igen, Hopkins er også 
perfekt til sin rolle, men han virker 
aesværre uengageret. 

I roUen som Mina finder vi den 
smækre Winona Ryder, kendt fra 
film som "Beetlejuice" og "Mer
maids" . Dette må være nendes 
første ser iøse rolle, og hun klarer 
sig ganske fortrinligt, et par år 
mere på bagen, og de sidste rester 
af ungdomsfilmenes slimede saft 
vil være tørret ind bag hendes ører 
(Som i øvrigt burde rettes ind) I 

Freedom ef speech!!! 

Hendes forlovede, den unge 
Jonathan Harker, spilles af alle 

teenagepiger, med hang til indian
ske træK,S yndlingshelt Keanu 
Reeves, som helt bestem t må 
være verdens kedeligste skuespil
ler. Ham gider vi simpelthen ikke 
spilde spalteplads på. Jeg tvivler 
på at han nogensinde kommer 
over "Point Break" stadiet, " You 
gottago doown maan". 

Francis Ford Coppola har selv 
udtalt at han for en gangs skyld 
ville slappe helt af, og lave en 
kassesucces. Vi takker for ærlig
hed en. Dracula er en afskyelig 
flot film, lad herom ingen tvivl 
herske. Okay, ellers var vi ogSå 
blevet sure, ingen overraskelser 
der. Klipningen derimod er i en 
klasse for sig, suggestiv, sYl!1bolsk 
ud i det drømmeagtige, grafisk, og 

,.', 
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meget fantasifuld. Desværre er 
hele denne festbanket af billedguf 
jævnt fordelt på hele filmen, som 
~ld på en drømmekage, det er flot 
hele tiden, på bekostning af dyna
mikken. Ligesom i Godfather 
benytter Coppola det han kalder 
Shakespeare vold. Det går i korte 
træk ud på følgende; vigør det 
ikke så tit, men når vi gør det, så 
gør vi det fandme ! Det er et godt 
princip, og det virker også nogen
lunde i denne sammenhæng. 
Istedet for H Kærlighed dør aldrig" 
kunne de med sindsro have 
skrevet: " De forbudte bid - bliver 
det frækkere er det ikke længere 
vampyrismeu

• Vi kan lige så godt 
indse det, dette er noget nær en 
regulær pornofilm for astætikere 
Oige noget for vores nye kultur 
minister) .. Den er så smækfyldt 
med sex, og sexsymboler at det 
halve kunne være nok. Van 
helsing er sexgal, Drac er ligeså, 
selvom ha n siger det er kærlighed 
så tro ham ikke piger, han er en 
fyr. Harkeroplever sit livs mest 
nedslidende uger sammen med de 
kvindeli ge yampyrer på. Draculas 
slot, han blIver rent faktIsk grå
håret. Som glasuren på kranseka
gen (for nu at bruge et utvetydigt 
sexsymbol ), antyaes et lesbisk 
forhold mellem mellem Mina og 
Lucy. Hov, hende havde vi nær 
glemt, hun er faktisk rigtig god, 
synd vi ikke ved hvad 11 un h ed
der. Udover de slibrige sex
insuina tioner må filmen siges at 
følge historien ret godt, bortset fra 

\ atMina skulle være en reinkarna
\ tion af Draculas bortgangne hus
Itru, og dermed danne grundlag for 
I 

Draculas grænseløse kærl ighed til 
hende. Men hvad er det som Cop
pola vil fortælle? . Som han selv 
sagde til sine skuespillere under et 
indledende møde: " Folk vil spørge, 
hvorfor fortæll e den garn l e h isto
rie en gang til, hvordan kan vi give 
den et nyt aspekt? " Hvorpå alfe 
skuespillerne fik mulighea for at 
ændre manuskri ptet efter deres 
egne ideer, og måske er det her 
noget er gået galt. Alle elemen
terne er der for at lave en forry
gende film, mery på en elJer anden 
måde er der en dlSh annan l m ell em 
filmens høje ambitionsniveau, de 
gode skuespill ere, den evindel ige 
kærlighed, og de ret så billige 
splatterkostumer Dracula ifører 
SIg, henholdsvis ulv og flagermus. 
VI skal ikke være for hårde ved 
filmen, hvis det bare havde været 
en traditionelDraculafilm med 
nutidens teknologi i ryggen var vi 
sikkert blevet skuffede. Dette 
dilemm a døjede jeg meget med, 

-



hvad var der egentlig galt. Pludse
lig slog det mig. To væsentlige ting 
m.anglede. 

For det første: I al sin præsta ... 
tionsiver har Coppola glemt det 
allervæsentligste, · det eneste vi 
biografgængere kan forlange af en 
film der bærer titlen H Dracula" , 
nemlig uhyggen. Ikke en eneste 
gang i de to timer filmen yare~e, 
følte man et nakkehår rejse SIg. 
Det kan skyldes at man kender 
historien, og at der derfor ikke ,er 
nogen overraskelser at h,ente - Gu 
kan det ej - en god instruktør skal 
kunne fortæl)e .Hans og Grethe så 
folk får sved 1 øjnene af skræk, og 
Dracula vaT ikke mere uhy,,ggelig 
end et afsnIt af "Young InOlana 
Jones". Fejl nummer et Francis. 

Fejl nummer to, og måske den 
all ermest utilgivelige, hvad er det 
er det mest centrale i en narko
mans liv, korrekt svaret; -junk. lOg 
i en vampyrs? .. Nemlig, der var 
gået utroligt let henover blodets 
magt. Det havde været mærkeligt 
hvis Christane F. havde haft 
undertitlen: Liebe am Bahnhof 
ZOO. Fat det! Det er blod det 
handler om, ikke kærlighed. Men 
okay, måske er det genren der er 
for ugæstfri, 
for anderledes tænkende. Og det 
må under alle omstændigheder 
betragtes som modigt at Coppola 
tør ændre på vores opfattelse af 
Vam.pyren over alle vampyrer. 

