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ved Mikkel K. Sørensen. 
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af Paul Hartvigson. Hvad er der på spil i Danmark? 

FULDT HUS” 
redigeret af Paul Hartvigson. Fem selvstændige lokationer til din fantasy-verden — 
og et vanvittigt eventyr til at kæde dem sammen. 

”JYHAD” 
af Sanne Pedersen. Fønix sætter her spot på det nyeste udspil fra kort-giganterne 
Wizards of the Coast, Deckmaster-spillet Jyhad. 

PORNOROTTEN RONNI I: ”ET JULEHELVEDE” 
af Palle Schmidt. Fønix" skraldespandsrodende og undertøjssnusende maskot, 
Pornorøtten Ronni, slår sig løs i denne tegneserie for julehadere. 
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af Kasper Eskildsen. 

”SPILTRÆF ER EN LIVSFORM” 
ved Mette Finderup. Vi kaster et kærligt blik på TROA-Con, ARL-Con 
og UnConventional, og hvad der egenilig får folk til at drage afsted 
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af Michael G. Schmidt. Et nutidshorrør introduktionsscenarie til KULT. 
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af Martin 5. Winther. Se dem løbe, se dem skyde. Se dem indhente forstærkninger 
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”LØGN OG AFTERSHAVE” 
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”FRA SJÆLENS DYBDER” 
af Lars Andresen, En grundig gennemgang af rollespillets vigtigste personer — spilpersonerne. 
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af Asgerd Borg. En novelle inspireret af Paul Hartvigson's scenarie, ”Tid til at Høste”. 
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UHYRET I DIG SELV 
I mode- og musikverdenen taler man meget om de nye frends, altså ten- 
denser i tiden, som idag viser os hvad der er hot imorgen. I rollespillets 

verden har vi også vores trends. 

Da rollespillet kom til Danmark, først i 80'erne, eksisterede der ikke så 
mange rollespil - i realiteten kun Dungeons & Dragons. Alle spillede fanta- 
sy og mange følte sig efterhånden lidt begrænsede af genren. Så småt 
begyndte nye rollespilssystemer - som MERP, GURPS og det okkulte Call of 
Cthulhu - at dukke op og folk fik nu muligheden for at vælge den type spil 
de bedst syntes om. 

Det viste sig snart, at Call herhjemme skulle blive meget populært. Under- 
lige monstre fra det ydre rum og knivsvingende okkultister gav et velfortjent 
pusterum fra traditionel fantasy. De storslåede helte var skiftet ud med 
almindelige mennesker, og udfordringerne virkede uoverkommelige. 
Det okkulte rollespil måtte dog udvikle sig videre. Call of Cthulhu med sin 
tillagte gamle stil (bygget op om Lovecrafts univers i 20'erne) viste sig ikke 
at være tidssvarende. Der var brug for noget nyt: et spejl af vores egen tid. 
Resultatet udmundede i den seneste rollespils-trend - det er blevet tid til at 
udforske ”uhyret i dig selv”. 

Det første skud på stammen er Vampire - The Masquerade. Grundideen i 
Vampire er, at spillerne antager vampyrens rolle. Hovedtemaet - og dermed 
en stor del af det uhyggelige ved spillet - består i spilpersonens forandring 
fra menneske til vampyr. På vanviddets rand bliver man konfronteret med 
det indre bæst, et monster der bærer forbandelsen at måtte drikke blod, og 
spilpersonen må til stadighed kæmpe for ikke at falde i afgrunden. 
I forhold til traditionelle rollespil, hvor monstret var en håndgribelig fjende, 
er tingene nu væsentligt forandret. 

Før tiden skyller en enorm bølge af disse okkulte rollespil ind over landet 
og gennemvæder alle med en nagende ondskab. Wraith, Nephilim, Kult, 
In Nomine og Immortal er blot nogle af titlerne på spil i ”den nye stil”, 
hvor truslen ikke blot lurer i skyggerne bag næste gadehjørne, men også 

gemmer sig i det indre mørke. 

Hvorfor skal det hele være så mørkt og ondt? Nogle vil påstå, at ondskaben 
bor i os alle og at nogle blot tøjler den bedre end andre. Når spil med 
ondskaben som tema er meget populære, kan det så forklares med, at vi 
udforsker sider af os selv, som vi normalt må holde skjult overfør omverde- 
nen. Det er en meget sandsynlig forklaring, men det undskylder ikke at folk 
svælger i selvransagelsen. 

Jeg er ualmindelig træt af, at alting skal være så pisse ondt og navlebesku- 
ende. Hvad blev der af den heroiske historie? Hvor forsvandt de rigtige 
helte hen, for slet ikke at tale om dragen og prinsessen? 

Ondskab og okkultisme i rollespillet startede som et alternativ til de glorifi- 
cerede heltehistorier, der på et tidspunkt var normen. Nu er det okkulte 
blevet mainstream og det er tid til opbrud. 

Jeg vil starte en ny trend: Vi skal elske hinanden, være spæde sammen, og 
spille ”My Little Pony - The Boardgame” istedet for Jyhad. I mit indre spirer 

en slet skjult konservatisme - der må pustes til gløderne ved de gamle idea- 
lers arnested. Med draget sværd skal vi bekæmpe al denne ondskab, som 
nu for alvor truer med at opsluge os 
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Centralen handler om hvad der er på spil i Danmark - uden for de små hjem. 

Der er kun tre kongresser - eller spiltræf - i dette nummer af Centralen. ”Efterårssæsonen” ligger 
fra August til November, og ”forårssæsonen” løber fra Februar til Maj. Men I slipper ikke for at høre 
om dem: der er anmeldeldelser af tre con-træf på side 24, og en omtale af svenske ”konventer” 

på side 31. 

Kongresser, spiltræf, con'er: kært barn har mange navne. Og nu er sprogforvirringen nået ind i 
Fønix. Men så lad os da kalde det spiltræf - kongres lyder også så formelt. 

Udover et par … hmm … kan du så læse om ungdomsskoler, Mafia, elektronisk rollespil og bladdød i 
Fredericia. 

SPILTRÆF I NOVEMBER-DECEMBER 

Spiltræf X i Odense 11-13/11 
Spiltræf Odense er omtalt i sidste nummer. 
Men det er stadigt et godt tilbud til jer, der får fat 

i Fønix før 11/11. Spiltræf har andre tilbud end 
de fastsatte turneringer, blandt andet det tradi- 
tionsrige Mafia, arrangeret af Cool Fish Delivery 

(se næste side). 
Derudover leverer Kasper Eskildsen et semi-live 

spil, der kører Spiltræf igennem: Mellemøsten. 
Deltagerne er medlemmer af diverse nationer 
og fraktioner, der fører magtkamp på vare-kort, 
goodwill-kort, våben-kort mm. Handlingen 
foregår i en fuldstændigt opdigtet region - med 
lande som Syrak, Irien, Gisrael og Sulthopien. 
Men spillerne kan også være Guslimske eller 
Gødiske fundamentalister. 
Sidst med ikke mindst er Fønix tilstede med 

øl- vin- og sodavands-salg fra Ronni von Ratten- 
heimers Slotskælder med en gratis drink til vel- 

klædte vampyrer. 

Spiltræf-folder: 
henv. til Svend Erik Jepsen - 6610 4995, eller 
Benny Møller 6612 0581 
Spiltræf Odense foregår på Højstrupskolen på 
Rismarksvej; Indgang 70 kr. 

Sct Georg Con, Ringsted 18-20/11 
Ringsted-kongressen er også nævnt sidste num- 
mer. Den tegner til at blive en lille og hyggelig 
kongres. Traditionel Fantasy står stærkt med bl.a. 
Gurps Fantasy, D&D og AD&D. Og i Horror- 
genren bydes på Werewolf; Call of Cthulhu og 
det lokale "Rovdyret” der er inspireret af Preda- 
tor-filmene. Der er også alternativer til rollespil i 
Games Workshop-spil, Clay-o-Rama, Poker og 
Helte-Ludo (regler i Fønix nr. 4). 
Kontakt: Thomas Jensen - 5360 7203. 

Retro-con i Gummerup 16-18/12 
"Rid nu til, Ibrahim” 
Juletid er et godt tidspunkt at mindes gamle dage 
- i bedste Morten Korch-stil. Udenbys deltagere 
på årets sidste spiltræf bliver således hentet i 
Odense af staldkar| Per Fischer, og kørt til det 
idylliske Gummerup blandt stråtækte tage, glade 
køer og flinke fynboer. 
Der spilles kun tre scenarier på Retro-con. 

De er alle repriser, og det første, er endda i sort- 
hvid: Per Fischers Alle Kroppe er Grå til Cyber 
punk, kørt på Fastaval 1994. Det bliver fulgt op 
af Star Wars-historien Det Velvillige Græs, 
skrevet af Flemming Sander Jensen til Spiltræf 
1993 - mere landlig, idyllisk titel kan man 
næppe ønske sig. 
Som i enhver god Folkekomedie er det fæle 

også med - ikke som den Onde Forvalter på 
godset, men som Mads Lunau Madsens og 
Anette V. Petersens meget roste Et Studie i 
Ondskab. Eventyret vandt Otto for Bedste Spille- 
personer ved Fastaval 1994, og eksempler på de 
prisbelønnede Death-Row fanger blev bragt i 
Fønix nr. 3. Mark Rein-Hagen, spillede det på 
Fastaval, og beskrev det som ”det mest bizarre 
scenario, jeg nogensinde har spillet”. 
Prisen på 150 kr. inkluderer afhentning i 

Odense og mad - bl.a. Mokost kl 11, der ifølge 
folderen er "tilberedt med omsorg, velvilje og 
friske råvarer”. 
Om Retro-con: kontakt Per eller Susanne på 

6472 3816. Sidste tilmelding 14/11. 

  

PÅ AFVEJE - SPIL PÅ ANDRE MÅDER. 

Cool Fish Delivery kører Mafia videre 
Mafia har været en klassiker på danske spiltræf 
siden debutten i 1991. Deltagerne er medlem- 
mer af familier” - spritsmugler-bander i 
1920'ernes USA. Smugkroer, smuglervarer er 
repræsenteret af klistermærker - og falskspillere 
og snigmordere driver deres sleske spil. Reglerne 
er oprindeligt udtænkt af Mads Lunau Madsen, 
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En ny klub-adresse: 

Runemasters i Farum 
(mellem København 
og Hillerød) Klubben 
er stiftet i 1992, og har 
50 medlemmer. 
Klubben spiller AD&D 
og andet. Den mødes 
tirsdag og fredag i 
17-22 på Paltholm- 
centeret i Farum. 
Kontakt: Tobias Jønch 

tlf. 4295 7402. 

  

og de er blevet udbygget af bl.a. Søs Uth. Nu 
køres Mafia af Cool Fish Delivery - med folk fra 
Skive og Århus. De sætter Mafia op ved spiltræf 
vest for Storebælt. De er snart klare med en ny 
version af reglerne. -er der nogle der er parat til 
at sætte Mafia op på Sjælland og omegn? Cool 
Fish Delivery kan kontaktes gennem Christian 
Nørgaard og Anders Trolle på 8618 3643 

Rollespil på Ungdomsskolen 
Mange unge spillere deltager gratis på ungdoms- 
skolehold i rollespil. Og flere hærdede 
rollespillere har fundet side-beskæftigelse som 
ungdomsskolelærere. Vor brevkasse-redaktør 
Merlin Mann er blevet lærer i Espergærde for 
nylig, og nyder det: som gammel rotte som kan 
man komme tilbage til rødderne, få genoplivet 
sin spillelyst - og få løn for det. 

Hvordan får man oprettet et hold? 
Første skridt er at få tilbudet sat på skolens pro- 
gram. Holdningen skifter fra skole til skole. Men 
undervisning i rollespil har fungeret fremragende 
i bl.a. Århus, Odense, Viborg osv. Og det kan 
ikke skade at tage Fønix med, og vise den 
ansvarlige denne besked. løvrigt vil vi være 
smigrede, hvis nogen bruger bladets artikler og 
eventyr i undervisningen. 
Det kræver 12 tilmeldte før et hold faktisk bli- 

ver oprettet. Derfor kan det være en god ide at 
sprede ordet gennem yngre søskende og andre 
græsrods-personer. Man kan også hænge papirer 
om tilbudet op på de lokale skoler. 

Hvordan foregår det? 
Normalt er ungdomsskole-perioderne på 2-3 
timer. Men man kan slå dem sammen, måske i 
weekenderne. Derudover er der mulighed for at 
lave ekskursioner - fx. til spillekongresser - med 
transport betalt og løn til læreren, 
Thomas Munkholt Sørensen har kørt hold i 

Århus i flere år og bruger en blanding af kon- 
gres-eventyr og spille-leder træning i timerne. 

Andre satser på figurer og brætspil. Henrik 
Branebjerg, der er på et hold ved Virum Ung- 
domsskole, fortæller at han har lært flere nye spil 
at kende, og har fået gode tip til figurmaling osv. 
Der er altså udbytte for alle, elever som lærere. 

SIDEN SIDST... 

Electronic Cafe 
I Nummer 3, skrev jeg om Electronic Café og det 
trans-atlantiske Rollespil over TV-skærme. Det 
blev til en række eksperimenter på Færgen Kron- 
borg her til sommer. Vi prøvede med spillere i 
både Danmark og USA - og med spillere på een 
side og spille-leder på den anden. 

Tre af gangene brugte vi levende bipersoner. 
Det er langt mere underholdende for publikum, 
men gør også spillelederens rolle meget mere 
krævende. Og det skaber en ganske særlig stem- 
ning bag kulisen, uden for kameraernes søgelys, 
når bipersonerne improviserer og reagerer på 
spillernes handlinger. 

  

Her ses holdet bag eventyret "Enter on time", der blev spillet 
på færgen Kronborg den 6/7-94. Spillets bipersoner var fra ven- 
stre; Michael G. Schmidt, Asta Wellejus, Paul Hartvigson, Dan 
Thagaard og Carsten Schaumburg. Siddende med ryggen til er 
Rahn, som havde skrevet spillet, og overfor hende Adam Han- 
nestad, en af spillerne. 

I sommeren 1995, sejler Færgen Kronborg med 
Electronic Café rundt til havne i hele Danmark. 
Hvis der er rollespil med i år, kan du læse om 

det i disse sider! 

Bladet ”Ravnen” går ind 
I flere år har Ravnen i Fredericia markeret sig 
som Danmarks lækreste klub-blad - med gode 
artikler og flotte illustrationer og lay-out. Der var 
store planer for fremtiden, da Fredericia-klubben 
Silmarillion sidste år gik sammen med lacta Est 
Alea i Vejle og BBOC på Vestfyn for at gøre 
Ravnen til fælles klubblad. Der var stor tilslut- 

ning til at skrive til bladet fra læsere i alle tre 
klubber. Desværre lå det lidt tungere med at få 
pengene til at producere bladet, og redaktør 
Bo Jørgensen og hans hold besluttede sig for at 
holde op. 

  

  
Blandt de faste støtter var tegnerne Rune L. Chri- 
stensen og René Pedersen, som kendes fra Fønix. 
Derudover bør nævnes Henning, tegnet af Rune. 
Henning kan li' spænding, og fra nu af vil han få 
dette behov dækket i Fønix.



GØR JER SELV EN TJENESTE! 

Få omtale af jeres arrangement i Centralen. 
Centralen er jeres vej til over tusinde læsere af Fønix. Hvis I har en folder kan I sende den. 

Ellers kan | skrive til os og fortælle 

1) hvad er det for et arrangement 
2) noget om de enkelte aktiviteter og 
3) kontaktperson, pris, tilmeldingstider. 
Men Centralen har deadlines - så | skal være ude i god tid. 

Nummer 6 (1/1): Besked senest 1/12 

  

Nummer 9 (1/7): Besked senest 1/6 
osv. 

Fx. Kører I et spiltræf i Bededagsferien 25-28/5 med tilmelding 10/5, er det smart at have oplysninger i Centralen 
" før 1/5 (nr. 8). Så skal det med i Fønix 7 (1/3) - og så skal vi altså have besked 1/2 - næsten 4 måneder i forvejen! 

Så det gælder om at have check på det vigtigste i god tid! 

Klubliste 
I Fønix nr. 6 bringer vi adresser på klubber i Danmark. Vi bruger bl.a. Landsforeningen Sleipners liste, Men hvis 
jeres klub ikke er medlem, kan I sende jeres adresse direkte til os - senest 1/12! 

FØNIX c/o Mikkel K Sørensen - Nørre Allé 19 D 1, 224 - 2200 Kbh Ø - Telefon 3139 3740 
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Redigeret af 
Paul Hartvigson. 
Illustreret af 
Palle Schmidt 

Eventyr er fulde af 
drama, heltemodig 
død, længst glemte 
ruiner, dunkle 
profetier og storladne 
drømme. Det gælder 
ikke mindst i Fantasy- 
rollespil. Men de små 
særheder er lige så 
vigtige for at få spillet 
til at komme til live. 
Fuldt hus består af 

fem livfulde småting — 
fem forfattere har 
bidraget med hvert eet 
sted med tilknyttede 
personer: Tre Knægte 
og to Damer. Steder 
og handling er henlagt 
til Krangor (se Fønix 

3). Men de kan bruges 
i de fleste større byer i 
din fantasy-verden. 

Handlingen forsætter i 
sidespalterne på s. 9-13. 

