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Denne publikation er omfattet af 
loven om ophavsret. Gengivelse I 

nogensom helst form: 

Elektronisk, mekanisk eller foto
grafisk, må kun ske med tilladelse 
fra Ravnen, for ellers bliver vi bare 

sure, ja vi gør. 

Tak til Sander for hlælp da det 
kneb. Tak til FranckWa2lJersen, 

for lån af Mac, klip o:g Tdlster. 
En uundværlig h}ælp. 

DEN LANGHÅREDE LEDER 
For et lille halvt år siden, en 
gang i april, trappede jeg rol
respillet ned. Eksamen stod for 
tur, og så fulgte jo sommeren. 
Den glade milde sommer med de 
lange lyse aftner, dem ville jeg 
bruge til at suge inspiration til 
mig. Forberede rollespillene i 
vinteren, forberede teksten til 
Ravnen etc. Det er nu november 
måned, jeg er stadig ikke rigtig 
kommet igang med vinterens rol
les!,i\, og min lille sorte fugl er 
sæavanfigvis forsinket. 

Efter vinter kommer vår, men af 
de nøgne træer kan jeg konstate
re at sommeren blev væk i 1993. 
Det er nu det sner, efteråret og 
rollespilIernes højsæson er nu, 
men overalt efterlyses der fortæl
lere og aktiviteter 
... æhh hva' nyt fessor ? 

Rent rollespilsmæssigt sker der 
faktisk meget. Vi må skrue for
ventningerne til hinanden lidt 
ned, der er grænser for hvor 
meget man kan presse ud af 
klubbernes trods alt begrænsede 
medlemsskarer. Husk på at der 
er tale om tordensskjolds solda
ter. Hvis folk ikke har engageret 
sig før, er der nok en fornuftig 
årsag, som ikke ændres fordi der 
opfordres til det. 

Vinteren byder på en del interes
sante aktiviteter, og jeg mener 
man skal passe på ikke at lave 

flere store aktiviteter, uden at 
have baglandet (medlemmerne) i 
orden, cfa vi vil have ret til at 
sige fra . Hvad med i fællesskab 
at arrangere hvervning af nye 
medlemmer. 
Mange bække små ... 

Forsiden er tegnet af Rune Lap
tor, og har intet med noget i bla
det at gøre. Vi synes bare ikke vi 
kunne flyve over dinodillen. Der 
er trods alt tale om arbejde fra 
nogle af de folk der har givet os 
Indy, Star Wars, blød forårsmuld 
under bare børnefødder og WiI
low. Jeg skal nok sparre jeg for 
anmeldelse, det er der ca. 40K 
andre der har bragt, og der må 
da være grænser for hvor mange 
flere kloge ord der kan siges om 
den film. udover flot, fræk, fed, 
flid, flæsk, farlig, fantastisk, for
førende, filmsk, feberagtig, feti
stisk, fenomena\, forrygende, fol-
kelig, fingerende, 'n •• Jeg kunne bllv<voo ... 

For at runde af, vil jeg gerne rette 
en tak til B&O bøger Tor at gå i 
spidsen som annoncør i Ravnen 
- må det blive starten til et for
nuftigt samarbejde mellem den 
rolles pillende kultur og erhvervs
livet. Gid jeres annoncekroner 
må blive gengældet tifoldigt. .. 

X><-X 
Bo Jørgensen 
Le redakteur 



NIoral 
Etik 

Fortsat fra sidste nummer af Kim Petersen 

Efter nu i et par måneder at have 
spankuleret rundt spekulerende 
over, hvad jeg nu sKulle skrive i 
Ravnen om alignment, så blev 
bladet heldigvis taget fra min 
mund gennem nogle diskussio
ner, som jeg overhørte her i Vej
le's aktive rollespils-liv .... 

Sp,ørgsmålet er nu 
I sIdste nummer fik vi konstate
ret: - hvad alignment var, samt 
hvad det ikke var. Det åbne 
spørgsmål er nu, hvorledes vi 
som rollespilIere skal udnytte 
dette, og hvorledes vi skal gribe 
de besværlige etiske og moralske 
problemer an. Som jeg sagde 
sidst, var alignment noget som 
man benytter sig af i starten af 
karakterens liv, at det var en _ 
ledetråd til hvorledes karakte
rens syn på livet var. Nu til dette 
nummers afsløring: Ali~nment er 
en temporær ting, den 'gode" 
rollespiller benytter sig yderst 
sjældent af den. GrunCien til det
te, er at efter at have spillet med 
en karakter i længere tid, er 
karakteren gået fra at være et 
karakterark, eller en ubekendt 
størrelse, til at være en person! 
med en fast defineret personlig
hed, som rollespilleren lever sig 
ind i - man ser verden gennem 
denne persons øjne. Dette kan 
naturligvis lyde som en gang ski
zofreni, men dette er ikke ander
ledes end den måde skuespillere 
opfører sig, når de er ved at 

indøve sig en ny rolle. Der er 
nok ikke nogen skuespiller som 
rent personligt kan acceptere 
den måde MacBeth opførte sig 
på - men når han spiller ham på 
scenen, så ER han MacBeth , 0$ 
ikke sig selv. Derfor kan vi ogsa 
tit høre skuesl'illere udtale sig, 
om psykologiske sider af deres 
karakterer, som absolut ikke er 
stadfæstet i manuskriptet! Det er 
denne absolutte indleven i vores 
karakterer, som vi bør stræbe 
hen imod, og det er her align
ment er et stærkt værktøj. Vi har 
ikke som den ovennævnte skue
spiller, en forud defineret person 
som vi skal forsøge at spille, nej 
vi har i stedet et I<arakterark, 
som vi ikke kan bruge til meget 
andet, end at se hvor god vores 

karakter er til at slå på tæven. 
For at vores karakterer kan kom
me fra stadiet "en karakter" til at 
blive "en person", har vi brug for 
nogle retningslinier. Dette kan 
være nogle mål i livet (en abso
lut vigtig ting) , men også hvilke 
grænser vores karakter vil bryde 
for at opnå disse (alignment). 
Der findes ikke nogen endegyldi
ge svar på hvorledes man udvik
fer en karakter til en afrundet 
personlighed, og dette er nu tids
punktet hvor jeg vil stikke halen 
mellem benene. I stedet for at 
give jer svarene vil jeg sende et 
opråb til alle rollespillere, som 
mener at de er kompetente nok 
til at udtale sig om hvorledes 
man gør dette. Kom med et ind
læg til 'Kassen ' eller skriv en 
artikel (hvis jeg kan få accepteret 
en, så kan i sgu osse) o~ lad os 
få gang i noget debat, saledes at 
de uerfarne rollespiIlere ikke 
laver de samme fejl som os. 

Accept ??!? 
pS: ved stavekontrol af denne 
artikel stødte jeg på at selv 
WordPerfect kender til rollespil, 
den forsøgte at erstatte "rollespil
lere" med "rollespillene". Vi er 
ved at blive accepteret i verden. 

+ 

Der mangler Game 
Mastre, liåndlangere, 
stuntmænd, stuntkvin
der, strubesnittere, ju
stitsmordere, gravsken
dere og kioskpersonale 
til Silmarilions Julearran
gement. Vi glæder os til 
at høre fra Dem. 

Thomas & Sander 

Troels bekendelsen 
af Bo Jørgensen. 

Vi forsager Gary Gygax, 
og alle hans leveIs, 
og alle hans væsner. 

Vi tror på Basic Roleplay, 
det almægtige, Det virkelige 
rollespils skaber. 
Min blyant. 

