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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 ... 

"Blg guys wlth guns" 

Igen en stor tak til Franck Wagner
sen. for lån af Mac. klip og kirster. 

Rune L. Christensen 
En gut i ZO·erne. 
Okay, gu' ka' han 
tegne, men er han da 
ikke bare en radioak
tiv forpint illusion af 
Uran Uran? Ja, man 
ku ' endda sige kram
pagtig ... 

Bo Jørgensen 
En gutl galgen. Den 
mand har sgu' da hel
ler ikke styr på en 
skid! Redaktør. Som 
om det sku' være 
noget! Og så tror han 
man kan alt på en 
computer ... 

Rene K. Larsen 
En gut i"byen. Hvem 
ka' (log tage den 
overdimensionerede 
replikant alvorlig? 
Når ikke den laver 
mad, så sover den 
Gud hjælpe mig! 

Hans B. Petersen 
En gut i forfald . Nå 
ja, nan er vel und
skyldt. Han er jo kas
seklovn for et tilfæl
digt spilmagasin i 
Vejle Amt! 

Kristian List 
En gut i rus . Ah ja, 
sikken en stooor 
dreng. Står altid tide
ligt op, og skriver flit
tigt sme artikler. 
Hvorfor er han aldrig 
er kommet i Guin
ness? 

TILBEDER LEDER 
1994 - Ere we go. Vær hilset 
mod øst og vest, klokken har 
slået 1994 og du sidder (endnu 
engang) med et lille værk fra Sil
marilion, Fredericia Rolle- og 
Brætspil forening samt Jacta Est 
Alea, Vejle Rollespilforening. 
Ravnen nummer 9. Nu kan jeg 
ikke lade være med at tænke på 
om du mon er en af de få der 
sidder med spænding i maven, 
for at se hvordan vi fik dit indlæg 
til at se ud på papiret, eller om 
du er en af dem der aldrig mener 
du har noget relevant på hjertet. 
Vores mundheld lyder jo - Hvis 
du har noget sjovt, informerende 
eller relevant stof, så send det 
forbi, og lade os tage et kig på 
det. 

I dette nummer bringer vi en 
lang artikel om det at få sat en 
gruppe sammen til et rollespil, 
og om at få ordentligt begyndt. 
Artiklen retter sig til både spille
re, samt aktive og passive fortæl
lere. Derudover nar vi lavet lidt 

Vær med i Ravnereden 

rundspørgeri for at checke ud, 
hvad folk synes om Silmarilions 
nyeligt afholdte julearrangement. 
Samt selvfølgeligt en masse 
mere, så klø på. 

Til medlemmerne i Silmarilion 
d. 12/2 kl. 1400 er der generalfor
samling i Silmarilion, der skal 
vælges ny bestyrelse. Jeg mener 
at det er i vores alles interesse at 
der kan blive sammensat en 
bestyrelse der kan arbejde sam
men, hvilket den nuværende 
bestyrelse ikke har formået. Det 
kan ikke diskuteres at der er sket 
en masse under den siddende 
bestyrelse, men det er sket under 
diktatoriske forhold, som med
lemmerne og i høj grad udvalgs
repræsentanterne ikke kan være 
tjent med. Derfor mød, se og sejr. 

O 

Bo Jørgensen 
Le Redakteur 

Det skal ikke være nogen hemmelighed at Ravnens engang så vel
fungerende redaktion er gået lidt i splittelse. Jeg søger derfor folk 
der Kunne tænke sig at vie lidt tid og lidt slid, for at Ravnen fortsat 
kan være med fremme hvor "det sker". Jeg søger folk fra Vejle Amt, 
der kan håndtere en pen, stille borende spørgsmål, fotografere -
kort sagt, alle de bestanddele det kræver at lave et "professionelt" 
blad. Skriv til mig, eller hiv fat i mig, hvis du kender mig. 

C.U. 



Bo Jørgensen har en lang en. 

Når man taler rollespil, er det 
næsten altid systemet, verdenen 
o~ plottet i eventyrerne ~e~ bliver 
dlskutereU{remhævet. VI kIgger i 
denne artikel nærmere på en så 
vigtig ting, som starten af eventy
ret. Artikren er lang, men henven
der sig til gengælcftil spillere, 
såvel som Spi71eledere. 

Mange spilleledere falder des
værre for den opfattelse, at hvis 
først man har et godt eventyr, 
dvs. en opgave, en ortrappende 
konflikt, et vendepunkt, en 
udforskning - the point of no 
return, et klimax og en passende 
afslutning, så er den hellige gral 
velbevaret. I nogle få tilfælde vil 
det være rigtigt, men i langt de 
fleste tilfælCle skal der selvfølge
lig arbejdes med en eller anden 
form for indledning, for allerede i 
starten af eventyret er der god 
mulighed for at køre det af spo
ret, nvis man ikke passer på. 

Er der tale om et eventyr/ny 
opgave som en del af en kam
pange, må vi gå ud fra at spiller
ne er udstyret med karakterer. 
Karakterene skal lokkes ud på 
en ny hæsblæsende, udmatten
de og mere eller mindre sand
synlig opgave. Karaktererne spil
les af srillerne, dvs. at det er 
spilleledernes opgave at få gjort 
spillerne interesserede i at løse 
opgaven, sådan at de med glæde 
og eventyrlyst, snarere end af sur 

pligt over for gruppen, vil gå med 
og spille karakteren levende og 
realistisk. 

Hvis der er tale om et enkelt
stående scenarie, eller det første 
eventyr i en planlagt række, er 
det utroligt vigtigt at få godt 
begyndt. En god begyndelse 
kræver først og fremmest motive
rede karakterer, og derefter en 
indslusning i eventyret. For at 
starte med indslusningen kan 
den gøres mere eller mindre raffi
neret. Hovedsagen er at spillele
deren her er klar over at starten 
meget vel kan gå hen og lægge 
stemningen for scenariet f.eks . 
voldeligt, beskrivende, sjovt, 
glamour ect. Startens rolle 
beskrives i Hollywoodmodellen 
som: "Det sted hvor stemningen 
for scenariet anslås, der fortælles 
lidt om scenariets opgave og 
introducerer måske hovedsKur
ken - alt sammen mere eller min
dre skjult og gerne således at 
spillerne delvist overser det, men 
til slut opdager sammenhængen" 

Hvis du er skribent til et kon
gresscenarie, der typisk er tids
begrænset til max. 5 timer, skal 
du vælge startsituationen med 
stort omhu. Vi kender alle til 
hvor meget tid vi kan bruge på at 
købe ekstraudstyr mv. hvis der er 
tid, penge og muligheder. Med 
denne form for start gives spiller
ne frit spil , og det kan være et 

helvede for spillelederen at kom
me "tilbage" til spillet. En anden 
start der - kongreseventyr eller ej 
- vil bevise at man da er komplet 
idiot, er " .. . OK, i sidder på kroen 
"Den Gule Kon~s Syge Pis", 
lokalet er meget stille og røgfyldt. 
(Spillerne i kor: Jeg vil gerne 
købe en kande ??I?). En lille 
halvfed fyr kommer ind og slår 
sin våde kappe til siden, ser sig 
kort omkring, og vakler hurtigt 
over til jeres bord, netop som 
krofatter serverer jeres drikkeva
rer. Lad mig betale siger den 
fremmede, og sætter sig. Han 
kigger fra den ene til den anden, 
og siger så ... I ligner lige nogen 
der er raske for tjene en ekstra 
skilling". 

ARRRRAAAGHHHHG 
I virkeligheden sker der det, at 
det er en direkte linje mellem 
spillelederen og spillerne der 
kommer ind. Spillelederen har et 
skattekort, de skal have. Spiller
ne bestående sikkert af en trold
mand med en bitter fortid, en sur 
fuld dværg med flere økser end 
Tulip's slagterhal, en elver der 
hader den snavsede dværg så 
meget at HUN brækker sig hver 
gang hun kigger på ham, den 
menneskelige kriger, sØn af en 
rig købmand og endelig grup
pens (af alle hadet) "handels
manden" .. kleptomanen .. 
TYVEN, som allerede nu har 
checket hvad deres nye arbejds
giver har i poser og kappelom
mer. Spillerne får et skattekort -
følg det eller følg det. 

Mottoet har vist alle dage været 
at overdrivelse fremmer forståel
sen, men jeg tror det er klart for 

enhver at den gocie gamle .. i sid
der på en kro .. klicne start ikke 
duer længere, Lhvert fald ikke 
uden nærmere overvej' else. Det 
samme gælder for Cal 's variant 
med onKlen der vender hjem fra 
en arkæologisk ekspedition i 
Mexico, Grønland, Hou, Syda
merika ect. 