FØNIX   

FULDT HUS ER FEM SELVSTÆNDIGE STEDER TIL EN 

FANTASY-VERDEN. 

SEN TIL ET EVENTYR, 

DEN TOHOVEDE LØVE 
En historie gennem de fem dele af Fuldt Hus 

Hvis man begraver sin dårlige samvittighed, duk- 
ker den før eller siden op igen. Det er sket for 
det okkulte broderskab ”Den Tohovede Løve”. 
Handlingen begynder med at hæleren Guido 

Hjulben prøver at afsætte nogle mystiske sager til 
spillepersonerne. Det er bedst, hvis de kender 
Guido - og kan lide ham. Men det er ikke nød- 

vendigt. 
Næste dag bliver de hidkaldt af hælerchefen 

Røde Roberto på husbåden Sværdfisken (side 9), 
der fortæller dem, at Guido er forsvundet, og 
lover belønning for at finde ham. Guido skaffede 
de sære genstande fra ”slaggerne” på Gravplad- 
sen (side 10). Deres leder Clamylla ved at tinge- 
ne stammede fra en kiste uden lig. Clamylla 
råder dem til at opsøge ”Fuglemanden” på 
Nørre Plads, en kendt særling i byen (side 11). 

I hans dunkle tale er der spor til, hvor Guido 
bliver holdt fanget. 
Guido er blevet sendt til et glemt toldsted uden 

for byen (side 12). Det bliver brugt som fængsel 
og afpresnings-anstalt af et par skruppelløse 
banditter. Spillepersonerne kan befri Guido - og 
finde galningen Rudolfo Lucchio. Det er ham 
der skulle have ligget i den tomme kiste på grav- 
pladsen. Ved hjælp af Lucchio kan de finde ud 
af at bortførernes mødested er under bordellet 
"”Dueslaget” (side 13). Her kan et opgør med 

skurkene finde sted. 

FORHISTORIE 
For nogle år siden: 
Rudolfo Lucchio var engang skattemester i 
Krangor. Han var også ypperstepræst i en kult - 

"DEN TOHOVEDE LØVE” 

DER KNYTTER DEM SAMMEN. 

ER SKIT- 

den Tohovede Løve. Flere fine folk fra byen var 
medlemmer, som mødtes hemmeligt under Due- 
slaget og udøvede sære ritualer. For fem år siden 
bød Lucchio, at der skulle ske et jomfru-offer. 
Det fik de andre medlemmer til at gøre oprør. De 
bildte familie og venner ind, at han var død på 
bordellet, og begravede kult-sagerne i hans tom- 
me kiste for at skjule udåden. En kultbroder - 

Bonifacio Hormigo - fik Lucchio sendt ud til 
Toldstedet som ”fast gæst”. Broderskabet holdt 
op med at mødes, men medlemmerne gør stadig 

hinanden tjenester. 

OP TIL OVERFLADEN 

Indholdet af kisten dukker nu op som hælervarer. 
Der går panik i de gamle kult-brødre. De bort- 
fører og udspørger Guido, som så bliver sendt til 
"opbevaring” i toldposten. De begynder atter at 
mødes under Dueslaget for at tage forholdsregler 
mod det ”komplot”, de tror er sat igang mod 
dem (mere om kulten side 14). 

SPILLEPERSONERNES ENTRÉ. 

Det er tidlig aften i Krangor. Dagens arbejdere 
vender hjem. Nattens arbejdere går igang. En af 
dem er hæleren Guido, en lille hjulbenet fyr 
først i tyverne med slidt lædervest og halvlangt 
hår. Han udfolder sine talegaver for at få vore 
helte til at købe nogle ”meget fine, gamle gen- 
stande af utvivlsom velsignet overnaturlig kvali- 
tet”. Det er lange knive, der ikke egner sig til 
kamp, et kul-bækken og nogle brocher. Antyder 
nogen at det er tyvekoster, vil Guido give ham 
ret: ”De har tilhørt en skatmester”, griner han. 
De kan købe eller lade være — det spiller ingen 

større rolle.



  

Røde Roberto på 

4Sværdfisken” 
AF PALLE SCHMIDT 
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Sværdfisken er en husbåd der ligger for anker i 
det gamle havnekvarter i den syd-østlige del af 
Krangor. Båden er gammel og i dårlig stand, men 
alligevel et interessant skue, på grund af de man- 
ge malede motiver på skroget og kahytten. 
Malingen skaller af mange steder, og kahytten 
bliver holdt sammen af reb og påsømmede 
brædder. 

Et falmet skilt fortæller, at tatovøren Røde 
Roberto bor her. Over indgangen til kahytten er 
en slidt galeonsfigur surret fast med mørnede 
reb. Indenfor lugter der af af tobak og gammelt 
træ, og der ligger gammelt skrammel overalt. 
Der er mange måder at møde tatovøren på. 

Båden i sig selv ser spændende ud, og forbipas- 
serende kigger ofte ned. Om aftenen hænger et 
par rampønerede lamper ved den knirkende 
gangbro ud til båden, og et varmt lys strømmer 
ud gennem de snavsede vinduer. Mange af byens 
skumle personligheder kommer her, for Roberto 
er kendt for at sysle med lidt af hvert: udover at 
være tatovør, hæler og oplysnings-sælger. 
”Røde Roberto ved det sikkert” høres ofte i 

underverdenen. Roberto er også dygtig til at 
bedømme værdien på alle mulige ting, og vil 
ofte give en god ”findeløn” for værdifulde sager. 
Roberto byder gerne folk han kan lide på et glas 
brændevin og et slag kort. 

PERSONER 

Røde Roberto er en lidt kraftig herre med et ven- 
ligt ansigt og rødt, krøllet hår. Han er som regel 
afslappet og smilende, og er god til at glatte ud 

når bølgerne går højt, som under et kortspil. Til 
gengæld kan Roberto hurtigt sætte sig i respekt, 
når han hidser sig op, hvilket dog sjældent er 
nødvendigt. Som regel er et bistert udtryk og en 
bjæffende kommando nok til at få selv den 
største bølle til at stikke halen mellem benene. 

Øret 
Robertos assistent og håndlanger ”Øret” bor 
også på båden. Øret er et ranglet gespenst med 
udstående øjne og en kort lunte. Hans tempera- 
ment er en diametral modsætning til Robertos 
rolige gemyt; Øret hidser sig op over ingenting - 
til gengæld tager ingen ham rigtig alvorligt. Han 
fungerer som spion for Roberto i byen. Selv om 
Øret er særdeles upopulær tør ingen røre ham 
på grund af Robertos prestige. Ørets favorit- 
bemærkning er ”Skal vi kølhale dem, boss?” - en 
frase han har hørt fra sømænd - selv om han ikke 
ved, hvad det egentlig betyder. 
Øret vil sikkert rage uklar med en eller to af 

spillepersonerne, men Roberto er der til at tage 
konflikten i opløbet. Selv om Øret virker som en 
usympatisk psykopat, er det muligt at få en vis 
form for venskab med ham, hvis man giver ham 
en smule respekt og opmærksomhed. Roberto er 
opmærksom på Ørets fejl og mangler, men han 
tillader ikke at nogen bagtaler ham. 

OMBORD PÅ SVÆRDFISKEN 

Under dækket er Ørets kahyt, en mindre kabys 

(køkken). I et aflukke med hængelås ligger mad- 
varer og tyvegods side om side. Sværdfisken får 
ofte besøg af ordensmagten, der roder hele 
båden igennem, noget Roberto tager med 
ophøjet ro. Han bliver som regel advaret i forve- 
jen, og Øret er i så fald sejler ud i en jolle med 
tyvegodset - byvagtens myndighed rækker kun til 
både ved kajen. De fleste byvagter kender 
Robertos sidebeskæftigelse, men kan ikke gøre 
meget ved det. Desuden kan de lide manden. 

  

    

  

Dagen efter de har talt 
med Guido kommer 
Øret og beder dem 
om at følge med. Han 
fører dem til båden og 
ind til Røde Roberto. 
Roberto fortæller, at 
de var de sidste der 
så hans stakkels ven 
Guido, der er forsvun- 

det sporløst - hvad 
der ikke ligner ham. 
Han lover dem en 
belønning for at finde 
Guido. Han fortæller 
at Guido havde købt 
varerne af en af ”slag- 
gerne” ude på Grav- 
pladsen. Han vil have 
de fremmede til at 
undersøge sagen for 
ikke selv at komme 
i skudlinien. Han 
antyder, at der sagtens 
kunne være penge 
i sagen. 
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Grav 

Vore helte har en sær- 
lig diplomatisk opgave 
for sig, når de vil tale 
med slaggerne. Hel- 
digvis for dem er de 
ventet. ”Stammens” 
seerske læste i de 
dødes bene og spåede 
at slaggerne ville tjene 
tre gange på en kiste 
uden ejer. Først solgte 
de noget af indholdet 
af Rudolfo Lucchios 
kiste til Guido. Så 
solgte de resten til 
nogle kutteklædte fjol- 
ser, der også betalte 
for deres tavshed. Nu 
vil Clamylla sælge 
deres viden (hun love- 
de kult-brødrene at 
være ”tavs som gra- 
ven”). 
Hun vil også spørge 

til Guido. Når hun 
hører at hendes forret- 
ningsforbindelse er 
forsvundet, vil hun 
give et råd. De skal 
opsøge ”en viis mand 
i byen” og hilse fra 
hende. Han er en ven 
af slaggerne, der ofte 
kommer og begraver 
sine venner. Hun ved, 
at han bor på noget 
der hedder Nørre 
Plads inde i byen. 

Clamylla på 

ladsen 
AF PETER FROST 
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Hvert år, når efterårs- og vinterstormene raser, 
æder havet af klinten ved Krangors begravelses- 
plads (se Fønix nr.3 5.26). Her kunne en adræt 
mand med lidt held og en skovl lave en god dag- 
løn, ved at rode efter gravgods fra de kister der er 
styrtet ned. Hvis det ikke lige var for slaggerne. 
Slaggerne er Krangors retsløse bundfald. De fle- 

ste borgere betragter dem som hverken menne- 
sker eller dyr, men som zombie-agtige, pestbe- 
fængte parasitter. De hører ikke ind under staten 
og derfor heller ikke loven. Slaggerpak er den 
almindelige betegnelse for disse sølle eksistenser. 

SLAGGERSAMFUND 

De færreste ved, at slaggerne lever i et kvindesty- 
ret stammesamfund, hvor retten til alle ressour- 
cer fordeles til de forskellige familieenheder. 
Slagger-samfundet er plaget af indavl og sygdom, 
børnedødeligheden er ekstrem, og de der overle- 
ver er sjældent kønne eller begavede. Deres 
sprog er en dialekt for sig selv. 
Men hvor dumme, grimme og beskidte de end 

er, kender ingen til losse- og begravelsespladser- 
nes hemmeligheder som de. Slaggersamfundet 
lever på et absolut minimum, og ser ikke med 
milde øjne på de, der prøver at tage deres brød 
og dermed deres liv. 
At komme i kontakt med slaggerne er ikke let. 

De er bange for fremmede og betragter enhver 
tilnærmelse med stor mistro. Men med en hel 
del tålmodighed og de rette gaver er det muligt 
at købe både ting og oplysninger af slaggerne 
gennem deres ledere 

CLAMYLLA 

En af disse er en kvinde først i trediverne, på 
hvem årene er faldet tungt. Hun er pukkelrygget, 
koparret og har få rådne, paradentoseblottede 
tænder tilbage i munden. Clamylla leder de slag- 
gere, der roder efter grav-gods ude ved klinten. 
Hun styrer foretagenet med en hård og domine- 
rende hånd. Hendes allestedsnærværende hæse 

og let fløjtende tale er fyldt med nedsættende og 
beskidte superlativer fra et rigt ordforråd. Selvom 
Clamylla ved, at hun er både grim og utiltalende 
er hun alligevel forfængelig. Derfor kan hun smi- 
gres, men kun i små diskrete mængder af gan- 
gen. Hvis det bliver for meget, slår hun verbalt 
fra sig og prøver at håne modparten ved at 
udstille sin egen elendighed. 

  

     



Fuglemanden på 

Nørre Plads 
AF MADS BUCHTER 

Et par gange har Senatet prøvet at omdøbe 
Øster-, Vester- og Søndertorv og Nørre Plads 
efter berømte helte og store senatorer. Men bys- 
børnene er stædige og bliver altid ved at kalde 
disse fire steder ved deres gamle navne. Nørre 
Plads har dog også et andet navn. Fugleplad- 
sen. Og dette navn hænger sammen med en af 
byens store berømtheder - omend ikke en af de 
mest hæderskronede. 

På Nørre Plads går en beskidt, stinkende, gam- 
mel sindssyg mand rundt og fodrer duer. I en stor 
sort sæk har han fuglefoder og i små bure hæn- 

gende i snore rundt omkring på kroppen har han 
fugle med brækkede vinger og ben, som han 
passer og slipper fri, når de er blevet raske. Han 
er kendt i hele byen som ”Fuglemanden” eller 
Pip-Hans. 
Som regel går han rundt og passer sig selv og 

sine fugle. Han kurrer til duerne og pipper til 
spurvene. Når større fugle passerer over byen 
stopper han ofte op og udstøder høje, klagende 

fugleagtige skrig. Nogle af dem lander af og til 
på pladsen, hvor den gamle mand lykkeligt fod- 
rer dem og pipper til dem. Ellers går han og 
mumler om det, fuglene fortæller ham. 

Hvis nogen mishandler fugle i hans påsyn, 
kaster noget efter dem eller sparker ud efter dem, 
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FUGLEMANDENS HEMMELIGHEDER 

Fuglemanden er meget mere end en sindssyg 
gammel mand. Hans sprog lugter kraftigt af over- 
klasse og dannelse og han har altid masser af 

brød og korn 
  

  
går han amok på frygtindgydende vis. Han 
begynder at råbe og skrige og svine folk til i 
højtsvungne vendiger. Samtidig går hundredevis 

af fugle pludseligt på vingerne og cirkler rundt 
omkring ham. Samtidig er han så belortet, at de 
færreste har lyst til at komme for tæt på ham. 
Det får de fleste fuglemishandlere til at flygte 
uden videre. 
Hvis fuglemanden én gang har grebet nogen i 

at plage fugle, husker han dem og hader dem af 
hele sit hjerte. Han kan finde på at forfølge dem 
rundt i byen, hvor han har en evne til at dukke 
op på de mest ubelejlige tidspunkter, og med høj 
stemmeføring fremlægge de mest ubehagelige 
sandheder. Mere end én magtfuld mands fald er 
begyndt med et ubekymret spark til en fed due. 

  

af bedste kva- 
litet i sin sæk. 

I virkelighe- 
den er han 

senator Silvi- 
us da Alva's 
yngre broder 
Anselmo, der 

har lært sig 
selv at tale 
fuglenes 

sprog, men er blevet sindssyg af det. Han ved 
meget om hvad der foregår i verden, men ser tin- 
gene fra fuglenes synspunkt, hvad der unægteligt 
tåger oplysningerne for andre. Hans bror Silvius 
holder ham forsynet med fuglefoder og opsøger 
ham af og til incognito, for at få oplysninger ud 
af ham. 
Disse oplysninger er en af grundene til Silvius' 

magt og indflydelse i Senatet. Derfor har Silvius 
sørget for, at der konstant er en senatsvagt i civil, 
der holder øje med, at Anselmo ikke kommer 
noget til. Hvis nogen skulle forsøger at forulem- 
pe ham, kan det hurtigt gå hen at blive det sidste 
han gjorde. 

    

PIP-HANS 11 

Den viise mand, 

Clamylla talte om er 
Pip-Hans, der begra- 
ver sine favoritfugle på 
Gravpladsen. Han er 
på venlig fod med 
”ravnenes venner” - 
slaggerne. Og han er 
endnu mere besværlig 
at tale med. Men han 
ved noget om Guidos 
skæbne. 
Pip-Hans har hørt 

om ”en skade, der 
nylig er sat i bur”. 
”Den var fløjet med 
noget der var rodet op 

af jorden”. Nu holdes 
den ”Vestpå - ved flo- 
den, hvor Lappedyk- 
keren udruger sine 
små,” 
De kan prøve at 

spørge om den tomme 
grav og dens ejer på 
en måde som Pip- 
hans kan forstå. Så vil 

han pludre, at ”Skat- 
mesteren fløj med hel- 
vedesild i halefjer for 
han var blevet for sort 
for krager. Og nu sid- 
der han i et bur hos de 

fæle fuglefangere ved 
floden”. Det hentyder 
til toldstedet ved flo- 
den Zegro. 

OM LUCCHIO 

Spillepersonerne får 
nu færten af noget 
mystisk omkring 
Rudolfo Lucchios død 
og begravelse. Luc- 
chio var en fremtræ- 
dende skatteopkræver, 
der pludselig døde. 
De kan også opsøge 
enkefru Lucchio. Hun 
nærer en tvivl om 
hendes mands død - 
hun har også hørt fug- 
lemandens rablerier 
om, at han er i live. 