Og vi tror på Poul H., 
Rollespillernes konge, 
Undfanget af en SAGA 
Pint under Spiltræf 
Korsfarerglød og begavet 

Hver 3. dag opfaren til 
Odense 
Sidende ved 
sin egen højre hånd 
Hvorfra han skal komme og 
mastre for levende og døde. 

AMMEN 



Det er for sygt 
af Kristian List 

I weekenden d. 18-19/9, afholdt "Kan det tænkes at folk gik hjem 
Silmarilion et fortællerkursus. Et med ikke blot et stort søvnunder-
kursus for GM'ere der vil noget skud og koffeinchok, men også 
med deres SRi\. Og overraskende med en god portion nye 
nok, mødte aer ikke færre end tanker/ideer fremmanet af de 
20 entusiatiske fortællere op. enestående oRlægsholdere?" 

"Hvilke eneståenae? - Ja, det tror 
jeg faktisk. F.eks. mangler jeg nu 
en kopi af en Ming-vase! Okay, 
jeg tror de fik en del inspiration -
og måske noget tarmslyng!" 

Sammenkomsten blev holdt i en 
lille intim lejlighed i Fredericia's 
indre. Jeg fandt bagefter man
den, som ifølge Krak har sin 
faste postadresse Rå stedet, og 
stillede ham en række spørgs
mål. For som vært for kurset 
måtte han have gjort sig nogle 
tanker og observationer, tænkte 
jeg. 

"Hvis du som vært skulle give 
weekenden en karakter for den 
sociale værdi, ville det så blive -
42 Ovf. Livet, Universet og alt 
det der)?" 
"Altså nu er det jo min faste 
overbevisning, at man ikke skal 
tro på karakterer Ovf. HTX-eksa
mensbevis). Men slår man op i 
Livets Håndbog under Livet, 
Universet og art det der, vil man 
kunne finde en undtagelse for at 
give karakter. I stedet vil jeg give 
Kurset en verbal værdi: 
Bedre end blot udmærket!" 

"Er det dit umiddelbare indtryk, 
at GM'ere i Vejle Amt drikker for 
meget af andres kaffe?" 
"Definitly! - men de var jo lovlig 
undskyldt ... " 

"Når nu jeg tilfældigvis ved, at 
du selv er GM'er, vil jeg godt 
høre om du fik nogen personlig 
tilfredsstillelse ud af detl" 
"Ja, helt klart. Bagmand Bo er 
altid inspirerende at høre på i 
sådanne sammenhænge. Men 
selvfølgelig bidrog vi alle til 
debatten, og det Kørte sgu'." 
"Blandt deltagerne var en del 
Jacta-gutter. Er de virkelig så 
frygtløse og kuleskøre som rygtet 
siger?" 
"Ja, men vi er stadig værre." 
(ingen af interviewets deltagere 
er medlem af Silmarilion.rea) . 

''Tror du på levelsystemet?" 
- Den ellers meget sympatiske 
mand jeg har siCldet og snakket 
med den sidste halve time, sprin
ger nu fuldstændig i luften. Han 
rejser sig vredt, tager sin frakke, 
truer af mig, og forsvinder hen 
mod døren mens han råber ord 
som blasfemi og fagforening ... 



siden. Han havde befriet en psy
kopatisk morder fra fængslet. 
Selv med Cains mentale kræfter 
havde det ikke været nemt. 
Manden havde siddet på Death 
Row for at have slagtet 8 menne
sker med en hækkeklipper. De 
følelser og oplevelser, som Cain 
oplevede, da han satte sin sjæl i 
pendulfart mellem morder og 
offer, havde dog været alt bes
været værd. Det gav ham inspi
ration til sine egne rejser. 

Cain går ud på gaden. Nu skulle 
der handles. Udenfor stirrer 
solen ham i øjnene, som en kon
torlampe ved et tredjegradsfor
hør. Han flår uvilkårligt lidt i 
slipseknuden, da denfljmrende 
hede slår imod ham. En smilen
de blondine i en badedragt ruller 
forbi ham på et par rulleskøjter. 
Cain bander indvendigt over vej
ret. Han var ikke i humør til det 
forbandede solskin. Han trængte 
til nogle mørke bly tunge tor
densKyer, som så ud, som om de 
kunne falde ned og knuse byen 
hvert øjeblik, det skulle være. 
Han går hen af gaden, mens han 
følger flisernes lige linier med 
øjnene. Her og der ligger fliserne 
et I'ar centimeter forsKudt. 
Såaan noget sjusk. Det var det, 
som adskiller hans rejseuniver
ser fra virkeligheden. En total 
kontrol over orden og kaos. Kon
trolover kaos? Er det et para
dox? Måske blev også de 
ophævet i hans univers. Nå, nok 
filosofi for i dag. Cain havde fået 
en liste af handler, som skulle 
afsluttes i dag. Denne liste var 
ikke en primitiv håndskreven 
papirlap klistret fast på køleska
bet, men en præcist udformet 

mental note, som Cain ikke kun
ne glemme, hvor gerne han end 
ville. Det var stadIg Cain en 
gåde, hvordan Kharan fandt sine 
kunder. Ikke fordi han ikke kun
ne se et marked for de ydelser, 
som Kharan kunne tilbyde, men 
hvordan kunne Kharan kende 
deres behov og ønsker? Kharan 
handlede ikke med fysiske ting. 
Hans varer var oplevelser, nydel
ser, drømme og opfyldelsen af 
drømme. Kharan Kunne påvirke 
den fysiske verden. Cain så med 
længsel frem til det tidspunkt, 
hvor han også kunne dette. Når 
Cain handlede med folk, optråd
te han som en udsending fra en 
nyreligiøs sekt med et uudtaleligt 
navn. Dette gjorde, at folk bedre 
kunne acceptere begivenheder
nes gang. En gang havde han 
besøgt en fremstående politiker, 
som søgte efter den ultimative 
nydelse. Cain behøvede kun to 
minutter til at finde ud af, at han 
ikke kunne døje ham. Politikeren 
var hans østers teori vendt på 
hovedet. En smuk indpakning 
med et råddent indhold. Kharan 
gav ham den ultimative nydelse. 
En smerte langt ud over det uud
holdelige. Cain kunne ikke helt 
forhindre en lille kluklatter i at 
undslippe ham, da han så politi
keren vende det hvide ud af 
øjnene og skrige af sine lungers 
fulde kraft. Han efterlod ham i 
en forkrøblet bunke på gulvet. 
Endnu et mysterium. Cain havde 
spekuleret på, hvorfor ikke alle 
Kharans kunder overlevede. 
Deres oplevelser var som regel 
Ii~e voldsomme. Cai n gættede 
pa at Kharan sikkert iKke kunne 
bruge dem alle sammen. 

Han køber en hotdog ved en 
grillbar længere nede af gaden, 
spiser den og går videre. Hot
dog'en smagte ham ikke rigtigt. 
Hans mave begynder at gøre 
knuder. Han sætter sig ned ved 
et busstoppested og tager sig til 
maven. Smerte jager igennem 
hans krop. Kharans stemme bul
drer for første gang siden kælde
ren gennem hans hoved: "Du 
keder mig.". Dette er det sidste 
Cain hører, før han besvimer 
over smerten. Han føler ikke, 
hvordan hans indvolde bliver 
ædt indefra bid for bid. 