De spiller en rolle 
TIt og ofte findes roden til at en 
kampange er røget ud på et side
spor, helt tilbage da karaktererne 
blev lavet. Spillerne mødes i 
værste fald l aften før rollespillet 
skulle begynde, og rullede i al 
fællesskab en foll< karakterer, 
efter at have snakket sammen 
om hvad der ville være godt at 
have med. Det går slet ikke. Som 
en ukrænkelig regel skal en rol
lespiller have lov til at spille lige 
den type karakter han/hun har 
lyst tn, statsministeren, den 
overonde troldmand ... hvis 
karakteren ikke passer ind i ver
denen eller spillelederen ikke 
kan lide (i hovedtræk) karakte
ren, er det bedre at personen 
ikke sriller med i spillet, end at 
han paduttes at skulle spille et 
eller andet "for det er der brug 
for". Løsningen på det problem, 
er at finde en spiller man pr. 
erfaring eller instinkt ved kan og 
vil spilfe den type man mener at 
skulle bruge. 

Karaktererne bør laves sammen 
med spille lederen alene, med 
fred og ro og en stor kande te. Så 
kan spilleren nemlig allerede her 
få en ide om hvad er det for en 
type verden der skal spilles i. 



For at få stykket en gruppe per
soner sammen der har en reali
stisk mulighed for at gå ud på 
eventyr sammen, er der nød til at 
være fokus på en i gruppen. Jeg 
er godt klar over at dette sikkert 
vil blive opfattet som blasfemi, 
men med chance for at sætte 
min kreditværdighed og mit gode 
navn over styr, vil jeg lige bede 
dig prøve at følge min tankegang. 

Hvis du selv har været spillele
der, skal du ikke prøve at bilde 
mig ind at du altid har fundet 
alle dine spilleres karakterer lige 
spændende. Nogle spillere laver 
deres karakterer som·nogle nær
mest flade, udefinerede - så-har
jeg-da-ikke-Iovet-mig-væk-til-for
meget-typer. Nogle spillere er 
enormt grundige med at danne 
karakteren, vælger færdigheder, 
udstyr med stort omhu og skriver 
gerne et digert værk som bag
grund. Men i deres iver efter at 
rave karakteren dyb og grundig, 
afslutter de nærmest Karakteren, 
o~ der er ikke noget at spille på, 
nar først rollespillet starter. 

Forhold til karakteren 
Jeg vil vove den påstand at alle 
spilleledere har et forhold til 
karaktererne inden spillet starter. 
Dette er helt iorden for ligesom 
spilleren tænder ved forskellige 
egenskaber, har forskellige spille
leder deres udfordringer i karak
terene. Nogen spilleledere ser 
det som er udfordring at styne 
karakterer der tror de er seje, 
andre ser det som en udfordrin~ 
f.eks. at have så meget check pa 
spilverdenen at selv den mest 

nysgerrige person ikke skal kun
ne finde huller i "kulissen". Fak
tum. 

For at skabe et bedre forhold 
mellem spillerne og spillelederen 
under selve spillet, og for at give 
spillelederen motivation og 
inspiration til at digte videre på 
fortællingerne, kan spillelederen 
ligeså godt vælge sig sin "fokus
person" fra starten, og så bygge 
indledningen , gruppen, måske 
hele kampangen op omkring 
ham/hende. Det sKal ikke tages 
så bogstaveligt at der ikke er 
plads til andre "midlertidige
fokus-personer" . 

Eks. hovedpersonen i Star Wars 
må være Luke Skywalker, det er 
ham der kommer i besiddelse af 
R2D2 og tager på rejsen, lider 
nederlag, lærer noget, kommer 
igen og vinder prinsessen tilsidst. 
Manden med fokus er Luke, der 
hvor han går, er kameraet med. 
Som 2. fokus-person har vi 
historien om kapt. Solo, der for
holdsvis tit i triologien overtager 
fokusrollen . 

Hvis vi overfører det til rollespil , 
har vi altså en karakter, der 
lægger tonen i eventyret. Jeg vil 
ikKe bruge udtrykket hovedper
son eller leder. Utrykket leder 
fordi det lyder som noget fra 
Cuba og Hovedperson fordi der 
længere henne i denne tekst 
kommer en beskrivelse af hoved
og bipersoner. Fokuspersonen er 
selvfølgelig nødt til at blive spil
let af en spiller der har nogen
lunde den samme ide om kvali-

teter i rolh::spillet som spillelede
ren har. Fokuspersonen skal 
laves så der er både stærke og 
svage sider, og plads til at blive 
udvidet (se Kim Petersens arti
kel: Moral & Etik del 2 i fore
gående nummer). 

Fokus-personen skal komme 
med ideer og konstruktiv kritik til 
spillelederen om verdenen og/el. 
eventyret - Hvad Fanden skal 
han??, tænker nogen nok, men 
husk på alle de gange i har sid
det som spillere og tænkt, "hvis 
bare jeg kunne bestemme", selv
følgeligt ikke under spillet, men 
evt. som hovedlinjer før kampan
gen overhovedet starter. Det kan 
være et detaljeret oplæg til et 
eventyr el. hele kampangen, ret 
vigtigt er det dog at spilleleder og 
fokuspersonen er enige om 
karakterens mål (kampangens 
mål) eks. at blive den største 
medicinmand på øen. Hvis man 
lader spilleren have en finger 
med i spillet, er han selvfølgelig 
motiveret til at spille, og du har 
dermed en sikker drivkraft sid
dende på den anden side af 
skærmen. 

Bliver det kedeligt ? 
Nej, eller i hvert fald ikke nød
vendigvis. De andre karakterer 
kan sagtens have deres fokuspe
rioder, subplots, og afstikkere fra 
det egentlige mål - fokusperso
nens mål. De andre spillere kan 
være hos fokuspersonen fra star
ten eller de kan komme på hen 
ad vejen - efter spillerens ønske. 
Eks.: Fokuspersonen skal passe
re gennem en skov, som rygtes 
som farlig. Vores karakter indser 
at uden en stifinder kan det let 

gå galt, så han prøver at snuse 
en op i den nærliggende by. Spil
leren må nu ud og finde en per
son, som han gider at have med. 
En god ven, han ved der kan 
spille den jæger/stifinder der er 
brug for. Spilleren kan fortælle 
kammeraten lidt om hvad der 
skal foregå , ikke noget personligt 
om sin egen karakter, men noget 
om verdenen, spillelederen og 
opgaven/problemet og målet. 
Der kan så være tale om en 
større eller mindre rolle, forstået 
på den måde at jægeren måske 
har en hytte i den anden ende af 
skoven, og at han gerne vil følge 
fokuspersonen igennem skoven, 
men så heller ikke længere. 
Turen igennem skoven tager 
måske 5-6 spilleaftner, og så er 
personen igen ude af spiflet, hvis 
det er det der er aftalt. Jægeren 
kan selvfølgelig også skifte over 
til at være fokusperson fordi situ
ationer i skoven, pludselig gør 
ham til den "vigtigste". Vores 
helt redder jægeren, de bliver 
venner for livet, og jægeren vil 
følges med vores mand, fordi 
han har reddet hans liv (Robin 
Hood) - eller jægerspilleren skal 
til eksamen, og vælger at stå af 
ved sit lille trænus i udkanten af 
skoven. Og hvis de ikke er flyt
tet, så bor de der nok endnu! 

Pointen af al denne snak, er, at 
man som spilleleder hellere må 
vælge at bygge sine eventyr op 
omkring en spiller, med en 
karakter der har noget (gerne 
personligt) ud af at gennemføre 
eventyret. Og at man ikke skal 
være bange for at spørge andre 
om de vil spille med til"fastsat
te" roller. Man skal ikke altid 



spille med de samme mennesker 
og/eller ens tætteste omgangs
kreds, fordi man har det med at 

. fastholde ideer om hinanden fra 
det virkelig liv og fra andre ka
rakterer. 