November/december
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Told 

Fuglemandens rableri- 
er kan sende vore 
stakkels helte ud på 
en naturvandring. 
Men der er netop en 

stor yngleplads for 
lappedykkere ved flo- 
den Zegro. Og der på 
egnen er der ikke 
meget tvivl om hvor 
folk bliver holdt fan- 
get. 
Elicio og Maceo 

benægter alt om at 
Guido sidder der. De 
har modtaget ham fra 
Varo Mirano. De 
håber på at få en lige 
så god månedlig 
"leje" fra ham, som de 
får for Rudolfo Luc- 
chio, som Varo bragte 

for fem år siden. Elicio 
og Maceo vil tilkalde 
nogle kumpaner, hvis 
de forventer angreb. 
Guido vil være lyk- 

kelig for at blive befri- 
et. Han har forstået, at 
den sindssyge Lucchio 
ved noget. Han vil 
foreslå at gruppen 
tager ham med, og at 
de tager affære mod 
"Den Tohovede Løve” 
- som han dog ikke 
ved, hvad er. 

"TOLDPOSTENS FANGEKÆLDER 
Elicio og Maceos praksis har efterhånden fyldt toldpostens fangekælder med en broget. 
forsamling: 
Eduardo Gilberto: En tidliger 

rekrutterne uden grund. Af yd' 

  

ham, da han gennemtæver, chikanerer og voldtager de fanger han kan, hvilket motive= 
"rer dårlige betalere. 
Laurenti købmand fra 

  

venter på at hans kolleger skal købe ham fri. ig 
Girolamo, Renaldo, Nello og Gutfardo: Fattige bønder fra omegnen, hvis familier 

betaler løsepengene I månedlige rater af fødevarer. 
Martucchio Gomito: En lille fed mand. Han er dommer og kom til toldstedet for at 

" holde rettergang over fangerne, da Senatet forsøgte at udvide sit magtområde. Han har 
fået lov til at overleve, da han er dygtig til at spille fløjte i 

      Plot-note 
Endelig er hæleren Guido Hjulben og gainingen Rudolfo Lucchio indespærret her. 
"Mere om Lucchio på side 14. 

Toldmester Petrus på 

stedet 
AF KASPER ESKILDSEN 
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Ved det sted, hvor den mudrede vej fra Krangor 
til Agarre krydser floden Zegro, ligger en solid 
stenbro. Hullerne i broen, der antyder dens 
alder, er dækkede med træplanker, og gelænde- 
ret, der skulle sikre de rejsende, er flere steder 
helt borte. Fortidens bygmestre havde ikke blot 
omtanke for handelsmandens velbefindende, 
men også for Kejserens skatkiste. Derfor førte de 
broen over en kunstig ø med et tilhørende told- 
sted, der ligesom broen er bygget i sten. 
Da toldstedet ligger mellem Kejserens og Sena- 

tets magtsfærer, er det i dag helt uden for nogens 
kontrol. Ingen bekymrer sig om hverken lønnin- 
ger eller toldintægter. Det vil sige ingen på nær 
Petrus Kutpod, stedets trofaste trolder. 

re kaptajn i Kejserens hær, der blev bortvist for at piske: 
ire er han stor, fed og grim. Elicio og Maceo beholder 

Krangør, der netop er blevet smidt i fængslet, og desperat 

Petrus ligner i sit ydre den fortabte bastion. Han 
var ung og stærk, men vanskelige tider har gjort 
ham lurvet og forfalden. Han har hængemave, 
lap før det ene øje, og ser dårligt med det andet. 
Han mangler næsten alle tænder og tre fingre på 
venstre hånd. 
Fordærvet har dog ikke ramt hans pligtfølelse. 

Grundigt opkræver han told og bropenge fra for- 
bi-passerende bønder og købmænd - efter et 20 
år gammelt regulativ - for så at skrive indtægter- 
ne ind i bogen og gemme pengene i sin kiste. Da 
han lever nøjsomt, er toldstedets guld- og sølv- 
beholdning steget betydeligt. 

ELICIO OG MACEO 

For fem år siden døde Petrus trofaste hjælper 
Emmanuel, lederen af toldstedets fængsel. Da et 
brev til kejseren ikke førte til at der kom en ny 
fangevogter, satte Petrus et opslag på porten. 
Uheldigvis var de første der så opslaget (samt 

kunne læse det) de to smuglere og landevejs- 
røvere Elicio og Maceo. Den noget senile Petrus 
antog dem straks, hvilket han bittert har fortrudt. 
Nu er de udnævnt, og han kan ikke afsætte dem. 
På få uger forvandlede de det glemte toldsted til 
en givtig forretning, bygget på afpresning af de 
lokale og beslaglæggelse af store mængder varer. 
De arresterer rejsende, der selv på det mindste 
punkt overtræder regulativet, for herefter at 
afpresse familierne for en løsesum. 
Elicio er toldstedets egentlige leder. Han er høj 

og mager med sort hår og gulige pupiller. Han er 
dygtig armbrøstskytte og giftblander med en sær 
svaghed for smerte - andres smerte. Maceo er 
stor, bred og dum og retter sig efter Elicio. 
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Kunstens Allé er en af Krangors smukkeste gader, 
og gæstgiveriet Dueslaget har et af byens smuk- 

keste skilte, Vinduerne i det smalle hus er smyk- 
ket med blomsterkasser og gardiner. Dueslaget 
ser lidt for hyggeligt ud til at være en kro; faktisk 
er det byens fineste bordel. 

Når man har afleveret sit overtøj hos tjeneren i 
forstuen, træder man ind i et rum, der minder 
om en stor dagligstue med nydelige møbler sat 
op i små grupper. Tre tjenere og to unge piger 
bringer mad og drikkevarer til gæsterne. I huset 
bor elleve piger, der også opholder sig i stuen - 
klædt i tøj der sømmer sig for pæne unge piger. 
Flere af byens embedsfolk og håndværksmestre 

kommer her - men alle ”distingverede herrer” er 
velkomne. Og selv om der kan være strid mel- 
lem laugene eller dele af embedsstanden, er der 
fred og en behagelig høflig stemning her. 
Mange af kunderne kommer blot forbi for at 

snakke og slappe af. Eller at forhandle under 
diskrete forhold. 

    

Nådigfruen på 

et 
AF PAUL HARTVIGSON 

Gæsterne bliver enten modtaget af Nådigfruen 
selv eller Herr Stepo, den halvfjerdsårige butler. 
Efter velkomsten kan de trække sig tilbage med 
en af pigerne - men først efter en høflig passiar 
om vind og vejr. På de tre overetager ligger de 
private værelser. 

NÅDIGFRUEN 

Alisa di Tovere er Dueslagets leder og sjæl. Hun 
er en kvinde midt i 40'erne, med klassiske og 
forfinede træk, mørkebrune krøller og store bru- 
ne øjne. Nådigfruen driver Dueslaget som om 
det var et hjem for unge piger af god familie. 
Hun gør det med en blanding af kold forret- 
ningssans og en næsten ubegrænset evne til at 
tro på sine egne illusioner. Kundernes betaling 
modtager hun med høflig værdighed, som var de 
værtinde-gaver. 
Hun blev forstødt af sin fader, en grønthandler, 

da hun blev svigtet af en adelig elsker. Selv om 
hun endte på bordel, beholdt hun troen på han- 
kønnets ædelhed, og hun gjorde sig blind over- 
for de ubehagelige sider af sin profession. Denne 
særlige uskyld betød at hendes kunder omfattede 
hende med en særlig ømhed, og et par af dem 
finansierede Dueslaget for hende. 
Hun lever i den tro, at alle piger i Dueslaget på 

et tidspunkt finder en mand, der vil have dem. 

Det sker også for omkring halvdelen. Og hun 
glemmer hurtigt dem, hun må smide ud til et 
hårdt liv som gadetøjter, når de misbruger hen- 
des tillid. Bliver hun mindet om nogle af de til- 
fælde, husker hun dem kun som undtagelser. 

BORDELLET SOM DÆKKE 

Hendes naivitet gør hende sårbar overfor pæne 
mænd. Hun blev misbrugt af den mand der love- 
de hende alt. I årevis blev hun afpresset af en 
forbryder-bande, hvis leder havde gode manerer. 
En tid blev hendes bordel brugt som dække for 
kulten ”Den Tohovede Løve”. Men Nådigfruens 
ubøjelige evne til at tro at alt er godt og korrekt 
holder hende på benene. Og hendes tiltro til de 
mandlige gæster bliver gerne gengældt. Hos 
Nådigfruen opfører selv de mest selviske mænd 
sig som ædle herrer. Nådigfruen ser dem fra 
deres bedste side - som de gerne vil se sig selv. 
Nådigfruen ved egentlig godt at der er adgang 

til katakomberne gennem en lem i Dueslagets 
v kælder. Men den slags ubehage- 

lige ting tænker hun helst ikke på.    

Den Tohovede Løveer — 13 
netop begyndt at 
mødes på Dueslaget 
igen. Bonifacio Hor- 
migo har charmet 
Nådigfruen, som ser 
gennem fingre med at 
lemmen i kælderen 

igen anvendes. 
Nu skal vore helte så 

begå sig i det "bedre 
selskab”. Der er et 
rend af pæne herrer i 
Dueslaget. Det kræver 
diskretion at spejde i 

Dueslaget og finde ud 
af, hvem der er med i 
kulten og hvem der 
ikke er. Nådigfruen vil 
samtidig gøre et forsøg 
på at lære de fremme- 
de at kende. Hvis man 
skaber ravage i Due- 
slaget, risikerer man at 
få et stort antal magt- 
fulde fjender! Mere 
om slutspillet på 
næste side. 

November/december
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Slutsp 

De fem dele af Fuldt 
Hus er skrevet til at 
kunne bruges i forbin- 
delse med flere slags 
handlinger end den, vi 
har konstrueret. Dele- 
ne kan bruges og gen- 
bruges i en kampagne 
omkring en større by. 
Denne slags detaljer 

giver spillerne en for- 
nemmelse af en ver- 
den der lever - med 

sammenhæng og 
hemmeligheder. Det 
er gøde kort at have 
på hånden - og i ær- 
met - til en aftens spil 

FØNIX 

Sidste Stik 

RUDOLFO LUCCHIO 

Hvis vore helte befrier ypperstepræsten fra Told- 
stedet, har de besværet med at passe ham. Fem 
års indespærring har reduceret skatmesteren til 
en udslidt, mager mand med langt, filtret hår og 
skæg. Men de grønne øjne har endnu en sinds- 
sygs glød. 
Indespærringen har også gjort ham endnu mere 

gal end han var i forvejen. Han opfatter befrierne 
som sine ydmyge tjenere og er ualmindelig ned- 
ladende overfor dem. Ingen trusler bider på ham. 
Han har været udsat for lidt af hvert i sit fangen- 
skab. 
Når han kommer til Krangor opfører han sig 

som en vigtig embedsmand. Eventyrerne bliver 
sikkert nødt til at opføre sig meget diplomatisk 
overfor byvagter og deslige, som Lucchio provo- 
kerer. 

DEN TOHOVEDE LØVE 

Andre kultbrødre 
De ni medlemmer tilhører alle de bedre lag i 

Krangor. Der er to håndværksmestre, tre 
købmænd, tre embedsmænd og en fremtræden- 
de billedhugger. De står alle til at vinde rigdom 
og status, hvis Hormigo skulle blive senator, og 
han har overbevist dem om at nogen er igang 
med et komplot mod dem. 

Kultens tilholdssted 
Mødestedet ligger skjult i byens katakomber - 
med direkte adgang til Dueslagets kælder. En 
anden udgang fører gennem en lang og kringlet 
passage til kloaksystemet. Det er en serie af rum 
under fugtige mørke stenhvælvinger. 
Det største rum var før center for kultens ritua- 

ler. Nu står her et vakkelvorent bord og elleve 
kasser som stole. Her holder ”brødrene” deres 

  

DEN TOHOVEDE LØVE. 

Lederen 
Bonifacio Hormigo er en statelig mand med 
smukke ansigtstræk og sølvgråt hår. Gennem 
vennetjenester fra kultbrødrene har han opnået 
titlen som Vandmester - med ansvar for byens 
akvadukter og brønde. Han er nu igang med at 
tilkæmpe sig den høje rang af senator. Det han 
allermindst har brug for er at gamle skandaler - 
bogstaveligt talt - bliver gravet op. 
Hørmigo er ikke bare magtlysten, men ser også 

skjulte fjender overalt. Da Lucchio blev sendt 
afsted for at nyde gæstfriheden på Toldstedet, 
udslyngede han talløse forbandelser og trusler. 
Og Hormigo tror stadig på Ypperstepræstens 
magt. Derfor bliver han grebet af panik når de 
gamle kult-instrumenter dukker op igen 
Han overlader det beskidte arbejde til sin højre 

hånd Varo Mirano, en stor bisse, der er mere 
brutal end effektiv. Varo kender ikke baggrun- 
den, og fik Guido sendt ud til sin gamle kumpan 
Elicio, hvor han i sin tid også skaffede Rudolfo 

Lucchio af vejen. 

  

møder. | en af kasserne ligger de kult-genstande, 
som de har taget fra Guido og købt af slaggerne. 

OPGØRET 

Der er flere måder at klare Den Tohovede Løve 
på. Rudolfo Lucchio vil beordre sine "tjenere" til 
at udføre makabre hævnaktioner mod Hormigo 
og de andre. Men vore helte kan også finde ud 
af, hvornår kulten mødes og selv tage affære. 
Håndfaste trusler skulle være nok til at få fjolser- 
ne til at makke ret. Endelig er der muligheder for 
afpresning, men det er mere risikabelt. 

UDBYTTET 

Undervejs er der flere ting at vinde. Røde Rober- 
to, slaggerne og Pip-Hans er gode kontakter at 
have - på hver sin måde. Der er også Kejserens 
penge at hente i toldstedets skatkiste. Men hvis 

gamle Petrus overlever, vil han gå på et en- 
mands-korstog for at skaffe dem tilbage. Endelig 
kan kultbrødrene jo ”overtales” til at betale for 

spillepersonernes tavshed.



      
BESØG OGSÅ VORES ROLLESPIL BUTIK 

 



BAGGRUND 
Illustrationer fra 
Jyhad - The 
Deckmaster Game, 
Ø The respective 
artists and Wizards 
of the Coast, 1994. 

FØNIX 

TEE R UT TER 

yhad 
af Sanne Pedersen 

FRR EEEEEET 
JEG HAVDE SVORET ALDRIG AT 
KØBE FLERE KORT. 

Men da jeg stod hos den lokale kort-pusher og 
så på de lækre dunkeltgrønne pakker, brød alle 
mine forsvarsværker sammen. Jeg dømte mig 
selv til vandgrød resten af måneden og købte 
hvad der svarer til 3 starterdeck. For godt nok 
lover Wizards of the Coast, at man kan spille 
med sin første pakke kort - men det sagde de 
også om Magic: The Gathering, og jeg ved 
godt, hvor mange kort jeg købte, 

før jeg begyndte at være 
en trussel mod nogle 
af hajerne. 

DUNKLE DEJLIG- 
HEDER 

Vel hjemme igen flåede 
jeg med feberhede fingre 
pakkerne op. Det første 
indtryk var: hold da helt 
kæft hvor er det flot! Langt 
de fleste af kortene var sim- 
pelthen bare lækre at se på. 
De sædvanlige Wizard of the 
Coast-tegnere blev her supple- 
ret med White Wolf-kunstnere, 
og kombinationen holder forbløf- 
fende godt. Det største kiks ligger 
efter min mening ikke hos kunst- 
nerne, men layout-afdelingen, der 
åbenbart har haft travlt med at manife- 
stere sig selv. Om mange af vampyr- 
kortene tænkte jeg: fed tegning - 
hvorfor har de ødelagt den med alt 
det gnat rundt omkring? Man får 
indtryk af et produkt, der er blevet 
presset færdigt, der er mange tryk- 

fejl, flere udgaver af samme kort 
etc. Men generelt er kortserien 
dunkel, stemningsfuld og i det 
hele taget en fryd for øjenene. 

ØH, HVAD? 

Næste stadie var at få et ind- 
tryk af, hvordan man spillede det skide 

   
   
   

  

   

   

                  

   

  

   
   

    

   
   

    

   

              

   
   

  

spil. Selve kortene var ikke særligt informative. 
Der findes tre hovedgrupper af kort: 
Vampyrerne, der har ovale billeder og brun bag- 
side, de grå Master-kort som man selv spiller, og 
de brunrøde Minion-kort, som éns vampyrer og 
øvrige allierede spiller. Alle kort der ikke er Vam- 
pyrer har grøn bagside. Det var ret enkelt at fin- 
de ud af at skille sine vampyrkort fra resten, men 
så begyndte overskueligheden også brat at falde. 

Der var en masse små symboler man 
skulle lære udenad, nogle havde betyd- 
ning for, hvornår man kunne bruge kor- 
tet, andre for, hvem der kunne bruge 
det. Der var ikke andet at gøre end at 
gå i gang med at spille! 

THE GAME 

Jeg er pludselig en magtfuld vam- 
pyr af ufattelig ælde - en Met- 
husala. Mine motiver er uud- 
grundelige for almindelige vam- 
pyrer, men der er andre Gamle, 
og mellem os raser en mægtig 
magtkamp. Vi lader os ikke se 
af nogen, men vor indflydel- 
se gennemsyrer hele vam- 
pyrsamfundet - hele 
Masqueraden. Jeg må over- 

vinde de andre Gamle for at befæste 
min egen magt. Men det 

går ikke at mine 
handlinger ses alt 

for tydeligt — jeg må 
hyre nogle allierede 

til at gøre det beskidte 
arbejde for mig. 