Kharan er bekymret. Der er ops
tået et problem, som kræver nele 
hans opmærksomhed. Derfor 
havde han været nødt til at klip
pe forbindelsen til Cain, hvilket 
han dog ikke betragtede som 
noget større tab. Det var ikke 
løgn, hvad han havde sagt til 
ham. Cains fantasier var blevet 
for kedelige. Kharan tænker til
bage på de oplevelser, Cain hav
de givet ham. Var han mere 
menneskelig end han ville være 
ved? Hans stræben efter mere 
virkede menneskelig. Selvfølgelig 
stræbte han ikke efter fysiske 
ting men ekstreme oplevelser og 
følelser. Nå, Cain havde dog 
været til nytte alligevel. Gennem 
Cain havde han etableret menta
le kanaler mellem ham og hans 
kunder. Cain havde aldrig fattet 
sin rolle i spillet. Han kunne da 
umuli~t være så naiv, at han tro
ede pa, at han ville blive Kha
rans lige. Mennesker! Dødelige! 
Hans nytteværdi var nu opbrugt. 
Nu kunne han ikke spilde energi 
på at kontrollere Cain. Han kun
ne få brug for alle sine kraftres-

sourcer, hvis indtrængeren viste 
sig at være fjendtlig. En indtræn
ger i hans helt private verden. 
Utænkeligt, men ikke desto min
dre sandt. Kharan udsender igen 
sine mentale sonder. Indtrænge
ren er blevet større. Den vokser 
forbandet hurtigt! Kharan føler 
sine sonder blive draget mod 
den. Nu måtte han uaforske 
grundigere. Han åbner for samt
lige kanaler og suger mental 
energi til sig og bevæger sig mod 
indtrængeren. Der er noget galt. 
Noget af hans verden er væk. En 
stor bid af hans verden er 
omdannet til ingenting. En vok
sende masse af absolut ingen
ting. Han lader sig suge ina i 
massen. Han føler intet. Der er 
ikke mørkt, ikke koldt. Ingen 
normale sanseindtryk overhove
det. Det eneste, han kan føle, er 
tilstedeværelsen af en kraftfuld 
intelligens. En smerte skærer i 
hans sjæl som en skalpel ført af 
en rutineret kirurg. Panikken gri
ber ham med det samme. Han 
dræner al mental energi fra sine 
kanaler og undslipper med nød 
og næppe massens greb. 

Nu var der virkelig noget galt. 
Han føler en ryste n i sin Krop. 
Umuligt. En meget gammel og 
glemt følelse fylder ham. Nu 
husker han den igen. Angst. 
Næsten drænet for mental energi 
har han ikke en chance for at 
bekæml'e indtrængeren. 
Kunne aette være enden .... ? 

"~ , ~ 

..-,. --
/ J \' 



We'" ve spottet imperial w ... 
We had ourselves a jolly good laugh, 
my commanding Officer and I. 
You ' d have to be dead 
not to spot the Ground Attack forces 
on Hoth, and in a way they aiready were. 
-From up there, everything looks easy, ~ 
and it is. With a cup of Coffee in my lap '. 
i watched, as the insignifficant Rebel . 
forces crumbled at our feet, litteraly 
speaking. I higly reccomend this fin 
Ground Attack unit, 
it is sculptured in design, 
has a comfort I've never seen in militairy 
equiptment, and the firepower, is beyond 
the concept of compromise. 
I honestly dont 
know if it comes with a good service 
guarantee, so far I havent met the 
opponent 
who could give this baby a scratch. 

General Veers, of the Imperial navy 

From the creators af the KYD v-l SO PLANET DEFENDER, 

(~/~ 
-; , 

......,r._a;::{ ~ 

comes the most deavestating offer you'll ever recieve. Ordp;:.e:;;;r:....-____ ---. 
our ful! package af four basis equipped AT- Ars, 
and recieve a handy AT-ST, FOR FREE! 
Subscribt for further details. 

Why beat around the Bush? 

....",SIRIKE SAO TM 

HEAVV COMBAT GEAR 
AT·IT 

Klubmesterskabets 
præmieoverrækkelse 

Kom så JEA 

Nogen af JEA's medlemmer har 
gennem næste 3 måneder, gen
nemspillet klubmesterskabets 3 
scenarier. Efter det treidje og sid
ste scenarie bliver bedømmelses
arkene gennemregnet og en 
afgørelse vil finde sted. Vi har 
fundet det ultimative sted, hvor 
vi sammmen kan hylde klub
bens bedste rollespillere; nemlig 
på Silmarilions Jufearrangement. 
Fredericias sejeste og gladeste 
rollespils forening har indvilligt i 
dette forslag, som kan bringe de 
klubbers medlemmer sammen 
om både rollespillet og klubme
sterskabet. 

Overrækkelsen 
Præmieoverrækkelsen vil finde 
sted efter aftensmaden, 

lørdag den 4. december 
klokken ca. 19.00. 

Vi vil uddele 10 priser: Årets 
spilleleder 1993 og årets rol
lespiller 1993, samt anden og 
treidjepladsen for bedste rol
lespiller. Derudover kårer vi en 
vinder i hver af spillerens katag
orier, som findes på bedømmel
sesarket. 

JENs vil opfordre både dem der 
deltager og dem der ikke deltager 
til at møde op på Julearrange
mentet. TIl dem som allerede 
ønsker at deltage fredag, mødes 
vi på vejle banegård kJ. 15.50, 

hvor vi sammen tager til Frederi
cia. TIl dem der kun ønsker at 
møde op til præmieoverrækkel
sen, kan oplyses, at 

toget afgår fra Vejle kl. 17.42 

og bus nr. 7 kører kJ. 18.16 
næsten direkte til Treldevejens
skole, hvor det hele sker. Øvrige 
tO$tider fra Vejle, fredag, kører 
pa minuttallet 52 og lørdag før 
præmieoverrækkelsen kJ. 17.42 
og 18.14. Bus linie 7 fra Frederi
cia banegård kører fredag, på 
minuttal '16 og '46. Lørdag på 
minuttallet '16. 

Programmet til Julearrangemen
tet Kan rekvireres i Bog & Ide i 
Vejle. Yderligere information 
omkring præmieoverrækkelsen 
kan skaffes ved undertegnede. 

Vel mødt i Fredericia 

Steffen Lerke 75 82 82 69 



GeneralforsaD1.1ing 
i Jacta Est Alea 

]acta Est Alea afholdte d. 26. 
september 1993 generalforsam
ling, Ravnens faste mand 
Kristian List aflægger 
"Battle report" 

De gjorde det sgu' igen 
Grundet tidsforskvdning, konti
nentforskydning, kontingentfor
skydning, vådeskud osv., kom 
generalforsamlingen igang 20 
min. for sent på denne regn fyldte 
septemberdag. Men folk rod til
syneladende til at være i højt 
humør - formentlig fordi de hav
de en ganske god ide om hvad 
der stod for døren! 

Silmarilion's repræsentant over
rakte gaver og blomster, og kys 
og kram til den af$ående for
mand for JEA. "Sadan fra klub til 
klub ... " 

HP blev fluks udnævnt til diri
gent for den forestående symfo
ni. Han var da også forberedt 
hjemmefra, og holdt de næste 
timer opsyn og regnskab med 
løftede øjenbryn, pegefingre, 
papnæser etc. 

Formanden rejser 
sig op i al sin enevælde, og ind
beretter det forgangne års begi
venheder. Heriblandt det forøge
de samarbejde med Silmarilion, 
Ravnen og Gud. (Maria Høi 
ankommer) Formand Kristian 
klarer sig pænt udenom proble
matikken ang. klublokaler, men 
lover at Kommunen vil få til
sendt en ansøgning i slutningen 
af '93. Desuden kan han prale 
med at det nu er blevet gjort 
muligt at opsætte ... ET SKAB ... 
et sted i AKtivitetshuset. Den 

Afgående Kristian slutter af med 
at opfordre til at benytte sig 
noget mere af Akt. Huset. 