Personer 
Som foreløber for en forfatter
workshop i forbindelse med Spil
træf 9 i Odense 1993, blev der 
sendt en artikel ud til deltagerne. 
Artiklen hedder Eventyrets 
Aspekter, og er skrevet af Paul 
Hartvigson - bl.a kendt som 
f!1edstiTter af SAGA, og skribent 
til nogen af de, efter min mening, 
bedste scenarier. Paul har en for
midabel måde at flette karakte
rerne sammen til sine scenarier 
på, og jeg vil derfor gengive styk
ket om personer fra artiklen: 

Persongalleriet i rollespil er 
potentielt enormt. Det er derfor 
nok bedst at skille fårene fra 
bukkene for at få noget overblik. 
Jeg vil inddele personerne i even
tyret i forhold til deres betydning 
for plottet. De behandles efter 
tur. Mange har brugt begrebet 
NPC (Non-Player-Character) 
eller oversættelsen ISP. Jeg bry
der mig ikke om ordene, og foret
rækker at tale om hovedpersoner 
og bipersoner (o~ spillepersoner
ne eller "heltene '). Det er vigtigt 
at mærke sig, at ikke alle 
"NPC'ere" er lige vigtige eller 
uvigtige. 

Hovedpersoner: Personer hvis 
handling og motiver er af direkte 
betydning for plottet. 
Bipersoner: Personer der kun 
tjener begrænsede funktioner i 
(orhold til plottet. 

Spillepersonerne *I 
I min lede litterære opsætning 
her, har jeg ikke taget spille-per
sonerne med. Selvfølgelig er det 
dem der er de vigtigste i eventy
ret. Men det er faktisk et åbent 
spørgsmål om de er hovedperso
ner eller bipersoner til det egent
lige plot. Der er intet underligt i 
dette. Eks. en Sherlock Holmes 
novelle. Her er Holmes og Dr. 
Watson givetvis hovedpersoner, 
men selve historien - mysteriet 
der skal opklares - har oftest 
ganske andre hovedpersoner. 

Holmes og Watson er hand
lingens hovedpersoner. De er de 
aktive i historien, men f.eks . 
offeret og forbryderen kan være 
de dramatiske hovedpersoner. 
Forholdet mellem dem kan være 
langt mere centralt til historiens 
stemning, budskab og moral. 
Men det gør ikke historien til en 
mindre grad af Sherlock Holmes 
historie! 

På samme måde kan spilleperso
nerne stadig være hovedperso
ner i historien, selvom plottet 
måske handler om kampen mel
lem en fredløs og en ærgerrig 
adelsmand. Det er selvfØlgeng 
særligt elegant hvis de to ting 
kan føres sammen og historien 
også på den måde bnver spille
personernes historie. Det var det 
der aldrig skete i Sherlock Hol
mes-historien. Det er til gengæld 
det fornemmeste kendetegn ved 
en hårdkogt detektivroman. 
(Hamett, Chandler o.a.). 

Når jeg ikke vil placere spilleper
sonerne som enten hovedperso
ner eller bipersoner, er det ikke 
for at benægte deres betydning. 
Det er fordi det må være forfatte
rens vision, spillelederens indsigt 
og spillernes eget valg, om de vil 
inddrages i den centrale konflikt, 
og blive egentlige hovedperso
ner. Det er det man skal opnå - i 
hvert tilfælde i mange turne
ringseventyr - men vejen til dette 
går over en bedre forståelse af de 
andre personer i handlingen -
udover spillepersonernes. Det 
være sig hoved- og bipersoner. 

Motiver 
Det er reglen at enhver historie 
har en ener flere hovedpersoner. 
Når de ikke er der, er det en und
tagelse der bekræfter reglen. 
Tænk over det. Hvem er hoved
personerne egentlig. Er der en 
formel leder, en hovedskurk, er 
det nemt. Men roller kan være 
godt og grundigt blandet. Flere 
forskellige personer og deres 
dunkle motiver kan sKabe forud
sætninger for plottet. 

Flere typer af hovedpersoner: 
• Individer der handler udfra 

mere eller mindre bevidste 
motiver 

• Grupper af personer med 
motiver, men måske også 
modsætninger. 

• Sem i-personer: Spøgelser, 
"lovens lange arm", ect. en 
forbandelse, intolerance er 
det der er styrende. 

• Miljøet som spillet foregår i, 
kan være en slags hovedper
son: Byen, landet osv. kan 
agere gennem en række 
bipersoner. 

Potentielle hovedpersoner: 
Spillepersonernes handlinger 
kan bringe nye kræfter i spil som 
deciderede hovedpersoner. F.x. 
kan de ved at foretage forbrydel
ser få myndighederne på nak
ken. I de fleste tilfælde kan spil
lelederen selv improvisere. Men 
oplagte aktører kan beskrives. 
Bedre at beskrive sandsynlige 
modstandere kort end at lade 
spillelederen på bar bund. 

Komplicerede hovedpersoner. 
Derfor kan det være kompliceret 
at tale om hovedpersoner. Med 
det gør jeg alligevel. Og det er 
blandt andet fordi spillelederen 
skal tage beslutninger og handler 
for dem. 

Flere personer - eller kræfter -
med forskellige motiver kan sam
men eller i konflikt med hinan
den skabe handlingen. 

Det spiller en rolle i hvordan 
hovedpersonen agerer og reagrer 
i forhold til spillerne som led i 
plottet. Det er meget lettere at 
kommunikere med og påvirke et 
menneske end det er f.eks. med 
en familieforbandelse. 

Her er det vigtigt at være med på 
at hovedpersoner kan optræde 
på flere niveauer. Måske er 
hovedpersonen den gamle far i 
en underlig familie. Men på et 
andet plan kan det være familie
forbandeisen der trækker i tråde
ne. Det er svært for spillerne at 
relatere til upersonlige kræfter, 
som hovedpersoner, som de 
måske ikke en gang er klar over 
eksisterer. 

Del bliver værre i næste nummer ... 



LANDS OF LORE, THE THRONE OF CHAOS - af Torben Frederiksen 

Vi kender dem, disse spil hvor 
du har en flok håbefulde perso
ner og deres dertil hørende 
udstyr af våben , rustninger, og 
alt det andet. Disse personer bli
ver så proppet ned i en enorm 
kælder og som om det ikke var 
nok, så er den selv samme kæl
der fyldt til randen med delvise 
monstrøsiteter, fælder og andre 
dødbringende ting. Det er nu din 
opgave at kæmpe, slå og bide 
dig igennem dette kompleks af 
modbydeligheder indtil du og 
dine kommende helte atter kan 
se dagens lys. 

SIG MIG HAR VI IKKE GJORT 
DETIE FLERE GANGE FØR? 

Jo det har vi, det startede helt til
bage med Pool of Radience, Mig
ht and Magic og hvad der ellers 
kom før disse. Det udviklede sig 
så til Lord of chaos og senere tiT 
Eye of the Beholder serien og så 
nu Lands of Lore. Jeg tror at ae 
fleste computerejere der har en 
smule interesse for rollespil har 
prøvet et eller flere af de oven
nævnte spil, jeg ved jeg selv har 
brugt timer på dem, så hvorfor 
skar vi ha' et til af slagsen? For 
at svare på dette bør nok se lidt 
på spillet først, for det er et 
meget flot spil, her er der ingen 
vej udenom, en ting denne 
anmelder helt sikkert vil vende 
tilbage til, men først ... 

Lidt historie 
I et "land langt langt borte, i en 
tid nu længst glemt, levede der 
en god, god konge ved navn 
Richard (Løvehjerte?) og en ond, 
ond heks ved navn Skotia - intet 
nyt i det. Men nu er der sket det 
forfærdelige at Skotia har fundet 
Masken, en ring der gør hende i 
stand til at antage en hvilken 
som helst fysisk form - dyr såvel 
som menneske, smuk såvel som 
grim, med andre ord et frygteligt 
våben i de forkerte hænder ... EN 
RING OF POLYMORPH!l! 
udbryder den garvede AD&D 
spiller straks, og det har han da 
ved Gary Gygax helt ret i. Det er 
nu her vores helt (spilleren) 
kommer ind i billedet, fordi kon
gen har fået nys om Skotia's 
fund og har nu virkelig brug for 
Sandhedsrubinen som han har 
lånt ud til en ven nede sydpå og 
nu skal du hente den ... EN 
RUBY OF TRUTHIl! udbryder 
den selv samme garvede AD&D 
spiller og gør Gary Gygax meget 
stolt. (Gygax vs Gud 2 - O) Nu 
kunne man komme til at tro at 
man bare skulle drage sydpå og 
gennemføre en enorm dungeon 
og så bringe sandhedsrubinen 
tilbage til kongen og så havde 
man reddet dagen og alt var 
godt. Men sådan er det ikke i 
Lands for det er ganske nemt at 
finde frem til rubinen eller der 
hvor den burde være, men der er 
uheldigvis nogle af Skotia's 

håndlangere der er kommet dig i 
forkøbet. Så allerede efter en 
halv time foran comput'eren må 
man vende slukøret tilbage til 
kongen for at fortælle ham de 
sørgelige nyheder, og her fortsæt
ter historien om Skotia's uge
rninger, for hun er netop som 
man kommer indtil kongen, i 
gang med at forgifte ham og det 
rykkes kun med-nød og næppe 
at redde kongen, han bliver lagt i 
dvale og nu skal vores helt ikke 
kun finde en rubin, men også 
finde en kur til kongen. 
Sådan er det igennem hele spil
let, historien bliver jævnligt byg
get videre, hvilket gør at man 
hele tiden skal tage stilling til 
nye ting og man SKal overve/"e 
hvem man kan stole på, hvi ket 
skaber stemning og gør spillet 
mere fængslende, vi tildeler 
straks LoL et stort plus for dette . 

