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Rene K. Larsen 
Mage til røvhul skal 
man sat' me lede 
længe efter. Prøv 
dog og se hvor grim 
han er. Manden 
hvis skolefoto måtte 
tages fra luften. 
Ham kan vi kun 
afsky 

Bo Jørgensen 
Hold kæft en narko- 
man, Han er edder- 
ma'me grim. Hans 
tandlæge behandler 
ham pr. post. Og så 
det hår. Han er pro- 
totypen på den 
pseudointellektuelle 
rollespilsnørd. 

Jesper Riis 
Føj for den lede, se 
det gamle halvskal- 
dede røvhul, de små 
tætsiddende øjne, 
den lille fedtede hes« EN 
tehale. Jeg mener, 
står der afdanket re- 
klametegner i pan- 
den på ham, eller … 

Kristian List 
Gu ser han da flink 
ud, men det gjorde 
Norman Bates sgu' 

så. Vi der kender 
ristian, ved bedre 

en glødende djævle- 
tilbeder, med pædo- 
file tilbøjeligheder, 
En savlende, poten- 
tiel massemorder. 

Rune Christensen 
Ung, smuk, talent- 
fuld. Høj, velklædt, 
en pragtfuld kamme- 
rat, en mester i stra- 
tegi, sort bælte i ka- 
rate, helikoptercerti- 
fikat, hædret med ad- 
skillige ordner. Gød 
til billedtekster. 

  

DEN LEGEREDE LEDER 
Rollespillet er i sin levetid blevet 
erees for mangt og meget, 
djævletilbedelse var noget af det 
første man kunne høre folk råbe 
højt om. Senere fulgte det udsagn, 
at hvis spillet ikke ligefrem var 
ovre i det okkulte, mingelerede 
det med folks forstand i en grad, 
der skulle forbydes hvis man da 
ikke ligefrem var den lykkelige 
ejer af en doktorgrad i psykologi. 
Alt dette har kunne sætte rolle- 
spillernes pis i kog gennem de 
sidste par år, og trangen til at 
kæmpe mod de fordomme der 
raser mod hobbyen rolle- og 
brætspil, har virket som det alt- 
overskyggende mål. Jeg kan godt 
se at det på foreningsniveau må 
være "kedeligt” at lave kæmpe 
kampanger der skal åbne dørene 
for rollespillet udadtil, når der skal 
så evig lidt dårlig omtale til at 
vende det almene syn på spillet og 
dets "udøvere”. Kommer tid, kom- 
mer råd. Efter min mening, er det 
bedøvende ligegyldigt hvad in- 
doktrinerede SPY idser hos 
Indre Mission eller Jehova's Vid- 
ner mener, ligesom det er udueligt 
at hænge sig i en udtalelse fra en 
fisefornem psykolog, der helt abs- 
trakt, og uden at sige noget han 
kan hænges op på, har udtalt sig 
om de grundlæggende retningslin- 
jer i unge menneskers frustreren- 
de højre hjernehalvdele, hvad- 
enten han/hun er for eller imod 
spillet. Det sidste jeg oplevede 
var, at der i DR-TV 1 ungdoms- 
magasinet Zig Zag blev rapporte- 

ret at det kun var de dummeste 
der brugte deres tid på spillet. You 
were born different, and therefore 
men will fear you - Deter i bund 
og grund bare ordgejl. I Star Wars 
(for at bruge noget man kender) 
brugte rebellerne alle deres kræf- 
ter på at bekæmpe imperiet. Da 
det endelig lykkedes, stod de 
tilbage med en ubrugelig kamp- 
maskine - en tom skal af en or- 
ganisation der kun virkede i 
teorien. 

Så vidt jeg lige kan regne ud, er 
det værste der kan ske for rolle- 
spillet (og dermed rollespillerne), 
at det virkelig lykkes at komme ud 
til "alle” unge mennesker, men på 
grund af den kæmpe indsats det 
vil kræve, er informationen ikke 
blevet tilstrækkelig. Rollespillerne 
har ikke fået vist hvad de virkelig 
er for et folkefærd. Den almene 
opfattelse blandt Party-Poul, TV- 
Torben og hans pæne kæreste Lil- 

ly Lækker, vil under alle omstæn- 
digheder være, at rollespillerne er 
nogle nørder der er flygtet fra vir- 
keligheden for at blive væk. Der- 
for, lad være med at spilde tiden 

å at råbe til nogen der alligevel 
ikke hører efter, det er spild af 
luft. 

Bo Jørgensen 

   

 



  

GUL OG GRØNNE SKOVE 
af Søren Thulesen 

Så er man samlet igen i et parcel- 
hus i storbyen Seest. Der er gået 
ca. 3 timer, fra vi startede. Vi har 
endelig fundet dem, vi var på jagt 
efter. Nu venter belønningen. 

… det regner med guld. Der danner 
sig hurtigt et mindre bjerg, som 
glitrer i solens dansende stråler. 
Ud af den lumre skovluft lyder en 
stemme: "1 får en lille bonus. Her 
er 10000 guldstykker”. Et lille fnis 
varsler et åreetdende grineanfald, 
som vi dog ikke hører. 

"Det svin!!!, i stedet for at telepor- 
tere os til pengene, har han tele- 
rer; pengene til os. Vi klarede 
ans lille job, og det her er beløn- 

ningen. Hvordan fan. skal vi 
transportere dem hjem, når vores 
heste lige er blevet forkullet af den 
største Lightning Bolt, jeg nogen- 
sinde har set???”, Jeg har den stør- 
ste lyst til at afreagere med en 
Desintegrate spell på Diergol og 
Storm men lader være, ikke så 
meget fordi det selvfølgelig ikke er 
deres skyld, men mere fordi jeg ik- 
ke har den spell i mit repetoire. 

Diergol smiler. Et af de dumme 
smil der signalerer at han har fået 
en ide, som jeg herre vil synes 
om. "Nu kan du jo få de 1400 
guldstykker tilbage, som jeg skyld- 
er dig. 

Der bliver stille på værelset i Se- 
est. Kun Dungeon Masterens stil- 
le kluklatter høres. Han øjner 
chancen for at sætte lus i skind- 
pelsen. 

…jeg prøver at lave en grimasse, 
der kan passe. Her stårjegien 
skov, ca. 10 dagsrejser til fods 
hjemmefra, med 4733 guldstyk- 
ker, hvoraf jeg kan bære ca. 500. 

Diergol begynder at læsse guld- 
stykker op i sin rygsæk. Det sam- 
me gør Storm. "Jeg tager ikke så 
mange, så kan jeg gå hurtigere”, 
siger Diergol, stadig med et og 
rin. Jeg sender ham et smil, "Så 
an du jo bære nogen af mine”, 

velvidende at det var en af mine 
bedre vitser. Han nægter selvføl- 
gelig. 

Pludselig får jeg et genialt indfald. 
Det slår mig at vores madrationer 
er væk, da de jo lå på hestene. Et 
listigt smil spiller om mine læber: 
"Hvordan har du tænkt dig at 
overleve, Diergol, du er jo for dum 
til at jage!?!?”. "Det SEER nok 
klare”, svarer han uanfægtet. 
Storm bryder ind: "Jeg kan j 
snakke med dyrene. Så kan du da 
nemt fange dem”, Diergol tilbyder 
nu at tage 500 guldstykker for 
Storm, hvis de arbejder sammen. 

  

Jeg er ved at eksplodere af raseri, 
men bider det i mig, da jeg har en 
mistanke om, at deres plan ikke 
vil virke. Jeg overvejer at smide alt 
uldet, og rejse hurtigt hjem, for at 

hente heste. Men opgiver det, da 
jeg ikke er sikker på at jeg ville 
overleve det. 

Storm begraver sit guld, og forklæ- 
der forhøjningen som en grav. Jeg 
tillader mig at efterligne ham. Vi 
begiver os på vej. 
Vores Dungeon Master læner sig 
veltilfreds tilbage. To af spillerne 
sidder og smågriner, mens den 
tredje ser lidt bister ud. Vi går gen- 
nem skoven. En stille brise suser 
gennem trætoppene. Jeg iagtager 
Diergol og Storm, som vader af- 

  

sted med selvtilfredse miner. Det 
begynder at blive aften, og vi slår 
lejr. Vi er alle sultne efter den lan- 
ge gåtur. Diergol og Storm går 
straks i gang med deres nyopfun- 
dne jagtteknik. Jeg dræber en hare 
med en Magic Missile og sætter 
mig til at spise, mens jeg nyder de- 
res anstrengelser. Det er et syn for 
guder. Storm kaster Speak With 
Animals og prøver ivrigt at overta- 
le et rådyr tilat sætte SE stille o 
roligt ned. Rådyret ser ikke ud ti 
at være alt for tryg ved situatio- 
nen, og da Diergol springer ud fra 
sit skjul bagved et træ er den over 
alle bjerge. Det næste offer for 
Storms talegaver er en kanin, som 
lægger hovedet på skrå og blinker 
til ham med store forstående øjne, 

Ru
ne

 
La

pl
an

d 
Ch

ri
st

en
se

n 

   



  

da han begynder at fortælle den 
om sin barndom, mens Diergol 
med små yndige balletskridt prø- 
ver at snige sig ind på den. Plud- 
seligt retter kaninen hovedet op, 
drejer rundt, ser Diergol stå med 
hævet sværd og fræser ind i un- 
derskoven. Efter adskillige andre 
dyr giver de op. Jeg smiler forstå- 
ende til dem, og ligger mig til at 
sove. 

…Det'er fk Diergol og Storm 
ser ikke ud til at have sovet så 
godt, merne derimod føler mig 
strålende tilpas. Vi begiver os vi- 
dere. Det bliver aften, og jagtsean- 
cen begynder igen, også denne 
gang uden resultat. De finder nu 
ud af, at de må ty til andre midler. 
Diergol fabler om orme, mens 
Storm er mere interesseret i bær. 
Han finder da også nogle bær, 
men finder da også ud af, da han 
smager hå dem, at de er giftige. 
Diergol kan ikke finde nogen or- 
me, så de bliver enige om at æde 
blade… Jeg læner mig tilbage, 
smågumlende på et lår fra en ha- 
re. Diergol stirrer på fedtet, der lø- 
ber ned af min hage. Efter "mid- 
dagen” ligger de sig til at sove. Jeg 
gør det samme, dos flytter jeg ad- 
skillige yards væk fra dem, da jeg 
hellere vil tage kampen op mod 
nattens kryb, end Diergol o 
Storms luftige, krybende affalds- 
produkter. Næste dag er de hel- 
dige. Ud af skoven vakler et rådyr, 
som Diergol med det samme over- 
falder. Da det vælter om, ser jeg, 
at hele den ene side er rådden, 
sikkert pga. et sår. Storm og Dier- 
gol æder den anden side af dyret 

med stort velbehag, mens de smi- 
ler triumferende til mig. "Ha, så 
fik vi mad alligevel. Je sagde jo, 
at vi nok skulle klare den.”, siger 
Diergol gennem den højlydte 
smasken. Jeg ærger oe gul og 
grøn. Nu gik det ellers lige så godt. 
Der er dog stadig lang vej hjem. 