ALLIEREDE 

Heldigvis har jeg opspa- 
ret et mindre overskud af 
forskellige. lad os bare 
kalde dem tjenester, som 

jeg kan besti- hrm, overtale 
yngre vampyrer med. Jo 
yngre, jo mere godtr-, jeg 
mener, samarbejdsvillige er 

de; til gengæld kan de unge 

 



ikke meget. Ind imellem ofrer jeg lidt mere ind- 
flydelse og lidt mere tid på at få en mere… brug- 
bar allieret på min side. Det tærer på ens indfly- 
delse at kalde en masse opsparede tjenester ind, 
men det er nødvendigt for ikke at lægge totalt 
åben for de andre Gamles nederdrægtige anslag. 
Man ofrer lidt for at vinde så meget mere. 

STILLE KAMP 

Der er visse gentleman-aftaler iblandt os Gamle. 
Vi slås ikke på må og få ud over hele Masquera- 
den. Det ville skabe alt for megen uro og måske 
henlede dødeliges opmærksomhed på os. Vi har 
hver vort bytte, og hver vor fjende, og kun i eks- 
treme tilfælde blander jeg mig i hvad der foregår 
længere væk end denne lille sfære. Politik angår 
selvfølgelig os alle, og går man til yderligheder 
som f.eks. at tilintetgøre hinandens vampyrer, er 
det klart, at der straks må gribes ind. Især hvis 
det ikke er til min fordel, at denne vampyr kom 
så uheldigt af dage. 

SPILLETS GANG 

Sådan går tiden. Jeg sender mine allierede ud for 

at nedgøre mit bytte. Jeg udstyrer dem med de 
fornødne våben og lokaliteter til at udføre deres 
opgave optimalt. Der er ikke noget så dybt til- 
fredstillende som at få en mission til at lykkes og 
direkte se hvordan byttets magt svinder. Det 
giver ens egen tilværelse lidt ekstra. bid, he he. 
Kan jeg overvinde ham helt tilfalder der mig lidt 
ekstra indflydelse og en speciel opmærksomhed 
fra de andre i ”Spillet”. Det kan være meget 
afgørende på længere sigt. Den ekstra indflydel- 
se kan være lige hvad jeg mangler for at skaffe 
mig en vigtig allieret eller et essentielt våben. 
Selvfølgelig forsvarer jeg min egen lille indflydel- 
sessfære, så godt jeg kan. Et godt angreb er intet 
uden tropper til at sikre baglandet. Det er sket, at 
jeg måtte trække mig tilbage fra Spillet i utide for 
at samle reserver til et nyt fremstød, alene fordi 
jeg i min iver efter at skaffe mig en sejr, lod mit 
haven stå ubeskyttet. 

SEJR 

Vinderen er ikke altid den, der er sidst tilbage på 
slagmarken. Har mine modstandere udmærket 
sig ved adskillige sejre undervejs, må vi dele 
laurbærene. Det er ikke en situation jeg sætter 
pris på. Men jeg vender tilbage og griber den 
næste chance for at bevise, at jeg er den bedste 
til dette Spil, vi har spillet gennem århundreder- 
ne. Tiden spiller ingen rolle. 

I VIRKELIGHEDEN. 

I virkeligheden forgår det ikke helt sådan her. Jeg 
sidder og spiller kort ligesom jeg gjorde med 
Magic. Men det er den baggrundsfornemmelse 
der gør kortspillet noget ved. I Magic var det 
sjovt at være en all powerful! troldmand med en 
meget simpel mentalitet: ”Jeg er den eneste, alle 
andre skal dø!”. I Jyhad tilbydes man en lidt 
mere udbygget personlighed. Man er en super 
magtfuld vampyr, der vil have overtaget over alle 
de andre gamle vampyrer. Man slår ikke direkte 

    

de andre spillere ihjel, man fjerner dem bare fra 
den politiske arena. Forholdet til værktøjet i 
kampen er også fundamentalt anderledes. Magic 
har en ubekymret brug-og-smid-væk mentalitet. 
Dør ens drage eller orm, så tryller man bare en 
ny frem. Mulighederne for at skaffe sig nye allie- 
rede i Jyhad er så tæt forbundet med ens egen 
overlevelse, det er ens livspoint, der bringer 
vampyrer og våben på banen, at man 
tænker sig om en ekstra gang, før 
man ofrer noget som helst. Spillet 
bliver lidt langsommere — man tæn- 
ker sig lidt mere om. Og folk nyder 
det! 
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NO. 1 

Jyhad er det nye hit. Jeg og 
mange andre køber os fattige 
for at bygge, hvad vi mener er 
et effektivt og sjovt 
spilledeck. Alle prøver at 
finde ud af hvilke klaner og 

hvilke discipliner, der pas- 
ser bedst til deres tempe- 
rament. Skal man være 
voldelig, charmerende, 
politisk eller gal? Hvert 
spil tager mindst en halv 
time længere end 
det burde gøre, for 
ingen er 100 % 
hjemme i reglerne 
endnu. Der er altid er 
ca 8 kort, man aldrig 
har set før, eller hvis 

tekst man ikke kender 
godt nok til at være sik- 
ker på at spille dem kor- 
rekt. Og der er næsten 
altid én, der spiller for 
første gang med sine splin- 
ternye kort eller en eller 
andens reservedeck. Det er 
en del af charmen. Magic-kor- 
tene ligger hen og samler støv 
til den dag, hvor man ikke gider 
at sætte flere timer af på et spil 
kort, eller bare har lyst til mere 
simple virkemidler. Hvor længe 
det holder må guderne vide. 
Måske indtil kystens troldmænd 
finder på nye undere til os eller 
måske bare til nyhedsværdien 
er ovre om et års tid. Indtil da 
er kortene rollespillernes svar 
på skrab-og-vind: ”En tyver 
(25,-) kan jeg godt lige und- 
være, og måske får jeg det 
ultimative kort, der gør mit 
deck supersejt!” Jeg har 

ihvertfald ikke tid til at 
skrive mere, Der ligger 
25 kroner og gløder i min 
lomme, og jeg kunne godt lige bruge 
den sidste Gangrel Vampyr og et par Protean 
kort og en. 

November/december 
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"KRISTENHEDENS UDKANT...” 

En købmands betragtninger 

  

Illustreret af 
Pernille H. Jensen 

I dansk gengivelse ved 

Kasper Risbjerg Eskildsen 

  

   
     

Historien er et mægtigt skatkammer for 

En lang række spil fra Call of Cthulhu 

går i historiske miljøer, og mange andre 

baggrund. Fortiden kan give inspiration 

spillet. Men den kræver også en vis for- 

Middelalderens Europa har været en af de 

klart historiske spil som Ars Magica (fra White Wolf). 

om en svunden tid 

spille-lederen i rollespil. 

til Castle Falkenstein fore- 

trækker stærkt på sådan en 

og realistiske rammer til 

beredelse at bruge. 

mest brugte emner. Ikke bare i 

Middelalderens verden har også ligget til 
grund for de fleste spilverdener i Fantasy-genren. Vi kender efterligningerne - så lad os se på originalen. 

Denne rejse til ”Kristenhedens Udkant” i året 1328 er første del af en Fønix-serie om middelalder- 

verdenen, Vores vejviser ind i denne verden er Kasper Risbjerg Eskildsen, der studerer historie i 

København, og har særlig interesse for perioden. Han har også skrevet noter til teksten, der er at 

finde i side-spalten. 

Min lange tid som handelsmand i de fleste af 
kristenhedens riger har lært mig, at en 
købmands bedste våben er viden. Kendskab til 
sælsomme skikke og sær levevis har ofte givet 
mig adgang, hvor andre måtte give op. 
  

  

    

  

”,… DETTE RÅ OMRÅDE.” 

Det er min vilje, at al den kundskab, jeg har 
samlet, ikke skal gå bort med min død, men at 
den skal gives videre til mine sønner. Mine breve 
og tidligere notater gør det muligt for mig at 
huske, hvad jeg har lært om denne forunderlige 
verden, og de ældste af disse fører mig til min 
første rejse til det land, der kaldes England eller 
Angleterre efter dets indbyggere. 

I foråret 1328 besøgte jeg de nordligste dele af 
anglernes rige, nær byen York. Dette rå område, 
som alle forstandige mennesker har forladt eller 
aldrig beboet, var hærget af krigen og de røver- 
bander, der følger i krigens spor. Kun små sam- 
fund af forhutlede og fattige bønder holdt endnu 
sammen, beliggende som vandpytter i dalene 
og knyttede til hinanden af mudrede veje eller 
fossende floder. 

Vejen til Landsbyen 
Man ved, at en af disse byer er nær, før man har 
set den. Stanken fra møddinger af råddent kød 
og menneskelige efterladenskaber er dens første 
sendebud. Det næste syn der møder en er hyr- 
derne, hver vagtsomt vågende over 2 eller måske 
3 dyr. Grise der søger føde i skovtykningen eller 
får, der græsser på skråningerne. 
Dernæst møder man fattiglemmerne, mennesker 
uden jord. Landsbyboerne spotter og hader disse 
uslinge, der er tvunget til at leve i landsbyens 
skygge for skaffe lidt mad og beskyttelse. Så snart 
min vogn kommer til syne, flokkedes de om den 
med udstrakte hænder i håb om, at jeg skulle 
være enfoldig nok til at smide en skilling eller et 
stykke brød til dem. Hvis det ikke havde været 
for min bevæbnede vagt var de fattige nok for 
længst blevet min død. 
Det næste tegn på den kommende landsby er 

markerne. De er som regel delt i to eller tre store 
marker, hvoraf den ene ligger brak og benyttes til 
græsning for okser og heste. De to andre opdyr- 
kes skiftevis vinter og forår. Hver af disse marker 
er så inddelt i forskellige afgrøder, hvor af de mest 
almindelige synes at være bønner, havre og rug. 
Synet af disse store fællesmarker kunne nemt 

forlede én til at tro, at bønderne dyrker dem i 
samstemmighed og med fælles vilje, men såle- 
des forholder det sig langtfra. Disse mennesker 
synes at være indrettet således, at de i intet stoler 
på deres næste. Som følge heraf har hver sine 
egne tynde jordstriber, som han pløjer og passer 
alene, Hver stribe er tilstræbt i størrelse, så den 
svarer til en dags pløjning og har form som en 
lille bakke, omkring halvanden meter i bredden 
og hundrede meter i længden



Selve Landsbyen 
I midten af markerne ligger selve landsbyen, 
eller den samling huse hvor størstedelen af 
bønderne er samlet. Når jeg viger fra at beskrive 
disse bopladser som landsbyer er det fordi de på 
ingen måde fremtræder som de byer i kender 
nær Milano. | modsætning til vor hjemstavns 
landsbyer har de kun sjældent et centrum 
omkring kirken eller en alplads. Istedet ligger 
husene som oftest tilfældigt spredt, adskilt af 
små jordstykker med grøntsager, hønsehuse og 
møddinger. 
Skønt der i hvert hus skal være plads til en hel 

familie og deres husdyr er de fleste kun lidt stør- 
re end en høkærre. Taget er tækket med siv eller 
tørv, og murene består, udover træskelettet, 
hovedsageligt af mudder, hvorfor disse jordhytter 
er fyldt med huller og ofte styrter sammen. 
Kun hvert femte hus har stenfundament, og kun 
de allerrigeste familiers huse er helt bygget i træ 

eller sten. 

Myndighederne 
Som tilrejsende må man først kontakte herre- 
mandens forvalter, som de kalder Bailiffen. 
Før man har fået hans tilladelse, tør ingen af 

bønderne give dig husly eller handle med dig, 
da de så vil blive straffet med store bøder. 
Bailiffen er som oftest fremmed i landsbyen, 
da han er ansat direkte under herremanden og 
oplært i faget. De fleste af disse forvaltere kan 
desuden læse og skrive, og mange har erfaringer 
som soldater i herremandens sold. 

I nogle landsbyer er størstedelen af bønderne 
livegne, herrens personlige ejendom, som han 
kan købe og sælge. Her har disse bailiffs nær- 
mest en umådelig magt, da de fordeler arbejdet. 
Stedets bailiff er en god mand at stå på ven- 
skabelig fod med for en tilrejsende købmand. 
Jeg har derfor gjort det til en fast procedure først 
at forære landsbyens forvalter lidt klæde, en kniv 

eller hvad han ellers måtte havde brug for af 
mine varer, når jeg ankommer. 

Da disse ofte adeli- 
ge forvaltere sjældent 
selv ønsker at holde 
opsyn med bønderne 
i alle gøremål, har de 
gerne en stærk mand 
til hjælp. Han kaldes 
bedel og har ansvaret 
for ro og orden i 
landsbyen. Han skal 
fremskaffe vidner og 
jury til godsretten, 
sikre at de anklagede 
ikke flygter, samt 
følge de dømte til 

fængslet. 

Bailiffen benytter sig 
gerne af denne 
håndlanger, hvis der 
skulle opstå uover- 
ensstemmelser 
mellem ham og 
bønderne. For den 
tilrejsende handels- 
mand har en bedel 
imidlertid mindre 

betydning, da han 
ingen virkelig magt 
har, udover den 
stedets bailiff giver 
ham. 

11328 var England et bety- 
deligt større land end vi 
kender det i dag. Store dele 
af Frankrig og det meste af 
Irland var underlagt den 
engelske konge. Tilgengæld 
var Skotland endnu en selv- 
stændig nation. Kongen på 
dette tidspunkt var den kun 
16 årige Edward Il, der i alt 
var konge i 50 år (1327-77). 

Det Nord-England, som 
artiklen beskriver, var scene 
stadige grænsekampe mel- 
lem Skotland og England. 
Det var en beskidt krig, hvis 
vigtigste våben var terror og 
hærgen. Kun sjældent blev 
det til egentlige slag mellem 
hære. Englænderne holdt sig 
især tilbage efter at skotterne 
havde tilintetgjort Edward I's 
hær ved Bannockburn den 
24 juni 1314. 

Landsbyens udseende: 
Selvom landsbyerne mang- 
lede centrum var det almin- 
deligt at der i tilknytning til 
landsbyen var en fælles 
plads (en village green) 
hvor man kunne mødes til 

godsreten, høstfest 0.1. 
Det var heller ikke ualmin- 
deligt at husene lå samlet 
langs vejen, 

November/december 
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En anden person, man bør stå på gode fod med i 
landsbyen er bøndernes talsmand. Han kaldes 
provost og vælges ved håndsoprækning mellem 
bønderne. Udover at fungere som bindeled mel- 
lem øvrigheden og landsbyens beboere har han 
også en del praktiske opgaver. Han skal sikre, 
at bønderne er samlet på herrens mark på høst- 
dage, at de står op om morgenen og føre tilsyn 
med, at de ikke stjæler eller hærger herrens 
ejendom. 
Som regel er han en af områdets rigbønder 

og desuden gerne livegen for at tilfredsstille 
herremanden. Du undres måske over, at en 
mand kan være storbonde og slave samtidig, 
men det er langt fra ualmindeligt på disse kanter. 

De rige bønder 
Det forholder sig nemlig således, at herreman- 
den som en del af aflønningen overlader bonden 
et stykke land til egen dyrkning. Når en bonde 
har benyttet sit stykke jord tilstrækkeligt længe, 
begynder han at opfatte det som sin ejendom og 
vil endda kæmpe i retten for denne opfattelse. 
Derfor mener de egennyttige bønder også, at det 
er deres ret at leje jorden ud eller endda sælge 
den til en anden bonde i landsbyen. 
Herved kan de bønder, der er særligt flittige eller 
dygtige til handlen med herremandens jord blive 
ganske rige. 
Hermed mener jeg naturligvis ikke, at de har 

råd til milanesiske klinger, byzantinsk silke eller 
østens krydderier. Statussymbolerne i landsbyen 

er snarere en ekstra gryde af jern, en skotsk 
skindkutte, et bæltespænde af metal eller et par 
alen flamsk uldsstof. Disse, for os hverdags 
genstande, kan for dem repræsentere måneders 
eller endda års opsparing af det lidt de tjener ved 
salg af grønsager, korn og hjemmesnittede træ- 

skeer på det lokale marked. Man må derfor 
væbne sig med tålmod og overbærenhed, når 
en hel familie i timer vurderer ulemper, fordele 
og skavanker ved de forskellige varer man har 
medbragt, for så tilsidst at købe en gryde eller 
et par meter uldstof. De rige bønder kan dog 
imodsætning til resten af landsbyen, betale med 
mønt. Hvis man vil handle med de resterende 
landsbyboere, må man indstille sig på komplice- 
rede byttehandler. 

De fattige 
For de fattige bønder er handlen ikke et spørgs- 
mål om luksus, men om overlevelse. Deres 
markstykker er for små til at de kan forsøge hele 
familien, og de må derfor både arbejde som dag- 
lejere og sælge det lidt de selv kan frembringe. 
Desuden kræver herremanden gerne deres leje 

  

Til disse jordbrugere kan jeg hovedsageligt 
afsætte saltede sild, brændte og glaserede lerkar, 
metal og fiskebensnåle, hvadmelsklæde og 
hampereb. Til gengæld forsøger de at afsætte 
tyndt øl, træhåndværk, huder og gerne lidt uld 
fra familiens får. 