At komme i gang 
Lands er et let spil at komme i 
gang med. Du skal først vælge 
hvilken karakter du vil spille, du 
har her fire muligheder, en der 
kan slå hårdt, en der er svær(d) 
at ramme, en der virkelig har fod 
på magien og så en allround'er. 
Når det er sKet er du i gang, og 
kan nu bevæge dig rundt om
kring i forskellige slotte, byer, 
skove og frem for alt dungeon'er. 
Og for at gøre spillet endn u mere 
bruger-venlig sa finder du ret 
hurtigt nogle hjælpe-midler, 
såsom et Kompas, en lanterne og 
et magisk atlas, som gør det at 
det tegner kort over hvor du har 
været, og det er rart. På dine rej
ser rundt i verdenen møder du 
både venner og fjender, venner
ne kan du snakke med og hvis 

du er heldig kan det være de vil 
rejse med di~ hjælpe dig. Fjender 
kan du slå pa , der er rigtig man
ge af dem, så spyt engang i dine 
hænder og kom i gang. 

Hvis vi skal se lidt rå udseen det 
og styringen af Lands så må man 
sige det minder meget om Eye of 
the Beholder, grafikken er lidt 
bedre, men det er også det hele. 
Skærmbilledet er delt op så en 
tredjedel af billedet er et vindue 
hvor du kan se det dine karakte
rer kan se, nedenunder dette er 
dine karakterer pladseret i hver 
deres lille vindue, og klikker man 
rå dette med musen kan man se 
det tøj, våben og andre magiske 
smykker de bærer rundt på. 
Under karaktervinduerne er det 
udstyr gruppen ikke bruger i øje
blikket, der er selvfølgelig en be
grænsning på hvor meget de kan 
have her. I højre side a1 skær
men er de praktiske ting, så som 
kompas, atlasset m.m. pladseret, 
i venstre side af skærmen er hel
tenes magi bog pladseret. Dette 
bringer os ind på emnet magi, 
alle karaktere kan magi, nogen 
er klart bedre end andre men 
alle kan , hvilket er rart for så er 
man ikke uden helbredemagi 
bare fordi ens magiker har fået 
klø. Alle karakterer kan faktisk 
kun tre ting, foruden magi, så er 
det at kæmpe, og så din slyngel 
evne (Rogue skill frit oversat fra 
Ladernanns røde ordbøger). Din 
magievne bestemmer hvilke bes
værgelser du kan kaste og hvor 
hård du er til dem, din kampev
ne bruger du når du giver andre 
huk, men også til hvor svært det 
er at give dig huk. Slyngelevnen 
bruger du til alt sådan noget som 



banditter, røvere og andet afs
kum gør, såsom skYde med arm
brøst , bluffe og dirke låse op. I 
løbet af spillet stiger du levels i 
disse tre fæ rdigheder, hvad du 
stiger i afhænger af hvad du gør, 
slår du konstant så stiger din 
kampevne selvfølgelig. 

Grafikken 
i Lands er flot, dine modstandere 
bevæger sig flydende, specielt 
den helt store ork er en fornøjel
se at se på når han kommer lun
tende hen mod dig med sin 
enorm store økse, HERLIGT, 
HERLIGT, HERLIGT. Under 
hele spillet kører der hele tiden 
en melodi i baggrunden, som 
skal skabe stemning, desværre 
skaber den for lidt stemning, her 
kan dette spil klart forbedres . 
Lydeffekterne er meget normale, 
et brøl når du bliver ramt, et 
skrig når modstanderen bliver 
ramt, og det er det. Når alt kom
mer til alt, så er Lands of Lore 
bare Eye of the Beholder med en 
ansigtsløftning, hvilket er lidt 
synd, men er au en af dem der 
har gennemført EOB2 flere gan
ge og sidder og overvejer at gøre 
aet igen, så er dette spillet for 
dig. Er du ikke en af disse hver
dagshelte, så vil du blive impo
neret når du ser Lands, men du 
vil hurtig køre træt i spillet, det 
er simpelt hen for ensformigt i 
længden. 

, ~L~~~~,~~e 
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Morale 

Helt sik
kerte 17Mb) 
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Pædagogisk 
værdi 
AD&D relevant 

In~en 
Maske 

Andre sp'i1 
der bør beskues 

Sam and Max, hit the road 
Lucas Games nih de er bedst, 
et sandt mesterværk 

The Master of Orion 
Et rum strategi spil af den helt 
htlrde slags 

Alone in the Dark II 
Et flot, flot Cthulhu gvs, en 
mere end va.~rdig opfølger af 
Alonel 

Simon the Sorcerer 
Et flot, morsomt, men OgStl 
svært eventyr spil 

Pamtrooper 

D 

En klassiker som er blevet fun
det frem fra det helt støvede 
arkiv 

Dansep~ed 
Vapulve II 

af Søren Kwon Thulesen 
Dette er fortsættelsen af en histo- "anskaffe" os sådan nogle. Vin-
rie fra Ravnen nr. 5, så hvis du duerne i kirken er totalt dækket 
ikke allerede har et eksemplar, så af skidt, så selvom solen skin-
skaf det og læs hvordan det hele ner udenfor er kirken indhyllet i 
begyndte. et ugennemtrængeligt mørke. Vi 

Historien i ravnen nr. 5 beskriver 
faktisk ikke hele starten, så her 
kommer den for en god ordens 
skyld: 

Pludselig død 
Storm, Diergal og jeg (Kwon) dør 
under mystiske omstændighe
der. Vi befinder os pludselig hos 
vore respektive guder og dæmo
ner (hvem sagde Evi!??). Efter et 
stykke tid bliver vi ført til Lakesis 
(Skæbnen), som viser os væven, 
hvor hun væver Livets Tæppe. 
Hun forklarer, at vores livstråde 
er blevet klippet over for tidligt. 
Vi får en chance for at opklare 
hvorfor. Dette fører os til Raven
loft, hvor vi bliver forfulgt af en 
flok varulve. Vi hopper direkte 
ind i handlingen efter slagsmå
let. 

Vi oplever ikke flere konfrontati
oner med varulvene denne nat. 
Efter en nats urolig sØvn begiver 
vi os mod byen. Nu er det på 
tide at ruste sig i kampen mod 
disse monstre. Vi har ikke de 
store erfaringer i bekæmpelse af 
undeads. Men vi mener, at have 
hørt at hellige symboler er et 
godt våben, og går derfor ind i 
en kirke for at se, om vi kan 

tænder nogle fakler og smadrer 
nogle vinduer. Kirken er ligeså 
tom, som The Slaughtered Lamb 
ville være, hvis en ærkedæmon 
pludselig stak hovedet indenfor. 
Det ser ud til at være meget lang 
tid siden, nogen har udført kirke
lige gerninger her. Støvet ligger i 
et tykt lag overalt. Vi roder rundt 
i støvet, men finder ingen hellige 
symboler. Vi finder dog en ned
gang til en krypt, og beslutter os 
for at undersøge den. Nede i 
krypten står der adskillige kister. 
Vi bevæger os lidt rundt, men 
finder intet af interesse. Da vi 
skal til at gå, hører vi pludselig 
en mumlen og klynken fra en af 
kisterne. En, der er levende 
begravet. Vi beslutter os for at 
åbne, for at se hvem eller hvad 
det er. Da Diergol åbner låget 
lidt på klem hamrer "liget" plud
selig låget helt af og sætter sig 
op. Et par spidse hjørnetænder 
glimter i den dansende fakkelbe
lysning. En kvindelig vampyr. 
Lige det vi stod og manglede. 
Diergol prøver desperat at sætte 
låget på igen, men det lykkedes 
ikke, og vampyren bider ham. 
One dawn, two to go. Jeg flygter 
hen mod udgangen, hvor jeg kan 
se sollyset skinne ind. Da jeg er 
parat til at spurte ud af døren, 



står vampyren pludselig foran 
mig. Jeg bliver bidt, og mørket 
omfavner mig. Efter stykke tid 
vågner jeg ved at Diergol står og 
sparker lidt til mig. Storm siger 
med bævrende stemme: "Bliver 
vi nu vam-vam-vampyrer?". Den 
samme tanke snurrer i mit 
hoved. Vampyr, ikke ligefrem 
min livsdrøm. Vi beslutter os for 
at overnatte i kirken og lukke af 
for krypten. 