Dungeon Masteren begynder at 
slå terninger for, om de fanger 
noget de følgende dage. De veltil- 
fredse smil er vendt tilbage! De 
følgende 5 dage får de intet at spi- 
se, mens jeg hver eneste aften 
mæsker mig i hare og kaninsteg. 
Men det er slet ikke kødet, der 
smager mig, men den søde hævn, 
som aldrig har smagt mig bedre. 
Faktisk æder jeg så meget, at jeg 
er ved at brække mig over bare 
lugten af kaninsteg. Diergol og 
Storm begynder at snakke om at 
dræbe mig. Deres øjne flakker 
vildt i hovedet på dem. Diergol 
begynder at slibe sit sværd. Jeg ser 
at tiden er inde til forhandling. 
"For et beskedent beløb, kan jeg 
sørge for mad resten af turen 
hjem.”, siger jeg med et snu glimti 
øjet. Diergol vågner op ved ordet 
mad:”Hvor meget?”. "Tja, dig 
kommer det nok til at koste 1400 
mig kker, mens Storm vel kan 
å det for 700”. Diergol flipper ud. 
Han kaster sig efter mig, hvilket 
nok er lidt forkert formuleret, da 
han nu er så afkræftet, at selv et 
overfodret dovendyr ville kunne 
nå at undvige. 
Efter lidt dansen omkring bliver vi 
enige. Diergol mæler ikke ét ord 
resten af hjemturen. 

Retten er sat! 
Lords of the Secret Circle præsenterer 

»Natten til fredag fik politiet i København, en 
opringning fra Amalienborg. Prins Joakim kom 
med den chokerende meddelelse "Frederik... 
Kongen er død!” Politiet kørte i fuld beredskab 
til Amalienborg, hvor de fandt kongen forkram- 
pet i sit soveværelse. Retsmedicinerne fandt et 

væltet glas vin, hvori der blev fundet sporstoffer 
HESS stof cyankalium. Rejseholdet 

e sat på sagen, og er i øjeblikket i 
at 

Se RErR fhøre hele det k lige hof gang med at afhøre hele det kongelige hof …« 

DANMARK I DYB SORG 

Ekstra Bladet d. 13 April 2028 

KONGEN 
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MYRDET 

   



  

Retten 
er sat” 
- er den første af mange konkur- 
rencer, som »Lords of the Secret 
Circle« arrangerer. Første gang 
kører vi et Totaly-Freek Out Live 
Role-Play, der kommer til at køre 
en hel dag. Der SKAL være 15-25 
spillere, hvoraf en af dem har be- 
gået mordet på kongen, men ak… 
alle har et motiv. Hvem der har 
begået mordet, og hvorfor hele 
hoffet bliver FAE: er op til dig at 
undersøge. Selvfølgelig skal du 
sørge for at du ikke selv bliver 
dømt for mord eller bagvaskelse, 
og sørge for at det er en helt anden 
der bliver dømt. Du skal rense dit 
navn, og finde andres motiver! 

Vinderne vil selvfølgelig blive be- 
lønnet: 

1.Præmie . 

1 års abonnement på SAGA 

2. Præmie 

1/2 års abonnement på SAGA 

SR IS 

TD 1 stk JEA T-shirt 

For at klubben ikke skal gå ne- 
denom og hjem, vil det koste 10 
kr. at deltage i spillet. (Hvilket slet 
ikke er nøgen uoverkommelig el- 
ler afsindig pris, når man tænker 
på at det i dagens Danmark koster 
3.75 kr. at sende et brev, 8 kr. at 
tage bussen, 1.5 kr. for en æske 
skaldede tændstikker, 100 kr. at 
leje 3 Star Trek-film + en liter flø- 
deis, 5 kr for en pakke toastbrød, 
248 kr. for et simpelt dødt compu- 
terspil, og en lille halv million for 
en bil med 4 hjul!) "Så nu er der 
ikke længere nogen undskyldning 
Gene mr Meld jer til NU, og 
det skal ske senest d. 13 maj 1993 
til Christian Vingum Jensen (for- 
mand i JEA). Retsmødet vil ske d. 
24 April 1993, på Aktivtetshuset i 
Vejle. Vi fra "the Lords” håber på 
en stor opbakning fra både Jacta 
Est Alea og Silmarilion!? 

  
  

RAVNEN 
INFORMERER 

VIDSTE DU. 
- At det amerikanske hangar- 
skib USS Nimitz, var verdens 
første krigsskib med "træk og 
slip”- funktion på toiletterne… 

VIDSTE DU… 
At Henrik Smurf Lindberg, er 
verdens første danske rollespil- 
ler med "træk og slip”- funktion 
i hovedet… 

  

  

  
    

      

NÆSTE NUMMER 
Ravnen holder muligvis sommerferie. det begynder 
at blive varmt på den lille redaktion, pigerne er iført 
årstidens sporadiske beklædning og bebrillede nør- 
der er vistnok "in” for tiden. Desuden skal Henning 
på tourne med Alice Cooper. Men, vi regner med lige 
at knalde en lille aktivitetsfolder for klubberne af, 
inden 1.juni. Og til september er vi tilbage med det 
vildeste nummer af dette prægtige organ. Vi på re- 
daktionen siger: 

  
  

- Stay close and watch for enemy figthers… 

RAVNEN MUSIKQUIZ … HENNING AN U KÆLI 
Lenny Kravitz har produceret U 
Vanessa paradis'seneste plade ; 
fordi: 

A: Hun har den mest fascinerende 
sangstemme han nogensinde har 
hørt. 

  
  

     
B: Fordi han er flink… 

C: Fordi han går ind for sort/hvid 
musik-integration 

D: Fordi fransk ikke kun er et flot 
sprog… 

  

  
 



  

  

oGtimer iapril 
om FASTAval '93. d. 8 - 12 april. 

Fastaval blev i år afholdt på Elle- 
kærskolen i Århus. Der deltog ca. 
250 rollespillere fra det ganske 
land og der blev talt kult, klub, 
kørepenge og kultur. 

Vi tdetesnene) ankom fredag 
formiddag, hvor vi deltog i et 
klubmøde arrangeret af FASTA. 
På mødet blev der talt om spon- 
sorsamarbejde, Mediesamarbejde 
og Udgivelser. Der blev stillet for- 
slag om at nedsætte grupper til at 
arbejde med emnerne, men kon- 
klusionen af mødet var; p.t. blev 
der ikke nedsat nogen grupper 
pe manglende deltagelse af 
ertallet af landets klubber o 

resourcemangel ved fremmødte. 
Men undertegnede mener, at det 
var der et godt oplæg og rigtigt 
tænkt (ros til FASTA), og vi må jo 
nok indse at rollespilssituationen 
i Danmark præges af mangel på 
aktive folk. 

Fredag deltog undertegnede i 
ro teltet Operation Faust, der 
foregik i 2415 på en amerikansk 
planet et sted i galaksen. Spilsy- 
stemet var VP (tidl. VoldsPalle) og 
verdenen var en Cyperpunkver- 
den. Spillerne starter på et sinds- 
sygehospital med hukommelses- 
tab, hvor de senere bryder ud og 
kæmper sig igennem byen mens 
de søger efter deres identitet. 
Våbnene man fik, var STORE, 

men til gengæld var skurkene. 
seje! 

Lørdag deltog undertegnede i to 
rollespil, Sænk U-243 og Berlin 
2025. Sænk U-243 foregik i Oden- 
se under 2. Verdenskrig, man spil- 
lede modstandsfolk, hvis opgave 
det var at sænke en ubåd. Des- 
værre blev 2 af karaktererne taget 
af Gestapo inden vi rigtig var 
kommet igang, og senere viste det 
sig at ubåden havde hemmelige 
dokumenter ombord. Dokumen- 
terne viste, at en okkult bog skulle 
fra Horsens til Hamburg, til Hit- 
lers private samling - en bog der 
kunne ændre krigens gang. Men 
idet vi løb tør for tid, rillede vi des- 
værre ikke toget. Scenariet var lidt 
tyndt og ideen med den okkulte 
bog var lidt langt ude, især da vi 
senere fik at vide at vores mod- 
standsleder også var leder af en 
okkult bevægelse i Midtjylland. 

Berlin 2025 
var et SPAND ke ehare inear 
future. Spillerne var lejemordere 
og havde enten storhedsvanvid, 
var mere eller mindre sindssyge 
eller på stoffer. Problemet var at 
de skulle betale årets husleje og 
beskyttelsespenge (20.000 ECU) 
til en vis Herr Grum. Spillerne fik 
et job, som desværre gik galt og da 

man forsøgte at rette det op, gik 
det endnu mere galt. Spillerne 
blev forviklet i et industriplot, 
involverende en mega corporation 
og nogle grumme mennesker fra 
underverdenen. Scenariet var 
enialt, og da Fortælleren kørte 
orløbet meget regelløst, gik det 
flydende og var enormt morsomt. 

Det var de scenarier underteg- 
nede deltog i, men der var mange 
flere, bla. Påskemorgen Røde, et 
Call scenarie af Paul Hartvigson, 
The Game, et Vampire-scenarie 
og mange mange flere (ca. 23). 

I år var der følgende aktiviteter/ 
ting, udover rollespil, under FAS- 
TAVAL: En døgnkiosk, Citat 
undertegnede: "Det var dog det 
mest sure og usamarbejdsvillige 
kioskpersonale jeg til dato har 
mødt...” En brætspilscafe, der var 
tæt besat under hele FASTAVAL, 
og der var løbende udgivelse af 
FASTAVAL Tidende. Om aftenen 
var der filmreportage, med et 
resumé af dagen og gale reporta- 
ger, bla. konklusioner om hvor- 
dan man udvikler sig når man 
PE rollespil - med visuelle 
eksempler. Ydermere var der 
turneringer i brætspil, bla. World 
in Flames, Car Wars, Space Hulk 
SR Warhammer. I år var der også 
2 livescenarier; Mafia og et Gid- 
seldrama. Mafia foregik torsdag til 
lørdag, og skolen summede af 
mennesker klædt i lange jakker 
med buler, solbriller og fedtet hår. 
- Stemning! Gidseldramaet ud- 
spillede sig lørdag aften, hvor 
sovesalen blev omformet til en 

drivein, som nogle terrorister 
havde taget magten over. Det var 
så op til politiet at få det bedste ud 
af dette. Lyset i salen blev slukket 
og projektører rettet mod gernings- 
stedet, mens et kamerahold 
luskede omkring. Kort sagt 

Stemning 
SAGA, Hobby House og FASTA 
havde også salgssteder i år, hvor 
de solgte spil og figurer m.m. til 
efter deres eget udsagn, billige 
priser. Vores kære RAVNEN var 
SENT belig også til stede med en 
stand, hvor de fremviste og solgte 
RAVNEN og plakater med tidli- 
ere forsider af RAVNEN. Citat, 
”astaval Tidende: 

  
  

"Silmarilion havde en ret så 
perfekt udstilling med nogle 
tegninger der styrer hele 
verden …” 
  

  

Soveforholdene under FASTAVAL 
var som sædvane en sovesal, hvor 
man, hvis ikke man da, som vi, 
havde et hold fulde sjællændere 
som naboer, kunne hvile ud. 
Maden var forresten udemærket, 
sagde Lars. 