Andre landsby-boere 
Det er klart, at min opdeling af landsbyen i to 
grupper er alt for grov. En købmand bør være 
meget opmærksom på det store mellemlag af 
håndværkere. I næsten enhver udørk vil man 
finde indtil flere tagtækkere, en smed, en tømrer, 
en bager og som nævnt ovenfor en købmand. 
Hertil kommer at bønderne også er hver for sig 
er specialiserede som hyrder, plovmænd, slag- 
tere, udlejere af trækdyr eller ostemagere. Lidt 
mere besynderlige sidebeskæftigelser er fugle- 
fænger, bryder, krybskytte eller landevejsrøver. 

Indimellem finder man også fattig landadel i 
landsbyerne. Deres eneste forskel fra bønderne 
er retten til at bære sværd. Disse eksistenser er 
en ynkelig race, da de af gammel stolthed for- 
søger at holde afstand til bønderne. Minderne 
om fortidig storhed og heltegerninger bliver 
deres følgesvend istedet for landsbyens andre 
beboere. Deres tilstedeværelse er dog på alle 
måder en fordel for herremanden og sheriffen på 
stedet. Som hovedregel er det fra denne lavadel, 
at man udvælger bailiffs og ledere af landsby- 
militsen. Lavadelen fungerer som lejetropper i 
tilfælde af krig, som fangevogtere i landfængs- 
lerne og benyttes som sheriffens håndlangere i 
kampen mod urolige elementer blandt bønderne. 

Her stopper jeg min beretning om de engelske 
landsbyer. Meget mere kunne måske siges om 
deres festspil, godsretter, landsbymilitser eller 
sprog, men jeg tror at det der har størst betyd- 
ning for købmanden er med. Dette besøg i 
udkanten af kristenheden, lærte mig betydnin- 
gen af disse menneskers ufattelige fattigdom og 
naivitet. To omstændigheder, der bestemt kan 
vendes til egen fordel for den tænksomme 

  

handelsmand. Hvis man blot forstår fremskaffe 
de varer de værdsætter og ikke bryder med 
deres sædvaner, er der ingen grund til at forlade 
den umiddelbart golde udørk tomhændet. 

    

   

   

    

  

af jorden betalt med mønt, hvilket gør salg end- gg 
nu mere nødvendigt. Da de sjældent har varer 
nok til selv at rejse til det lokale marked er de 
helt afhængige af landsbyens egen købmand. 
Hvis denne blot har lidt forstand på pengesager 
forstår han også at bruge situationen til at ud-n 
te bønderne, Min ankomst til landsbyen er derfor 
et kærkomment åndehul. 

    

   
   

Danske titler: 
I beretningen er der flere 
engelske titler, som vi har 
beholdt. Bailliffen er som 
sagt herremandens forvalter. 
Bedel: der findes ikke noget 
tilsvarende dansk ord, men 
han svarede vel nærmest til 
den danske ridefoged. 
Det danske ord for provost er 
en oldermand, de havde dog 
langt fra de samme funktio- 
ner. 
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En mønt var ikke 
bare en mønt: 
Det var det engelske konge» 
hus der havde retten til at 
udstede mønter, systemet 
bestod af en guldmønt, 
pundet, for hvilken man 
kunne få 20 shillings af sølv, 
der igen kunne veksles til 
12 sølv pennies. 
1 pund = 20 shillings = 240 
pennies. Man benyttede dog 
også i udstrakt grad mønter 
fra andre lande f.eks. guld 
floriner, franc, livre, écu og 
mark, der teoretisk set skulle 
være lige meget værd, Men 
da indholdet af ædelmetaller 
svinger stærkt, bliver man 
nemt snydt. 

Lidt om "de andre” 
i landsbyen: 
Købmand: Med købmand 
menes der blot den bonde 
der havde købt sig ret til at 
handle på herremandens 
jord, det skal ikke forstås 
som et forsynings sted hvor 
man kunne gå på indkøb, 
Bager: Bageriet blev ofte 
benyttet som en mulighed 
for ekstra indtægter for herre» 
manden, således at han for- 
bød alle andre ovne end sin 
egen, og opkrævede gebyr 
hvis bønderne ønskede at 
benytte denne. 
Lavadel: Selvom lavadlen i 
langt de fleste sager var en 

støtte til herremanden, var 
det også i denne gruppe 
bønderne fandt deres mili- 
tære ledere i forbindelse 
med oprør. 

Næste gang: 
en beretning om 
ridder-turneringer. 

November/december
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FØNIX   

SPILTRÆF ER 
EN LIVSFORM 
SPILTRÆF ER EN LIVSFORM 

Forestil dig en masse unge mænd, der i flere 
dage lever som sild i en tønde. De er alle om- 
kring 20 år. De har allesammen t-shirten uden på 
bukserne eller en ternet skjorte på. De har alle- 
sammen bedstemødre, der siger til dem, at de 
trænger til at blive klippet. De har rande under 
øjnene, og et vildt udtryk i ansigtet. Et eller andet 
vigtigt sker i deres liv netop nu; et eller andet de 
ikke vil sove fra. De er på spiltræf! 

HVAD ER ET SPILTRÆF? 

For de, der ikke ved det, er et spiltræf (eller en 

”con” , som er et udenlandsk ord for det samme) 
en begivenhed, hvor folk fra forskellige egne af 
landet mødes og spiller rolle- og brætspil dagen 
og natten lang. Alle har i førvejen tilmeldt sig de 
scenarier, de syntes lød mest spændende. 
Mange nye venskaber fødes, for man møder og 

spiller med mange mennesker, som man ellers 
aldrig ville have mødt, men som har samme 
interesser som én selv. Mange af dem render 
man ind i igen og igen rundt om i landet, for 
spiltræf f er som musikfestivaller: Har du først 
haft én virkelig god tur, er du afhængig og gør 
det igen og igen - selvom du hver gang bruger alt 
for mange penge og smadrer din døgnrytme 
totalt. 
Spiltræf afholdes oftest af lokale foreninger, 

der har stablet dem på benene ved hjælp af en 
enorm indsats fra medlemmerne. De står for alt, 
lige fra at skrive scenarierne til at rydde op efter 
de mange mennesker. 

DER ER SMÅ SPILTRÆF OG STORE 
SPILTRÆF OG… 

Der er efterhånden så mange spiltræf, at det kan 
synes som en skattelovgivnings-jungle at finde 

rundt i dem og vælge hvilke af dem, man har 

lyst til at besøge. De er meget forskellige, både 
når det handler om størrelse og kvalitet. 
Den eneste fællesnævner synes at være ønsket 

om tilfredse kunder. Hvad de forskellige arran- 
gører gør for at opnå dette mål, synes imidlertid 
meget forskelligt! Lad os en smule firkantet se 
lidt groft og meget generaliserende på de forskel- 
lige måder at lave spiltræf på: 

Tema-spiltræf 
Arrangørerne er selv enormt vilde med horror 
(til en afveksling). Så de laver et spiltræf, der kun 
har horror-scenarier. Scenarierne bliver meget 
ens, og sidst på søndagen er man ikke længere 
det mindste bange, når man hører om luvslidte 
spøgelser og jordslåede zombier. 
Blandt andre UnCONventional i Viborg har 

prøvet denne form (se anmeldelsen senere). 

   

Sådan-gjorde-min-bedstefar-også-spiltræf 
”Vi laver ikke noget nyt. Vi ønsker, at folk skal 

have trygge rammer. De ved præcis, hvad de får, 
når de melder sig til hos os. Og sådan skal det 
blive ved med at være… Nej, vi er ikke konserva- 
tive. Hvis folk har nøgle gode ideer, er vi da villi- 

ge til at høre på dem. mens vi hygger os…” 
Det er meget nemt at gentage sig selv, når de 

samme folk sidder på magten af et spiltræf år 
efter år. Lige nu ser det blandt andet ud til at 
være sket for ARL i Aalborg. 

Eksperimental-spiltræf 
Spiltræf, der vil have noget nyt på tapetet hver 
gang. Skidt med om det nye er, at man kun kan 
købe blåt slik i kiosken, bare arrangørerne føler, 

de har udviklet sig. Spørger du efter D&D, 
ser bagmændene undrende på dig og siger 
”Hvarfornåed???”. 
Fastaval i Århus (som undertegnede i al beske- 

denhed selv er ansvarlig for) er sådan et spiltræf. 

Konkurrence-spiltræf 
Lad os tage rollespil - der er kendetegnet ved at 
være en af de eneste spil-former, hvor der ikke er 
nogen vindere eller tabere - og så lave konkur- 
rencer i alt. 

Især udenlandske spiltræf ynder dette princip, 
men også vore egne Aalborgensiske klubber har 
gjort en del i det. 

Profit-spiltræf 
I første omgang gør arrangørerne det ret dyrt at 

komme ind og deltage. Det giver den enkelte 
spiller en fornemmelse af, at han er med i en 
lille indspist kreds - og for øvrigt ved vi jo alle, 
at jo mere ting koster, jo højere kvalitet må de 
have. Derudover er der kun cirka en rollespils- 
plads pr. deltager, hvilket bare gør det hele end- 
nu mere eksklusivt, 
Danmarks største spiltræf, Vil 

køre meget efter dette princip. 

  

  

ing Con, synes at



  
Mig-og-vennerne-og-dem-fra-den-anden-vej- 
spiltræf. 
Det er sikkert første gang, arrangørerne laver 
spilkongres. De gør det på en lille skole, hvor de 
allesammen går til dagligt. Deres forældre er 
enormt stolte af dem og har hjulpet med at bage 
kager og køre sodavand fra Brugsen. Der kom- 
mer en hel masse små søskende og kigger i løbet 
af weekenden. 
Jeg kan ikke lige komme på sådan et spiltræf, 
men det er dér, vi allesammen er startet. 

<a ASTA 

i 

Når alt kommer til alt, er de fleste spiltræf 
naturligvis en blanding af disse ondsindede 
kategorier. 

FLERE ANMELDELSER I FØNIX 

Spiltræf er en vigtig del af spilmiljøet og dets 
udvikling. Det er på spilkongresserne, man for- 
nemmer, hvilke spil der virkelig har tag i folk, og 
det er her man præsenteres for nye strømninger 

i spilverdenen. 

November/december 
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Fønix vil gerne give informationer om de for- 
skellige spiltræf videre til et bredere publikum, 
så fremover anmelder vi en bred vifte af de træf, 
vores "udsendte medarbejdere” besøger. 

Vi kan ikke love, at alle anmeldelserne bliver 
lige rare, men vi vil forsøge at være fair overfor 
de enkelte spiltræf. Vi forventer ikke det perfekte 
produkt på en lillebitte con med 30 mennesker, 
der for første gang ser dagens lys i Vester Bort- 
gemtvæk. Et stort spiltræf med flere hundrede 
deltagere, der kører for tiende gang, bør på den 
anden side have lært så meget, at man undgår de 
værste begynderfejl. 
Sådanne forskellige levevilkår vil vi forsøge 

at tage hensyn til. Det vigtige er, hvilke ønsker 
og planer arrangørerne havde med spiltræffet, 
og i hvor høj grad disse mål blev indfriet hos 
gæsterne. 

FØNIX TAGER OGSÅ DIN SUPER- 
CON ALVORLIGT 

Hvis du er med til at lave et spiltræf, kan du 
skrive til Fønix og fortælle lidt om, hvor og hvor- 
når I afholder det. Vi kan ikke love, at vi kan 
sende folk ud til alle afkroge af landet, men vi 
kan i hvert fald omtale arrangementet i Centralen. 

CALLING ALL HEROES 

Aalborg, d. 5, - 7. august 1994. 
Af Søs Uth - baseret på interviews med udvalgte 
spiltræf-gængere. 

Kvadratisk. Praktisk. God. 
225 deltagere, den yngste 10 år, den ældste 33, 

mødte endnu en gang op på den kære gamle 
Mellervangskole til ARLs andet spiltræf. 
De fik et gennemprøvet, hyggeligt og afslappet 

koncept. Et bredt udvalg af scenarier - af svin- 
gende kvalitet, men generelt gode. Video i 
kantinen for ledige hjerner, og Magic overalt til 
spilhungrende sjæle - i skarp konkurrence med 
Risk-turneringen. Et vellykket og stemningsfyldt 
Live Vampire-scenarie i kælderen med 30 delta- 
gere. Og selvfølgelig præmier til bedste spillere 
og spilledere i hver spil-blok, samt en stadigt 
ventende kåring af bedste scenarie. Alt sammen 
kørt af stablen med vanlig rutine og mangel på 
kaos - endda uden walkie-talkies - af brødrene 

Madsen og stab. 
Og så blev der, guderne vide hvordan, stegt in- 

tet mindre end 135 skinkeschnitzler på ét eneste 

komfur! 

  

UNCONVENTIONAL 

Viborg, d. 4. - 6. august 1994. 
Anmeldt af Paul Hartvigson. 

De fleste kongresser indeholder et bredt udvalg 
af scenarier - drama, vold, action og morskab. 
Lov & Kaos i Viborg prøvede det modsatte - en 
kongres bygget op omkring horror-eventyr. Det 
er prøvet før - blandt andet med stor succes på 
Necronomicon i Bjerringbro. 
På et punkt kunne ønsket om at lave en 

kongres i rædselens tegn ikke holde: UnCON- 
ventional var skrækkeligt hyggelig. 

Viborg Ungdomsskole havde de rigtige facilite- 
ter: Behagelige lokaler, ingen lange triste gange; 
have-områder der blev brugt i det gode vejr; 
fremragende fælles-arealer indendørs - og en 
kiosk med fremragende varme vafler. Det bidrog 
alt sammen til en behagelig og afslappet 
stemning, hvor det var nemt at lære de andre 
deltagere at kende. 
Med 40 deltagere var UnNCONventional heller 

ikke en stor kongres. Trods et stort forabejde og 
en udmærket folder blev kongressen svigtet af 
publikum. Den lå også for tæt på de to kongres- 
ser i Aalborg. 
Arrangørerne havde bedt lokale og udenbys 

forfattere om at belyse skræk fra forskellige 
vinkler. Alle forfatterne havde prøvet at lave 
nyskabende eventyr. I hver spil-periode var der 
3-4 spændende tilbud, som det var svært at 
vælge imellem. Og det var især svært at forudse 
om de horror-eventyr man meldte sig på var 
action-prægede eller psykologiske. Det lille 
deltager-anta| medførte også aflysninger. Derfor 
endte nogle spillere på den forkerte slags even- 
tyr, hvor de ikke kunne finde ud af at ramme 
stemningen. 
UnCONventional var anderledes - fra starten, 

hvor udenbys deltagere blev hentet ved 
stationen af glade forældre, til det afsluttende 
grill-party. Med en større variation indenfor 
horrør-temaet kan Viborg næste gang byde på 
en meget spændende kongres-oplevelse. 

TROA IX 

Aalborg, d. 12. - 14. august 1994. 
Anmeldt af Nicholas Demidoff. 

"Der er tre vigtige ting her i livet: Spise, sove og 
tilmelde sig flere live-scenarier.” 
Sådan sagde en af deltagerne efter livescenariet 

”The Imitators” på TROA IX. Og det må jø siges 
at være en ros. 
Ros var der også til Mafia, det traditionsrige 

live- og klistermærke-rollespil, der fik en flot 
renaissance efter lang tids tomgang. 

I den officielle konkurrence blev det flyvske 
”Vinger over Vammelberg” (Warhammer Fantasy 
Roleplay) kåret som bedste scenarie på en delt 
førsteplads med det snærende ”Illusionernes 
Bånd” (Kult). 
Der var andre scenarier, både gode og dårlige. 

Der var for eksempel Vampire-scenariet "Aalborg 
by Night”, der først blev (halv-)færdigt en time 
efter, at spillet skulle være gået i gang. Mange 
gik før det var slut. 
Selvfølgelig skete der også andet på TROA IX. 

Sleipner, landsforeningen for rolle- og brætspil, 
holdt møde. Der blev spillet Magic - The Gather- 
ing alle vegne. Og Fønix solgte burgere, fritter og 
milkshakes i ”Ronni the Rat's Rockabilly Café”. 
Den officielle mad på TROA IX var dyr og 

dårlig. "Det Store Kolde Bord” om søndagen lød 
dog som en god idé - det virkede bare ikke. 
Efter ni forsøg er der stadig meget, der halter 

ved afholdelsen af TROA-con. Men man bør 
huske på at klubben stadig er i gang med at lære 
nye folk op, da mange af de gamle con-arran- 
gører er gået over i den anden Aalborg-klub, 
ARL. De gjorde deres bedste på TROA IX, og alti 
alt var det da meget hyggeligt.



   
  

     Dette felttog havde været det hårdeste 
general Ramhead havde udsat sine tropper for 
nogensinde, men det havde ikke været forgæves: 

Legiones Cranium Daemøonis havde sikret sig en plads 

i historien som den vildeste skare fra Chaos- 
ødemarken! 

uddrag af Historia Legiones Cranium Daemonis 
af Igor Mortis, Tzeentch Archimagus 

ADEPTUS ASTRA KAZOOMICUS!!"! 

I November vil der blive afholdt opvisningsspil i Titan Legions. Desuden vil der være præmier 
til bedst malede Imperator Titan og Mega Gargant, så kom forbi med din Titan og få den bedømt af eks- 

pertpanelet. Dette arrangement er en forløber for en stor Epic Space Marine-turnering, der løber af stab-elen 
i Januar/Februar 795. Forøvrigt er det også i November, at Fallen Empires-udvidelsen til Magic: The 
Gathering udkommer, Dan kø nu!!! 