Den. endelige dom må være: 
Flot udført, misforstået emne, og 
der gives ikke point for at op
hidse cencor seksuelt. 



af Datamatiker Søren. 
En yann sommernat samledes 3 gent på os: "Gør os ikke noget. 
gæve rollespillere og deres Dun- Lad os i fred. u Han ligner en 
geon Master i en lille hyggelig . typisk bonde, og hans blik fortæl-
lejlighed i Haderslev, lidet anende ler mig, at han er mere bange for, 
at den snart skulle danne rammen at der skal ske noget med kone 
om et skrækindjagende og nerve- eller barn, end med ham selv. Han 
pirrende Ravenloft eventyr. stirrer ængsteligt på min sorte kap-

. pe. Jeg prøver at lade være med at 
Efter det indledende benarbejde stirre koldttilbage, og overbeviser 
gik vi i gang. Jeg vil ikke gennemgå #ham om, at vi ikke er farlige. I 
måden hvorpå, vi kom til Raven - hvet ~tilfælde ikke for ham. Endnu. 
loft, men blot sige at den var mindst 
ligeså fantastisk som resten af 
eventyret. 

Da vi nåede Ravenloft, var stem
ningen efterhånden ved at være 
opbygget. Gardinerne var trukket 
for, sp'illere og DM sad om bordet 
i det lille, men hyggelige køkken. 
S~}?gerl1e dansede aeres dødsdans 
i det Kul sorte rum i takt med 
stearihlysets blafren (som var 
placer et bag DM screenen). Vi 
kunne ikke se ret meget på vores 
papirer eller terninger, men det 
var heller ikke nødvendigt. Det 
her var rollespil, ikke Yatzy. 

" .... vi spæner gennem skoven; 
mod det hvide lys forude. De røde 
øjne er lige bag os. Vi når døren til 
den lille hytte, lige inden den bl iver 
lukket, styrter ind, og hamrer 
døren i bag os. Hytten er befolket 
af en mand, hans kone og deres 
lille barn. Manden ser rædselssIa -

Varulvene hamrer imod døren, og 
Diergal har svært ved at holde 
den fukket. Storm hjælper ham, 
og sammen får de sat slåen for. 
Manden begynder at finde bræd
der, søm og en hammer frem. Han 
går i gang med at hamre et vindue 
til. Da han griber efter det et nyt 
bræt, smadres vinduet og en 
behåret arm med blodstænkede 
klør kløver luften over hans 
hoved. Han falder forskrækket 
bagover, men overvinder sin 
ræasel og fortsætter arbejdet. 
Storm og jeg er gået i gang med 
det andet vindue. DiergoI tager 
døren. Konen kikker med bange 
øjne på vinduet, og går så hen til 
vuggen~ for at se tiT babyen, der 
hyler som en stukken gris. 

Varulvene prøver nu en ny taktik. 
I stedet for at hamre deres kløer 
mod vinduet, tager de nu tilløb, og 
kaster hele deres kropsvægt mod 



vores barriere. Brædderne ryster, 
og glassplinter flyver klirrende til 
ane sider, da den første hamrer 
mod vinduet. Der sker dog ikke 
nogen videre skade. De bliver ved, 
men brædd,erne holder. 

Pludselig smadres vores konstruk
tion, og et hæsligt ulvelignende 
ansigt stirrer på os. Det udstøder 
et brøl, da den finder ud at, at den 
ikke kan komme fri. Storm er 
hurtig. Han styrter hen mod vinduet 
og p[anter et sølvkors i panden på 
væsenet. Den snapper vanvittigt 
efter ham med dens savlende gab 
og udstøder derefter en sidste 
opgivende klynken .... ~l 

En lille dråbe savl løber ned ad 
hagen på vores GM, da han i et 
øjebliks ophidselse udstøder lyde, 
s?m jeg hverken kan eller vil g~n
give her. Sveden begyn. ·· der at V1se 
sig på spillernes parider . Om det 
er det varme sommervejr eller 
spændingen er svært at sige. 

Endeligt sikre 
Vi læner os småpustende op af 
væggen.e, og beundrer vores v~rk. 
"La-d dem bare prøve at bry .... ' 
Stonn afbl)'des aT ethalvkvaItskrig. 
Vi snurrer rundt og ser kvinden 
stå med blodet boblende ud af 
munden. Hendes øjne er opspi
lede, og hun presser hænderne 
mod maven. Blodet siler ud 
mellem fingrene på hende. Hun 
pr4ver at sKrige igen, mens hun 
stirrer på varulveungen, som spræ 
tter sig vej gennem hendes ind-

volde. Men da hendes lunger 
allerede er fulde af blod, bfiver det 
ikke til andet end en halvkvalt 
gurglen. Varulveungen kommer 
i~e.nnem, o~ kvinden falder livløst 
td Jorden .... 

Vores GM trækker læberne 
tilbage og fremviser, i et ulveagtigt 
smil, sit imponerende tandsæt, 
som ser enanu mere uhyggeligt ud 
i den temmeligt dæmpede belys
ning. Han hamrer tænderne 
sammen, så emaljestumpeme 
flyver til alle sider, og begynder 



derefter at]ave l'slashende" bevæge
lser med begge anne. Vi rejser 
stearinlyset op igen og fortsætter. 

Jeg kaster et blik over på manden, 
som udstøder en smertefyldt 
hulken. Rædslen er som mejslet i 
ansigtet på ham. Han skriger de
sperat, som for a t påkalde gu
derne til at_hjælpe hans døde 
kone. Selvfølgel g forgæves. Da 
virkeligheden endelig trænger 
igennem tU ham, fortrænges 
fiuven fra hans ansigt, og han 
styrter om på gulvet. Død af 
chokket over sin kones dramati
ske afgang fra denne verden, og 
hans oabys pI udselige transfor
mation. Så meget for hans hjælp. 

på den igen 
Varulveungen ignorerer total t 
m~nden ogspring~r hen mod 
Dlergol, som undvIger den. Den 
vender sig o~mkring og blotter sine 
savJdrypp.ende tænder.. DiergoJ 
laver ,et udfald mod den med sine 
sværd. Den undviger nemt hans 
angreb og kaster sig hen i nærhe
den af vuggen, hvor den døde 
kvinde ligger. Pludseligt rejser 
hun sig op i et ryk og flyver hen 
mod mig. Jeg skrIger i rædsel over 
det groteske syn, som møder mine 
øjne. Hun er stendød, indvoldene 
hæng,er ud af den flænsede mave, 
men hendes arme ,er udstrakte., 
Jeg besvim:er s kundetfør, hun 

. - . - " rammer m tg .. , .. 