Søndag aften var der Festbanket, 
som en kulmination af de fire 
lange dage. Alle var i fuld galla, og 
der var lagt op til narrestreger. 
Aftenens konferencier var ingen 
ringere end tøjdragen Gert, 
assisteret af en eller anden ved 

 



  

  

Årets æresotto gik til Poul Hartvigson. 

navn Merlin. Denne Merlin og 
hans smukke ledsager Miss 
Fastaval, uddelte priser for bedste 
scenarier, bedste layout, årets 
yatzyspiller etc. 
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Krydret med rollespils- og 
sexorienteret stand up comedy. 
Merlin: "Hvad ville Freud få ud af 
en bunke slimede pubertets- 
knægte der mødes, for i deres 
fantasi, med sænket lanse at 
storme mod en grotte, der er 
dækket af en smule krat, for at 
dræbe dragen?” Resten af 
showet var simpelthen for sjofelt 
til at kunne gengives her. Der blev 
ogs opført et skuespil, hvor pub- 
likum kunne bestemme hand- 
lingen ved at komme med gode 
råd til 'porntene - ganske mor- 
somt. Maden var til syv kok- 
kehuer, og tjenerne var næsten 
overbehjælpsomme. Det kan kun 
siges at denne banket var en mile- 
pæl i rollespillets kamp for at 
Pesteegste et smukt ansigt ud- 
adtil. 

Tak til FASTA for et godt arrange- 
ment - vi ses når påskeliljerne 
blomstrer påny. 
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Med Bilbo ud 
eller hvordan man køber e 

Fairytales contain many things 
besides elves and fays, and besides 
dwarfs, witches, trolls, giants or 
dragons it holds the seas, the sun, 
the moon, the sky and birds, water 
and stone, wine and bread, and 
ourselves - mortal men. 

J.R.R. Tolkien, on fairy-stories. 

Uanset hvilket rollespils stamtræ 
man følger tilbage, vil dette ende 
hos en mand og hans verden - 
nemlig J.R.R. Tolkien. Så godt 
som alle har enten før de stiftede 
bekendtskab med rollespil, eller 
efter, læst værkerne af denne 
mand. Uden Tolkien ville rolle- 
spillene have set helt anderledes 
ud, hvis de i det hele taget havde 
været til. Alle kendte spilprodu- 
center af rollespil fortæller sam- 
stemmende at det var Tolkien der 
bragte dværge, elvere, orcer osv. 
ind i deres liv, og at uden Tolkien 

Å var de aldri DS NOt at pusle med 
ideer om rollespil. 

  

    og hjem igen 
Jeg har selv læst Tolkiens værker 
igen og igen, sidste gang i som- 
merferien. Man kan ikke undgå at 
leve sig med ind i Tolkiens fortæl- 
linger, nakkehårene rejser sig, 
man får kuldegysninger og måske 
fælder man også en lille tåre. Alle 
rollespillere bør læse "Hobitten” 
og "Ringenes Herre” - Det er et 
must! 

Inden Spillet starter. 
Før man går igang med at lave e- 
ventyr i Tolkiens verden Middle- 
Earth, bør man i hvert fald have 
læst de to ovennævnte bøger. Jeg 
vil også foreslå "The Silmarillion” 
og "Unfinished Tales”. Det er vig- 
tigt at vide hvordan denne verden 
fungerer, hvad de enkelte racer er 
for nogen størrelser, hvor de kom- 
mer fra, hvad er deres vaner,hvem 
kan de lide og hvem er deres døds- 
fjender osv. - men vigtigst af alt, er 
at få fat i stemningen i denne ver- 
den. Da denne verden er så smuk 

  

  



  

  
  

og detaljeret så vil eventyr iMid- 
dle-Earth verdenen åbne mulighe- 
der for godt filmsk medlevende 
storslået rollespil hvor der virkelig 
bliver gået i Sd Bden med de en- 
kelte karakterer, og hvor landska- 
berne kan beskrives. 

Da spillet foregår i Middle-Earth, 
sætter det selvfølgelig nogle helt 
range grænser for landskaber- 
ne og disses indbyggere. Man kan 
ikke bare lave en vilkårlig bjerg- 
kæde eller en kæmpe sø. Man kan 
heller ikke bare opfinde nye racer, 
mægtige troldmænd eller andre 
finurligheder. På den er man rime- 
ligt bundet. Da Tolkiens verden 
imidlertidig er så varieret, og da 
han beskriver den i så mange tids- 
aldre, kan man sagtens lave helt 
fantastiske eventyr indenfor den- 
ne verden. Skulle det vise sig at 
man bliver nødt til at opfinde en 
ny race eller et nyt monster, kan 
det selvfølgelig lade sig gøre, man 
skal bare sørge for at passe den så 
godt som muligt ind i Tolkiens 
verden, men som udgangspunkt 
-la' vær'. 

  

Spillereglerne 
Det er naturligvis op til hver 
enkelt spilleleder hvilke regler han 
ønsker at spille efter. Det kan væ- 
re D&D, Drager og Dæmoner, 
AD&D, GURPS m.fl., men ønsker 
man at spille efter disse roer: må 
man være parat til at ofre blod, 
sved og tårer, for de skal i så fald 
tilpasses, som f.eks.… 

- I Middle-Earth findes der vidt 
forskellige racer af mennesker lige 
fra de store Beornings til de fjend- 
ske og onde Black Numenoreans 
og de meget primitive Woses. 
- Elverne er meget stærke, men de 
holder sig mest for sig selv. Der er 
endvidere 3 elverracer. 
-Dererligeledes 2 Orc-racer, de al- 
mindelige Orcer og "Super Orcen” 
Uruk-Hai. Orcerne er også noget 
stærkere end de f.eks. er det i 
Dungeons & Dragons. 
- Magiske ting er yderst sjældne. 
- Der er heller ikke så mange for- 
skellige monstre, så AD&D's 
monsterbøger kan man lige så 
godt glemme alt om. 

  

Man kan istedet spille efter Iron 
Crowns (ICE) ”Middel-Earth 
RolePlaying Game” forkortet 
MERP. ICE har produceret ”Role- 
master”, og MERP er en forenklet 
udgave af dette system. ICE har 
fået overdraget rettighederne til at 
lave rollespil i denne Middle- 
Earth verden, og det er virkeligt 
lykkedes for dem. Rollespillet er 
omtrent samme sværhedsgrad 
som AD&D, men systemet er er 
noget anderledes. Især kampreg- 
lerne og magisystemet er noget 
anderledes. Kampreglerne er nem- 
lig realistiske, men har dog én stor 
fejl, nemlig initiativsystemet… Der 
er nemlig ikke noget!! Eller sagt 
på en anden måde, systemet er så 
dårligt at man selv må lave et rea- 
listisk initiativsystem til det ellers 
komplicerede og realistiske kamp- 
system. 

Endnru en fordel ved MERP er at 
der ikke er nogen Companinion I, 
II, II, IV osv. hvilket vil sige at 
har man købt reglerne, så har 
man ALLE reglerne, og skal ikke 
ud og købe diverse udvidelser osv. 
Reglerne kan købes i en box, med 
kort og nogle begyndereventyr + 

apfigurenmoge ke til ca. 200,- kr. 
U over reglerne, kan man købe 
et utal af "Campaigns”, der giver 
en grundig indførelse i et bestemt 
område af Middel-Earth, med alt 
fra indbyggere, fauna, nedbør og 
temperatur, til byer og borge mv. 
Endvidere giver de også forslag til 
eventyr der kan foregå i dette om- 
råde. Man kan købe ”moduler”, 
som er hæfter med små eventyr, 
gerne, 2-4 stykker i hver. Derud- 
over kan man købe ”MERP-For- 
tress”, som er bøger om de forskel- 
lige borge og fæstninge i Middle- 
Earth. I disse bøger er der også 
forslag til eventyr. Til slut kan 
man SES købe Middle-Earth Gui- 
debook & Map, som er en gen- 
penne af Middle-Earth, den er 
imidlertid ikke pengene værd efter 
min mening. Man kan også købe 
Creatures of Middle-Earth, som 
giver en samlet fremstilling af dyr 
og monstre i Middel-Earth, lige- 
som der også er lavet en Treasures 
of Middle-Earth. Lords of Middle- 
Earth I, II og III kan købes, og de 
giver mere eller mindre alle stam- 
træerne for betydningsfulde ka- 
rakterer i Middle-Earth, her kan 
man da opså finde sine helte fra 

 



  

  
  

"Hobitten” og "Ringenes Herre”. 
De nævnte ting kan man også 
sagtens bruge, selv om man ikke 
ønsker at bruge MERP rollespillet, 
da alle eventyrene sagtens kan la- 
ves om og tilpasses, og fordi de 
forskellige bøger giver et glimren- 
de og noget mere tilbundsgående 
billede af Middle-Earth end Tol- 
kiens egne bøger. 

De forskellige ”Campaigns” og 
”Moduler” er imidlertid af meget 
svingende kvalitet, og nogen er 
mildt sagt, ikke det papir værd de 
er trykt på ! 
-SÅDAN FIK JEG DET SAGT. 

Hvordan laver man selv 
eventyr i Middle-Earth ? 
Ved at lade sine eventyr foregå i 
Tolkiens verden, slipper man for 
en del af arbejdet med at lave 
kort, finde på monstre og lave en 
"verdenshistorie”, kort sagt noget 
at det sure baggrundsarbejde. 
den sparede tid bør man istedet 
anvende til at lave flotte filmske 

beskrivelser af landskaber, og til " 
at lave NPC's og give disse per- 
sonlighed, tænke over hvordan de 
skal spilles, evt med hvilke stem- 
mer de skal snakke osv. Husk at 
NPC'ere er der mange af i Middle- 
Earth, man støder ikke konstant 
ind i monstre, og hvis man gør, så 
er det nok nærmere en lille flok 
orc'er ude på ”raid”, end det er en 
mægtig troldmand i en guldvogn 
trukket af hvide drager. 