Så er det kassererens tur til at 
nedlægge Rapport. Hans Bjerg
Petersen tegner og fortæller. Han 
ligger kortene på bordet, ryster 
nogen ud af ærmet, og peger på 
underskuddet: Kr. 81,50 
Kassereren forklarer hvordan der 
logisk nok kan rettes op på det. 
Betal kontingent! - Nu bliver 
ord som skyldnere, hemmelige 
kartoteker og inkasso, brugt i 
flæng. Stemningen hidses op, og 
efter en stiv times diskussion , 
kan jeg forstå at det er et tricky 
emne i JEA, det der med kontin
gent 

JENs sangfugl, Steffen Lerke, der 
i det forgange halvår har haft 
den fornemme titel 2. koordina
tor, rejser sig op og uddeler 
smæk: "Officielt er der kun 8 
GM'ere der spiller i JEA. To af 
dem leder hver 2 spil, så det gi 'r 
6 kampagner i alt. 6 kampagner 
til 43 medlemmer!!". Steffen vil 
ha' flere GM'ere ... 

Fremover vil der her i Ravnen 
kunne findes en kampagne/akti
vitetsliste over hvad der foregår i 
JEA! 

Ny Junta 
Valg af den nye bestyrelse forløb 
relativt smertefrit. Der var ikke 
mange kandidater til posterne, 
så HP havde en rolig stund her, 
hvor blyanten kunne spidses, 
brillerne pudses osv. 

Det nye diktatoriske syndikat, 
kom til at se sådan ud: 

Formand 
Steffen Lerke: 
Ka' godt li' arrangementer. 
Næstformand 
Jacob Just: Ka' godt li' mad. 
Kasserer 
Hans B. Petersen: Ka' godt li' 
KGB - men ikke telefonregninger. 
l . Koordinator 
Balder Asmussen: 
Ka' godt li' Ravnen. 
2 . Koordinator 
Lasse Schultz: Ka' godt li' ting. 
Suppleant 
Daniel Tavs: Vil være suppleant 
I stedet for suppleanten. 

Et af de sidste punkter på dags
ordenen er ... Ravnen - Knald 
eller fald? En del diskuteren frem 
og tilbage over spørgsmålet 
Nyhedsbrev eller Ravnen?, 
resulterede i en afstemning: 12-2 
i Ravnens favør. Konklusion: 
Ravnen forbliver klubblad for 
både Silmarilion og Jacta Est 
Alea. 

Trods det rolige - men dog ans
pændte - tempo dagen igennem, 
er gemytterne nu hidset så meget 
op, at HP må opgive at styre 
salen. Folk råber i munden på 
hinanden, udtrykker væmmelser 
overfor sidemanden, kaster ting 
efter fotografen og nogen foresrår 
at vi skal lade terningerne 
bestemme .. . 

Maria "øi skrider scravncnnumrncr6 

Den storstilede, groteske magt
politik for dog en ende. De 17 
fremmødte har for i dag fået afre
ageret, og de kan gå glade hjem. 
Tæppet trækkes roligt for igen -
der er ikke mere cirkus for denne 
gang. Easy Iike Sunday morning. 



Warlords II 
Eventyr for åben skærm 

Flemming Sander har kigget nær- riger, hvor computerspilIere kan 
mere på Pc-versionen afWarlords tildeles 3 forskellige sværheds-
Il, fra Strategic Studies Group. grader. Ydermere kan man give 

sine modstandere )'ersonligne-
Perfekt, perfekt, perfekt der, som feks. "en aer godt kan 
var mine første ord, da jeg kom i lide at brænde ting af." 
gang med Warlords II. Jeg havde 
på det tidspunkt spillet Warlords Ok, man starter med en by. Fint. 
(I) meget, og var efterhånden Så får man en helt og i modsæt-
blevet godt træt af dette og dets ning til Wl har man også en 
begrænsninger. Men nu kom den stacl< (hærenhed) til at starte 
bedre, tørrere, og meget meget med, som regel den stærkeste 
større toer. Fra eteren til toeren man kan producere i byen. Der-
er der himmelvid forskel, kun det efter er det bare med at erobre så 
grundlæggende er det samme. mange neutrale byer som muligt 
Først og fremmest er der fem inden de andre modspillere gør 
standard scenarier, men gud- det og derefter tilintetgøre dem. 
hjælpemig om man ikke kan Helten spiller en stQr rolle i War-
lave random scenarier. Man kan lords. Han er en personlighed 
bestemme procentvis bjerge, der har større evner end en nor-
skov, vand, hvor mange byer der mal hærenhed. En helt kan søge 
skal være og kortet kan sættes i ruiner og finde ting som giver 
sådan, at man starter med en ham styrKede evner, såsom plus-
fuldstændig sort skærm, som ser i battle, com mand eller mo-
man så skal udforske. Ydermere vement mm. Ydermere kan han 
er grafikken den bedste man pt. gå ind i templer og blive veIsig-
kan ønske sig, og W2 er meget net, dvs. få + l i styrke sammen 
mere mus-venlig end Wl, plus, med de enheder der følger ham. 
at der er en Thtorial og hjælp til En speciel ting er Quests. En helt 
alle funktioner i spillet. Ved kan få en quest i et tempel, dvs. 
hjælp af højre musknap, får man en opgave som kun han og evt. 
information omkring det emne vednæng, kan udføre. Det kan 
man vælger, samt hvis man tryk- være at udslette hære af en 
ker på en hærenhed får man de bestemt modstander, indtage en 
mest vigtige stats, som move, by eller finde en ting etc. Hvis 
strengtn osv. I spillet er der et denne quest lykkes, får helten en 
væld af oversigter og rapporter, rig belønning og alt er fedt. Og så 
bl.a. kan man nele tiden sam- er det ellers i gang, smadr' alle 
menligne sig styrkemæssigt med · de andre, hold fred med de seje 
sine modstandere, og det er jo og smadre de små, eller omven-
meget rart. Som i Wl er der 8 dt, ligesom i det virkelige liv ... 

I W2 er der 27 hærenheder og 8 
forskellige Allies (Rigtige Ven
ner), Hærene er lige fra små 
scouts, katapulter, edderkopper 
til elefanter. Næsten alle enne
derne har en eller anden form for 
bonus, som ikke skal gennemgås 
her, men jeg kan nævne den spe
cielle Olifant, hvor bonussen er 
angivet til -1 enemy stack, hvil
ket betyder at en elefant altid 
(næsten) vinder over en mod
stander. 

W2 er et traditionelt krigs-, hær
ge-, find guld og magiske ting
spil, men hvad gør det - gamle 
traditioner er ofte ok. 

Der er desværre et par skøn
hedsfejl ved Warlords. Ved 
navngivning af byer, helte, save
games mm., er man tvunget til at 
benytte returtasten, musen rea
gerer ikke - det er uprofessionelt. 

~ Spillet kræver til min store og 
andres forundring og irritation 
600 k af DOS standard hukom
melse af mulige 640 k hukom
melse, så man er nødsaget til, 
enten at boote op fra diskette, 
kunne sin autoexec.bat el. con
fig. sys eller erhverve sig det hår
de hukommelsesoptimeringes
program. Elefanter er næsten 
umulige at banke med normale 
hærenneder, idet de næsten 
automatisk smadrer en stack, 
men det er /. o fedt nok, hvis man 
har dem se v, ikk'7 Ydermere har 
programmørerne misforstået 
noget omkring movement, for til 
tider raller hærenhederne rundt 
som en hund i et spil kegler. En 
anden kedelig ting, er compu
terspillerens tænKetid, på en 
386/40mhzl4mb, kan en compu
terrunde godt tage l min<. Men 

kort sagt: Alle disse fejl ophæves 
dog af dette ultimative "erobre 
verden og smadder alle de 
andre" spil. Så spids kaffemaski
nen, vikr et tæppe om benene og 
lås døren. For nu er der krig. 