Der er fuldstændigt stiHei den før 
• omtalte lejlighed i Haderslev. Ikke 

en gang køkken urets evindel ige 

tikken kan høres. Et smil sEiner 
om DMen's læber, da han fort
sætter. 

Da ,:,arulven ser, at teg er ':lkamp
dygtig, bevæger den sIg h~ over 
til mig, for at give mig nådes ... 
stødet. Da den næsten er ovre ved 
m!g, lykkedes det Diergo} med en 
feJende bevægelse at smide den 
over mod den modsatte væg. 
Varulven brøler vredt" og springer 
mod Diergol, som tilføjer den 
nogle grimme sår, der dog på 
ingen måde er fatale, Ida varulve 
(som aUe jo ved) kun kan dræbes 
med sølwåben. 

Varulyen koncentrerer sig n u igen 
om mIg. Den vælter den døde 
kvinde væk, og har nu fri adgang 
til m in blottede strube. Den når 
Hgeat få fat med tænderne, da 
Diergol flår den væk, og hamrer 
en sølvmønt ind i de sår; som han 
gav den. Varulven kommer med 
en forpint hylen, beyæger sig væk, 
og falder om. EndeIlg død. Jeg, 
derimod, er stadig bevidstløs, og 
vågner først flere timer senere. 

Hvordan jeg overlevede (for det 
gjorde jeg sKam) sammenstødet 
med varUlvens stinkende gab skal 
ikke røbes her .... " 

Eventyretgår videre, men denne 
del slutter her. 



Kasseren 
Det lyder li~t groft. men sådan er det også ment. I.<ontingent. ja vi kend~r 
det alle og VI had~r det al~e. Men det e~ nu sådan I dagens Danma:k og I 
resten af verdel1 (Ine!. Gnndsted), at Vll man nyde ma man spytte l kas
sen. Dette gæ der også dig kære medlem ,af SILMARILION, formand eller 
droid, kasserer eller vampyr, vi må aBe harke i den slunkne klubkasse. I 
vedtægterne står, at hvis man i 2 måneder efter fastsat ~ontingentbeta
ling, ikke har betalt kan man ikke betragtes som gyldig medlem. Nogen er 
jer er også blevet konfronteret med en sød rykkerskrivelse. En de] af 
nævnte individer har da også betalt, men 61 % af alle medlemmer i SIL
MARILION mener stadig at kontingent er det værste og betaler derfor 
ikke. Jeg har tænkt på hvordan man nu bedst kan indkreve kontingentet. 
Jeg startede med at sende girokort ud. Tja. Så sendte jeg rykkere ud. Tja. 

Nu tænker jeg på at leje store Per, ham med hænder så store som 
~ju!kapsler.Tja. Jeg har også ove.rvejet ~t stable en Gestapo-lignend~ . 
Institutton på benene, men helt ærlIgt, er V11kke alle mennesker, "voksnel , er VI 
ikke alle udstyret med en el1er anden form for hjerne og ved vi ikke hvor 
der er et posthus. 



Fra omkring middelalderen og 
frem til begyndelsen af det 19. 
århundrede, var hekseja,gt en yn
det "fritidsbeskæftigelse" for kir
ken og ,de gejstl ige personer samt 
for hver menigmand. . 
For godt 1000 år siden var disse 
troldkarle, kvaksalver,e og kættere 
vel anset tor deres status som h ea-, 
lere og magthavere. Men efter Re
formationen skete der ting ogsa
ger! Den meget kristne - men ikke 
særlig barmhjertige., kirke, over
beviste hurtigt folk om, at hekse 
s. lod i. ledtog n:ted selve. s te. DJæve
len. Og med dette budskab lnd-

prentet i folks b,evidsthed, varder 
en smal sag for dem at finde syn
debukke for sygdomme, natur
katastrofer og ,andre Iykker. For i 
en verden som på d n tid, var det 
nødvendigt at finde en skyldig. 
Kirken startede den såkaldte In
kvisition. For,estil dem Le van 
Cleef med datidens cigarstump i 
kæften .og en fakkel il1ån.den.For 
mange uskyldig kvinder - og til 
tider mænd .. var det deres sidste 
syn, før de var omspundet af flam
mer! Gik d,er rygter om en heks i 
nabolaget,tilkaldte man den au
toriserede inkvisitor. Med diverse 



(de værste) metoder påviste han 
så, at denne kvinde var i ledtog 
med Fanden. Det kunne bl.a. 
foregå ved at den 'mistænkte' fik 
en stor sten bundet om livet med 
et reb, og derefter blev smidt i 
floden. Overlevede hun efter 15 
minutter, var hun afgjort heks!! 
Processen fulgte parolen: "Den 
drukner e/', som brændes skal!" 
Under he e den store heksefor
følgelse blev ca. 10 m i11. menne
sker henrettet - langt de fleste blev 
brændt til døde. Mange måtte dog 
stille træskoene under den tortur, 
hvor de blev tvunget til at tilstå. 
Den sidste heks der blev henrettet 
her i Danmark, nåede at se sin 
kalender vise år 1800. 
Den dag i dag er de fleste histori
kere nået til den konklusion, at 
grunden til fremstillingerne af 
hekse flyvende på koste, findes i 
beskrivelserne af deres sabbater. 

De benyttede efter sigende be
stemte salver af plantegifte, der 
fremkaldte hallucinationer, flyve
fornemmelser, seksuelle ophid
selser og psykedeliske rustilstan
de. Og det var jo før flyets opfin
delse, så "een flyvende kvinde?" 
hun måtte være troldkvinde! 
Den kristne kirkes udryddelse af 
hekse for et par hundrede år si
den, hænger stadig ved i nutiden. 
Pil Deres Bibel ned fra hylden, og 
check 2. Mosebog 22, 18 : "En 
troldkvinde må du ikke lade leve." 
Så hvis De føler for lidt dusør
jægeri, så anskaf Dem - den 
forlængst fra forlaget udsolgte bog 
- "Heksehammeren" . En håndbog 
i h ekse/' agt Skærtorsdag, Val
borgsa ten og Sankt Hans Aften ... 
Og forresten, har De bemærket 
naboens kats besynderlige 
opførsel her på det sidste? 