Forskellige slags 
eventyr 
1. The Quest. 
The Quest er bygget op omkring 
noget eller nogen spillerne skal 
finde. Både ”Hobitten”, ”Ringe- 
nes Herre” og ”The Silmarillion” 
er quests. Bilbo i ”Hobitten” ved 
dog ikke rigtigt hvad målet er før 
han når The Lonely Mountain. 
Frodo vidste lige fra starten hvad 
hans rejse gik ud på i "Ringenes 
Herre”, I "Silmarillion” prøver 
Luthien og Beren at genvinde æ- 
delstenen Silmaril fra Morgoth. 

Quests er for det meste rimeligt 
nemme at lave, men de kan også 
være kedelige at spille. 

2. The Crusade. 
Efter indstillingen - ”Go out there 
and do it to them, before they do it 
to us” eller ”Find the bad guys 
and suck it to 'em. Hard!” Lad 
spillerne styre en del af en hær el- 
ler en lille ”raidingsquad”, eller en 
lille spejdergruppe, som skal ud 
og smadre de onde. 

3. General Adventuring. 
Efter Princippet - ”I sidder en 
mørk og regnfuld aften på det røg- 
fyldte værtshus ”Vortesvinet”, 0 
hører nogle fortælle om den gamle 
ruin, hvor der er enorme skatte, 
men som ingen tør hente, for alle 
dem der drager derud, kommer al- 
drig tilbage”. Altså en slags skatte- 
jagt. 

4. Blandet landhandel. 
Da karaktererne er en del af sam- 
fundet kan man forestille sig man- 
ge forskellige eventyr, hvor karak- 
tererne f.eks. er undertryktebønder/ 
slaver der ønsker at samle et op- 

rør mod den onde konge/fyrste. 
De kan være ganske almindelige 
lejesoldater der skal eskortere 
nogle købmænd igennem et farligt 
og øde område. De kan være 
kongens udsendte hof-detektiver, 
der skal finde ud af hvem der 
stjæler af statskassen (og måske 
hvorfor, bliver vedkommende ud- 
sat for nere fordi han har 
en dunkel fortid ?), de skal måske 
afsløre korruption. De kan blive 
fanget i et opgør mellem to rivali- 
serende klaner osv. Ja kilden er u- 
udtømmelig. 

De forskellige 
tidsaldre 
Årene før Solen. 
Den tid hvor elverne og menne- 
skene blev til. Store og sære dyr 
vandrede rundt. Elverne lærer alle 
ting at tale og lærer at snakke med 
alle ting. Verdenen så ikke ud som 
Middel-Earth. Verdenen var op- 
lyst af 2 kæmpetræer indtil Mel- 
kor (Den tidligste udgave af Mor- 
goth) forgifter de to træer med 

 



  

kæmpe Elder E been Ungoliant (i 
familie med Shelob fra "Ringenes 
Herre”), og lyset går ud. Derefter 
starter den første tidsalder med at 
solen og månen bliver til. Elverne 
splittes op i tre racer. Og guderne 
forlader Middel-Earth, for dog at 
komme tilbage da Melkor stjæler 
ædelstenene Silmarills of Feanor, 
MEE Ren stene. (Der var tre 
i alt). 

Første Tidsalder. 
Et kæmpe slag udkæmpes mellem 
uderne The Valars Og Melkor 
Morgoth). Morgoth bliver slået, 

og søger tilflugt i Mordor. Elverne 
bygger fæstningerne Belegost, 
Menegroth, Gondolin og andre 
som endnu ikke er opdaget. De 
begynder at handle med dværge- 
ne og de møder de første civilise- 
rede mennesker. Menneskehe- 
dens tre Huse grundlægges, som 
alle frie mennesker nedstammer 
fra. Der er krige i det område der 
senere bliver Rhovanion og Eria- 
dor mellem Silvanelvere og men- 
nesker på den ene side, og af Mor- 
oths tjenere og selveste Sauron 
hak ud og Morgoths men igste 
tjener) på den anden side. Her er 

rig mulighed for eventyr. Quests 
efter magiske ting, befrielse af 
fanger fra Sauron, undersøge byer 
der er okkuperet af orc'er m.v. 
Spillerne kan spille frihedshelte, 
der laver oprør mod Morgoths be- 
sættelsesmagt. De kan endda gå 
på eftersøgning efter en af 
Silmarillerne. 

Anden Tidsalder. 
En del af menneskene der hjalp 
elverne mod Morgoth får tildelt 
øen Numenor. Sauron genopliver 
Morgoth, og det onde rejser sig 
igen. Dværgene lever i Moria. El- 
verne flytter ind i områderne Lin- 
don, Eregion og Lorien. Sauron 
laver de 9 ringe, og laver sam-tidig 
Ringridderne (Nazguls). Sauron 
begynder at bygge fæstningsvær- 
ker rundt om Mordor, og efter at 
have lavet Den Ene Ring, der her- 
sker over de 9 andre, indleder han 
en krig mod elverne, men disse får 
hjælp fra Menneskene især dem 
fra Numenor, og under ledelse af 
Kongen Ar-Pharazin af Numenor 
bliver Sauron slået og taget til fan- 
ge. Ved hjælp af korruption og 
magi får han narret Kongen og 
dennes hof, og får hele Numenors    
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befolkning til at rejse sig mod gu- 
derne Valarerne, dette resulterer i 
Numenors undergang, men Sau- 
rons ånd når at flygte til Middel- 
Earth (Mordor), og den Sidste Al- 
liance mellem elverne og menne- 
skene finder sted. Fidsalleren 
ender med at Sauron besejres. Og 
Isildur tager Den Ene Ring. Også 
denne tidsalder rummer et utal af 
muligheder for eventyr. 

Tredje Tidsalder 
Det er den mest dokumenterede 
tidsalder. Den kaldes Menneske- 
nes tidsalder. De fleste elvere flyg- 
ter mod vest til ukendte kontinen- 
ter, kun enkelte enklaver forbliver 
i Middel-Earth. Dværgene indle- 
der en ar og blodig krig mod 
orc'erne. Sauron vågner i Barad- 
Dur i Mordor. Han opretter Ang- 

. mar mod nord og indleder her krig 
mod Dunedain-folkene i konge- 
riget Arnor, dette ødelægges. Mod 
syd arbejder han på at tilintetgøre 
kongeriget Gondor, og han begyn- 
der at søge efter den Ene Ring. 
Gondor oplever borgerkrig og 
samtidig invaderes de af Easter- 
lings. Kongeriget Umbar skifter si- 
de og bliver Saurons allierede. 

  

Hobitterne trækker sig længere ud 
mod vest, og i resterne af Arnor er 
der konstant stammekrige ORE 
der mellem små nydannede kon- 
gehuse. Denne tidsalder hærges 
også af en frygtelig pestepidemi 
som udrydder store dele af be- 
folkningen. Tidsalderen slutter 
med "Ringenes Herre” hvor Sau- 
ron endel ig dræbes og hvor kon- 
gerigerne Arnor og Gondor genop- 
rettes. I denne tidsalder er der rig 
mulighed for eventyr, og købemo- 
dulerne foregår næsten alle i den- 
ne tidsalder. Det er også lettest at 
lave eventyr i denne tidsalder da 
den er så godt oplyst. 

Fjerde Tidsalder 
Den er hovedsagligt domineret af 
menneskene. Næsten alle elverne 
er taget vestpå, og de resterende 
elvere, dværge og hobitter holder 
sig skjult i øde egne. 

Ja, det var lidt om Middel-Earth 
og Tolkiens verden. Jeg håber du 
kunne bruge det til noget, og for- 
håbentlig har det givet dig blod på 
tanden til at lave dine Egne Even- 
tyr. 

- af Peter Lind 
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Refærctt 
af Generalforsamlingen i Jacta Est Alea 

Som de fleste i Vejle rollespil- 
forening gerne skulle være klar 
over, har der i lokalerne i aktivi- 
tetshuset, søndag d. 15. marts 
være afholdt generalforsamling. 
Generalforsamlingen lagde ud 
med den afgående formand 
Steffen Lerke, der på bestyrelsens 
vegne skulle redegøre for klub- 
bens aktiviteter. Sat på vers giver 
det noget i denne retning: 

"I begyndelsen var alle forpligtet 
derpå kom der orden og søde ord 
nogen smuttede hen hvor peberet 
gror og bestyrelsen følte sig svigtet 

Nu bestyrelsen sig i nakken klør 
De som skulle lave noget . 
er løbet over hals og hoved 

ÅRE skal sgu' feje ren egen 
ør.” 

- Tja, et lille forsøg på at gøre et 
tørt referat brandbart. Den øko- 
nomiske side af medaljen blev 
fremlagt af kasserer Hans Pee- 
Cock, der kunne berette at klub- 
bens samlede indtægter har været 
4890,- og udgiftsiden har nået ca. 
2600,-. En af de største økonomi- 
ske poster har været udgiften til 
klub T-shirterne. Efter godken- 
delse af beretningerne var der en 
stille periode på ca. 7 sekunder, 
det var nemlig blevet tid til at 
diskutere det oplæg der var kom- 
met fra Hans B. Petersen og Stef- 

fen Lerke. Oplægget gik ud på at 
hver bestyrelsespost var blevet 
defineret, og havde fået et an- 
svarsområde. Folk der ønskede at 
stille op til en bestyrelsespost 
skulle således opstilles og vælges 
til netop den post med netop det 
arbejde som var defineret (kopi 
blev sendt til samtlige medlem- 
mer). Snakken gik højt om hvor- 
vidt de nye definitioner var ram- 
mende, dækkende, rimelige og 
hvor bogstaveligt de skulle tages. 
Der Var roblemer med at fin- 
de ud hvordan man skulle tage 
højde for at nogen ikke drev den 
af i bestyrelsen. Steffen sluttede 
diskussionen med det opråb, at 
medlemmerne skulle stille besty-. 
relsen nogle opgaver, på den 
måde ville det jo helt klart blive 
afsløret hvem der lavede noget, og 
hvem der hvilede på rønnebæ- 
renere 