Da vi vågner om morgenen kan 
vi egentligt ikke mærke nogen 
forskel. Mærkeligt. Diergol stik
ker sit store gab op i ansigtet på 

mig: "Er mine tænder blevet 
længere?". Jeg beroliger ham 
med at de ·er nøjagtigt lige så 
lange og grimme, som de var før. 
Jeg checker lige for en sikker
heds skyld mine egne tænder 
med tungen. De føles meget 
normale. Vi bevæger os ud i 
morgengryets lumre solstråler, 
som står i blændende kontrast 
til den skummelt mørke kirke. Vi 
bliver nødt til at skærme vores 
øjne, indtil de vender sig til 
lyset. Efter fiaskoen med de hel
lige symboler beslutter vi os for 
at købe nogle hvidløg. Grøn
thandleren, en lille spinkel 

mand, smiler overstrømmende 
til os, da vi går hen mod hans 
bod: "Hvad kan jeg friste de her
rer med?". Vi bliver afbrudt af en 
karet, som pludselig standser op 
ud for boden. En stor mand træ
der ud. Grønthandleren vender 
med det samme opmærksomhe
den mod ham. Efter at have købt 
en hel stak hvidløg kører man
den i kareten igen. Vi køber nog
le hvidløg og smutter ind på en 
kro for at få noget mad. Efter en 
snak med de lokale finder vi ud 
af, at stedet vi søger er Baron 
Straad von Zarvovich's slot, som 
ligger lidt uden for byen . Ud fra 
beskrivelsen genkender vi baro
nen som manden fra kareten 
ved grønthandleren. Dagen efter 
bliver vi inviteret op på slottet. 
Baronen har hørt om os og vil 
gerne møde os. Det huer mig 
ikke, men vi tager alligevel der 
op. Vi bliver ført op til vort 
værelse af en enorm stor mand i 
en kappe, som skjuler både krop 
og ansigt. Han siger intet, men 
skubber os nærmest ind i værel
set, smækker døren og låser. En 
fælde. Værelset ligger meget højt 
oppe og vi har en fimtastisk 
udsigt ud over dalen . Flugt synes 
umulig. I de følgende dage 
opholder vi os kun i værelset. Vi 
far masser af mad, hovedsageligt 
rødt kød. Det er ikke svært at 
gætte, hvor det fører hen. Dier
gol får en ide. Uden for rummet 
er der en balkon, og han mener, 
at han kan komme over til en 
balkon ved siden af. Jeg opmun
trer ham til at gøre forsøget. Han 
kravler ud, og Kommer ind i det 
andet værelse. Han er væk i 

lang tid. Pludselig bliver døren 
åbnet, og han bliver smidt ind i 
rummet. Han har et af sine 
underlige glimt i øjet , som 
bestemt ikke gør mig tryg ved 
situationen. Vi spørger ham, 
hvad der er sket. Dette får ham 
til at se endnu mere fjoget ud i 
hovedet, og han fabler noget om 
"hvorfor vi går rundt og lyder 
som får?". Nu er jeg meget lidt 
tryg ved situation. Fjolset tror 
åbenbart, at vi er får. Han 
begynder at svinge sværdene og 
er tydeligvis tørstig efter blod. Vi 
forsøger at bekæmpe ham, hvil
ket ikke er helt nemt, da han er 
stærkere end os. Vi får ham slået 
bevidstløs og da han vågner er 
han sig selv igen: "Hold kæft, 
nogle lækre sild der er inde ved 
siden af. De kan virkelig f.". Jeg 
bider ham af med et:"Taaak!". 
Diergol mumler videre om at de 
havde nogle lækre patter, men 
der var noget mærkeligt ved 
deres tænder. Vi bliver enige om, 
at den eneste måde at undslippe 
på er ved at slå vagten ud. Vi gør 
os klar og da vagten kommer ind 
af døren hakker Diergol ham en 
med sværdet. Det giver et . 
ordentligt "klong". Det er ikke 
den lyd, jeg normalt forbinder 
med et sværd, der skærer igen
nem kød. Vi bevæger os ud på 
balkonen med det formål, at 
kunne vippe ham ud over 
afgrunden. Han følger efter, og vi 
får ham vippet ud over, men han 
hænger fast i to af pillerne i et 
stengelænder. Vi hakker løs på 
det , for at brække det. Det lyk
kedes og Jern Golem'en hænger 
i en arm. Vi hakker på den 



næste, men inden vi får den 
smadret, har den fået fat med 
den anden arm. Sådan bliver det 
ved 2-3 gange. Til sidst lykkedes 
det, og svinet styrter ned i dybet. 
Happy trails II! 

s Kister 
Vi bevæger os ud af den åbne 
dør og kommer ud i en gang. Vi 
går igennem en dør, som fører til 
en trappe, der går nedad. Vi 
kommer ned i et rum, hvor der 
står tre kister. Heldigvis har vi 
nogle spidse stave med i rygsæk
ken , og beslutter os for at bruge 
dem. Storm og jeg løfter låget af, 
mens Diergol står parat med en 
stav. I den første kiste ligger der 
en kvinde og en baby. Diergol 
hamrer staven gennem hovedet 
på babyen, og ned igennem 
kvindens hjerte. Hun skriger og 
kæmper for at slippe fri, hvilket 
ikke lykkedes. Babyen forholder 
sig, underligt nok, tavs. Pludse
ligt åbner de to andre kister sig, 
og vi står overfor to vampyrer. 
jeg kommer i kamp med den 
ene, mens Diergol tager den 
anden. Storm finder sig pludse
ligt konfronteret med babyen, 
som kravler afsted med det ene 
øje hængende i nerven og mad
diker vrimlende ud af det sma
drede hjerneskal. Vi kæmper og 
får dem langt om længe ned
kæmpet. jeg er faktisk gået ned i 
kampen. jeg har senere fået for
talt, at Storm og Diergol går til
bage til gangen. 
For enden af gangen er der en 
dør, som fører ind i et laboratori
um. Dette ser jeg dog ikke, da 
jeg er bevidstløs. Der står en 

masse potions på nogle hylder. 
Diergol og Storm vil prøve at fin
de en Potion of Healing til mig 
(flinke folk), og begynder derfor 
at smage, for at se om de kan 
finde en. Efter tre potions finder 
de en, og hælder den i mig. 

Dust o. 
the broken 
hean 
jeg vågner op, bare for at se 
Diergol stå og glo på Storm med 
det mest åndssvage fjæs til dato. 
Hvis jeg ikke vidste bedre (gør 
jeg da det?) ville jeg sige, at der 
var et forelskelsens skær i hans 
øjne. Er det så værre eller bedre 
end det med fårene? Med ham 
er det umuligt at vide. jeg spør
ger, hvor mange potions de har 
drukket og gætter mig til at en 
Potion of Love sikkert er invol
veret. Pludselig råber Storm at vi 
skal bevæge os videre. Han føler 
ikke at det er sundt at blive i 
laboratoriet. Diergol sender ham 
et lille forelsket smil. I det vi går 
ud af den modsatte dør, ser vi 
noget materialisere sig i labora
toriet. Vi står nu i en gang. Vi 
styrter ned af gangen, som ender 
i en balkon, hvor man kan se ud 
over slottets forhal. Ved hjælp af 
Diergols reb kommer vi ned i 
forhallen. Vi tænker på at flygte, 
men det hjælper os ikke tættere 
på løsningen af vores problem. I 
stedet prøver vi alle dørene i for
hallen. Den ene fører ud af slot
tet, en anden til køkkenet og den 
sidste til biblioteket. Vi vælger 
biblioteket. 