Spil: 
Gunslinger ................................. 600.- kr. 
Squad Leader ............................... 75.- kr. 
MBT ............................................. 75.- kr. 
Empires in Arms 
+ Ekstra kort .............. 0.0 ••• • •••••••••• 200.- kr. 
DMZ .............................. ............... 50.- kr. 
Stati. Pro Football (nyt) ............... 150.- kr. 
Bøger: 
Lovecraft Omnibus 2+3 .......... .... 1 00.- kr. 
Computerspil: 
Panzer Battles (Amiga) ................. 50.- kr. 
Flag Skuli & Bones ........................ 50.- kr. 
Dannebro ..................................... 50.- kr. 
Sovjet .......... ..... ......................••. ... 50.- kr. 
US Marines ................................... 50.- kr . 

. Henv. Can A. Tomruk 
Hverdage 14:30 - 17:30 

på 75932872 



I forget how to move 
When my mouth is dry 
And my eyes are bursting hearts 
rn a bloodstained sky 

Oh it was sweet and wHd 
IO The (ure 

I am what i am, 
and i dont think Betty Ford 
takes Vampires 

· Nick Knight 

I 

Oh you 'Il never see my 
shade, 
or hear the sound of my feet 

while there's a moon over 
Bourbon street 

· Sting 

I t' s the jewel of victory 
the chasm af misery 
and once you have bitten the core 
you wiU always know the flavor 

T he split second of divinity, 
.. Faith No More 



live baby Uve, 
now that the day is over. 

r gotla new sensation, 
In perfect moments impossible to 
refuse 

51eep baby sleep, 
now that the night is over 

· INXS 

T he beauty of these sublime 
creatures overwhelms me. 

50 naive and fragile, 
so sensual .. their every word and 
gesture only increases my 
aUraction to them. 

Listen my love, the night 
air sings of my love for you, and 
of my lust for what is carried 
with in your veins .. f 

.. Claudius qiovannL 
Maelefactorium 
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Mythologi is a rendition of 
forms, through which the 
formless form of forms ean be 
known. 

,. Joseph CambeU 

T he need comes upon mel a 
wash af lust and eraving which 
I cannot resisL 

Like a tree against the storm, 
I do not bend but 
eventuaHy I will break. I may 
wait contain my desire for week 
upon week, allowing the agony 
to mounl, but eventuaHy , ean 
resisl no more and 
, must kill again .. ~ 

,. Thomas Braundenburg, 
Soul Whisper 
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En betragtning af FlemmingSander "Hicks" Jensen. 
Ja, så blev det Jul igen og tid til 
SILMARILIaNS traditionsrige Ju
learrangement. Det startede, som 
ofte, med en langtids planlæg
ning, systimatisering, ansvars
fordeling osv. og endte, som ofte, 

.. med ikke så meget af førnævnte. 
Men det er en anden snak. 1 år 
havde vi valgt ikke, at stable en 
masse scenarier på benene, ej 
heller lave et fast program, men 
nærmere bestræbe os på, at lave 
et arrangement, der var fleksibelt 
og lidt anderledes end de forrige. 
Entreen var gratis, overnatningen 
gratis, alt hvad folk skulle, var 
bare, at møde op med lidt gejst 
under armen. I år mente vi, at vi 
ikke· kun ville beskæftige os med 
rolle- og brætspil, men prøve på at 
tilgodese nogle af de mange andre 
interesser, som rolle og bræt-spil
lere også har. Til det formål havde 
vi anskaffet et halvt dusin "Kult 
film"; som vi fremviste på en 36" 
skærm med Hi-Fi video und alles. 
Oprindel igt ville vi have anskaffet 
en filmprojektør med tilhørende 
lærred, men Linnemann havde 
selvfølgelig smadret projektøren 
dagen forinden. Så da vi kom 
stavrende til Linnemann dagen 
før arrangementet, fik vi sved på 
panden. Heldigvis havde de en 
3611 1V-skærm, som de efter lidt 
talen frem og tilbage, insisterede 
på at udleje GRATIS in cl. leve
ring. Tak til Linnemann. 

Lørdag startede med den tradi
tionsomspundne Kick Off 2 
turnering (computerfodbold) og i 
år havde vi valgt, at uddele 
pengepræmier for at skabe lidt 
mere spænding .. Det blev spæn
dende og vinderne var: 

l. Jacob Villefrance 
2.Jeppe Elkrog 
3. Jaa, Jeppe Elkrog. 

Der skal her siges; at de endda 
spillede med julefrokost handi
cap .... Ved sekstiden havde vi 
arrangeret en auktion, hvor 
kultfifmene var for bud og hvor 
folk kunne få solgt deres gamle 
figurer, brætspil o.m.a. - b1andt 
andet en veteran 12 sidet terning. 
Men vi havde vi end nu et ekspe
riment på programmet, nemlig 
Aftensmad. Den blev lavet af 
gourmet Rene og hans flinke 
tryllekrydderier , og da vi ikke no
terede nogen dødsfald beregner vi 
maden for en succes. Efter maden 
prøvede PR-udvalgets Thomas S. 
på at forberede uanende rolle
spillere, på.den barske og uretfær
dige verden udenfor. Han havde 
bevæbnet sig med en stak artikler 
fra diverse tidsskrifter, der ankla
gede rollespillet for slemme ting, 
så slemme at vi slet ikke tør n,æv
ne dem her. Efter foredraget be
gyndte det traditionsrige J ule
scenarie, som dette år, igen, må 



betegnes som "langt ude~l. Forfat
terne havde i år lagt stor vægt på 
groteskheden og ~avde til lejlighe
den kreeret et sphnternyt regef
system og stats, bl.a. flyveevne og 
koteletkast og i st,edet for hitpoints 
blev der udelukkende bru~ sane
typoints.SpiIlerne mødte i år helte 
og skurke fra deres hverdag. I 
flæng kan nævnes Scorp.ions 
(skurke), Bul?ber (helt), Japanske 
turister (ukendte), Madam Skrald 
(orakel) og Krumme (ultraskurk). 
Ja, det var langt ude ... 