Samlet Vurdering 
(latterlig - ok - god - perfekt) 

Grafik 
Tale/musik 

Bruger
venlighed 
Spilletid 
PC-venlig 
Program 
tænketid 
Tidsfordriv 
Elefanter 
Fængslende 

Pladskrav 
Spillere 
Kaffeforbrug 

god 
god (speakerlyd 
farvel) 

god 
rang 
latterlig 

for lang tid 
perfekt 
latterlig/perfekt 
livlig fantasi 
kombineret med 
magtbegær, JA JA 
4,9Mb 
1-8 
stort 

Andre spil der bør tjekkes 

Dar of the Tentacle 
fra ucas Games, allerede en 
klassiker 

X-Wing 
Lucas Games - lidt gammel, 
Star Wars fighter simulator. 

Syndicate 
fra Electronic Arts , Cyber smad'r 

Pirates Gold 
fra Micro Prose. 64'er klassiker 
med ansigtsløftning 

Alone in the Dark 
(l år gammel) Cthulhu gys. 
Efterfølgeren er i øvrigt lige på 
trapperne. • 



S i l rrt C1 ri l i c:> IL 
J acta Est Alea 

Fredericia og Vejle Rolle- og Brætspilforeninger 

Er de to mest markante rolle- og brætspilsforeninger i Vejle Amt. Begge 
forenin$er har til hovedformål at udbrede kendskabet til rolle- og bræt
spil. Sa vil en sikkert spørge: Hvorfor være medlem af en forening, når 

man bare kan sidde derhjemme i køkkenet? Jo, jeg er glad fordi du spør
ger. Fordelen ved at være i en rollespilsforening er bl.a. at man møder en 

masse mennesker, der har de samme interesser, nemlig rollelbrætspil. 
Og af disse herlige mennesker, som en selv, kan man lære nye systemer, 
verdner m.m. at kende og enddog beriges af andres erfaringer. Ydermere 
arrangerer foreningerne forskellig arrangementer, konkurrencer og tune
ringer, samt de tiloyder en vifte af serviceydelser, bl.a. et bibliotek hvor 
man kan låne forskellige magasiner og spil. Begge foreninger har sørget 

for, at der er opvarmede oghyggelige lokaler fil medlemmerne, disse 
lokaler er det daglige samlingssted for medlemmerne. Der spilles hver 

dag og alle er velkomne til at kigge forbi og evt. prøve at spille med, hvis 
der er plads. 

Oven i alt dette, udgiver foreningerne også medlemsbladet RAVNEN, 
som du gerne skulle have foran dig lige nu. RAVNEN er det perfekte 
medie til at formidle klubstof, men bladet lægger også stor vægt på at 
behandle alsidigt stof indenfor alt rollesril og rollespil relateret, lige fra 

anmeldelser af nye rollespil ti noveller og artikler. 

Dog uden mad og drikke duer foreningerne ikke. Derfor betaler medlem
merne 150 kr. halvårligt, hvilket må siges at være beskedent for at opret
holde den fine standara, som foreningerne har idag. Så hvis du ikke alle-

rede er medlem, kontakt nedenstående nu og join the club. 

SILMARILION 
Fredericia Rolle- og Brætspilforening 

vffhomas Sørensen 
Telefon 75 92 93 48 

JACTA EST ALEA 
Vejle Rollespilsforening 
v/Formand Steffen Lerke 

Telefon 75 82 82 69 

HER FINDER DU ALTID 
LICiF DET ROLLESPIL 

DU GAR OG LEDER EFTER 

Rollespil køber man da hos: 
D Lyngby Storcenter 2800 Lyngby nf. 45 93 31 19 

tB Jitødå'fe CtiihUIIi""6 288e RødOYit Tlf. 314184 8S: 
D RAdhustorve! 7100 Vejle Tlf. 75 82 0544 
D Kongensgade 33 6700 Esbjerg Tlf. 75 12 11 77 
OVestergade 59-61 5100 Odense C Tlf. 66 11 40 33 

Abningstider: Hverdage 9.30 -17.30 
Fredag 9.30 - 19.00 
Lørdag 9.30 -13.00 
Lang lørdag 9.30 - 16.00 

B.Q. Bog & Ide er den førende boghandlerkæde indenfor rolle- og brætspil. 
Vi har et stort udvalg og vi kan sagtens bestille produkter hjem til dig, da 
vi har egen import fra England og VSA. Egen import betyder ogsA at vi 
har faste lave priser. 



Forlaget 
CountDown 
opfordrer 

Kender du fornemmelsen af at 
være fuldstændig tændt efter 20 
timers hektisk rollespil? "Jeg har 
lyst til at skrive et scenarie mere! 
-det ku' nu være sjovt at skrive 
hele handlingen ned mens jeg 
ka' huske den!" Jammen sa gør 
det dog! 

Forlaget CountDown samler 
"små" gode fantasyhistorier til 
en katastrofal lækker novelle
samling. Den kan du bidrage til, 
og dermed vise verden dine fæn
omenale evner med en pen. 

Naturligvis behøver du ikke skri
ve din Fiistorie over et rollespil
fantasien har sgu' frit spil! 

Indrøm det ... 
Du er syg efter at se dine science 
fictionlfantasy-noveller samt dit 
navn, i et læderindbundet 
mesterværk på hylden hos bog
hanpIeren!! 

Henvendelse til: 
Forlaget CountDown 
c/o Henrik Sølvenius 
MølleboaIIe 42 
7000 Fredericia 

.t3.tp.toJdo 
uMOOlun0:l 
lajh!l.to~ 

På JENs GF i september blev det 
forslået, at lave klubaftner for 
medlemmer. Dette er nu blevet 
en realitet. Den første klubaften 
finder sted på Aktivitetshuset, 
Blegbanken i Vejle, torsdag den 
9. december kl. 19.00. Det er 
naturligvis gratis at deltage og 
medlemmernes pårørende, hun
de og katte er selvfølgelig også 
velkomne. Da vi jo vil være midt 
i den søde juletid, vil der være 
mulighed for at købe æbleskiver 
og glogg. 

Hvad laver man så på en klubaf
ten? En klubaften er, i modsæt
ning til en generalforsamling, en 
hyggelig sammenkomst hvor vi 
ikke skal kritisere og slå hinan
den i hovedet. På en klubaften 
sker alt det de fremmødte kan 
bryde deres hoveder med. Der er 
dog blevet planlagt en lille sjov 
konkurrence, som nok skal brin
ge lykke, kærlighed, troskab, 
klqpsa~er og alt andet godt fra 
havet. For at give et par ideer til 
opskriften på en kluoaften: 
Historier, salg af rollespilsartik
ler, indslag fra spillegrupperne, 
udveksling af erfaringer, forslag 
til bestyrelsen, og sidst men ikke 
mindst, nye kontakter til andre 
rollespillere. 

Alle indslag bliver budt velkom
men på en Klubaften 

Vel mødt 

INTERVltw MED 
DE 2 TARNE 

Der er flere gQnge blevet skrevet 
hisiorie i SirmQrilion. Det IQder 
dog til Qt vi i FredericiQ hQr den 
største milepæl endnu, inden for 
rækkevidde. Egne lokQler. 