Check også vores kæmpeudvalg af spil og figurer ud. Har du ikke mulighed for at komme forbi, 
kan du altid ringe en bestilling ind, og få varerne sendt indenfor en uge! 

FREDERIKSBORGGADE 37 + 1360 KBH K ? TLF: 33140073 + FAX: 33127085 
MA-TO: 11-1779 e& FR: 11-19 + LØ: 10-15
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28 Er der noget bedre end LORTEVEJR? 

DEBATINDLÆG 

FØNIX 

Efter en modbydelig sommer med masser af sol kan alle sande rolle- 
rotter endelig få lov til at sidde indenfor og lumre uden at skulle høre 

på forældre eller kærester, der bebrejdende kæfter op: "Du kan da ikke sidde inde i det gode vejr! 
Kan du så se at komme ud og dyrke noget motion!”. Efteråret er den eneste sande årstid for rollespillere 
(desuden gør nørder sig bedre i sweater og gummistøvler end solbriller og G-streng) 

Desværre har sommeren ikke efterladt os uden dybe ar. Tilsyneladende har udendørsliv og friske strand 
ture i den grad bortristet hjerne, mandsmod og initiativ hos vores ellers trofaste læserskare - hvor er alle 
brevene blevet af?! Hvad gik der galt? Har vores kloak-rotter været for hårde ved jer? Frygter I 
at jeres indlæg er for uværdige til Rottens kræsne mave? Er rollespillere i virkeligheden en stor flok 
umælende får? Nej, vel!?! Så fat mod, gæve riddere, Dette er trods alt et kloak-rør, så der er ingen 
grænser for hvad I kan sende ind til os: meninger, krav, brok, kontaktannoncer. Lad juleånden rive jer 
med, få indflydelse på jeres yndlingsblad - SKRIV TIL FØNIX! 

… OM HVORFOR ROLLESPIL BØR 
VÆRE SOCIALREALISTISK 

Næsten alle rollespil er simpelthen proppet med 
magiske kæmpesværd, ildsprudlende drager, 
slimede tentakelmonstre , 
transdimensionale skabninger, 
vise troldmænd, dæmoner, 
kaos, ondskab, Himmel og 
Helvede. Det undrer mig sær- 
deles meget, for jeg synes ofte 
at man oplever spændingen 
falde fuldstændig til jorden, 
hvis historien får lov tl at druk- 
ne i ildkugler, grønne stråler og 
store monstre. Face it - tentakler har aldrig været 
særlig sublime ej heller specielt troværdige. 
Filmfolkene ved det, forfatterne ved det (mange 
af dem i hvert fald) - Så HVORFOR FANDEN 

HAR VI ROLLESPILLERE IKKE FUNDET UD 

AF DET ENDNU! 

åbenbart er alle disse billige effekter nødvendige, 
for at dække over, at alt for mange scenarier er 
for tynde. Det virker som om, magien er et strå 
vi klynger os til i troen på, at hvis vi fylder scen- 
arierne med så meget af det som muligt - 
så skal det nok blive FEDT! Nuvel, nok har B- 
film, special effects og blod i stride strømme 
absolut en eksistensberettigelse; men efter min 

  

mening er rollespil så bred en fortællerform, at vi 

gør os selv en stor bjørnetjeneste ved at insistere 
på at begrænse os udelukkende til een og sam- 
me genre. Jeg vil have socialrealisme ind i 
rollespillet, Nu skal det være slut med at frelse 

prinsesser og bekæmpe de 
navnløse guder. Jeg vil se spil- 
lere, der ryster af fryd for at 
komme i gang med at spille min 
nye kampagne om albanske 
kloakarbejderes eksistentielle 
kriser! 

Mere alvorligt talt, så synes jeg, 
at det tjener den gode historie 

bedre, hvis man renser den for det regulært over- 

naturlige. Naturligvis kan man bibeholde det 
uvisse og mystiske; men det skal være slut med 
tentakler og hugtænder. Jeg vil se scenarier om 
nedrigheder, svig, mord, menneskelig ondskab 
(som i virkeligheden er den værste af slagsen), 

kærlighed, sammensværgelse, parancia, forføl- 
gelser, indskrænkethed, lidenskab, krig, død 
og ulykke. Jeg efterlyser det moderne drama, jeg 
vil have lidt sjæl tbage i rollespillet og orker 
bandlyst for altid (at det så muligvis betyder 
dødsstødet for spil som AD&D er jø bare trist 
- jeg kan alligevel ikke fordrage det spil!). 

  

Al magt til socialrådgiverne - Peter C. G. Jensen 

Hvad er meningen? Skal det nu være forbudt at bruge overnaturlige elementer i rollespil? Kan folk der 
spiller AD&D, Call eller andre spil med monstre i, ikke skrive gode scenarier? Hvad mener Peter 
egentlig, når han efterlyser sjælen i rollespillet? Er det rigtigt, at tentakler og magiske ritualer kun kan 
bruges til at redde et ellers tyndt plot? Måske er det bare os, der mener at man godt kan bruge det 
direkte overnaturlige til at understrege andre elementer i historien, der ellers ville gøre scenariet for 
hverdagsagtigt.Ellers kunne man anbefale Peter at investere i GURPS Retards. 

Hvad mener du? Er Peter frelst, eller har han fat i noget af det rigtige. Hvorfor skrev han ikke en 
artikel eller et scenarie om det i stedet, og kunne du tænke dig at spille et sådant scenarie? 
Er rollespilsgenrer ikke blot smag og behag, på linie med film og litteratur? Hvilken slags mennesker 
ønsker al magt til socialrådgiverne, uden selv at ville være een? Skriv ikke snart. Skriv nul 

Rasmus ”Råvold” Rasmussen. 

 



  

Ømt Halløj...?) 
Fønix er betegnelsen for et ægyptisk fabelvæsen 
i form af en fugl, der efter 500 års levetid 
brænder sig op, for derefter at opstå af asken. 
Umiddelbart ville jeg nok ikke estimere Fønix! 
levetid til 500 år, men uden tøven kan det kon- 
kluderes, at I ikke udånder i en nær fremtid. 
Det er nemlig i bund og grund et solidt stykke 
arbejde I leverer. 

Selvfølgelig er der elementer, der irriterer mig på 
det groveste. F.eks. jeres lille ”stil”-problem: 
Tilsyneladende kan I ikke rigtigt finde ud af, om 
bladet skal bære præg af veldrejede, dybsindige 
tema-anmeldelser som KULT og WRAITH, eller 
om hver side skal spray-paintes med fjogede, 
ubelejlige små-perversiteter. Desuden kan Ask 
og Gimles stigende popularitet blandt præmen- 
struelle småbørn rende mig noget så grusomt 
(nej - jeg er ikke jaloux), og ”Mudderkastning 
over Limfjorden” ligeså. Og når ”den berømte” 
Palle Schmidt farer op over drengenes opførsel 
på cor'er, og plæderer kvindernes privatliv og 
velvære som en anden Don Juan, så står jeg 

fandme af! Desuden er du i besiddelse af en 
meget uheldig omgangskreds, hvis det er din 
almene opfattelse af mandlige rollespillere. 
Kort sagt: Hvis jeg vil læse sladder og sæbeopera 
til jeg brækker mig, så kan jeg sgu' erhverve mig 
EB, the Sun eller Søndags BT. 

Som sagt er jeres udgivelser, til trods for oven- 
stående, generelt af rimelig høj kvalitet. Artikler 

som KULT, WRAITH, En Flues Bekendelser, 
Gehennas Genkomst og Illusionernes Galleri er 
alle medvirkende til, at jeg fremover vil ofre tid 

og økonomi på Fønix. Den imponerende beskri- 
velse af pedanternes hjemsted Krangor kunne 
også høre under denne liste, hvis det ikke var 
fordi, den var så helvedes 1%”t på en fuldkommen 
autentisk middelalderby. Hvor bliver magien, det 
gotiske og de lurende melankolske kræfter af. 
Mest af alt minder Krangor mig om en miniature- 
udgave af det gamle Rom 

1000 knus og Pøj Pøj fra Jakob Friis Andersen 

Smertefuldt Goddag.…..(!) 
Tak for et kontant brev. Du sætter fingeren på et 
stil-problem i Fønix og efterlyser, så vidt jeg kan 
se, den redaktionelle linie. Derfor har jeg snak- 
ket med et par af de fremstående medlemmer af 
redaktionen, for at høre deres svar på dine 
holdninger. 

Først talte jeg med vores chef-redaktør, Mikkel. 
Han sagde: ”Hvis vi kun havde tunge artikler og 
scenarier med, ville vi skræmme en stor del af 
vores potentielle læsere væk. Man skal kunne 
ånde lettet op ind imellem det tunge. Jeg mener 
at et blad skal være en ligelig blanding af infor- 
mation og underholdning.” 

Paul, som er bidragsredaktør, var til dels enig 
med dig i din kritik af bladet. ” Vi har et stil- 
problem, men det tager noget tid at lægge en fast 
linie, og det arbejder vi stærkt på nu. 

Vi har mange forskellige læsere, og læserne kan 
være i forskelligt humør, så vi er nødt til at dæk- 
ke bredt.” Jeg spurgte, om vi ikke fokuserede for 
meget på spilmiljøet, istedet for de spil det hele 
vel drejer sig om. "Der er meget liv omkring 
klubber og kongresser. Der er i hvert fald et par 
tusinde involveret i klubber og dobbelt så mange 
er med til kongresser rundt om. De er nemme 
læsere, fordi de er udadvendte og elsker at læse 
om sig selv. Men det er rigtigt at alt for mange 
bruger alt for meget tid på at skabe rammerne 
for spillet og så alt for lidt tid på at spille det 
- det gælder f.eks. Fønix-redaktionen! Vi savner 
en bedre kontakt med de mange, der spiller pri- 
vat og for spillets skyld.” 

29 
”Jeg elsker 

Ekstra Bladet 
LS STS TS: 
end en avis! 
ut 

Redaktionens selvbestaltede teenageidol, Palle, 
havde også kommentarer til dit brev: ”Det er 
ham, der har et stilproblem, hvis han kun kan 
finde ud af at læse een slags artikler. Vi har vores 
egen stil, men det er en blad-stil, ikke en rolle- 
spils-stil. Vi har brug for de lette indslag til at 
lyse op. Der skal være noget blikfang, når man 
åbner bladet - noget der glider nemt ned, og 
giver apettit til at læse de tungere artikler.” Jeg 
spurgte om vi havde en redaktionel linie. ”Vi har 
en meget klar linie - vores blad skal vægtes.” 

  

Jeg håber disse tre mini-interviews har givet dig 
en idé om, hvor redaktionen vil hen. Jeg vil ikke 
selv tilføje noget, blot må jeg bemærke at din 
harme over at vi har skrevet om Ask og Gimles 
popularitet er noget uberettiget. Vi modtog og 
besvarede blot et læserbrev (endda et glimrende 
læserbrev, MM) fra et par fynske piger (endda et 
glimrende par fynske piger, Rotten) - det gør vi 
med alle læserbreve, også dine… 

1000 beherskede håndtryk og tuttelut, Merlin 

Hej! 
Jeg har et par spørgsmål, som jeg gerne vil have 
besvaret til Warhammer 40K. 
1) Hvad kan en personlighed højst få i Advance 
Point? 
2) Hvad præcis er Warp Space? 
3) Kunne I ikke lave en rubrik med køb og salg af 
brugte spil? 
Hvis I kan svare på det er det bare ultrafedt. 

Tak, Baby-Dog 

Hej Spædbarnshund, 
1) Det er helt op til GM. Se på side 47 i den 
gamle udgave af reglerne. 
2) Det er intet mindre end en anden dimension, 
hvor de væmmeligt farlige Kaos-guder holder til. 
Groft sagt er det Warhammers svar på ”hyper- 
space”, som man benytter til at komme hurtigt 
gennem universet på. Desværre støder man ofte 
på kaos-monstre, når man rejser gennem Warp 
Space. Dimensionen består af psykisk energi, 
og det er herfra "Psykere” trækker deres kraft. 
3) Fabelagtig idé! Lad dette være en opfordring 
til alle læsere, der enten vil købe eller sælge spil- 

materialer. 
Indsend et par linier samt jeres adresse og tele- 

fonnummer - så trykker vi det her i Brevkassen. 
Selv tak, Christian P.K. Sørensen 

November/december
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Landsforeninger 
Sverige: SVEROK 
Sveriges Rolle- og 
Konflikspels-fårbund 

Box 300, 
751 05 Uppsala. 
Tlf. (0046) 13 21 29 00 
Norge: NSSF + Norsk 
Simulations-Spils-For- 
bund: v. Geir Aalberg 
Friisgade 3 
0187 Oslo. 

Tlf (0047) 22 67 99 51 
Danmark: Sleipner 
Landsforeningen af 
Rolle- og Konfliktspil- 
lere i Danmark 
v. Susanne Rasmussen 
Ådalen 17 
5620 Glamsbjerg. 
Tlf: 64 72 38 16. 

1 Finland kalder de 

rollespil for ”rooli- 
peli”. Jeg ved ikke 
hvad det hedder på 
Island. Men det er 
planen at begge lande 
skal med i samarbej- 
det - på trods af sprog- 
barrierne. 

Danmark har også 
noget at byde på for 
andre nordboer. Vi har 
rygte for at have de 

bedste kongres-even- 
tyr - bl.a. på grund af 
de kurser der bliver 
holdt for forfattere. 
Og så har vi selvfølge- 
lig Fønix. 

FØNIX   

BJERGE OG ENDELØSE SNEVIDDER 

- STORE SKOVE BEBOET AF ELSDYR. 

Sverige: En nation af socialdemokrater og skabs- 
drankere. 
Norge: En nation af sportsidioter og lokalpatrioter. 

Hvad kan der være dér af interesse for danske 
rollespillere? 
I Sverige er der et Landsforbund for rollespillere 
og bræt-, figur-, live, paintball- og dataspillere. 
Det samler ca. 15.000 medlemmer i 650 fore- 

ninger. 

Arcon, der afholdes i Oslo ved midsommer, 

er Nordens største spille-kongres med 1.200 
deltagere. 

NYT NORDISK SAMARBEJDE 

For danske rollespillere betyder ”udlandet” USA 
og England som spillene kommer fra. Svenske 
spil som Drager og Dæmoner og Kult kom først 
til Danmark i dansk og engelsk oversættelse. 

Men nu skal der åbnes mellem spilleriet i 
Sverige, Norge og Danmark. Det er de tre lands- 
foreninger blevet enige om på et møde på 
Uppcon i Uppsala 23-25/9 i år, som det svenske 
forbund SVEROK havde inviteret til. 

KALDET FRA DET 

HØJE NORD. 
Samarbejde om spil i Skandinavien 

Vore værter var Wiktor Sådersten, der også 
udgiver bladet Gryning, og kasseren Per Lind- 
stråm. Norges NSSF havde sendt Geir Aalberg 
- redaktør for bladet Åsgard. Danmark var 
repræsenteret ved Susanne Pedersen og 
Per Fischer fra Landsforeningen Sleipner, og 
undertegnede var inviteret fra Fønix. 
Der sad vi så - tre danskere, to svenskere og en 

nordmand, og skulle fremme det fælles-nordiske 
spille-miljø. Der er brug for at mange flere 
blander sig med deres holdninger og ønsker til 
samarbejdet. Indtil videre foregår det i et 
Nordisk Rolle- og Konfliktspils-Forum (NRKF). 
Det blev oprettet i Maj 1994 på et møde ved 
Syd-con i Lund. 

OPGAVER FOR ET 
NORDISK FORUM 

Forummet arbejder med 
af formidle viden og 
kontakt, og det er ikke 
et styrende organ. 
Vi udveksler rapporter 
med oplysninger om 
landene - om hvad 
folk spiller, om É 
klubber og kongres- 
ser, om live role- 
playing, om 
spil-firmaer og 
spiludgivelser. 
Vi vil også 

oprette presse- 
arkiver i alle 
landene. Så har 
vi fx. svar på 
rede hånd når 
rolle- og 
live-spil 
bliver angre- 
bet af psyko- 
loger og 

missionærer. s se 
Det har vi ikke mærket til i 
Danmark i de sidste år. Men kristne fundamenta- 
lister har været på krigsstien særligt i Norge. Og i 
Sverige er der en pædagog, som har solgt sig til 
medierne som ”Rollespilsforsker”. Hun udtaler 
sig om farerne ved rollespil, når hun kan komme 

afsted med det. 

    

   

  

   
   

   

Nordiske Spillekongresser 
Fra 1995 afholdes en årlig ”Nordisk Spilkon- 
gres”. Den vil gå på tur mellem landene, og en 
eksisterende kongres i værtslandet bliver sam-



  

t falls 

  

tidig Nordisk Spilkongres. Her skal så afholdes 
nordiske mesterskaber, og præsenteres rollespils- 
eventyr fra de tre lande. Mesterskaberne bliver i 
bræt- og figurspil som Diplomacy, Blood Bowl, 
Warhammer osv. Rollespilseventyrene skal være 
blandt de bedste landene kan byde på. Og så 
skal vi vel til at slås om, hvad det er for nogle! 
Første Nordiske Kongres bliver nok afholdt ved 

Borås Spelkønvent i Sverige i sidst i Oktober 
1995. Der kommer også en stor dansk delega- 
tion til mega-kongressen Arcon i Oslo omkring 
Sct. Hans 1995. 
Der er nordisk møde igen ved Fastaval i Århus 

i påsken 1995. Her er I velkommen til at give 
jeres besyv med! 