Efter Jule-scenariet var der 
æbleskiver og for dem der stadig 
var tændte, havde Hans Bruntt 
lavet etCall scenarie, der foregik 
på V,ardeegnen O'?). En lille grup
pe menn,esker var på vej hjem fra 
julefrokost, pludselig kører bilen 
galt. I det fjerne kan de se lys ... 
måske skulle man gå derop efter 
hjælp ... nej . ,d~t skUlle. m~n ikke .... 
Søndag startede med fælles væk
ning og rnorgenm ad iTumIesalen . 
Silmarilion havde, i kraft af bespa
relsen på fil mproj e ktør en , beslut
tet at give det store morgenbord, 
på nær rundstykkerne, gratis. 
Ve1bekomme. Søndag blev der 
kørt Gunslinger (wild west bræt
spil), men ellers forløb dagen stille 
af med film og privat~ rollespil.s 
kam pagner. Oprydningen gik 1 år 
glattere end fOlVentet, folk havde 
holdt en god 0erydningsmor,al og 
med et par frivIllige hjælpere gik 
det som smurt. Tak for aet. Der 
skal siges,atu~der h . . eJe arra~ge
mentet forløb der spil, som Sl[
marilion ikke havde arrangeret. 
Der var ,,frit spil" og der var bl.a. 
figunnaIing, mange mange bræt
spil, bl.a. det gode Space Hulk og 
Nava] War (æhmm) og en del pri
vate rollespils k~1!lP,agner.Det 
grundlæggende 1 Julearrangemen
tet er selvfølgelig~ at vi skal have 
det sjovt og vi harbestræbt os på 
ikke, at gøre det til en ;'Con", idet 
denne betegnelse forpligter. DeI
tor arrangerede vi et Julescenarie, 
Gunsl inger, Kick Off 2, Kultfilm 
forevisning, mad, auktion, et 
bonus CaU scenarie og selvfølgelig 
lokaler, kiosk og overnatnings
mulighed. Resten af det m.or-



somme overlod vi til folk selv at 
arrangere - der var så at sige ;;frit 
spil". Vi håb~r at alle~er deltog, 
har h af t det sJovt, og VI ser med 
længsel frem til næste Jul. Vi 
håber også, at arrangementet har 
bidraget til at styrke Silm,arilions 
grundide; at udbrede kendskab til 
rolle- og brætspil, samt at forbedre 
bestående spil og udvikle ditto. 

Med Venlig Hilsen 
SHmarilio'n I bestyrelsen. 

Silmarilion vil gerne rette en 
Speciel Tak til: 

Kurt From Andersen; aldrig har 
man set en mand rydde mere 0P1 
uden at hverken være bedt om det 
eller få n~get for det. Kurt-et my
sterie. Rene "Gårdmand" Larsen; 
en Mega Tak for at springe til med 
1 1/2 dagsvarsel, da vores .gen . 
kok hoppede fra. -ogmaden"well 

måske ikke så meget risene, men 
den mexicanske.zaubersose varjo 
perfectemont. GItte Kjær; der cyk
lede de 7 km fra sit hjem for, at 
hjælpe til i køkkenet i 2 tImer, 
hvorefter at cykle de 7 km hjem 
igen, uden andet end et Farvel 
PalVel (også med l 1/2 daQs 
varsel). Ch ristian "Vodka?'; for 
lyd og andet godt med ledninger. 
Michael Næsby; for knive, peber 
og kopimaskine. Hans Bruntt; for 
et "anderledes" ]ate n'ight Call
scenarie. Super Brugsen på Ny
marksvej . Linnemann for servi
cen. Holgers mor. Rollespillere fra 
Vejle; for deltagelse, vi ses forhå
bentlig snart igen. Og mange 
andre som sprang til når nøden 
var størst, disse vil ikke bl ive 
nævnt her, da vi helst ikke vil ska
be misundelse blandt dem der ik
ke hjalp. Men vi er sikre på, at de 
vil stå i Den Store Bog når alle le
vende og døde skal stå til regnskab. 



• • 

af Kim Petersen 
l. Interview with a Vampire begrænsninger som man normalt 

(En vampyrs bekendelser) tillægger vampyrer, de hader ikk e 

2. 

3. 

hVidføg, de kan ses i spejle, de er 
The vampire Lestat ikke underlagt skræk for relikvier 

af religiøs oprindelse, og sidst men 
ikke mindst, de kan kun dø ved at 
blive brændt eller blive udsat for 
dagslys. Dieres største begræns
ning er som jeg har beskrevet 
ovenfor, er at de er menneskelige 
og har følelser. 

4. 

The Queen or the D'omned 

The prince of darkness 
(er ikke anmeldt, da den 
lige er udkommet.red.) 

Min første tanke om disse roma
ner var, at her var endnu en 
ar.nerikansk gyserfortælling ~ la 
King eller Koontz, med de feJl og 
mangler i vampyrlegendeme som 
d~tte u~ilkårligtmedfører. J eg tog 
fejl - og Jeg havde, ret. 
Historierne baser,er sig ikke på 
vampyrIegenderne som vi har lært 
at elske, der er ikke tale om en 
papagtig vampyr skåret efter Bram 
Stoker (Har i set filmen - nå, men 
se a'ndet steds), eller en af de tid
ligere vampyr fortællere. Her er 
tværtom tale om en gennemgri
bende anderledes vampyrtype, 
som jeg her vil forsøge at beskrive: 
Ann Rice's vampyrer er "mennes
kel ige" væsner med følelser og 
Rersonlighed, og alle de fejl som 
dette m,edfører f deres store forskel 
til almindelige mennesker, er at de 
er tvunget tif at drikke blod, lever 
om natten og er ramt af den vel
signelse (eller forbandelse) det er 
at være udødelige. Vampyrerne i 
bøgerne har ikke de sædvanlige 