LOKALER 
Dette lille ord er flere gange ble
vet nævnt i forbindelse med 
ophidsede diskussioner på gene
ralforsamlingers faste indlæg om 
svinden i medlemsskaren. Alle 
har været enige om at Silmarili
on, efter at have overstået sin 
barndom, skulle have lokaler for 
at slå sig fast som spilklubben i 
Fredericia. Mange formænd er 
kommet, mange formænd har 
set, men ingen har sejret - hidtil. 
Bo Jørgensen har snakket med 
Formand Thomas Sørensen og 
Kasserer Flemming Sander 
Jensen, Silmarilions 2 tårne. 

Thomas fortæller: "Modsat man
ge andre ambitiøse formænd, 
har jeg ikke sat mig nogle faste 
mål. Vi når det vi når, og hvis 
der sker noget er det godt, hvis 
ikke ... tja. Det at Silmarilion nu 
står til at skulle have lokaler, er 
et sammenfald af flere faktore; 
Michael Næsbys held, held 
generelt og kommunens samar
bejdsvillighed. Situationen blev 
forklaret på det sidste klubmøde 
i Silmarilion, men går i al sin 
enkelthed ud på at Fredericia 
Basket Ball Klub forlader sine 
lokaler på Ydunsvej i Fredericia, 

og derved også deres del af 
driftstilskud til lokalerne for 
1993, som Silmarilion så overta
ger." 

"Der er tale om mange penge, vi 
skal stille med lidt over 12.000 
kr. som indskud, pengene vi 
knap og nap har. Helaigvis har 
kluDbens ældgamle mealem 
Holger V. Bjerre været flink og 
lånt os penge til vi igen modtager 
den halvårlige støtte fra kommu
nen, derved undgår vi et dyrt 
banklån. Derudover lovede man
ge af medlemmerne, at de ville 
betale deres kontingent for 
næste halvår nu, hvilket dog 
lader til de har glemt igen, men 
vi har slemt brug for dem nu." , 
kasseren ser skuffet ud. 

På spørgsmålet om hvad det får 
af konsekvenser for aktiviteterne 
i klubben, er begge enige, "Der 
bliver med sikkerhed ikke råd til 
Kjær~arden det næste halve til 
hele ar ... det bliver noget med 
skrabet plantemagarine, men der 
er vores håb at det vil kunne 
styrke sammenholdet. Lokalerne 
er i fin stand, men det er også 
det eneste de er. Vi skal have 
møbler, plakater, opslagstavler, 
gardiner, skabe, borde og stole, 
og så aktiviteter og medlemmer. 
Rollespillet i sig selv kan jo i teo
rien gro på en rullesten, men 
lokarerne er ikke løsningen på 
Silmarilions overskyggende pro- • 



blem, "vi skal have flere medlem
mer", det åbner nye døre, og luk
ker nogle gamle, sådan er aet. " 

"Mht. åbningstider er det planen 
at der bliver åben hen ad aften 
på hverdage, og hele dage i 
weekenderne og ferier. Ydermere 
får hvert bestyrelsesmedlem en 
nøgle, som man evt. kan låne. 
Dette giver os mange flere aktivi
tetstimer end vi hidtil har haft på 
Egumvejensskole, hvilket natur
ligvis betyder at folk kan spille i 
Silmarilion når de har lyst og tid 
til det, og ikke som før når SKO
len havde åbent.", siger Thomas, 
og fortsætter, "Aktiviteterne og 
en stor del af ansvaret for loka
lerne ligger vi ud til medlemmer
ne, som efter klubmødet synes at 
bakke godt op om det" 

LOT 1789 

Lokalerne ligger Ydunsvej 23 , og 
består af 10 l m2 grundrlan med 
37m2 kælder, foraelt pa 3 
butikslokaler, l kontor og 2 
toiletter. 

STÅENDE OPFORDRING 

Når lokalerne bliver en reali
tet, får vi brug for al den støt
te og hjælp vi kan indbringe. 

Spark til sidekammeraten, 
der ikke kan få taget sig sam
men til at melde sig ind. Scor' 
det gamle bestik, når det alli-

gevel skiftes her til Jul. Alt 
har interesse, bare det koster 
intet, eller meget meget lidt. 

Donationer: GIRO 698-4177 

Nu er året snart faldet på hæld. Efteråret sender sine 
kolde vindstrømme mod os, markmusen hamstrer nød

der, og vinteren banker på døren. 
og hvad er så bedre end en ulden undertrøje med din 

favoritklubs logo på maven? 

Kun kr. 40,- Kan fåes i størrelserne L og XL, findes i 
farverne Hvid, Rød og Turkis. 

Bestilling ved: 
Steffen Lerke, Nyboesgade 84 2th, 7100 Vejle 

Telefon 75 82 82 69 



"Kassen" 
stedet hvor eventyrere får deres nysgerrighed stillet, og hvor Stakka Bo 

får sig en Cool Corona og et Nice Device 

Breve Breve Breve ... det har 
strømmet ind fra nær og fjern 
med breve fra pøbelen. 

Til Kassen 
The Master is back ... Det var en 
fryd at se i sidste nummer, at 
vores mestertegner Rene er tilba
ge på pinden, efter et par numres 
fravær. Han har nu en særlig 
dyster og realistisk streg, som vi 
alle elsker. Også en ros til Rune 
for hans geniale forsider, samt 
hans humoristiske tegninger til 
min sidste artikel om alignment, 
jeg ved ikke hvordan i andre har 
det, men jeg lå flad af grin! Vores 
egen Ravn er blevet det nok bed
ste danske rollespils blad, dog 
må jeg dog her indskyde en kri
tisk bemærkning: Hvordan i en 
hede h ... h ...... er det den forside 
ser ud ? Ingen detaljer, monste
ret fortaber sig for meget i skyg
gerne, osv. Jeg ved godt at i bli
ver nødt til at spare, men hvorfor 
L .. skal det være på blikfanget, 
for slet ikke at forglemme at det 
er en fornærmelse for kunstne
ren, at vise hans billede på den
ne måde. 

Kim Petersen 

NB: Lige en kommentar til 
redaktøren: Cheer up dude, vi 
mener det jo ikk' så hårdt! 
Keep up the good work. 

Tak Kim, det er næsten alt for 
meget. Dit lille indlæg vagte stor 
begrejstningen på redaktionen. 

Kære kasse 
Hvad ind i h ..... laver bestyrelsen 
i Jacta egentlig? Engang i en for
svunden tid (marts 1993), blev 
jeg lovet guld og grønne skove, 
klublokarer, CON, gang i den, 
masser af hjertegribende og 
blodudtrækkende rollespil. 
MEN! hvor ind i Elminsters 
Navn er de skove henne - for 
ikke at snakke om guldet, som 
jeg surt har spenderet på de 
giroblanketter, som med største 
iver blev 0$ stadig bliver smidt i 
hovedet pa mig. Jeg bliver snart 
nødt at fodre min grønne elefant 
(for mange elefanter i mit liv) 
med mine himmelblå. Min tål
modighed knækker af sorg over 
den åbenlyse mangel på infor
mationer fra bestyrelsen til med
lemmerne. Sidder de på deres 
flade og driver den af?? - eller 
hvad? 

Mine elskede terninger ligger på 
deres respektable plads og rese
archer charm spelIs, i den tro at 
det kan få mig og alle I andre ud 
af buskene og gøre noget for 
Jacta Est Alea. 