SVENSKE TILSTANDE - PÅ KONGRES 
HINSIDAN. 

På Upp-con i Uppsala kunne vi opleve den 
svenske kongres-kultur. Her kom ca. 500 del- 
tagere, Der er 7-8 svenske kongresser af den 
kaliber eller større. Indgangen var på 250 Skr 
- og dobbelt for den der ikke havde tilmeldt sig. 
Det er dyrt, og der var da heller ikke mange helt 
unge spillere. Nu havde Uppcon så lejet sig ind 
på et gymnasium med plads til ca. 1000 elever. 
De kan lide det stort i Sverige! 
De kan også lide det organiseret. På nogle 

svenske kongresser har arrangørene deciderede 
uniformer. På Borås Spelkonvent i 

Oktober kan man 
således 

1115 tyd 

[ pel i ro $ i 

bull fa 
se 

se folk i 
sørte keddeldragter 
med distinktioner på ærmerne. 
Upp con var mere uformel. 
Rundt omkring blev der spillet Tabletop-spil og 

Magic, der også hærger Sverige. Derudover var 
der fire spille-forretninger tilstede og en biograf- 
sal, der kørte nye film. Lørdag nat afholdtes en 
stor spil-auktion. Der gik rygter om at priserne 
på sjældne Magic-kort var ved at falde. 

Måske er det svenske Magic-marked ved at 
bryde sammen. 

Anderledes eventyr 
Selv en stor kongres som Upp-con har få 
eventyr: 5-6 støre scenarier - og måske en 8-10 
mindre. Spillerne melder sig på i hold. Jeg 
spurgte om det ikke var bedre at spille med nye 
mennesker, som det er almindeligt i Danmark. 
Nogen sagde ja, men andre ville hellere spille 
med deres kompisser. 

  

Scenarier er også programsat anderledes. 
Hvert scenarie kører de fleste af spilperioderne. 
Eventyrene til fx. Kult, Call of Cthulhu, Drager og 
Dåmoner blev spillet hele kongressen 
igennem. På den måde kan 10 spilleledere 
ekspedere ca. 300 spillere i løbet af en hel kon- 
gres. Det ville kræve at de var spilleledere i alle 
perioder. Og nogle svenskere kommer på 
kongres bare før at styre samme eventyr 4-5 
gange og måske spille en enkelt gang i et andet 
eventyr. 
Det er almindeligt, at eventyr skrives af en 

gruppe, der selv skaffer spilleledere. Arrangører- 
ne kan også stille med en vandre-præmie, som 
vinderholdet kan have stående indtil kongressen 
året efter. Spilleriet på de svenske kongresser er 
altså bygget op om små sammentømrede grup- 
per af spillere og eventyrforfattere. 

Som er almindeligt i Sverige var der alkohoi- og 
rygeforbud på kongressen, 

Kan man så få noget ud af at tage hinsidan? 
Hvis man er på markedet efter f.x. Kult, Drager 
og Dæmoner eller klassisk Call of Cthulhu er 
Svenske kongresser et godt bud. Og kommer 
der et helt hold danskere, får man også en spille 
leder, der kan gøre sig forståelig. 
På Syd-con i Lund i Maj fik et dansk hold i 

Kult-turneringen et af deres livs spil-oplevelser. 
Sanne Pedersen fra Sleipner fik ideen til midsom- 
mertræffet om Kult (se omtale i Centralen i Fønix 
4 og interviewet samme nummer). Fønix" egen 
Michael Schmidt blev inspireret til at skrive ”Illu- 
sionernes Bånd”, som var et af de mest popu- 
lære scenarier på TROA-con, og som vi bringer i 
dette nummer. 

Ja - der er noget at hente for dem der ikke er 
bange for at krydse saltvand og sproggrænser! 

En meddelelse til 31 
Danmarks spillere! 

Fønix er også et 
nyheds-organ. 
Hvis der ikke bliver 
informeret, så løber 
rygterne. Sådan 
fun-gerer Danmarks 
rollespils-miljø. Så her 
kan I læse om det nye 
nordiske samarbejde 
på spille-fronten. 

Der er meget, jeg ikke 
kan nå at beskrive her. 
Men her er nogle af 
de beretninger I kan 
forvente i fremtidige 
numre: 

Vågen - 
et kristent rollespil. 
Nogle kristne hævder 
at rollespil er djæve- 
lens værk. Men andre 
bruger det til at sprede 

det glade budskab. 
I næste nummer er 

der en omtale af et 
svensk spil - Vågen - 
fremstillet specielt til 
konfirmationsforbere- 
delse. 

Live i Sverige. | Fønix 
3 fortalte jeg om den 
livlige live-rollespil- 
sektor i Sverige. 
Vi bringer en Insider f 
rapport om dette, bl.a. 

mega-arrangementet 
Trende Byer i August i 
år, der tiltrak 1000 

deltagere og oparbej- 
dede et underskud 
på 135.000 svenske 
kroner 

Omtaler af de nordi- 
ske rollespils-blade. 

Nyt om de vigtigste 
kongresser i Centra- 
len. 

November/december



  

FREE PETE SER FE ag - måtte Jeres ophold 
jså fungere som opsomlingsste fer ferske å 
scenarierelevante oplysninger … ØE 

Lad borderen inspirere dig, og brug det of 

ANDET 
Har et tæt ÅØfghold til sin bror Wesley. D 

deler en lejliged i 

KELD" 
Hvid, ung skud; 
LES 

SS EEN 
LUSTER SSR 
BST RAE ETSS 

ve Skabelsen. En af 
var Demiurge 

Han uren omkring vores Paradis, og 
CERES TEN RESTER OS 
ALSO ENESTE DS SESRUSET 

kunne (USE DESUDEN TØNDE s 

KERES 
Ved hjælp af sine tjenere Arkønterne, holdte” 
jemiurgen os i skak bag den støre mur - den 
ESTERE SES UESENETES 
USS ETS ONES 

NESS 
skonterne er mere optaget af at kæn 
UENS SNER RESET DES 
KSSENS ESTERE RDS 
verden med den. 

LOE SUEED FESD 
USSR TEE STS 
krav om pir SENDES SERGE 
i 'staroth. 

ERE SNE STRESS 
ESS UDEESSA EEN SEE NENEDE NES SER     

være behageligt, 

Hvad er KULT? Måske skulle man hellere vende spørgsmålet om — hvad er 
KULT ikke? KULT er ikke episk fantasy, hvor den skønne heltinde gang på 
gang bliver fanget af den slemme drage, og de heltemodige spillere må gå 
så grueligt meget igennem inden de redder hende. Ej heller en dramatisk 
Storytellerklon, ”A Beast, but a just Beast”. Nej, KULT er horror. Ægte, 

  

uforfalsket, rædselsvækkende horror, der hverken han håndteres eller 
overvindes af de tapre” spillere, men blot holdes på afstand — i et stykke 

tid. KULT tager fat i marven på spillerne, vrider den omkring, spytter den 
ud og griner hånligt! Hverken mere eller mindre. 

Welcome aboard. 

  

Rollespil. Horrorspil. Er der nogen forskel? 
Måske. Hvor "rollespil er den nye form for 
historie", er hørrørspil nærmest en form for 
marginal parantes indenfor denne genre. 
Hvor rollespil generelt afspejler en idealiseret 
virkelighed, som kan være både heroisk og 
spændende, tillokkende og tilslørende, er 
horrorspil langt ovre i en anden grøft. 

For horrorspil er en reflektion af vores sam- 
funds mørkeste sider - et spejlbillede på den 
del af den menneskelige psyke vi helst vil 
gemme væk. En del af os vores bevidsthed 
febrilsk forsøger at fortrænge, når vi færdes i 
den såkaldte "civiliserede" verden. 
Horrorspil er som de mest bloddryppende 

Clive Barker-fortællinger, hvor det kun kan 
blive værre - og ofte gør det. Hvor det ikke 
nødvendigvis er meningen, at "heltene" skal 

overleve. For det meste heller ikke tilfældet. 
Horrorspil er anderledes end "normalt" rol- 

lespil - og det må vi ikke glemme. De logiske, 
konstruerede valg fungerer ikke særligt godt i 

horrorspil. Ej heller det ubundne plot, der 
løber vildt i alle retninger. At spille horrorspil 
bør være en oplevelse, på linie med en film. 
Sanseintrykkene bør være stærke, alt bør være 
overvældende. Heller for meget end for lidt. 
Som den levende fortælling, hvor spillederen tager rollen som oplæseren, 
og spillerne fungerer som hovedpersoner. 
Det skal være skræmmende. ) 

is strange —k 

for truth is al 

Stranger thar 

Lord Byron 

ears slowly c 

like blood or 

thinking ofy 
sweet suicide 

Sarah X. 

Illusionernes Bånd består for en stor del af af en række novelleuddrag, der ) 
følger de to hovedpersoner, Sarah X. og Terry, gennem historien. Meningen 
med dem er, at du skal læse dem, snitte dem i stykker og stjæle de tekstbid- 
der du har brug for for at sætte din egen fantasi i gang. Citer direkte til dine 
spillere - eller brug blot en enkelt vending eller to. Gør som du har lyst 

Et nutidshorrer introdu 
AE Kieøhbhasli 6, Sehmidt . 

 



      

  

  

  

Jeg har i dette scenarie, Illusionernes Bånd, bestræbt mig til det yderste på 
at få det til at virke håbløst for spillerne — lige meget hvad de gør. 
Men håbløsheden behøver ikke betyde, at spillerne ikke Kan udvise per- 

sonligt initiativ og derved forlænge deres miserable liv med et par ubetyde- 
lige dage. Nej, tværtimod, i KULT er der i høj grad plads til personlig 
udvikling og selverkendelse — idet dette jo blot giver Spillederen endnu 
større mulighed for at drive spillerne til randen af denne håbløshedens 

  afgrund Jg til sidst gi” dem sparket, så de styrter ned. 
Først når de har indset, at der er intet'de kan gøre, intet nogen som helst 

kan gøre, hvis hele verden er imod en, kan man begynde at tale om Perso- 
nal Horror - et begreb, der ellers kun sjældent kommer til syne i de såkald- 

te horror-scenarier, men som er hele grundstammen i dette scenarie. 
At inspirere Personal Horror i sine spillere gennem sin fortællekunst pri- 

mært og, sekundært, en udmærket historie, er for mig at se den fineste 
opgave en Spilleder kan påtage sig - men også den der kræver den største 

— but true; 

s always strange; 
han fiction. 
n 

y dripping, 
| øn my pillow, 

f you, 

ide. 

forberedelse. | de "gamle" dage, hvor tema- 
erne var gennemskuelige og ganske ureali- 
stiske, skulle Spillederen blot bekymre sig 
om at huske sine terninger og sine regel- 
bøger — sådan er det ikke mere. I et scenarie 
såsom Illusionernes Bånd er terninger og 
bøger ikke længere nok, hvis man skal frem- 
provokere en stemning i stil med scenarie- 

rets ånd og undertegnedes noble intentio- 
ner. Nej, der skal stærkere midlertil. Meget 

stærkere midler. Stemningsskabende musik 
(f.eks. The Cranes og The Cure), appropriat 
beklædning (sort tøj, gerne læder), udsmyk- 
ninger til selve spillestedet (væggene og 
borde/stole beklædt med sort affaldsplast, 
sorte stearinlys i udsmykkede holdere) og 
forskellige "props" - rekvisitter — med til- 

    

knytning til spillet er alle elementer i denne 

atmosfæreskabelse - og yderst vigtige hvis et 
KULT-scenarie skal fungere "ordentligt". 
Men når du læser scenariet er jeg ganske 

overbevist om, at du nok skal få masser af 
gode ideer til hvordan du bedst skræmmer 
spillerne til døde. 

  

I Stedet er Waldorf — en mindre by i staten Wisconsin. 
Tiden er nu — det regnvåde forår 1994, en torsdag for at være præcis. 

i Atmosfæren er ildevarslende, som om noget stort er under opsejling. 

Gaderne er ikke fyldte, men totalt deserterede for liv — for hvem ville være 
dum nok til at være ude i sådan et vejr? De massive huse, der kryber sig 
sammen ned ad hver eneste stræde, er ikke lyse og ligegyldige, men tilluk- 
kede og truende. Regnen siler ned fra morgen til aften, og forvandler de 
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småhullede asfaltveje til en uigennemtrængelig masse af sort intethed, et 
skjold af mudder og tjære. Selv skyggerne, menneskets trofaste kompanion 
gennem livet, virker ikke som de plejer at være — som navnløse tvillinge- 
brødre bryder de nogen gange fri før menneskets tyranni og griber et liv for 
sig selv. Som søvngængere agerer de vores skjulte drømme, vores mest 
gemte fantasier ud på livets storskærme — de krakkelerende husvægge. Eller 
er det bare de overtrætte øjne som spiller en et puds? 

Scene 1 
Lejligheden lader intet tilbage til beskuerens fantasi — et sammensyrium af 
menneskelige klenodier, efterladenskaber og skrab-sammen, der ville kun- 
ne gøre en hvilken som helst antikvitetshandler med respekt for sig selv 
misundelig. Væggene er overklistrede med plakater, fashionable kopier af 
tidens kunstnere, gamle tour-plakater fra The Cure og Echo & The Bunny- 
men. Lyskilderne er skarpe neonrør blandet med plettede lysestager af 
ukendt oprindelse. Som en ganske almindelige ungkarlelejlighed — og dog? 
Udenfor pisker det ned — som om vejrguderne i årevis har holdt sig tilba- 

ge, men netop denne aften har besluttet sig til at lade verden føle deres 
kræfter. Gaderne er fuldstændige skjult af den betontunge regnvæg, og kun 
lejlighedsvis gennembrydes det kontrastløse tusmørke af et lysglimt fra en 
passerende bil 
De har fundet ly for regnen, og beskyttelse mod den skræmmende verden 

udenfor i form af selskab, i Hans lejlighed. De har tit mødtes med hinan- 
den på denne måde før, men denne aften virker det alligevel lidt anderle- 
des — luften er ladet med forestillinger om, at der skal ske et-eller-andet. 
Et-eller-andet udefinerbart. Truende. 
De sporadiske samtaler bølger frem og tilbage — "hvordan gik din middag 

med din broder?”, ”nej, sikke et dårligt vejr der er udenfor!”, ”har du set 
den nye film med Winona Ryder? Den er bare fænomenal!” — men ingen af 
Dem lytter rigtigt til svarene. De sidder begge og kigger på telefonen, ven- 
ter på at den skal ringe og i den anden ende af røret er der en sørgelig 
stemme der vil forklare, at ens forældre er blevet slået ihjel i en forfærdelig 
trafikulykke, eller ens kone er faldet og har brækket halsen. Eller prøver at 
fokusere på 10 sekunders billederne på TV'et, mens den eneste tanke, der 
flyver gennem Deres hoveder, er hvornår de viser katastrofe-billederne og 
advarslen om ikke at forlade huset. | en sådan situation ophører den ratio- 
nelle del af ens hjerne med at fungere og alt er relativt, alt kan ske 
Heldigvis sker disse ting aldrig. Eller i hvert fald næsten aldrig. 
Telefonen ringer og giver Ham et mindre hjerteanfald, En kold stemme 

fortæller dem, at Hans nabo, politimanden Gerald Stevens, er fundet død i 
Waldorfs havnekvarter. Vedkommende smækker røret på øjeblikkeligt, da 
Han forsigtigt fremstammer et "undskyld mig?”. 

I samme sekund bliver det normale fjernsynsprogram afbrudt af en ekstra- 
ordinær nyhedsudsendelse fra Waldorf havn. Speakeren, WKOC's top 
nyhedsreporter, Alice Winterhost, forklarer monotomt hvorledes den uskyl- 
digt udseende lagerhal bag hende har været ramme om et brutalt mord. 
Offeret er den 42-årige politimand, Gerald I. Stevens, af venner også kaldet 
Bobby, og dødsårsagen synes at være adskillige mindre og større snitsår, 
heriblandt en del der kan genkendes som nålemærker. 
Liget blev fundet fastgjort til en rusten metalseng med tomme-tykke stål- 

kæder, og politiet har derfor deduceret, at der kun kan være tale om en for- 
brydelse af den mest afskyelige slags 
Fjernsynet vender tilbage til sin afbrudte udsendelse (afsnit 1276 af The 

Bold & The Beautiful), men stemningen er ikke blevet bedre i lejligheden. 

Man vidste, at det ville ske — nu er det sket, hvad så? 
En time går — stille, langsomt, næsten kedeligt, Så ringer telefonen igen. 

Den samme stemme hvisker, at en lignende skæbne er overgået Jeffrey 
Townes — Hans indelukkede underbo. Røret bliver atter smækket på — 

denne gang før Han overhovedet kan nå at reagere. 
Fjernsynet skifter — en lys kvindestemme begynder drævende: ”Vi står nu 

her ved det samme pakhus, hvor liget af den myrdede politimand, Gerald 
Stevens blev fundet for kun en time siden. Nu viser det sig, at han ikke var 
alene.” 
Scene slut. 