I biblioteket ser vi en elver sidde 

o~ læse i en bog. Vi sniger os ind 
pa ham. Han sidder og øver sig 
på spelIs. jeg trækker min kniv. 
Better safe than sorry. Vi finder 
dog ud af, at han ikke er det 
mindste fjendtlig. Han fortæller, 
at han er en af Straads elever. Vi 
ser os om i biblioteket, hvor der i 
midten er lavet et lille rum, med 
nogle kæder omkring. Nysgerrige 
som vi er, får vi åbnet for rum
met. I det ligger der en ring, og 
på gulvet er der strøet rosenbla
de ( vi ved ikke, at vampyrer 
ikke kan træde på rosenblade). 
Vi tager ringen med. Der er en 
dør mere som, fortæller elveren 
os, går ind til Straads private 
gemakker. Vi åbner døren. Bag 
ved døren står det mest ulækre 
væsen, jeg har set til dato. Skin
det hænger i store folder. Meget 
af kødet er rådnet væk. Et gen
nemgående meget utiltalende 
væsen. Det ustøder en uforståe
lig savlende lyd og angriber. 
Diergol hakker monstrets hånd 
af. Den begynder så også at ~å 
til angreb. Vi tager benene pa 
nakken, og løber tilbage til for
hallen og klatrer op af rebet til 
gangen, vi kom fra . Der kan 
monstret ikke følge os. Vi bliver 
dog meget hurtigt enige om, at 
monstret egentligt var meget 
uskadeligt sammenlignet med 
den flok skeletter, som nu kom
mer væltende ned ad gangen. Vi 
kravler ned igen. Monstret sta
vrer rundt nede i forhallen . Vi 
undgår det og stormer ind i Stra
ads gemakker. Der står en stor 
væv og ikke at forglemme: Stra
ad. Han beder om at få ringen . 
Efter at stirret ind i Straads øjne 

et par sekunder $,iver vi os til i 
desperation at rabe højt på 
Lakesis. Straad går roligt i gang 
med at kaste en spell , da vi næg
ter at udlevere ringen. Der kom
mer ingen Lakesis til syne. jeg 
mærker en iskold isnen spille op 
og ned af min rygrad. Dette er 
artså enden. Pludselig firer en 
edderkop sig ned fra loftet. Den 
forvandler sig om til Lakesis, 
som kaster en stun spell på Stra
ad. Vi føler os igen herre over 
situationen og spørger, om han 
ikke skal dræbes, men Lakesis 
overbeviser os om, at vi ikke 
kunne dræbe ham, selvom vi 
sikkert gerne ville. Hun takker 
os for at have lyst mysteriet om 
vores overklippede livstråde, 
destruerer Straads væv og tele
porterer os tilbage til The SIa ug
htered Lamb. Vi drikker vores 
gedemælk og øl. Endnu en gan
ske almindelig dag på en ganske 
almindelig kro i den gansKe 
almindelig by Tahesmir. O 



S i l r1"'1. a. ri l i Cl ~ 
Jacta 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 rollelbrætspll. 
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 og hyggelige lokaler tiT 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 standarCl, 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 7592 93 48 

JACTA EST ALEA 
Vejle Rollespilsforening 
V/Formand Steffen Lerke 

Telefon 75 828269 

HER FINDER DU ALTID 
LIGE DET ROLLESPIL 

DU GAR OG LEDER EFTER 

Rollespil køber man hos: 
.---.... o lyngby Storcenter 

O RAdhustorvet 
O Kongensgade 33 
oVestergade 59-61 

2800 lyngby TIL 45 93 31 19 
7100 Vejle TIL 75 82 05 44 
6700 Esbjerg Tlf. 75 12 11 77 
5100 Odense C TIL 66 11 4033 

Abningstider: Hverdage 9.30 - 17.30 
Fredag 9.30 - 19.00 
lørdag 9.30 - 13.00 
lang lørdag 9.30 - 16.00 

B.O. 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 ogS<'! at vi 
har faste lave priser. • 



Mere willpower 
Star Wars regler, af Flemming Sander 

Efter Star Wars 2. edI. er der Willpower kan afholde ens 
kommet en ny færdighed der hed- wound status fra at tage effekt, 
der Willpower. Denne færdighed hvis ens willpowerslag er lig med 
er efter reglerne beregnet lil at eller over ovennævnte difficult 
modstå intimidation og evI. sup- no. Da det er sværere at modstå 
plere et stamina check. Men da chockeffekten af at blive ramt, 
jeg ikke mener det gør denne fær- end at opretholde et positivt syn 
dighed ære vil jeg 6ruge den på på sin smertetærskel, skal man 
en alternativ måde. slå en "tak" højere på difficult 

no. skalaen for at undgå at blive 
stunned. Situationen 

Man bliver ramt at en blaster 
pistol, der ~iver 4d6 i skade. Ens 
styrke er pa 2d6. Eks. skadeslag 
= 20, styrkeslag = 10. Difference 
= 10. Man er nu Incapacitated, 
Stunned og har -2d6 på alt hvad 
man gør fremover, indtil man 
enten får en med-pac eller en 
bacta tank. Spilleren har ingen 
mulighed for at ændre dette, 
man går aldrig op i "hit points" 
med mindre man bruger chara
cter points og de hænger ikke på 
træerne. Ydermere mangler der 
et psykologisk aspekt, idet spille
ren ikke kan slæbe sig hen til 
udløseren, sige de sidste helte
ord eller tvinge sin sønderslåede 
krop ned i toplugen på en cu
stom stock light freighter - nix, 
han er out and away og det er jo 
ikke særlig Star Wars agtigt. Der
for har jeg ved hjælp af simple 
midler og en spiller med lav styr
ke, designet en regel der gør det 
muligt for selv karakterer med 
svag styrke, ikke at "gå ned" når 
de bliver udsat for smeltet væv 
og fysisk smerte. 

Eks. Man er ramt, og er blevet 
incapacitated. Willpowerslag = 
23 . 23 på tabellen viser Woun
dedllncapacitated, hvilket bety
der at man faktisk ikke har no
gen wound status. Varigheden af 
willpoweren er difference mellem 
willpowerslaget og laveste diffj
cult no. på den givne "tak" 
omsat til timer. Dvs. her "holder" 
ens willpower i 2 timer. (23-21) 
Som man kan se er det svært 
ikke få wound status pga. de 
høje difficult no. man skal slå, 
men det gør det at blive såret lidt 
mere fair og ikke altid kun af
hængig af styrke. 

Førstehjælps tilbuj 
Synes du at en standard "med
pac" er for "helende" så brug føl
gende regel. Ved brug at stan
dard med pac, rul l d6+ l. Så 
mange døgn går der før spilleren 
falder tilbage til den status han 
var før brugen. Han må nu tage 
en ny med-pac eller søge læge ... 



Julearrangementet 
en betragtning - af Steffen Lerke. 

Droshen svingede ned af den 
øde alle, hvor kun lyset fra 
månen guidede mig dybt ind i 
kvarterets mørke kroge. Regnen 
slog på droshens tag som en 
sværm af aggresive bier der ville 
forsvare deres bo. Stormen fik 
træernes kroner til at neje mod 
den mudrene vej og de nedfald
ne blade samlede sig i små torn
adoformede grupper. jeg kørte 
længere ned af alleen og med et 
så jeg den . Som en glemt middel
alderborg hævede taget sig op 
over træerne og størrelsen over
raskede mig så meget, at jeg 
stoppede op for at ajourføre mig 
med mH kort. Det var her! 

jeg steg ud, tog min bylt og 
betalte kusken . Derpa begynde 
turen gennem indgan~sportalen . 
je$ kunne mærke sma svedperler 
pa min pande trods denne 
decemberaftens kulde. jeg gik 
hen til porten og tog i håndtaget. 
En indelukket, varm luft mødte 
mig, da jeg trådte indenfor. En 
mand i en lyserød kutte blæste 
en sæbeboble efter 13.000 blå 
elefanter der dansede om julet
ræet iført lårkort. 

Hej med dig! En velkendt stem
me lullede mig ud af den trance 
som denne store skole havde for
voldt mig. Her skulle jeg nu und
gå at fare vild i de 3 dage hvor 
Silmarilions julearrangement 
skulle finde sted. jeg blev vist 

nedenunder, hvor kantinen hav
de sin plads. Allerede nu sad 
små grupper samlet om forskelli
ge spil. Da jeg ikke vidste bedre, 
satte jeg min bagage og gik oven 
på igen, fast beluttet om, at få 
det berømte overblik over situati
onen. 