Hvad ind i julenissens grønne 
tryllebaret er det for en gang fis, 
der forefindes i vort såkaldte 
spillebibliotek. Hvem ind i h ..... 

har tænkt sig at låne spillemodu
lerne til Torg, uden at kunne 
låne sourcebook'en med? 

Plusser skal der dog gives for 
arrangementet "Retten er sat", 
og det kommende VejleMester
sKab i rollespil. 

Så kære rare pusse nusse kasse, 
prøv at finde ud af, hvad den 
nye bestyrelse har gang i. 

Med en grufuld tentakel hilsen 
The one and only - IT-Tøfbåd 
(Den totalt tiltede tøfbåd). 

Hallo' TI, 
Skumle & svedige spørgsmål. Jeg 
starter fra en enae af: 
l)Se punkt 7 
2) Skovene er udenfor, i naturen 
3) Guldet ligger hos kasseren 

(hehe) 
4) Driver den af - se punkt 7 
5) Fiseri i biblioteket 

- ikke mig bekendt 
6) En person, der har Torg 

Sourcebook'en 
7) Hvad de har gang i ? 

Tjah , hvad har de egentlig gang i 
? Der har (som du selv nævner) 
været et par arrangementer i 
løbet af naIvåret. Klublokaler 
kræver penge og kommunalstøt
te, og støtte er det springende 
pu.n~t. Bestyrelsen valgte at sige 
nej tIl skolelokaler (der er gratis), 
og forsøge at få støtte til egne 
lOKaler (aer koster guld), som vi 
kan dekorere og komme og gå 
når vi vil. Støtten til forenin~er 
søges i november måned, sa der
for er der ikke sket noget endnu. 
Alt dette, og indsigt i livad der er 
sket i løbet af halvåret, kan fåes 

ved at rekvirere referater af 
bestyrelsesmøderne hos l. koor
dinatoren (Balder A). Jeg synes 
lige jeg vil nævne at det er sgu 
svært at få arrangementer tif at 
køre, når medlemmerne ikke 
slutter op om dem (jeg tænker på 
det strandede Live 2, se andet
steds i bladet). Desuden har 
bestyrelsen ikke monopol på at 
lave alt i klubben, du Kan også 
være med til at "skyde den af". 
Kontakt bestyrelsen hvis du har 
en ide, og vil være med til at 
sætte den i verden. Jeg vil slutte 
af med at sige lidt om hvad der 
sker nu, og i fremtiden i JEA : 
klubturneringen kører for fuldt 
drøn, det er snart jul og vores 
klubbibliotek har fået en anSigts
løftning. 

Selv Tentakel 
'Kassen' 

Kære Kassen 
Jeg synes at Ravnen er et glim
rende blad (god pris, udkommer 
regelmæssigt), men den mangler 
lidt (gode tegninger, ordentligt 
layout, en anstændig brevkasse, 
en tegneserie). 

Det var nu ikke lige det jeg ville 
nævne, det jeg e~entlig ville, mit 
oprindelige formal mea dette 
brev, var at spørge hvorfor der 
egentlig ikke er lige højre margen 
i bladet, samt starte debatten: 

Er RollespilIere ikke en flok for
virrede samfundstabere ? 

Øh .. det var måske en lidt groft • 
formuleret, der kunne være jeg 
skulle spørge: 



Kunne de fleste rollespiIlere ikke 
bare spille computerspil i stedet 
for rollespil ? 

Det hele kommer sig af at jeg for
leden dag faldt over en artikel i 
Samvirke (udgivet af FDB), der 
hed "Verden set fra Dungeons & 
Dragons", og var skrevet af en 
mag. art. cand. mag., der var 
medredaktør på Politikken. Han 
skrev at rollespil gik ud på at 
man havde nogen fint detaljere
de figurer, som havde fået deres 
egen personlighed med talværdi
er. Disse gik på eventyr i spilme
sterens landskab, som regel 
huler. Spilmesteren havde selv 
nogen figurer som spillerne kon
fronterede og nedkæmpede. Iste
det for at have en spilmester 
kunne man bare have en com
puter der gjorde jobbet for en. 

Hvordan kan nogen få den 
opfattelse af rollespil ? 
Forhåbentlig ikke ved at iagttage 
nogen spille. For dette er da vel 
ikke hvad vi forstår ved rollespil. 
Vi forstår vel at det er en slags 
teatersport, hvor vi virkelig for
søger at leve os ind i et andet 
menneskes være- og tænkemå
de. 
Vi forsøger vel at skabe spænd
ende dialoger, vi vil gerne være 
sociale ?! 

Er vi ikke nået over det stadie 
hvor vi går rundt i huler og slår 
på orker, og bliver bedre nåryi 
finder guldklumper? Det er)eg 
lidt i tvivl om, og det er det Jeg 
gerne vil have svar på. Kunne vi 
ikke lige så godt spille computer, 
har det en mening at vi samles 

på små skumle steder for at gen
nemføre vore uhyggelige ritualer 

Mvh. Balder 

Hej Balder 
Hvad mener du med "en ans
tændig brevkasse" ? Nå, vi lader 
det ligge, og giver bolden op til 
læserne: Er I som rollespiIlere en 
flok forvirrede snotunger, der 
skal have computerhjælp til at 
tørre røven, elrer er det bare 
Baller, der skal have tørt på - det 
er op til jer ... skriv ind, og vi 
trykker det (tørt på hvidt). 

Med Teatralsk Hilsen 
'El Casa' 

Det var alt for denn egang 
- stof til eftertanke, og måske lidt 
til toiletpapir. Det er som sæd
vanligt tilladt at være anonym i 
bladet, men vi på redaktionen 
skal vide, hvem forfatteren til de 
enkelte tekster er. 
That's it, and that's that ! 

Skriv til: 
"Kassen" 

(o/Hans B. Petersen 
Vesterbrogade 65 3.mf 

7IOD Vejle 

Et er søkort at læse, 
andetm!lgt!t~~te 

Både Vejle og Fredericia viste ~a
get på Spil træf IX i Odense, week
enden d. 12.-14. november. Det 
var en som forventet, en blandet 
fornøjelse, men blandt de mange 
herlige spil, dukkede et ganske 
specielt et op. 

MAGIC -The Gathering 
Det var B.O. bøger der fra deres 
stand i et skummelt hjørne i spi
sesalen, solgte disse kortspil. 
Allerede fredag aften observere
de vi folk der spillede dette tilsy
neladende omfattende, kabale
lignende magispil. Det blev lyn
hurtigt en dille. I de små pauser 
blev det hevet frem fra skjortel
ommen, og spelIs fløj over bor
dene. I BO-bøgers stand skiftede 
kroner ejermænd, og glæden 
bredte sig på begge sider af 
disken. 
Spiltræfprisprls kr. 49,
Normalpris vist omkring kr. 80.-

Et sæt kort indeholder 60 kort 
fra start. (Sættene er ikke ens!) 
Og har du købt et sæt, så er det 
dine - din modstander må selv 
købe sit sæt med 60 kort! Ideen 
er så, at man trækker et tilfældigt 
kort fra hinandens bunker, som 
man så spiller om (evt). Hvis 
man spilrer med denne regel, får 
vinderen således et ny kort ... 
bliver stærkere efter en sejr. Der
efter skiftes man så til at trække 
kort fra hver sin bunke. Det er 
således muligt at opbygge nogle 

landområder, hvorfra man hen
ter sin magi og sine monstre. De 
forskellige terræntyper man kan 
opbygge/samle er: Bjerge, øhav, 
sumpe, fladland og skove. 