Og så går startskuddet til årets 
store valg, her skal det vise sig om 
de brave mænd har hår nok på 
brysterne til at mætte det hung- 
rende publikum med peptaler o 
valgflæsk. Daniel lægger ud me 
at gøre et desperat forsøg på at 
score formandsposten. Jeg kan 
dårligt høre hvad han siger herfra 
hvor jeg sidder, ja jeg er faktisk ik- 
ke helt sikker på at han siger 
noget, men vent, der sker noget … 
En pænt klædt herre fra forreste
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række rejser lg, han har måske 
hørt formandskandidaten og vil 
nu røbe hvad der blev.sagt … Nej 
minsandten det er endnu en kan- 
didat, som forøvrigt virker lidt 
mere talende end den første … 
Der bliver ikke lagt fingre imellem; 
her er der tale om det helt tunge 
skyts, ord som Con, og lokaler 
bliver brugt … og vent, publikum " 
går amok, der er flere af hans 
tilhængere der er ved at kasté sig 
ind på ATBPlaSsen, men det 
kyndige sikkerhedspersonale slår 
hårdt ned på den slags. For- 
mandskampen vindes hurtigt og 
nådesløst af Kristian Jensen, der 
nu triumferende vandrer rundt i 
cirkler med begge hænder løftet. 
Ikke et øje er tørt. Nu har ordsty- 
rer Hans Peter Kock igen fået 
ørenlyd, og kampen om 
an] osten indledes, 
hvor der skal kæmpes over 10 
omgange. 2 mand går i ringen, de 
ser nogenlunde lige friske ud 
begge to, og det her, mine damer 
og herrer, tegner til at blive en 
storartet kamp. Kæmperne mødes 
til salut, og kampen starter, de 2 
tager begge en forstående for- 
svarsposition, og er tydeligvis 
mærket af den taktik der blev 
ie | i kampen om formands- 
skabet. Og. Nej! denene eri 
gulvet, bedst som jeg troede at der 
var tale om en totalt jævnbyrdig 
kamp slår den ene til. Jan Han- 
sen, kun 16 år og med slips har 
vundet næstformandsposten med 
pointtallene 10 - 4. Og til næste 
prisgivning. Nu gælder det " 
tillidsposten over alle, nemlig 
årets Kasserer 93-94. De nomine- 

rede er Hans B. Petersen, som i 
optakten til dette program ytrede 
sin åbenlyse mening om sit 
positive seksuelle forhold til 
orker. De anden nominering er 
Hans Peter Kock, som jeg ikke 
ved så meget om, men som efter 
sigende skulle have slået sit navn 
fast ved flere Fl leneder iJacta Est 
Alea. Vi venter på svaret … Vind- 
eren er Hans Bysted Petersen. 
Jublen vil ingen ende tage. 

  

På billedet ses Jacta Est Aleas 
nybagte kasserer Hans B. Petersen, 
som her er ved at se på Prograrines 
for dette års FASTA-val, der løb af 
stablen i Århus i påsken. Tilbage til 
virkeligheden! 

Tilbage ved forhandlingsbordet er 
parterne i svære forhandlinger, og 
selvom der ikke er lagt direkte 
beskyldninger i luften, er situatio- 
nen mildes talt kaotisk, en ung 
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dame fra bagerste række er vågnet 
BR midt i forhandlingerne og er 
tilsyneladende lidt morgensur. 

  

Ordstyreren er som sunket i 
felter og der tales i munden på 
inanden, det er faktisk lidt 

problematisk at gengive da jeg 
dårligt kan trække vejret herinde 
for den dårlige luft, der på mindre 
end en time har udviklet sig her i 
lokalet. Og så sker der det der ikke 
måtte ske, vi har samme situation 
som ved overenskomstforhand- 
inge i mandags, nemlig den at 
forhandlingerne er brudt sam- 
men, man har erkendt at man 
ikke kan råbe sig til en fornuftig 
løsning, og jeg tror at det var 
truslen om at lukke klubben hvis 
der ikke blev foretaget omkamp 
på de allerede udkæmpede kam- 
pe, der fik' bægeret til vælte. Ord- 
styreren kom et kort øjeblik igen- 

nem og med sine lungers fulde 
røst idømte han de tilstedevæ- 
rende en 10 minutters pause, til 
pag ak og udluftning før for- 
andlingerne kan genoptages … 

virkeligt spændende. For at gøre 
en lang historie kortere blev der 
foretaget omkampe og udover at 
give udfald som ovenstående, fik 
Balder Asmussen 1. koordinator- 
posten, Steffen Lerke Nielsen kan 
efter sejren på 14:1 kalde sig 2. 
koordinator og som rosinen i pøl- 
seenden blev Lasse Shuhr valgt 
som suppleant. Ravnens redaktør 
for Vejle og Omegn blev efter 
samtale Sofus Bach Povlsen. 

Generalforsamlingen var efter 
min mening som generalforsam- 
linger er allerflest. For få frem- 
mødte, for meget kværuleren, de 
sædvanlige som ikke siger noget, 
de obligatoriske som siger så 
meget at man er i tvivl om de lider 
af mindreværdskomplekser eller 
bare er bange for at sidde over- 
hørt, og sidst men ikke mindst 
Tordenskjolds soldater, som har 
taget paradeuniformen på og 
skyder med skarpt. Efter min 
mening (som udenforstående og 
næsten uvidende) viste general- 
forsamlingen hvem der har nosser 
til at stå ved det de laver og hvem 
der - for at sige det populært - er 
en fis i en kop vand. En ting jeg 
dog ikke fatter, er, hvordan det 
kan lade sig gøre at Maria Høi 
ikke blev valgt, hvis ikke alene 
tilbudet :” … og iøvrigt står jeg til 
rådighed 24 timer i døgnet” kan få 
stemmesedler nok ned i hatten, så 
ved jeg sgu ikke hvad der kan !"": 

 



  

  
  

Conquest of Dalmåtia 
Conquest of Dalmåtia er et play by- 
mail, der har kørt i godt og vel 5 
måneder i JEA. Det havde sine 
indkøringsvanskeligheder, da det 
var helt nye uprøvede regler, der 
blev spillet med. Spillet er nu over 
de første problemer, og kører, om 
min harddisk vil eller ej, uden at 
der kan sættes en finger på spillet. 
Spillet er stadigvæk under udvik- 
ling og der kommer tilføjelser til 
reglerne hele tiden, og det er sådan 
at spillerne selv kan komme med 
ideer. Jeg mener nu at spillet er så 
godt i gang, og at jeg har så meget 
check på spillet, at jeg kan åbne for 
adgang til flere spillere. Der bliver 
mulighed for at der kan komme fem 
nye spillere med. Det koster 25 kr. 
for en manual, og 5 kr. per game 
turn. Der vil blive spillet ca. 3 turns 
på en måned. Derfor - læs introen. 

Dalmåtia, en ø midt i et stort oce- 
an, og den har noget som resten af 
de omkringliggende øer ikke har. 
Den har jord og ressourcer, dette 
gør øen til et stategisk vigtgr områ- 
de. Flere personer og forbund har 
lyst til at få fingre i Dalmåtia, derfor 
har de kæmpet en brag kamp for at 
få fat i øen, for dem selv. Indtil 
oktober 1462 havde kejser Yontau, 
magten over det meste af øen, som 
han ledede gennem sin hærfører 
Bachia. Men så den 14. oktober 
1462, foretog Bachia en politisk 
kovending, og valgte at følge 

Yontau's rival, kejser Fontans. 
Dette var selvfølgelig et knæk for 
Yontau, og hans militære magt 
faldt hurtig. Det så lovende ud i 
starten for Fontans, men der var 
andre der ville have fat i øen. Så 
inden der var gået ret lang tid, var 
der landsat en hel masse mænd 
som havde den opgave at erobré 
dele af øen. Ud over Fontans og 
Yontau, kan der nævnes smede- 
forbundet Ironian, som vil have fat 
i jern. Kong Oron for hvem guld 
betyder alt. Handelsforbundet 
Tradian, der kun er interesseret i 
nogle få provinser, men gerne vil 
oprette handelsstationer. Master 
Yermo, er en gammel magiker som 
vil have fat i nogle artifacts der 
skulle være på øen. Der er flere der 
vil have fat i øen, men de er ikke 
rigtig kommet ud af starthullerne. 

Selve spillet forgår på den måde at 
hver spiller får udleveret nogle of- 
ficerer, som der så har til opgave at 
dirigere rundt, sådan at man får 
udviklet nye våben, og får sitland 
opbygget. Hvis du har lyst til at 
spille med eller høre mere om 
spillet, så kontakt mig. 
(helst per brev) 

Sofus Bach Poulsen 
Skrænten 1 
7183 Ranbøl 
75883256 

  

Løsningen på den elementære hjernecellekommunikationsquiz 
(fra Ravnen nr.4) 

August | Alkymist | Hofnar Præst Bøddel 
  

Gave | Portræt | Ringbrynje | Kappe Jagtfalk | Guldtand 
  

Drik |Mjød | Brændevin | Vand Vin Gedemælk 
  

Våben! Sværd | Armbrøst | Neglerenser|Hellebard | Morgenstjerne               
  

    
  

Hårde Stoffer 
Nu nærmer sommerens befriende vejrforhold sig. Folk 
fornemmer blomsternes farverige salmer, der tiltrækker 
selv den mindste bi. Du kan hjælpe til med at gøre som- 
merens farver festligere! 

Køb en Jacta Est Alea T-shirt(Bluse) Kun kr. 80,- 

Kan fåes i størrelserne L og XL, 
og findes i farverne Hvid, Rød og Turkis. 

Bestilling ved: 
Steffen Lerke 

Nyboesgade 84 2th 
7100 Vejle 
75 82 82 69 

 



  

Slmuibtiis 
Flemming Sander Jensen 

Man siger at rollespil kun kræver 
terninger, en spids blyant, et køk- 
ken, et karakterark og en masse 
fantasi - men det passer ikke helt. 
For de rollespillere der kender til 
handouts, hvilket nok er de fles- 
te, ved at handouts er creme de la 
creme i et hvert rollespil. Hvem 
ville/har ikke savlet over, at få en 
eller flere genstande eller doku- 
menter stukket i hånden, som 
man faktisk skal bruge i sit even- 
tyr. Et godt eksempel er et gam- 
melt stamtræ, hvoraf man skal 
udlede om den borgherre man er 
gæst ved, faktisk også har familie- 
rødder på borgen. Det mest brugte 
handout er nok landkortet, men 
hvad med f.eks. at bruge en 
computer som handout, indehol- 
dende et menusystem, som så 
spillerne skal hacke sig igennem. 
Eller lave en lille keramik figur, 
som man bliver nødt til ødelægge 
for at få den ældgamle besked 
indeni, hvis de da tør at ødelægge 
den. Foruden dokumenter, er 
billeder af NPC-ere et ekstra 
krydderi i spillet. Lyd er også et 
periekt medie at gøre brug af, 
.eks. når spillerne befinder sig i 
1600 tallet spilles der selvfølgelig 
barokmusik eller når de træder 
ind i baren i det 2100 århundrede, 
spilles der Techno. 