Bøgerne er ikke gysere i alminde
lig forstand, der er meget lidt ac
tion i dem, og vil virke meget til
talende på romantisk indstilJede 
mennesker - dette er en Force! 
Disse bøger bør læses af enhver 
Game Master eller spiller som 
ønsker at sætte sig ind i vampy
rernes psykologi, samt at få ind
sigt i et velovervejet og veldoku
menteret univers. Hvad der gør 
bøgerne så fantastisk facinerende 
o. g geniale, er, a. t de giver et dybt 
indblik i den moral og etik, som 
uvilkårligt vil blive nedbrudt når 
man bliver en udød, og er nødt til 
at ernære sig ved andres blod og 
død. Samtidigt bliver vampyrernes 
historie beskrevet av,er en histo
risk periode som strækker sig lige 
så langt tilbage som bibelen. 
Bøgerne er tirdels skrevet så de 
kan læses uafhængigt af h inan
den, men for den som gerne vil 
have baggrunden for ae enkelte 
hændelser beskrevet, er det nød
vendigt at læse dem en efter en. 



r------========-t "Intervi ew with 
a Vam.pire" 
omhandler en 
. ung godsejer 

..... Louis de Pointe 
du Lac (1766-
1794) som 
grundet nogle 

. tragiske om -
stændigheder i 

,~~~--~ hans familie, 
går i hundene og bliver samlet op 
herfra af en vampyr, som "bruger" 
ham til at få de materielle goder 
som han ønsker, og gør ham til en 

~~6ri~~~g~r ~~~~: ;;d!S fra 
tragiske og uhyggelige begivenhe
der han gennemle ver som vam
pyr. Hvad der gør Louis specielt. 
Interessant er det faktum at han 1 
lang tid ikke kan få sig selv til at 
slå ihjel - samt den vampyr som 
udnytter ham: "Lestat" , han bliver 
i denne bog beskrevet som en 
kynisk, grusom og koldblodig 
morder. 

.' • ;. . "The V ampire 
• ~. . Lesta t" er en 

bog skrevet af 
Lestat selv, vi 
befinder os i 
nutiden hvor 

'I . \ ! Lestat er på vej 
. '\ ' ~' ! til at blive en 

~ stor Heavy Rock 
't---------:---J. sanger. (Hvilket 

bedre dække 
kunne en 

vampyr ønske sig.) Han viser sig 
åbentlyst for menneskene og får 
derved hele vampyrsamfundet på 
nakken, samtidigt får vi Lestat' s 
version af "Interview ... " samt 
b iver indviet i en de . af historien 
bag vampyrer. Historien rækker 
fra detgamle Egypten, ca. 6000 år 
før hvor tidsregning til i dag . 
"The Queen ef the Damneo" den 

hidtil sidste af 
vampykrøni-

. kerne, denne 
overlapper igen 
forrige roman 
ved at give bag
grut;den for de 
begIvenheder 
der er i "The 
Vampire 
Lestat", samti
digt får vi 

fortællingen om den tragedie som 
ligger til grunds for vampyrismen, 
her møder vi også for første gang 
vampyrer som har vandret på 
jorden i mere end 6000 år, og hvis 
magt overgår enhver hidtil beskre
vetvampyr. 
Bøgerne er absolut anbefalelses
værdige, og mindst to af dem er 
indtil videre oversat til dansk. Det 
skal også nævnes af F. F" Coppola 
har været inspireret af disse aa 
han lavede "Dracula". Til sidst 
min vur~erin~ af bøgerne, som 
sædvanhgt gar karakteren fra d2 
til dIOO. 
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afMichaelE. Næsby 
Et nyt rollespil er i disse dage ved ArbeJd~titlenhar været "Infinite 
at se dagens lys. På~und af en N exus og al1e standard-forkorte) .. 
snigende utilfredshea. med flere af ser er baseret på engelsk, men 
de traditionelle spil., beslu~ede en elI~rs er spil~e.t udarbejdet på 
gruppe Aalborgenslske SCIence dansk. Ambitionerne har være~ 
Fiction og ~?ln tasy ... entusiaster for høje: At I~ve etforhold?vis! simpel t 
nog~n år sIden, at det måtte være men logisk syste~, der hgesom . 
muhgt at gøre det bedre. Efter en alle gode roUesptl kan udbygge 1 
dej pauser, frafald 'Og diskussioner det ~endelige., først og fremmest 
er aer nu ved at v,ære et resultat beregnet for hdt ,ældre/erfarne 
klart, og når dette læses, skulle rollespillere~Grundregleme 
prototypen af første regelsæt væremu]iggør næsten alle typer af 
på vej !il engruppeafprøv~spU)ere scenarier. Eliminerer proble.mer 
både l Aalborg og FredencIa. . med ubalance mellem karakter-

/" 

J ø 



klasserne ved ondets rod. - Samt 
medfører, at resultatet af de 
forskellige encounters ikke 
præges så meget a~ tilfældigheder .. 
Karakterernes udVIklIng foregår 
desuden trinløst, og der er ingen 
spring i niveauer. Og selvom det 
stadig er meningen, at man skal 
kunne slå på tæven, giver guld og 
vold i sig selv ikke point. Altsam
men naturligvis kun, hvis det hele 
virker efter forventning. Underteg
nede er n li ved at gøre et par 
mindre scenarier klar, der skal 
kunne bruges til afvikle nogen 
prøvespil. Meningen er naturligvis 
at teste systemet i praksis, og at 
afsløre eventuell e fusere. På 
længere sigt vil vi gerne have det 
udgivet, også eventuelt i en 
engelsk version. 

Billederne viser nogen af de 
NPC'ere, man kan være heldig Cl) 
at møde, hvis man spiller "Drøm
meskaberens Forbandelse" eller 
UDen Glemte Gud l

' Begge scen
arier foregår et sted, beboerne 
kalder Det Uendelige Land. Og 
hvor mange af de kendte og 
elskede væsener, fra fx Ringenes 
Herre og de andre store Fantasy
og Science Fictionklassikere, lever 
og har det (øh) underligt. 