Folk bevægede sig stille og roligt 
ind i og ud af HQ Her sad ledel
sen og var tilsyneladende ganske 
rolige og glade. En habbitKlædt 
pige sad fordybet i en computer
skærm og røg på tastaturet. jeg 
gik rastløs ud igen og ned i kanti
nen for at købe en K.K. Klan 
cola. En flok JEA gutter havde 
fundet vejen til katakomben og 
vi smed os tilfredse i stolene. 

Senere begyndte nattescenariet 
og M4.t=IÅ. Rolle og brætspilIere 
ilede til deres fortruKne aktivite
ter. jeg gik op til brætspillene for 
at kapre noget potentielt "natte
sjov". En del blev rrøvet, men 
specielt et brætspi skulle vise 
sig at sætte min og andres søvn
behov på en prøve. DRACULA 
spillet var så skummelt, at selv 
Poul Schluters nullermænd 
under bademåtten kunne sam
menlignes med Sylvester Stallo
nes skuespillerevner. Dette spil 
kan anbefales af en amatør 
brætspiller! 

Tiden gik og folk hyggede sig. 
Lørdag aften var der auktion 

hvor AD&D prægede salget. 
Derefter kom de to eneste nega
tive pletter som jeg kan klantre 
jule-arrangementet for. Aftens
maden, der var forudbetalt med 
35 kr, var forsinket i en sådan 
grad, at det ikke engang er 
acceptabelt. Dog smagte den 
gl)'deret penepcebelratoriabel, 
ualmindeligt fortryllende. Den 
anden plet kan ingengang YES
ULTRA opløse. Alt for få JEA 
medlemmer. JENs dovne folk 
håbede åbenbart på, at en 
magisk nisse skulle trylle dem til 
præmieland, hvis de vandt en 
præmie i den årlige klubturne
ring. jeg kan så meddele, at hel
digvis var næsten alle præmieta
gere aktive ved julearrangemen
tet. 

~" hærgede som sagt 
julearrangementet, og et stort 
antal deltagere skurkede skolen 
tynd. Dette og meget andet var 
med til at skabe en hyggelig og 
interessant weekend i F-redericia 
med for me~et kaffe og for lidt 
søvn. AVE' Sille", vi glæder os til 
næste år! 

Aktivitetsplanen 
Jucta Est Alea 

Disse spil kører p.t. spillet i klubben: 

Dra~esp'iIIet . 
Ved13alaer Asmussen & Lasse 
Schultz. Et helt nyt spil med 
ledige pladser. GM's mtro lyder: 
En senøs kampagne hvor der Iig
~es vægt på rollespil. 2 ~rupper 
Konkurrerer mod flInanaen . 

Dan~erous Journeys (Mythus) 
ved Lasse Schultz. Der er udsigt 
til at en enkelt person eller to 51i
ver udslettet af den onde trold
mand, eller måske demonen , 
så ... . 

Play by Mali 
- Kampen om dalen 
ved Sofus B. Poulsen. Helt nyt. 
~edige pladser. Dette Krigsscena
ne pa 12 Game turns er næsten 
gratis (frimærker etc.), og ser ud 
fil at blive meget intenst og 
spændende. 

En overraskelse 
Ved Anders jensen. I skrivende 
stund vides det ikke hvilket 
system denne kampagne vil bli
ve spillet i, men ring og hør nær
mere. Ledige pladser. 

Vi mangler stadig "spilmestre" i 
JEA, så Jeg vil gerne bede alle 
GM'er, aer sidaer rundt omkring 
og triller nullermænd, om at rjn
ge til mig og fortælle mig om den 
nye kampagne de vil starte op. 

Altid 
(jhven(ald mellem 16.00 og 20.(0) 

. TIl rådighed. 
jeres 2.koordinater, 

Lasse SchuItz • Tlf: 75 72 55 51 • 



stedet hvor alle får luft under vingerne, og der er brug for breve! 

Rollespil 
et uddøende spil? 
I Vejle bliver kampagner nedlagt, 
og få nye starter op - hvor er vi på 
vej hen? Er der mangel på interes
se for spillet - eller er det det død
vande, som alle klubber oplever 
før eller siden? Vi håber det snart 
går over ... 
Nok sentimentaliseren - Kassen er 
denne gani{ blevet forum for fri 
snakkeri, sa her kører vi. 

Svar til "Er rollespilIere sam
fundstabere" fra no 8. 
Kære mvh . Balder og verden 
generelt 

Er du en forvirret samfundsta
ber? Nogle ville sikkert sige "ja", 
men jeg tror det ikke. Ej IielIer er 
jeg forvirret samfundstaber, men 
dog spiller jeg rollespil og dog 
spiller jeg computerspil - ERGO, 
jeg lever. HVOR jeg så lever er 
en anden sag .. . 

jeg vil meget gerne i den forbin
delse mane opfattelsen af, at rol
lespil absolut SKAL være teat
ralsk, inspirerende, kunstnerisk 
forsvarligt, appellere til ens dra
matisk intuition, horisontudvid
dende, mm. i jorden. Begrebet 
"Rollespil" er relativt og der er 
mange måder at spille på. jeg er 
nemng ved at være lidt træt af at 
høre rollespilIere hakke på andre 
rollespillere, der godt kan lide at 
finde guld og gokke orker. Feks. 

tror jeg, at det er de færreste 14 
årige der gider spille hovedrollen 
i Macbeth, de vil oftest hellere 
løbe hornene af og være helte. 
Det ville jeg i hvert fald i den 
alder. Foruden, nogle skal jo 
gokke de satans orker. jeg mener 
at vi lige skal stikke kloen i jor
den og lade folk selv afgøre hvor
dan de vil spille og hvaCl de vil 
opnå, så er det så op til mig, dig 
og alle andre at stå frem og 
proklamere sin stil og opfattelse 
ved feks. at skrive saglige ind
læg, være aktiv fortæller eller 
scenarieforfatter. (intet person
ligt, Balder, dette gælder alle 
brokkerøve.) 

Angående "Cand-en-del" fra 
artiklen i Samvirke har manden 
tydeligvis misforstået begrebet 
rollespil, idet han kun forbinder 
det med 0&0. Artiklens navn: 
"Verden set udfra Dungeons & 
Dragons". Til hans forsvar vil jeg 
dog sige, at han har fat i noget af 
det rigtige, hvad angår motivatio
nen for at spille rollespil i det 
hele taget. Hans teori er udmær
ket, men han har beklagelsesvis 
kun lige snust og nyst til begre
bet rollespil. At han så blanCler 
computerspil ind i det er jo på 
sin vis naturligt, idet de fleste 
adventurespil bygger på samme 
koncept som 0&0. 

Endeligt, begrebene computers
pil og rollespil kan ikke forenes. 

Computerspil er oftest meget 
usociale, og de stimulere ikke 
ens fantasi på samme måde som 
rollespil, idet man ikke forestiller 
sig verdener, væsner, situationer 
etc., men får dem serveret 
lige i hovedet uden at skulle bru
ge hjernen. Derfor kan rollespii
lere godt spille computer i stedet 
for rollespil, men de får ikke det 
samme ud af det. 

Computerspil er total tidssr.i1d 
eller tidsfordriv om man vi , 
mens jeg til enhver tid vil påstå 
at rollespil (afhængigt af Iivilket 
"level" man befincfer sig på) er 
socialt, fantasi udvidende og 
sjovt. Ydermere "spiller" mange 
rollespilIere ikke kun, men "for
tæller" også (læs GM'er), hvilket 
fremmer skuespilsevner, selvtil
lid, improvisationskunst, etc. you 
name it. Oven i det skriver rol
lespiller tit og ofte eventyr, kom
plicerede scenarier, personbe
skrivelser, etc. du sags t es, og 
nogle skaber endda et rollespil 
(regelsæt). Så med mindre man 
er et software program, en Co
processor eller computer spilpro
grammør, så giver rollespil et 
hundrede gange mere end et 
computerspil og så er det endda 
billigere. 

Derfor, brug din fantasi om den 
så kan spilfe Shakespears; Hen
ry V eller kun rækker til at gokke 
en ork eller to i hovedet med er 
lige meget, for det det drejer sig 
om er; at have det sjovt. slut. 