PAU Gennemførte handouts vil altid 
skærpe spillernes interesse og her 

mener jeg ikke dårlige fotokopier 
af handouts fra regelbøger, hvor 
der tit er påtegnet rollespilssyste- 
mets navn. Nej, rigtige handouts 
der lugter af mug eller er så gen- 
nemvædet af fugt, at de næsten er 
umulige at læse. Eller tænk f.eks. 
på hvis man finder en brugt tænd- 
stikæske med et påskrevet tele- 
fonnummer på skurkens næste 
offer, eller et langsværd med rune- 
indskrifter. 

Mulighederne er mange - specielt 
hvis man ikke går ind for foto- 
kopimetoden og tager sig tid og 
tænke kreativt. En af de ting jeg 
selv har været utilfreds med og 
har arbejdet lidt videre på, var at i 
et eventyr skulle spillerne finde 3- 
4 uddrag af bøger, som altsam- 
men til sidst, helst skulle give en 
sammenhæng. Problemet var 
bare at alle disse ting stod samlet 
på to sider midt i scenariet. Yder- 
mere var der nævnt så mange fa- 
milienavne, at de var yderst svæ- 
re at holde styr på. Jeg begyndte 
da at skrive uddragene af bøger- 
ne af på computer, samtidig med 
at jeg konstruerede et stamtræ 
med de nævnte familienavne - alt 
sammen med en "gammel” skrift- 
type vel og mærke. Det var også 
meget fint, men da jeg endelig var 
færdig og printede papirerne ud, 
var det noget rivende galt. Papir- 
erne skulle ifølge den tidsalder de 

     

  

var skrevet i, være på pergament 
og helt sikkert ikke hvidt fotokopi- 
papir 

  

   
Så var der en der sagde: "De skal 
da bare lige i ovnen på 150 gra- 
der”. Nå, tænkte jeg, og tændte for 
ovnen. Jo, papirerne blev godt 
nok stive som Fe ament, men var 

e: stadig lige hvi et var der jeg 
fandt på sovsekuløren og senere 
citronsaften. Der følger nu en 
opskrift på Handout å la gourmet. 

Man tager: Et stykke forberedt og 
nydeligt handout, sætter ovnen til 
150 grader, og lader den forvar- 
me. Det skal dog siges her, at 
mikroovn ikke er blevet afprøvet 
endnu. Man placerer nu sit offer 
foran sig, og stænker det næn- 
somt med citronsaft, ikke for me- 
ER tilsætter sovsekulør og for- 

eler saft og kulør jævnt med en 
klud, svamp eller tilsvarende, pas 
på ikke at sætte fingre på! 
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Blandingsforholdene kan variere 
alt efter, hvor mørkt eller lyst man 
vil have sit papir. Ydermere kan 
man PE lave tykkere/tyndere lag 
for at skabe nuancer. Vejledende 
blan-dingsforhold er 1/3-1/2 
citronsaft og 2/3-1/2 sovsekulør. 
MS lægges nu forsigtigt på et 
stykke mithegb og sættes i ovn- 
en, hvor det skal" Re ica. 1,5 
minut. Jeg har snydt lidt og for- 
beredt et eksemplar, og som man 
sikkert ville kunne se, er papiret 
stift, brunligt (dvs. gammelt) og 
har en svag lugt der minder lidt 
om gammelt mug… Og hvis man 
bøjer det, KNACK!, så brækker 
det næsten - et perfekt gammelt 
dokument. Andre tilsætningsstof- 
fer skal dog ikke udelukkes, bl.a 
har jeg, da jeg løb tør for sovse-" 
kulør, brugt Soyasauce. Til trods 
for, at resultatet blev et "fugt- 
vædet” dokument, vil jeg dog ikke 
tilråde brugen af denne vædske, 
idet lugten hænger slemt ved. 

Det er senere en stor fornøjelse, at 
se hvordan ens spillere med for- 
sigtighed lader deres fingre løbe 
over de me telte papirer og for 
en gang skyld undgår at spilde 
kaffe på dem. Mit råd til alle 
GM's: Gå hjem i køkkenet og 
eksperimentér med diverse kryd- 
derier og vædsker, når alt kommer 
til alt skal man jo ikke spise det! 
Som nævnt i starten er handouts 
fløden til kaffen. Der er selvfølge- 
lig et utal af kort og fotokopiklare 
handouts i diverse rollespilsbøger, 
men der er nu ikke noget som 
handouts, som vor mor lavede 
dem.



  

  
  

  

Eye of the Beholder II 
- the Legend of the Darkmoon 

af: Kristian "Kold kaffe" List 

Drevet slugte den ene disk efter 
den anden. Ikke mindre end 4 stk. 
måtte konsumeres for at tilfreds- 
stille sulten. "Ha, for sådan et 
skaldet adventure? Det burde da 
ikke fylde alverden!”. Men da in- 
troen tonede frem på den lille yd- 
myge amigaskærm, forstod jeg 
hvorfor. En lille filmsekvens - med 
elendig støj i øvrigt - viser en næs- 
ten mørklagt gade. Fin, fin grafik, 
men det skuffede mig at se hvor- 
dan billedet bølgede som VR af 
en langsom computer og en lous 
rogrammering. Derefter bankede 

jeg på en dør - stadig i "filmen” - 
og blev inviteret indenfor. Her var 
nærbillederne noget nær gode. Alt 
ialt en 3-4 min. stemningsløft til 
at smile sødt af. Spild af diskette- 
plads, men okay. 

Selve spillet starter 'naturligvis” 
med at man vælger/skaber sit par- 
ty. Det består af 4 personer. Og 
her er spillet utrolig fleksibelt. Der 
er mange forskellige racer, hverv 
og udseender at vælge imellem. 
Og det at der til hver racé og køn 
hører 6 -7 små ansigtsskitser, gi- 
ver éns fantasi lidt ekstra at arbej- 
de med. Disse skitser følger di 
hele spillet igennem SRee i højre 
hjørne af skærmen. P å den måde 
er det nemt at se hvem man har 
med at gøre. 

Når så toget endelig ruller, har 
man en Skhev ike på ca. 70 gra- 
der. I midten finder man et lille 
simpelt kompas der er rart nok at 
have, men som det er umuligt at 
KE med på. Eye of the Beholder 

er ikke Spy et med ikoner så- 
som 'Talk', 'Push' og 'Examine'. 
Tager man en sten op af lommen 
på en af sine karakterer og deref- 
ter peger på et drivhus(!), ja så 
kan man forvente en mærkværdig 
lyd af knust glas. 

Alt bliver betjent via musen, men 
visse funktioner dog af los piano. 
Musen kan give nogle problemer i 
situationer med 'fast action”, f.eks. 
når 2 vagter kommer stormende i- 
mod dig, og du skal fjernbetjene 4 
ikke helt kampklare personer med 
hver deres tvivlsomme våben. De 
lidt stressende kampe tærer både 
på de små mænd og kvinder på 
skærmen, og på én selv. Men det 
kan der rådes bod på. Ved hjælp 
af en 'Rest Party”-mekanisme hvi- 
ler selskabet en Fandens masse 
timer, og du selv kan nå at tænde 
en smøg og hvile dine krampe- 
ramte fingre. Spillet kører ikke 
med 'realtime', for det er muligt at 
hoppe i soveposen i 78 timer og 
derefter stå op igen, og tale videre 
med den NPE u talte med før du 
gik i sort! 

  

Om man befinder sig i en skov, en 
dungeon el.lign. må man berede 
sig på at fyre op under sin fantasi. 
For den ene st gang ligner den 
anden(eller i hvert fald den du 
stod i lige før!!) til forveksling. 
Men derudover er dungeon'erne 
fyldt med alle de ting der bør være 
i sådan nogen: Masser af fugt på 
væggene, skjulte døre, pludselige 
fælder, tabte nøgler osv. osv. 

Min absolutte favorit blandt ef- 
fekterne, er de røde splattere der 
breder sig over ansigtet på en per- 
son i partyet der bliver ramt! 
En rigtig lille hyggespreder… 

Facts: 
Atmosfære 2d10 
Pixelsammensætning  1d8 
Rollespilsrelevans 2d20 
Bip-lyde Ja! 
Vold og hærg 1d8 
Logik 1d10 
Bliver man siddende?  1d12 
Plottet 1d4 
Udgivet af SSI i 1992 

(3'eren er på vej!) 
Pris 299,- 

And the Wise Man said: 
”Don't waste the money you don't 
got - find a friend and lend this 
awesome game..!” 

  
 



  

  

2 x Shadowrun regelbøger, 
Para-normal animals of N. 
America & Sprawl sites, 
Seatle Sourcebook og 
Street samurai catalog. 
Samlet pris 600,- 

Warhammer 40.000 
Rouge Trader 150,- 

Evt. bytte til Drager og Dæmoner. 

Henv. 
Peter Nielsen 
Onsdag i Silmarilion. 

Sælges 

Middel-Earth udsalg: 

Regel/basisbog incl. skærm 
Isengard 
Lords of Middel-Earth 
Empire of the Witchking 

Denizens of the Dark Wood 

Samlet eller hver forsig — 100,- 

Henv. Kristian List 75920417 

Sælges 

Adå&d 2. ed. Wizard spellcards 
(komplet) 100,- 

Henv. Hans B. Petersen 
Vesterbrogade 65. 3. mf. 
7100 Vejle 

Sælges 

Buck Rogers 120,- 
Dragon Lance 120,- 
Panzerkrieg 120,- 
Squad Leder 120,- 
Terrible swift 
sword 150,- 
Barbarosa 120,- 
Third reich 200,- + 
La Grande Armé 120,- 
Rebel sabers 120,- 
Sniper 200,- 
Jytland 50,- 

Samlet pris 1000,- 

Henv. Klaus Nørgård 75930966 

Sælges 
Malede og umalede Eldar figurer 
til Warhammer 40K. Komplet hær 
med Aspect og Guardians. Mal- 
ede af René "Maestro” Larsen. 

Sælges kun samlet for 1200,- 
Henv. René K. Larsen 75910522 

  

  SCENARIE KONKURRENCE 
Ravnen udskriver hermed en lille konkurrence. Konkurren- 
cen går ud bå at skrive et scenarie … men da det for de fleste 
kan knibe lidt med at komme i den rette stemning, bringer vi 

på de følgende sider, det oplæg som eventyret skal følge. 
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Thorlouk Knivblad var en ualmin- 
delig gnaven og hidsig dværg. Selv 
hans kære moder syntes at hans 
surmulerier af og til var for meget. 
Men i mangt et slagsmål var hans 
ubeherskel ge hidsighed kommet 
ham til stor hjælp. 

Denne aften på kroen "Det Gyld- 
ne Sværd”, i et af Qalltal's mere 
snuskede kvarterer, var ingen 
undtagelse. En af kroens gæster 
vælte; et krus øl ud over Thor- 
louk, og det var han ikke helt til- 
freds med… Det var jo trods alt 
Thorlouks øl gæsten væltede. Og 
hvis der var noget Thorlouk ikke 
kunne lide, så var det at græde 
over spildt øl. Men denne gæst 
var ikke nogen almindelig gæst på 
disse egne, og da slet ikke i dværg- 
enes byer, der ofte ligger langt in- 
de i bjergene. Det skulle da også 
senere vise SR at denne specielle 
gæst skulle blive Thorlouks lykkes 
smed. 