Hvis Ravnens læsere og Silmaril
lions medlemmer er interesserede 
i at høre mere, vil jeggeme 
komme med en længere og mere 
uddybende artikel om IN-syste
met. Ligesom jeg gerne vil høre 
om, hvad erfarne rollespillere 
blandt Ravnens læsere mener er 
særligt godt eller skidt ved deres 

yndlingsspil, eller evt. kommenta
rer og forventn inger til et nyt s pil. 
Hvis IN-systemet viser sig at 
indfrie vore forventninger, vil vi 
prøve at få udgivet .et begynd~rsæt 
med grundregterne og effærdlgt 
scenarie - men det ligger nok 
noget ude i fremtiden. 
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af Kim Pedersen. 
Dette er en bog som jeg ville øns
ke jeg kunne sable ned i en an
meldelse, men jeg må desværre 
tilstå at dette ikke ville være helt i 
overensstemmelse med sandhe
den, j eg vil starte med at bes!<rive 
hvad bogen er, og hvad den Ikke 
er, og derefter komme med en 
uddybning af hvad det egentligt er 
jeg mener: 

- Bogen er en "dokumentar" 
beretning af en mordsag. i ~SA. -
Dette mord skyldes muligvIs 
rollespillet Dungeons & Dragons 
(O&D), men ikKe alene. - Bogen 
er en sensations beretning (læs: 
trivial}. - Bogen BØR læses af 
Game-mastere og spillere. - Bogen 
er højest sandsynlig ikke objektiv. 

Hvad jeg mener med at bogen er 
dokumentarisk i gåseøjne, er, at 
bogen beskriver nogle hændelser, 
og en retsag som den er foregået i 
USA, men er skrevet på en måde 
så man uvilkårligt får indtrykket af 
at forfatteren er ude på at tjene 
penge, og give "sin egen" vurde
ring af sagen, dermed og hvorfor 
den ikke er objektiv. Mordet skyl
des sandsynligvis at de involve
rede var aktive rollespillere, som 
ikke kunne adskille virkeligheden 
fra den fantasiverden som ae hav
de skabt, MEN: samtlige involve
rede (med undtagelse af måske en 
) var langt ude i tovene, pga. 

emotionelle problemer, sam t et 
ALVORLIGT stofmisbrug~ vi 
snakker her om LSD! Samtidigt 
var en mindre sum på et par 
millioner dollars siKkert også et 
vægtigt motiv. Hvad jeg mener 
med at Game-mastere og spillere 
bør læse bogen er at de så kan 
diskutere denne med de folk som 
uvilkårl igt vil få en forkert opfat
telse af hvordan tingene hæ!1ger 
sammen, samt hvad rollespIl er, 
bl.a. på grund af fejlagtige infor
mationer om spillet. Samtidigt må 
jeg også henvise til farerne ved at 
lade folk som har svage nerver, og 
evt. et stofmisbrug deltage i rol
lespil, som tit udvikler en karakter 
der afspejler den person som de/vi 
inderst inde mener delvi burde 
være. Dermed være sagt at så
danne folk "muligvis" kunne 
betragte deres rone som værende 
mere attraktiv end deres eget liv -
og gøre noget ved det. Lad det dog 
også være sagt at roll espil kan 
udvikle folks personl igned. 

Kort sagt: 
Bogen er her, Læs den. Tag stilling 
til den, Og for gud skyld - læs den 
før din MOR !!!I 



af Thomas 007 Sørensen 
It is ironic that so much of a 
Psych ic Investigator's time and 
energy are spendt not in proving 
the existence af the paranonnar, 
but in disproving it. That is to say, 
befare you and others like you 
ean gain the respect af the scien
tific community for yourwork, yo 
u must first expos~ the impostures 
of charatans clamlng to have 
psychic powers. 

det man vil kalde for et læse/skri
ve spil, så det skræmmer med sik
kerhed de få væk der har læst bag 
på æsken. Men når man først kom
mer i gang med spillet så er det 
svært at rive sig løs fra. Til at illu
strere bliver der ind imellem vist 
nogle billeder, der også hjælper på 
stemningen. Dette er et meget 
stemningsfuldt og på sin vis også 

actionpræget spil. 
Jeg kan varmt 
anbefale at man 
er 2-3 personer til 
spillet, ikke kun 

Such a mission now finds you in 
London, where John Playford, a 
friend from many years back, has 
asked you to come with him to a 
sean ce in Bloomsbury, near whe· 
re you are lodging. At the mom:~e~n~t'~·~~~~i~ 
you are waiting for him to collt:,~. "--

. rdi at det giver 
edere stemning 

men også fordi 
der sagtens kan 
opstå problemer 
undervejs. Som 

you. ~~ 

Sådan lyder starten på Electronic 
Arts, The Hound of Shadow. Det 
er helt klart et spil i sin helt egen 
k~tagori. der følger lige i Chao
Slum'S fodspor. For dem der skul
le være lidt vildledte på nuværen
de tidspunkt, kan jeg forklare at 
Chaosium er det firma der udgiver 
rollespillet Call of Cthulhu. Den 
verden rollespillet spilles i, er den 
fiktive verden som der beskrives i 
H.P .Lovecraft mange noveller og 
romaner der kan findes på biblio
teket under gysere. 
Selve spillet er fra 1989 og det er 
måske nok til at de fleste kikker 
på den næste hylde, men jeg prø
vede spillet og må indrømme at 
det er umådeBgt godt. Spillet er 

jeg tidll~ervar inde på så har jeg 
prøvet spillet og blev meget posi
tivt overrasket. 
Man starter med at lave en karakter 
der kan være nog!e af de mest almin
delige "classes" efter eall of Cthulhu, 
så som Author, Professor og man
ge andre. I m it prøve spil valgte 
j eg at spille en Psyc.h ic Investiga
tor, efter det skulle Jeg fordele ka
rakterens baggrunds point ud til 
de skills j eg var interesseret i. 
Derefter kan man begynde at spil
le spillet, efter en kort introduk
tion begynder senariet. Man tager 
ud til en seance med ens gode ven 
John Playford, efter at have 



tiJbragt no~et tid i en taxi ankom
mer man til huset på Bloomsbury 
Street hvor seancen bliver afholdt. 
Man bl iver vis t ind i h uset af en 
tjenestepige; som. beder en om at 
vente i stuen sammen m,ed resten 
af de ankom ne. Efter et kort styk
ke tid kommer "The Adept Karmi" 
ind sammen med en orientalsk 
pige,. men der går ikke længe før at 
man finder ud af at pigen ligner 
hende der lukkede op før og den 
indiske accent "Karmi" taler med 
har. nok heller ikke væ. ret længere 
sydpå end syd London. De~ førsote 
del af denne seance er så falsk sa 
det l~ter l.angtvæk, men pludse
lig bliver Karrni besat af et eller . 
andet. PI udesel igt taler han med 
en europæisk kvinde stemme og 
kikker rundt på de tilstedevæ
rende, han stopper lidt og kikker 
påen.s~arakter men så fortsætter 
han tll han ser på en mr.Talbot og 
siger: "You beaT the mark af the 
Hound of Shadow". 