Instruktionen er moslet ned i en 
lille ussel folder, men husker 
man luppen, er det muligt at for
stå hvordan man bruger de 
magiske kort, de onde uhyrekort 
og de smarte terrænkort. Er du 
tiT daglig AD&D spiller, vil du 
afgjort elske de fuldstændigt for
rykte formler, hændelser og 

"J eg-ophæver
din-ophævelse-af -mit
ophævelse kort-kort" 

Forvirret 
Det hele står på engelsk, og jeg 
må indrømme at jeg var temme
lig forvirret da jeg forsøgte første 
gang (og tabte). Men ellers er 
kortene og tegningerne i en læk
ker strygefri Kvalitet. 

Som sagt var "MAGIC-The 
Gatherlng" den store dille på 
Spiltræf. Om det er en blivende 
trend, eller bare en trækfugl, skal 
jeg ikke kunne sige. Men der er 
til dato et kæmpe arsenal af kort, 
campaign pack, boaster pack, og 
leu~e pack på gaden. Hvis du 
ogsa tænder 1?a det go'e gamle 
Naval War, sa sku du ikKe snyde 
dig selv for denne finurlighed. 



AKTMTETER 
Længe ventet information, fra Jactas 2. koordinator. 

Disse spil bliver p.t. spillet i Jacta Est Alea: 

Dark Conspiracy 
ved Hans Peter Koch. Ledige Pladser. Spiller hveranden lørdag. H.P. 
meddeler endog at han er villig til at opstarte endnu et hold. 

CaU Now 
ved Hans B. Petersen. Ingen ledige pladser. Men dødsraten i Call er jo ... 

Dragespillet 
ved Balaer Asmussen & Lasse Schultz. Et helt nyt spil med ledige plad
ser. GM's intro lyder: En seriøs kampagne hvor der Tigges vægt på rol
lespil. 2 grupper konkurrerer mod hmanden. 

Dangerous }ourneys (Mythus) 
ved Lasse Schultz. Der er udsigt til at en enkelt person eller to bliver 
udslettet af den onde troldmana, eller måske demonen, så .... 

AD&D 
ved Hans Peter Koch. Spillere helst over 16 år. På nuværende tidspunkt 
i!1gen ledige pladser, men mon ikke der opstår en kamp på et eller andet 
tidspunkt. 

AD&D - Greyhawk 
ved Hans B. Petersen. Ingen ledige pladser. Lukket hold. 

Play by Mail 
Kampen om dalen, ved Sofus B. Poulsen. Helt nyt. Ledige pladser. Dette 
Krigsscenarie på 12 Game turns er næsten gratis (frimærker etc.), og ser 
ud til at blive meget intenst og spændende. 

En overraskelse 
ved Anders Jensen. I skrivende stund vides det ikke hvilket system den
ne kampagne vil blive spillet i, men ring og hør nærmere. 

Sluttelig vil je~ gerne or.fordre alle "sr.i1mestre" 
der sidder rundt omKrmg og glor fjernsyn. tIl at ringe til mig 

og fortælle mig om den nye kampagne de vil starte op. 
A.ltid (ihvertfald mellem 16.00 og 20.00) til rådi~hed. 

Jeres 2.koordinater. Lasse Schultz. telefon 75 72 .:>5 51 

Ammen, så god jul da 
Jeg vil gerne benytte lidt spalte
plads, til at ønske ier alle en god 
lUl, og et rigtigt go~t nytår. l <J93 
har efter mm menmg været et 
fedt rollespilsår. Der er blevet 
støbt nogle gode fundamenter og 
sagt nogre kloge ord. Alt i alt 
synes jeg at rollespillet er kom
met viaere, fra et noget dødvan
de først på året. Jeg synes stadi~ 
der er en del "harenø]de politik 
i klubberne, men det er vel den 
syge svigermor man får med i 
foreningsægteskabet. 
Tak til alle ier der har skrevet 
materiale til Ravnen, 
uden jer ingen os! 

ALL ROUND ELEV 
Da jeg holder op som kasserer 
januar 1994, søger jeg en all 
round elev til oplæring som 
kasserer. Jobbet er udfordren
de, fuld af intriger og spænd
ende opgaver. 

Jeg forventer ~ 
• ordenssans 
• egen 10Ill1l?-eregner I 
• ternet papir 
• relevant uddannelse 
• medlem af Silmarilion 

Du har ikke jobbet som kasse
rer garanteret, men så har du 
da i det mindste en uddannel
se at falde tilbage på. 

Skriv til 
Flemming Sander Jensen 
Prinsessegade 29b D 

7000 Fredericia 
mærk ansøgningen "fisk" 

Næste nummer 

HENNING 
KA' LI' SPÆNDING 



Julearrangement 1993 
Silmarilion afholder selfølgeligt igen i år et julearrange
ment. Julearrangement, der er blevet en stor tradition i 
Silmarilion, startede som uskyldige "julefrokostlig
nende" sidste-møde-før-jul rolIespil, hvor garnerna
ster (eller dungeon master som de hed dengang), fik 
en æske chokolade for sin insats året igennem, til
gengæld fik spillerne lov til at gøre ting i (som regI) 
et one-shot scenarie, som normalt ikke var tilladt. 
Silmarilions julearrangement ligger nutildags så 
tæt op af den gamle stemning, som det kan lade 
sig gøre når man inviterer flere hundrede rolle- og 
brætspilIere med. Der er noget for enhver smag ... 
lige fra lancering af et splinter nyt rollespilssy
stem til modellervoks krig, via Kullu gys, til det 
bizzare julescenarielM

• Det hele i en familier 
mafiastemning. Hele ideen med julearrange
mentet er at lave en improviseret con, om man 
vil, dette indebærer at der ikke er forhåndstilmelding 
(til andet en mad). Der lægges vægt på at alle er lidt fleksible, og 
kan finde ud af slæbe egne spil og-kampagner med. Hvis du vil vide 
mere skal du købe Jyllands Posten, men hvis du vil vide mere om julear
rangementet er der foldere på gaden - kontakt din lokale klub og arran
ger noget fælles transport. Alt og alle er velkomne. 

Treidevejens Skole, Havepladsvej 175 - Fredericia, 
fredag d.3.- søndag d.S. december. 

velkomst kl. 1 700 fredag 
Ydderligere information: Thomas SØrensen 75 92 93 48 

Ravnen udgår 
På grund af flytning, graviditet og sygdom i ravnereden, og almindelig forsinkelse 

er vi nødt til at hoppe et nummer af fuglen over. Planerne var oprinde
ligt, at vi skulle ud med et numer 8 d. 14. oktober, og så trumpfe num
mer 9 af d 18. november. Undskyld kan jeg kun sige til dem der hastede 
med at få afleveret tekst til nummer 8 (oktober moaellen). Som et lys i 
denne vintertid, skal jeg sige at fremover er vi nødt til at køre meget 
strengt med vores deadlines, da vi har lovet B.O. Bog & Ide nogle faste 
udgivelses datoer. 

,,""HY B NORD 

""HEN U eAN 

S""EATSHIRT', 

Kon"olc,. 
Tholnos Sørensen 
Tlf.: 7S 92 93 48 

l s,.lc. 60,-
2 s,.lc. 100,-

• 



RAVNEN 
POSTERE 
The best a man ean getl 

stk.25 -

2 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, p~ kraftigt papir. 
Motiverne er tegnet af de to gulddrenge Rene K Larsen og 
Rune L. Christensen. Der findes kun et begrænset oplag p~ 
100 stk af hver, og alle plakater er sirligt nummereret og 
h~ndsigneret. Sl~ til nu der er ikke mange tilbage. 

eall 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, pA girokortet. 
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