Samtidig var Thorlouks bedste 
ven på vej hen til bageren efter to 
brød. Han havde nemlig set den 
ubestøvlede mandsperson der 
væltede Thorlouks øl ud over 
MGK selv. Hela vejrede slags- 
mål. 

Tilbage i krostuen var dværgene 
og forskellige andre rejsende, nu 
begyndt at samle sig i en rund- 
kreds om Thorlouk og den Frem- 
mede. Væddemål begyndte, og 
inden længe var en hidsig næve- 
kamp igang mellem de to. Snart 
havde den Fremmede mand, der 
ikke ligefrem var decideret lille, 

    
rr GE. BEEN" 

overtaget, og inden længe han 
Thorlouk med hovedet nedad fra 
en knage og udspyede eder og for- 
bandelser. 

I selv samme øjeblik som den 
Fremmede hængte Thorlouk op, 
væltede Hela ind i krostuen skarpt 
fulgt af to velvoksne brød. De tre 
fik I fællesskab skåret Thorlouk 
ned, og snart lå den Fremmede 
bundet på gulvet. Da de var sikre 
på at han ikke kunne gøre andre 
end sig selv fortræd, begyndte de 
at udspørge ham. Den Fremmede 
fortalte dem at han var Sjalee Af 
Hestefolket. Både Thorlouk og 
Hela vidste at Hestefolket var de 
mystiske dværge der i stedet for at 
bebo huler i bjerge, som alle nor- 
male dværge med en smule sund- 
fornuft og respekt for sin klan gjor- 
de, rent faktisk havde Opgivet 
denne livsform, og var flyttet ud 
på sletterne, og havde i stedet for 
de normale dværgefag, taget et 
helt nyt fag til sig. Hestefolket 
drev hestefarme på deres ø! Der 
var i alt godt 20 farme på øen, og 
efter hvad Thorlouk vidste, var i- 
sær hestene fra Sjalee-farmen 
eftertragtede rundt omkring i 
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dværgenes små samfund. De fire 
venner så på hinanden et kort øje- 
blik, og begyndte så at løsne Sja- 
lees bånd. 
Thorlouk surmulede stadig lidt 

over den spildte øl, men hva' - det 
var jo hvad der skete af og til. 
Hans tørre mund blev dog fugtet 
lidt rigeligt da de alle fem sa 
samlet omkring et bord med en 
kande af det helt stærke mjød. 
Sjalee fortalte sin historie. 

- På øen er der seks klaner, og 
seks thaner. Disse mødes een 
gang om måneden - ved måneskift 
- til rådslagning og en del madog 
mjød. De seks klaner deles om 
sletten, bjergene og skoven. F.eks. 
deles Lorrtalar og Snirrklanerne 
om skoven, hvor de bearbejder de 
rodukter der nu engang kommer 

ra skove - det være sig ting som 
tømmer, bær og frugter, forskellige 
urter OSV... 
Sjalee så sig om og tog en stor 

slurk af sit krus. Han bøvsede stil- 
le. Der gik et lille øjeblik hvor ing- 
en sagde noget, inden han fortsat- 
te med et dybt suk. 

- Jeg er bange for at der er nogen 
der prøver at så splid klanerne i- 
mellem. 
Han så rundt igen, som om han 

var bange for at nogen skulle se 
ham, eller som om han var igang 
med noget der stred imod loven. 
- Jeg må finde Thanernes Sten for 
at kunne genskabe det broderlige 
sammenhold! 
De fire venner så igen på hinand- 

en. Nu vejrede Saltah eventyr. 

Thanernes Sten var en une 
sten omspændt af mystik og sagn 

fra gammel tid. Stenen skulle efter 
sigende befinde sig i en hule i selv 
samme bjerge som Qalltal lå i, 
blot meget længere mod nord. Sel- 
ve stenen, som egentlig ikke var 
en enkelt sten, men flere hundre- 
de sten sat sammen så det ikke 
kunne ses med det blotte øje. Alle 
disse sten var de fineste diaman- 
ter - alle blodrøde - bragt til Gritt 
Smykkeren fra landets miner. I 
sagnet blev der fortalt at denne 
Gritt var den bedste juveler,og at 
hun var af gudelig afstamning. 
Hun ADS ede i et helt år med at 
slibe og tilpasse diamanterne så 
resultatet blev en sten på størrelse 
med et orkhoved der, når det rette 
lys faldt på det rette sted, kunne 
oplyse et helt bjerg med et flam- 
mende rødt lys. Denne sten giver 
indehaveren ret til at indtage 
pladsen som klanernes overho- 
ved. Hvis blot Sjalee kunne få fat i 
den, kunne han tage positionen 
som højkonge overHestefolkets 
Ø. På denne snedige måde kunne 
han eliminere den trussel der 
hang over freden på øen. 

Dagen efter, godt oppe ad formid- 
dagen, rejste Thorlouk sig fra sit 
leje, Han gik lidt usikkert hen til 
vaskefadet og hældte hele indhol- 
det ud over sit værkende hoved. 
Da det ikke hjalp på den irriteren- 
de banken under hans hårpragt, 
gik hanned i krostuen og bestilte 
et krus øl. Smerterne forsvandt 
lidt efter lidt, og da han havde 
nedsvælget det tredje krus, var de 
væk! Pludselig kom han i tanke 
om Sjålee. Han rejste sig fra sin 
plads og betalte. 

 



  

     

Samtidigt kom Sjalee til sig selv. 
Det første han så, var en knast i 
madrassen. Da han fik vendt sig 
om på i en, så han flere knaster 
ganske få centimeter over sit ho- 
ved, der iøvrigt føltes ligesom 
dværgens. Han frygtede at han 
var blevet fanget af en slavehand- 
ler der havde solgt ham til et men- 
neske - eller endnu værre - til en 
elver! Han skreg højt og begyndte 
at hamre i brædderne over ham. 
Da Thorlouk kom op til Sjalees 
rum blev han mere eller mindre 
overrasket. Der lød høje skrig der- 
inde fra, og det lød som om nogen 
kæmpede vildt: Thorlouk åbnede 
døren så stille han kunne, og inde i 
rummet mødte der ham et noget 
gore syn. Man kunne lige se 
jalees fødder under sengekan- 

ten. Han sparkede i gulvet, og slog 
samtidig vildt omkring sig, så det 
hele endte med et blåt øje og en 
sammenfaldet seng. Da Sjalee 
havde fået noget at spise og et en- 
kelt glas dværgesprit, rejste han 
sig op og så på de fire venner. De 
så tilbage hen og på hinan- 
den. De nikkede. De var med på 
ideen om at rejse mod nord for at 
finde stenen. 

Om eftermiddagen var alle klar til 
at tage afsted. Sjalee havde sørget 
for heste og proviant, og de var al- 
le spændte på at se hvordan den- 
ne sten egentlig så ud. De begynd- 
te deres rejse nordpå. Efter et par 
timers vildt ridt kom de til et sted 
hvor vejen delte sig. Sjalee hev et 
kort frem, og en ægte dværg kun- 

SE ne se at det var et meget gammelt 
EN kort. Sjalee forklarede at dette kort 

     
havde været i hans klans hænder 
så længe nogen kunne huske. Det 
skulle ifølge sagnene vise hvilken 
rute man skulle følge for at finde 
Thanernes Sten. De fire venner 
kiggede måbende på hinanden. 
Dette kort var ikke et helt almin- 
deligt kort! Dværgene havde reg 
net med en svær og udfordrende 
tur, men dette? Det kunne da ikke 
blive så forbandet hårdt! 

Efter endnu et par dages ridt viste 
det sig at de havde taget grueligt 
fejl! På femtedagen af deres tur, 
mødte de en flok bjergorker. Da 
de endelig fik øje på orkerne, hav- 
de orkerne for længst set dem. En 
af orkerne stod SPDE Re en lille 
høj og så vredt ned på de fem 
dværge. Thorlouk mente bestemt 
at have set den ene slikke sig om 
munden mens den savlede… Res- 
ten af flokken stod på hver side af 
dem nu. Orkerne havde lange 
spyd, og to ad dem bar desfor- 
uden et sværd. Sjalee trak hans 
økse frem - en prægtig tohånds- 
økse. De fire venner gjorde det 
samme - altså de trak deres egne 
våben - ikke Sjalees økse! Dværg- 
ene delte sig op, og vendte deres 
heste sådan at de alle forsvarede 
de andres rygge. Orkerne begynd- 
te langsomt at nærme sig fra beg- 
ge sider, og Bores cirklen mindre 
og mindre. Det gjorde hestene u- 
rolige, og de BeayDdte at flytte u- 
sikkert be sig. Pludselig stejlede 
Sjalees hest, og han tvang dem 
frem med et vildt krigsråb. De to 
orker blev så over-raskede, at den 
ene rent glemte at flytte sig 0 
faldt derfor for Sjalees økse. Den 
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I sidste nummer af Ravnen ind- 
sneg der sigen lille tekst-mæssig 
ups'er. Jeg skrev i lederen at 'Kas- 
sen” var præget af matematik o 
filosoferen. Men sådan skulle det 
ikke være. Da dagen for klippe og 
klistre oprandt, blev det nok så 
matematiske indlæ SE væk 
pga. pladsmangel. Og pludselig 
var indledningens ind-hold noget, 
man kunne se i vej-viseren efter, 
Det skal ikke ske igen (no Massa, 
don't hit me no more). 

WANTED ! 
Jeg har fået den kreafile tanke at 

rer brætspils-konkurren- 
cer. Men jeg har et rr Vi 
mangler brætspil! Derfor opfor- 
drer jeg hermed folk med brætspil, 
og som har lyst til at være med til 
at arrangere og planlægge sådan- 
ne konkurrencer, til at henvende 
sig til undertegnede. Vi vil så finde 
en dag - eller aften til at fastlægge 
regler osv. Der vil selvfølgelig 
være præmier til de vindende 
spillere. Er du blandt de heldige, 
åer ejer et brætspil, hvad det end 
er: Ludo eller BloodBowl, så ring 
eller skriv til: 

Kristian Jensen 
Lervangen 13 

7120 Vejle Øst 
75-816315 

Kassen” 
Stedet hvor 42 ikke blot er et tal 

Hello, my dear WormEaten Box 
(læs : 'Kassen') 

1. Rollespil uden terninger ?? 
Hvordan det ?? Jeg tænker her på 
spillet Amber. 

2. Også lidt Krynn (AD&D). 
Hvodan kan det lade sig gøre, at 
Raistlin (helten) har 17 i intellig- 
ens, og samtidig kan kaste 9. level 
spells? Efter reglerne i Players 
Handbook skal man have 18 i 
INT, for at kunne dette. 