Hvis man kan lide at spille de te k
tivspil hvor der skal løses forskel
Uge mysterier, så er dette spil lige 
sagen. Jeg synes selv at det er 
fremragende og kan varmt anbe
fale det til andre. 
Jeg vil give The Hound of Shadow, 
følgende karakterer: 

Grafik: Tja ... (enkelt billeder D12). 
Lyd : Hmm .... 
Fængslende : 4D 1 O 
Pris/Kval itet : D6+ 1 

[)et var alt for denne gang. 
Og husk hellere en hun i hånden, 
enden hund på nakken. 

Stedet hvor Mor ikke bestemmer. 
Kassen er denne gang præget af 
ma~ematisk filosofere~ + Livet, 
Unlverset og Alt Det Der ... . det 
er godt med lidt stimulering· af 
hjer nebarken. Apropos hjerner, 
SD har ikke vi fået nogen løsnin
g~r på Listige~ristians lille 
h}ernegymnastrkopgave fra 
sidste nummer, så vi venter med 
at give løsningen lidt endnu. 

Hej IBrevkassen uden navn', 
Tak for e.tgodt initiativ .. en brev
kasse har vi længe savnet Nok ros 
- til spørgsmdlene. 

1. Hvorfor udkommer Ravnen ikke 
noget oftere l 
2. JegspillerAD&D 2nd Edition,. 
og Jeg har problemer med at finde. 
ud at Align ment-sys tem et. Er 
A., llgnm~. n.t noget en sptl.le~. skal (øl 
g. e slavLSk nelr nan/h un spIllersIn 
karakter ... eller hvo~dan ?? 

PLEASEPLEASEPLEASE 
sæt mit brev i bladet 

H ilsen Peter. 

Hej Peter, 
Ravnen har indtil nu kun udkom
met når der var stof nok, men der 
er chance for at stofmængden 
flyver i vejret nu, da Ravnen er 
gået i samarbejde med J acta Est 



Alea - (Vejle RollespiIsforening). 
Læs mere om dette andetsteds i 
bladet. 
Alignment : UHA, det er et af de 
emner, der hører til de mere ob
skure i AD&D. Jeg har sat min 
Top-Reporter på sagen - han vil 
komme med en uddybende artikel 
i et af de kommende numre. 

H ilsen'Kassen' 

Til "Kassen" 
Hvorfor er der ikke lige høJre
venstre margen i blaaet ?? 

Hilsen Henrik Lundsberg. 

Hej Henrik, vi stiller om til vores 
layout afdeling (get him, boys). 

Svaret er ligetil, Henrik, grunden til 
at spalterne ikke holder den lige 
højre-venstre margen er at det er 
h'pografisk klatkage. Lig e margen i 
be~e sider .er noget man i ren 
uvidenhed kan benytte på en 
sølvbryllupsang eller en stil i 7. 
klasse. J eg 11 ar her sat mit 
indlæg med en lige højre-venstre 
rn argen og j eg tror skrift
b i I l e d e t 
tal er for sig selv. 

Hilsen Jesper (& kassen) 

Hvordan overlever Henning fra 
Jeres spalte i Ravnen ?? Svar helst 
h urttgt, idet Jeg skal bruge svaret i 
en D&D kampagne. 

Hilsen Poul E. Jensen 
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(Som en liUe ttlskrfvnlng {ra redaktionens 
side, kan vi kun beklage at vi ikke kan røbe 
Hennings overlevelsestekntk, da det Jo er 
ligesom de evige spørgsmål: Spiller Paven 
pik, går en b/ørn på a7le f tre og hvad laver 
dovendyr når ingen ser dem - der er bare 
ingen der ved! (iller også er det hele 
forretn tngshemme Ugh eder) 

Send breve til mig ... Kassen bliver 
kedel igt uden breve ... Det er 
muligt at være anonym i bladet, 
men vi på redaktionen skal vide, 
hvem forfatteren til de enkelte 
tekster er. 
Der var alt for denne gang - skulle 
du have nogen uafklarede punk
ter i dit liv, så send dem over land, 
til vands og/eller i luften - til: 

"KASSEN" 
Co. Hans B. Petersen 

VesterBrogade 65 3~mf 
7100 Vejle 



HIGH NOON 
Er e! rollespi]~ste'm der tager sin handJing! Det Vilde West High _ ~on ~r . , 
udviklet af Allan Larsen og lasse Winter Wehner, og 1. oplag er ud-givet 1250 
eksemplarer som spedal uØgave afTRoA's månedlige foreningslad 
High Noon foregår i Amerikas pionertkL hvor en masse forskellige folkeslag 
emigrerede. til "Guds eget land , for at søge lykken ener starte på en frisk. Der er 
fra forfatten;,~ .. ~ st~~ la.gt 0. p .. I til at der lægg. (~s stpr vægt på at roHespUle verdenen 
godt, så det Ikke bliver endn . ·en D&LYKhche. . 
Spilsystemet er ikke særligt dybdegående og ret nemt :at gå til. Forlatteme 
ønskerrespon.spå hvadl~andets ro11espillere synes om sJ1stemet, ændrings 1 

forslag og udVlcfelsesmul1gh,eder. 

Henv. til TRoA 
co. Martin Laursen Vestergade 252 • 9400 .Nørresundby. TLF 98 192209 
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