Sander, 22 år 

. Kommentar til "IT-Tøfbåd" 
fra no 8. 
jeg er i skrivende stund medlem 
afbestyrelsen i j EA, og jeg synes 
det er tamt, at nogen vil være 
bekendt at skrive sådan en kri
tik, uden at give sig til kende. Er 
det fordi IT ikke tør stå frem og 
sige hvem har er? Eller er IT 
ikke en skid bedre en alle andre, 
og sidder bare derhjemme på sin 
flade røv og triller nullermænd. 
Det er sgu' tilladt selv at komme 
med lidt initiativ. Men - hvis alle 
synes at det må være en besty
relses opgave at sørge for alt, ja 
så er det nok mig, der har misfor
stået noget. 

Resten af bestyrelsen har valgt . 
ikke at ville kommentere sagen 
yderligere - denne kommentar 
står for egen regning. 

Med venlig hilsen 
Hans B. Petersen 

Spørgsmål til Kassen: 
Kan man tage væsnet en "AND" 
fra Expert Drager o~ Dæmoner 
seriøs på samme made som 
Mennesker, Hobbitter, Skeletter, 
Minotaurer, Hajmænd m.m.? 
Hvis man kan, er man så rablen
de og har fodret for få ænder 
som barn?? Hvis man ikke kan, 
er man så en fantasiløs tåbe, der 
hænger for meget til virkelighe
den?? 

S.u. hurtigt 
Et forvirret klækkende æg 

Hej Æg, 
Vi lader spørgsmålet glide videre 
til de skriftkloge ... • 



Vaer hilset Hr. Aeg, . 
Vi, de SkriftKloge, Vaere os ej 
helt enige, men det må Siges, at 
enhver der haver beskuet en 
HajMand (en haj på 2 ben -
Red) sandeligen haver taget den 
meeeeget Alvorligt - ellers taelles 
han ej længere blandt de Leven
de. En And er i Sanhed et vae
sen man maa regne med, da de 
alle nedstammer fra Kwaekkus 
Andrix - opfinderen af "Kwak 
Fu" - et inatil i dag meget 
respekteret kamp-system. Een 
And i ED&D er skam et spilbart 
vaesen, der kan give lige saa 
mange udfordringer at spille som 
f.eks en Pixie, et Hamster eller 
en Neo-Otygh (fra AD&D). Saa 
kloe bare paa. 

Med venlig hilsen 
Kassen 

Skriv Skriv Skriv Skriv Skriv 
Skriv Skriv Skriv 

Skriv Skriv 
Skriv Kassen kan aldrig få nok 

Skriv 
Skriv Skriv 

Skriv Skriv Skriv Skriv Skriv 
Skriv Skriv Skriv 

Det er som sædvanligt tilladt at 
være anonym i bladet, men vi på 
redaktionen skal vide, hvem for
fatteren til de enkelte tekster er. 

Send jeres postkort , jeres trusler, 
jeres aflagte kærester og brugte 
lommetørklæder til 

"Kassen" 
Co. Hans B. Petersen 
Vesterbrogade 65 3.mf 
7100 Vejle 

Ravnens fremtid 
skal op til nyrevidering 

Søndag d. 6/2 kl. 1530 

Luthersvej 7 II 

Det er ikke for at drøfte om Ravnen skal fortsætte, for det skal den. 
Men nu da vi er kommet godt fra start, er vi nødt til at finde ud af 

hvordan vi kommer bedst muligt videre. 

Er du interesseret i at få en fast Rlads i redaktionen, har du noget på 
rustningen , så mød op kl. 1600 

Den nuværende redaktion vil være til stæde. 

lfJeckmaster (60 kort + regler) 

kr. 79.00 
13 ooster Pack {15 kort} 

kr. 24.95 
~ rabian Nights (8 kort - Umited edition) 

kr.19.95 
lfJactory Set {363 kort - vtr}' lfmited edition} 

kr. 499.00 
Købes hos: 

> 



Aktivitetskalende(en 
for vinter og forar 

Arrangement Dato 

BBoC Con 5-6/2 

General Forsamling i Silmarilion 12/2 kJ. 1400 
Stiftende GF for Rollespiliernes 20/2 
landsorganisation (afholdes i Silmari-
lions lokaler) 
Fastaval 1994 1-4/4 
En Oase på Vejen 2/4 kJ. 1300 

Syd-Con i Lund (Sverige) 13-15/5 

Set. Hans møde 23/6 

Note: 

Info: 
Thomas Richter 
6472 3810 
Se side 18 
Thomas 
Sørensen 
75929348 

(Påsken) 
Intr%plys
nings samling 
ang. Landsorga
nisationen 
Sverok, 
Sveriges lands
organisation 
Bålfest nær Fre
dericia 

Generalforsamling i Silmarilion 
Lørdag d. 12. februar 1994 kJ. 1400 

Det er blevet tid til den årlige generalforsamling, og selvom det ikke 
kan garanteres at der kommer "rigtige" generaler, skal det tunge 

skyts nok blive kørt i stTIling. Vi skal nemlig 

Vælge ny bestyrelse" 
So B There or B • ·ilr. l-iolgOf"S .... fl.'gbr" lor 

VIlly ved en gCfOtlntYSimlli19 o/l .O 

ADRESSEÆNDRING 
Ravnen har fået ny adresse, dvs. 
al materiale, du ve nok ... histori
er, informationer, chips og triks 
skal fremover sendes til : 

Luthersvej 7 II 

7000 Fredericia 

Eller afleveres i de opstillede 
kasser, i klubberne. 
Skriv det lige ned. 
.. . nu du har fat i pennen .. . 

Næste nummer 

HENNINCi 
KA' LI' IPÆNDINCi 



Rollespillernes 
Landsorganisation 
Der er gennem tiden gjort nogle forsøg på at starte landssammenslutnin
ger for rollespillere, foreningerne har alle forsøgt ·at starte på forskelligt 
grundlag, og med forskellige mål. Nogle af foreningerne der opstod sidst 
i 80'erne skulle bruge penge for at kæmpe organiseret mod de fordomme 
der var oppe dengang. 

Nogle foreninger har satset mere lokalt, f.eks. FRIVA - Foreningen Rol
lespilsforeninger I Vejle Amt, som var et Kolding initiativ, der dog allere
de i opløbsfasen blev stoppet af manglende vilje fra Fredericia og Vejle. 
En af dem som var imod dannelsen af FRIVA - Thomas Sørensen, er nu 
engageret mand i dannelse/opstart af Landsorganisationen for Rollespil
lere (der ikke har et officielt navn endnu). Thomas forklarer i et mini
interview at modsat FRIVA, hvor der skulle spyttes penge i projektet er 
denne forening gratis for foreninger, og der er derfor intet at miste. Fore
ningen skal køre på frivilligt arbejde, og har det patriotiske mål at skaffe 
økonomisk hjælp til medlemmernes arrangementer mm. Pengene skal 
hovedsagligt komme fra offentlige tilskud, fonde og frivillige bidrag. Der
udover er det planen at landsorganisationen vil afflolde forskellige 
arrangementer, kurser mm., samt holde kontakten til de udenlandske 
landsorganisationer, bl.a den velfungerende landsorganisation i Sverige. 

Landsorganisationen afholder stiftende general-forsamling i Silmarilions 
lokaler lørdag d. 20/2. 

Yderligere information kan fås hos 

,Susanne Rasmussen 
Adalen 17, Gummerup 

5620 Glamsbjerg 
tlf. 64 72 38 16 

Thomas Sørensen 
"nu kan vi snart adressen" 

Friggsvej Il 2. tv 
7000 Fredericia 
tlf. 75 92 93 48 

SalTIarbejde lTIed vest
fyns rollespilsforening 
Der er for tiden snak om at udvide det samarbejde Silmarilion og Jacta 
Est Alea allerede har etableret, til at samarbejde på lige fod med vestfyns 
rollespilsforening - BBoC. 

Samarbejdet er blevet luftet for bestyrelserne i Jea og selvfølgelig i BBoC, 
men der forelægger endnu ikke noget endeligt. Det der skal snakkes på 
plads for at samarbejdet kan blive en realitet er bl.a. samarbejde om 
udgivelse af Ravnen, både den økonomiske side, men også den rent 
redaktionelle såvel som produktive side af sagen. 

"De 3 parter lyder positive overfor ideen.", udtaler Thorval Stoltenberg, 
med lyseblå hjelmfarve, i forbindelse med noget helt andet. "Men det 
lyder interessant", fortsætter han 

• 

. . 
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RAVNEN 
POSTERE 
The best a man can 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. 

eaU 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; pil girokortet. 
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