Jan 'Lucifer' Hansen. 

Hej Jan, 

1. I Amber universet anvender man 
ikke terninger, men har et sæt 
skills, som man forsøger at udnytte 
på bedste måde. Når der opstår en 
Situation, hvor man anvender en 
skill mod en anden, f.eks i kamp, så 
afvejer GM'en de afgørende 
faktorer og is så en beslutnin 
om hvad der sker. Er han i tvivl, s 
vælger han den løsning, der får 
spillet til at glide” bedst videre. 

2. Netop dette spørgsmål har 
irriteret mig længe! Jeg tror at det er 
en fejl i systemet, baseret på Weiss/ 
Hickman's (forfatterene til Krynn) 
manglende viden om AD&D 
systemet. Der er rigtigt, aten 
magic-user med 17 i intelligens 

ikke kan kaste 9. level formularer, 
og som historien vil vise, så har 
Raistlin brugt 'TimeReaver' tilat 
rejse tilbage gennem tiden i 
'Dragonlance Legends”. Hvordan 
det kan lade sig gøre ved jeg ikke, 
men man kunne forestille sig, at 
Fistandantilus har haft en lille 
finger med i spillet 

R.L.P. 'Kassen' 

Til "Kassen” 

Vedrørende spørgsmålet angå- 
ende den justerede udslutning, 
eller den lige højre-venstre mar- 
gen om man vil, finder underteg- 
nede det i allerhøjeste grad 
LE eBETEt og ulykkeligt at kunne 
onstatere, at den for layoutet 

ansvarlige person AEBNE ikke 
har opnået den hellige, rene, 
ubesmittede indsigt i den juste- 
rede udslutnings prisværdige og 
velsignede skønhed !! 

Det er i sandhed tragisk, at 
sådanne (inkompetente?) indivi- 
der tildeles indflydelse og magt til 
i denne grad at kunne forplumre 
et ellers så flot blads i øvrigt 
smukke udseende på denne 
skammelige vis. 

Jeg kan naturligvis kun begræde 
det vederstyggelige faktum, at 
esper og hans allierede øjensyn- 
igt ikke kan finde ud af at defi- 
nere hverken en fornuftig ordde- 
lingszone eller en passende knib- 
ning. Ligeledes magter omtalte 
tydeligvis heller ikke at definere 
en passende justeringsgrænse for 

  

kondengeringsg ekspansion af 
både ord- og bogstavmellemrum. 

Måske ligger hele humlen af den- 
ne uværdige problemstilling blot i, 
at ravnens layout-team tilsynela- 
dende godt kunne bruge et lille 
kursus i betjeningen af deres pi- 
ratkopi af Corel DRAW! 3.0. 

Hilsen Henrik smurf Lindberg. 

Halløj Henrik, 

fra Kassens side kan jeg kun sige, 
at lige venstre-højre margen er et 
Sskønsynsspørgsmål; Jeg kan hen- 
vise til enkelte Passet af Caul- 
drons nye blad 'The Threshold' der 
kan vise, hvad der sker, når lay- 
outet går amok. Hvorom alt er, så 
tager vi dit synspunkt til efterret- 
ning, griner lidt, græder lidt, drik- 
ker lidt og lader det glide ind i den 
evige forglemsels mainframe. Der 
er tale om et valg fra redaktionens 
Side, og det står vi ved!. Jeg stiller 
om til redaktionen … 

Henrik dog! Nu da vi skal være 
subjektive og grove … Jeg tror der 
er rigtigt mange der deler min 
mening om at du skulle klappe(s) 
sammen, og stoppes langt op i 
røven på Dansk Typografforbund. 
Jeg er ikke rigtigt klar over om je 
skal fe din klage som konstruk- 
tiv kritik eller om du bare har en 
sur klump i halsen (eller i hove- 
det) som du gerne vil dele med 
andre, [Erper svarede rimeligt 
pænt på din første henvendelse i 
sidste nummer af Ravnen og hvis



  

  

  

du ikke kan fatte det vil jeg her 
forsøge at ridse linjerne op. Svar 

å tiltale … Du smider rundt med 
otte ord, som du tydeligvis ikke 

fatter den halve SE ESS af selv. 
Justeringszone er ikke det rette 
ord, det hedder en justitszone og 
er ikke et udtryk for hvordan tek- 
sten tager sig ud på skærmen, 
men er det sted hvor typer som 
dig, der ikke kan deres tagene, 
ske og æstætiske regler, får en lek- 
tion i skydning og knibning. Vi 
taler her om skydning ved daggry 
og knibning i røven. Herefter fore- 
går der en midlertidig kondense- 
ring af dit hoved, det rumler lidt 
og gør ondt, men så kommer eks- 
ansionen og sætter en stopper 

or det. Humlen i det hele ligger 
ikke i nogen problemstilling, men 
derimod i dit hoved, så der er vel 
ikke plads til at fatte den sidste 
stavelse i ordet CorelIDRAW, prøv 
at klappe stavelser til ordet Co-rel- 
DRAW. Draw er en engelsk be- 
tegnelse for vi på rigsdansk kalder 
at tegne, og som vi vel hurtigt kan 
blive enig om ligner ordene tegne 
og posad ikke engang hinan- 
den. Vi kan lave et lille forsøg: 

Tegne… 
Typografi… 
Ok, medgivet de starter begge 
med TT, men hvis det er det eneste 
du har at hænge din hat på … 
ærligt talt, Henrik Smølfberg du er 
en fransk Horeunge på vildspor i 
livets labyrint. Men da vi skal 
værne om dyrene og desvagei | 

samfundet, tildeleles du som tak 
for din henvendelse dit eget per- 
sonlige," Hop i havnen certifi- 
kat”, du må selv sørge for at holde 
det ved lige. i 

  

     
  

HOP I HAVNEN 

CERTIFIKAT 
leger klar over at det er yderst ulovligt at 
tilsvine de danske havne med mit lange 
legeme, og vil derfor søge at begrænse 

brugen af dette privilegium. 

  

Hilsen 'Kassen' & Redaktionen 

Det er som sædvanligt tilladt at 
være anonym I bladet, men vi på 
redaktionen skal vide, hvem 
forfatteren til de enkelte tekster er. 
(så vi kan opsøge, og gennem- 
banke undergravende elementer 
som Henrik). 
Har du noget sjovt, noget grimt, 
noget klemt, noget at spørge om, 
eller 
Har du overhovedet noget ??? 

Så send det over land, til vands og/ 
eller iluften - til: 

Kassen” 
Co. Hans B. Petersen 

VesterBrogade 65 3.mf 
7100 Vejle 

anden tabte i bar forbavselse sit 
våben, og inden han havde fået 
samlet det op igen, fløj hans ho- 
ved hen ad vejen, godt hjulpet på 
vej af Saltahs sværd. Da Thorlouk 
var kommet sig over forbavselsen 
over Sjalees vilde angreb, tog han 
et solidt greb i hestens seletøj, og 
sparkede den i siden, med det re- 
sultat at han mistede grebet da 
hesten stejlede, og han røg et par 
meter hen ad vejen. Det hele blev 
mørkt for ham, og da han vågnede 
igen stirrede han op på fire grinen- 

e tandsæt. I den ene side af vej- 
en lå fem døde orker - alle havde 
fået kappet hovedet af efter de var 
døde - det var almindelig skik o 
brug for dværge. Ingen af de andre 
havde fået så meget som en rift i 
løbet af kampen, og det fik Thor- 
louk til at flippe fuldstændig ud på 
de jordiske rester af orkerne, og 
kort efter havde ingen af dem ar- 
me mere. 

Efter oe dage mere, kom de til 
en af udløberne fra det bjerg hvor 
stenen skulle befinde sig. De be- 
gyndte opstigningen næste dags 
morgen. 

Godt op ad formiddagen kom de 
til et sted hvor de svage spor af sti- 
en forsvandt. De stod nu og så ud 
over et plateau som en flod skar 
igennem fra nord til syd. Floden 
var ikke en egentlig flod, men 
nærmere et vildt og brusende 
vandløb. Men for én dværg er det 
odt det samme. På den anden si- 
e kunne de se et svagt spor - det 

kunne godt ligne en lille sti! 

Efter lidt "Aab eenine besluttede 
de sig for at prøve lykken lidt læn- 
gere oppe mod strømmen. Land- 
skabet omkring dem var bakket og 
stenet. Rundt om lå der store 
mosbegroede klipper. Nogle få 
hundrede meter oppe fandt de et 
vadested, og det var på et punkt 
hvor floden var så bred, at strøm- 
men ikke var for kraftig for heste- 
ne. De krydsede floden uden be- 
svær. På den anden side slog de 
lejr for natten. 

Næste morgen vågnede de op til 
en flod der var ved at gå over sine 
bredder på grund af det massive 
regnvejr der havde fulgt de rejsen- 
de de sidste par dage. Da de - gen- 
nemblødte - påbegyndte nedstig- 
ningen på den anden side af flod- 
en, var det med et ret dårligt hu- 
mør. Efter at have fulgt stien et 
godt stykke, kom de til en lille 
skov. De steg af deres heste og ef- 
terlod dem. Hvis kortet var tegnet 
korrekt, skulle grotten ligge p 
den anden side af skoven. 

Oplægget af Henrik Sølvenius 

Kravene 

- er at hele scenariet ikke må fylde 
mere end 10 Ravnen sider incl. 
kort og handouts (ekskl. karak- 
terer) Scenariet skal ikke være 
bestemt til noget konkret system. 
Scenarier der er redaktionen i 
hænde inden d. 30. oktober 1993, 
vil deltage om 1. prisen, der består 
af en komplet serie Ravnen pla- 
kater, samt at vinderen vil få sit 
scenarie med på Fredericias legen- 
dariske julearrangement 1993.
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      stk.25,- 

9 stk.40,- 
Nu har du muligheden for at tilrane dig to skamløst lækre 
A3 plakater, fra Ravnens driftige redaktion. Plakaterne er forsider 
fra RAVNEN nr 1 og 3, i fineste offset tryk, på kraftigt papir. 
Motiverne er tegnet af de to gulddrenge René K Larsen og 
Rune L. Christensen. Der findes kun et begrænset oplag på 
100 stk af hver, og alle plakater er sirligt nummereret og 
håndsigneret. Slå til nu der er ikke mange tilbage. 
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Call your local number now: 75 92 93 48 Eller indbetal beløbet på 
GIRO: 6 98 41 77. Så sender vi plakaterne til dig. 
Husk at anføre hvilken plakat du ønsker, på girokortet. 
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