Ulykkelige 
Tidinger 

  

    

 



  

   

ocene 2 SE 
Alice Winterhost er lige blevet færdig med at forklare hvorledes politiet nu 
har opdaget endnu et lig i den lagerhal, hvor den døde Gerald Stevens blev 
fundet for ca. en time siden. Klokken er 20:22:10 og de blodrøde tal på 
Hans vækkeur blinker næsten synkront med Deres hjerteslag. 
En atmosfære af chok hersker i lejligheden. To beboere i samme kompleks 

- døde?! Hun har svært ved at styre den hastigt voksende følelse af panik 
der bobler frem inde i Hende — Han er en smule mere fattet. Men ikke 
meget. 
Yderligere 10 minutter går — det banker på døren. En hult klingende lyd, 

der forplanter sig gennem lejligheden som et surt maveopstød. 
Udenfor står to politibetjente - i lyseblå uniformer uvejret har farvet mør- 

ke. Glinsende vandperler driver ned af deres ansigter og samler sig i små 
pytter langs den krøllede uniformskrave. Et anstrengt smil pryder deres 
læber, da de beder om at snakke med lejlighedens ejer. 
Hvad det drejer sig om? Et dobbeltmord, såmænd. De vil gerne vide om 

Han kender noget som helst til de bestialske mord på Gerald Stevens og 
Jerry Townes. Nå, ikke — det regnede vi heller ikke med. Må vi komme 
indenfor? 
De træder indenfor - uden at vente på svar. Deres sammenknebne øjne 

gennemgår minutiøst den halvlumre lejlighed - som en computer der spej- 
der hen over et landskab og lægger hver eneste koordinatpunkt ned som et 
0 og et 1 i hukommelsen. En træder stille ud i køkkenet, de to soveværel- 
ser, det spaciøse badeværelse — overhørende Hans protester. 

or the angel of death 
spread his wings 
on the blast. 
Lord Byron 

aces still screaming, 
still trying; 
hearing you ask, 
not seeing you face. 
Sarah X. 

Det er standard procedure, forklarer de. Sådan gør vi altid når vi besøger 
en mistænkts bopæl 
De mange spørgsmål, løst rettet mod Dem begge, begynder at fylde luften 

— så tæt som den silende regn 
Hvor var I natten til torsdag? Har I et alibi — udover hinanden? Kendte i 

Gerald Stevens? Kendte i Jerry Townes? Var I klar over, at begge myrdede 
var involverede i diverse kriminelle aktiviteter? Har | nogensinde opholdt 
jer i Pakhus 13, nede ved havnekvarteret? Har I nogensinde deltaget i 
orgier, riter, okkulte ritualer — heriblandt ofringer (både dyr & mennesker), 
kriminelle seksuelle forhold og anden abnorm adfærd —, eller anden ny- 
religiøs aktivitet, hvis formål var at sprede fanatisme og anarki? Er I kom- 
munister af natur? Er I amerikanske statsborgere? Kan I dokumentere det? 

FEDE er 
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? Blues eller efterfølgeren NYPD Blue ved hvordan det foregår. Men alligevel 

y i — spørgsmålene virker mere personlige denne gang, mere hadske. Som om 
MEE betjentene er overbeviste om Deres involvering og blot venter på, at De 

ate ig bryder grædende sammen. Som om en fuld tilståelse iblandet en fremvis- 
ning af mordvåbnet og div. fotografier af selve mordet ikke vil være overra- 
skende, men snarere hvad betjentene regner med at få. 
Politibetjentene virker skuffede da de atter forlader lejligheden - ca. en 45 im rr 2 minutter senere. Men de lover at vende tilbage — det er ikke ovre endnu, 

MERE i forsikrer den ene Dem om. Hvor har han ret 
Fk Sauuges lle Mere spildtid flyver forbi - 10 minutter, 20 minutter, en time, Det er vist 
en RE Sk SE på tide jeg kommer hjemad, mumler Hun højlydt. Vejret virker dog ikke 

i bu ud som om det har tænkt sig at tillade Hende det. Billeder af Ragnarok, 2) En gammel posedlame falder om på fortø= Å i NERE 
heler er Dommedag, Apokalypsen, ”den dag de døde rejser sig fra gravene og 
Fe kaster deres slave-lænker”, ”Ja, Jesus, ja, er min hyrde - Herren være mig 
BUSSEN. ER nådig. De sagtmodige skal arve Jorden. Ære være Gud i det høje. Thi hans 

my in be RE er er navnet og, hvad… og … givet??” opstår i skyggerne. Som en tidlig Cure- 
Ånet kniv, og give spilleren et dybt video krydret med Claus Larsens brutale vokaler flyver billederne rundt i 

INSSE ESS den stillestående lejlighed, smadres mod de 
betongrå vægge (var de ikke hvide - tilsat et stænk SS NUDE DS SUNS 8: 88 É 

dlkvundet efter ca. 20 sekunder, og. neo-kulturelbevidsthed — før?) og efterlader deres 
kke muligt for desandre spillere deprimerende budskaber i hver eneste celle, hver 

Hen evig eneste fiber af Deres kroppe. Eller måske er det 
ze ere bare lyset? For sådan noget kan jo ikke finde sted i 

”den rigtige verden”. Vel? 

Vindens susen og den piskende lyd af grene der 

    

Sen u 2 RENT N £  svirper imod ruderne overdøver næsten den svage 
Renee i bankende lyd fra hoveddøren. Næsten. 

Flere gæster? Det kan da ikke passe - og så på 
ar nd ” SDPÅ sådan en aften. Tænd for kaffemaskinen, Sarah — 

FRE u ; a jeg tror vores gæst trænger til lidt varme. 
Døren bliver forsigtigt åbnet — efter et hastigt kig 

gennem glughullet, der dog ikke afslører noget. En 
feminin skikkelse, så lille af størrelse at den kun fyl- 
der det halve af døråbningen, piber om "Terry bor 
her?” Ja, kom dog indenfor. Du fryser jo - stakkels 
dig. Hvad bringer dig ud i dette forbandede vejr? 
Høflighederne overståes hurtigt — pigen, der kalder 

sig selv Susie, virker forjaget. Som om hun hellere 
vil være alle andre steder end her. 

Ja, ja, jeg så det altså selv. Det gjorde jeg sgu, 
mand. Nede ved Pakhus 13. Det var ulækkert - som 
når min alfons ikke har renset mine kanyler ordent- 

É i ligt, og der går betændelse i mine blodårer. Bare lidt 
om multe me i mere vammelt. De slæbte dem derind, var ligeglade 

med hvor meget de skreg, og begyndte så at partere 

ERST 

  
    

BÆR ——— sy BRADØRRR dem. Jeg kunne ikke holde det ud, så jeg løb min 
anne vej. Senere, da politiet og TV-stationerne havde 
Or EYES ERE været der, gik jeg tilbage. Og ved I hvad - der opda- 
DD Een DE Er gede jeg det, Et navn og en adresse skrevet på den 
SENE laseren FRR RA Selen seng, hvor den ene, ham der politimanden, var ble- 

neden? Tjaahh, det kaldes vis menneskelig vet lagt. Jeg synes | skulle tage ned og se på det- 

ek SeSRg det har politiet nok gjort. For hvis de først har set dit navn. 
ANSE Es see  EEEEnere Jeg vil gerne vise jer hvor det er - mød en mindre donering. Ikke meget - 

FLS RES SE ED Der Ur: men nok til, at jeg kan klare mig igennem den helvedesnat. 
(US INGE SEERE SEE Scene slut. 
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ea pan EGEN SSReE  eshhe eag smil på hendes læber. Den overvældende generthed og nervøsitet, der 
DE le De ne prægede hele hendes krop da hun for første gang trådte ind i lejligheden, 
[Neel SS EDER LE er nu forsvundet som dug for solen. Og har efterladt en følelse af magt og 
LG ESEOR SATSER SKEER total kontrol, som hun ikke har følt siden hun plantede den rustne hug-økse 
USET Era SP EES ERE RE TEE SETS 
FANS SONNE SAD SSRI TS i sin stedbrors brystkasse. 
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Hvorfor? Fordi hun ved, at De vil følge med hende. Det er så tydeligt. De 
er skræmte — og skræmte personer vil automatisk kigge efter en leder-type 
der kan overtage kontrollen og fortælle dem hvad De skal gøre. Det har 
hun selv set på TV —og er TV'et ikke blot et spejlbillede af den såkaldte 
”rigtige” verden? 
Gennem vinduernes reflekterende overflade glimter de korslignende lyn 

med en næsten beroligende nøjagtighed, og får Deres ansigter til at fremstå 
som vansirede, forvrængede masker - en grimasse af desperation og afmagt, 

der bedre end noget andet viser hvilket oprør Deres sind er i 
Der skal gøres noget - men hvad? Vi må derned - men hvordan? 
En eller anden må overtage ansvaret - men hvem? 
Susie's skingre lillepigestemme bryder igennem den kaotiske stilhed. Nu 

det nok. Vi må videre. Hvis I vil derned inden politiet har fjernet alt, må vi 
heller til at få fingeren ud, Kom nu. Er der nøgen der har bil? Nå, ikke. Du 

der, ring efter en taxa. NU! 

I samlet flok bevæger De sig ned af de dystre trapper, hvor ikke en eneste 
lyd gennembryder den lighusagtige stilhed. 2 sal. 1 sal. Stuen — et stort gråt 
(det var vist hvidt engang) skilt proklamerer, at De nu befinder sig på stuee- 

tagen, på niveau med resten af verden og 
elementernes rasen. En gulsort vogn holder 
ventende med slukkede lys foran hoved- 
døren. Et snavset banner på siden afslører, at 

dette køretøj tilhører ”Waldorfs Taxa-servi- 
ce”, hvor "God service og høflig betjening 
er vores mellemnavn”. De kan svagt skimte 
en mørklagt skikkelse, der sidder, roligt 
afventende, inde bag de nedrullede ruder. 
Susie jager dem ud i taxaen. Den starter - 

uden at spørge de rystede passagere hvor 
De skal hen. 

Et rødt lys passeres med rasende fart — 
hvad fanden laver du, mand? Der var sgu da 

rødt - og du drønede bare over. Hvor i hede 
hule helvede er du egentlig på vej hen? Jeg 
tror bare, du skal sætte os af her på det 
næste hjørne. 
Taxaen kører videre - sænker ikke engang 

farten. De tåigedækkede gadeskilte flyver 

forbi, hastigheden slørende deres ubetydeli- 
ge informationer. 
Ok, det næste hjørne, så, Hørte du os ikke? 

Vi vil a. 
Han bliver brat afbrudt, næsten huggende 

sin egen tunge over i processen. Et målløst 
gisp er det eneste Hans hastigt-svulmende 
tunge vil tillade Ham at udbryde. Hun siger 

ikke noget, kigger stift fremad, Hendes 
ansigt overmalet med en blanding af fortviv- 
lelse og rædsel 
Taxa-chaufføren har vendt sig om imod 

Dem, og støtter sig nu tungt henover det 
knagende ryglæn. Ud af hans øjne slår 

10 cm. lange gul-hvide flammer, hvilket dog ikke ser ud til at umuliggøre 
normalt syn, da hans blik er stift rettet mod Hende. En lyd som når huden 
bliver flået af en nyslagtet kanin følger, da hans ansigt, hans mund, næse og 
øjne, pludselig drejes skarpt opad — uden at resten af hovedet følger med. 

ler fanget nu. Halv-læspende flyder ordene ud af hans malplacerede 
mund. Et gabende hul, rødt af blod og gult med pus, har taget pladsen som 
hans hals — men ser på ingen måde ud til at genere ham. 
Der hvor jeg tager jer hen, vil I ikke kunne undslippe fra. | burde have 

holdt jer tilbage, mens legen stadigvæk var god. Nu kan I aldrig mere ven- 
de tilbage. Hans kræfter tilkaldte mig - nu er jeg kommet. 
Hold øje med skyggerne, thi der vil | finde mig. 
En sindssygs latter gjalder fra hans mund, men stopper brat. Ansigtet glider 

på plads, flammerne slukkes — han vender sig om imod rattet og begynder 
sagte at fløjte. 

Ja, så er vi her. Det bliver lige 17$. Plus drikkepenge. Stemmen er hverken 
venlig eller sur, snarere ligeglad, som om denne person har lagt alt det 

  

   

    

Ear enE oEr 
SEE Ene 

afhrudte sætninger, der ikke levner meget 
plads til en fortsættelse af konversationen. 
SENE ENE SEES 

nien ved uprovøkeret at vende sig om mod 
ESSENSEN FESTE SER 

ES EERR REE ESTERE 
BENE SE SES NSA ER 

ske?”, ”Nå, I skal nok på en lille roman 
tisk køretur ved havnen, Pås på, jeg har hørt at 

der skulle være nogle meget farlige fisk der 
GERE EEN ESSEN 
(SERENE EN DRS TESTEDE 
GEDE ASEAN SES RES 
øjne brænder, ansigtet er fordrejet, og hans 
LNG NESAS R EEN SESEDR 
hele vejen om mod spillerne, praktisk talt 
CSS SNE SENERE SEES 
LESS S EINER RET SEREES 
KEE SEERE REN RESET 
hans læber, vil han vende sig om og fortsætte: 
En 
FOSTERET 

punkt begynder at blive urolige, 
KEE SE FEER SEEEESES NENT 
DELS HERESE SEES res 
RESURSER PSR 
NERE 

Når de endelig arikommer til det indhegnede 
BEL REDEDDE REE NESS RESTER 
gangen, bede dem forlade taxaen — efter at de 
BESES ERE ESSENSEN 

FE: 
Subplots til Scene 4 
(efter de er flygtet fra Pakhus 13) 
1) Tet kort glimt ELSE 
KER (ENSESESTRES 

rustne seng i pakhuset. Han vilge ud som om 
LEEESERESES RE SES YRNTRESS 
KELD SE REESE ER 
ham vil en unavngiven, mørkklædt person stå 
parat med et mystisk redskab pæflnest som 
FLS SST SS ESSEN REESE EPS 
træstang. 
PRESSER R SS SREENTSE E 

lige foran dem. Døren vilåbpe sig Iåkgsomt 
og Harry fra Scéne 3 vil spørge dem'om de 
ERNE SEES ESSEN ARE 
FSH ERE SNE RESEEDEDE 
SES STS EE NERE PSR 
SES EDS ALE TESTEN EUS 

ryse på hovedet, myfble et-eller- andet i stil 
med: idet var sgu i] FR havde faridme 
IRENE (ENE SA ANNE 
CSE É 
3) Ethjente BUD SOEE n 
SE ore 

SR RULLEDE 
førsviride rer 

RER rn 
SS ae) 

El, 
BSN 
FEE 

ikke forstod de 

User  



GE SEES 
SEES EST 

HEDE 
;venlysvinduer vil man fra tid til 
[REESE 
himmel — en ikke 
(SENE NNEREE tisgtink ger 

nd til selv at fremprovokere disse fyner — 
HERRE ESTER SEES 
NESS RER ES 
DEERE SED DEREUESESREER: 

HUND STE NRA EEN e 
vejs mellån verdenerne — men alligevel tætte 

re på vordkvirkelighed end Metropolis. På det 
(DE ERE ENES 
DNS 

REED RYSERES 
CEST EEES 

UNGT ES 

De BE , 

SS NERE 
FEYONDSESSRSET 

NEDERSTE TER FR NS 
USERS D SD ESVE NESS SENER 

BUS UD ANSST ELERS i, at 
(SONET ERE ErESR 

KONES TEENS ENEDES 
(EN SSR AP TEE ADS 

LESALNE 
ÆDE SETE ON en 
ASSER KDE NODER 
ESS E SE DSEVI NEEDS 

EYE HERE SEE 
FE TA DNK SUTEER ARE 
KEE   

ansvar der normalt følger med når man fødes ind i denne verden fra sig på 
en halv-støvet hylde i det inderste af en garage. 
Radioen tænder sig selv med et høreligt klik. ”Ja, det virker som om der 

ingen ende findes på de grusomheder der bliver begået i Waldorf denne 
aften - under en af de værste storme i mere end 20 år. For blot 10 minutter 
siden blev politiet tilkaldt til en af de faldefærdige bygninger i bydelen 
Waldorf Haights, hvor man forventede at blive mødt med synet af en af 
vores bys narko-højborge — og en modig borger som turde stå frem og for- 
tælle offentligheden om hvad der foregik derinde. 
Hvad de trætte politibetjente blev 

mødt med, da de trådte ind i denne 
lastens hule, var dog ikke pushere og 
narkomaner, men noget ganske andet. 
Nemlig det maltrakterede lig af en ung 
sort teenager, Judy Watts, der, ligesom 

to andre tilfælde denne aften, bar præg 
af at have været udsat for forskellige for- 

dark, dark, dark, 

amid the blazec 

mer for nåle-, krog- og kniv-tortur — og 
dennes ven, Wesley Xtreiz.” Radioen 
lukker for sig selv igen — fader stille ud. 
Min broder, skriger Hun. 
Scene slut. 

Scene 4 

  

Regnen pisker stadigvæk ned, kun 

Irrecoverably da 

Without all hope 
John Milton 

he pain is getting 

spreading like za afbrudt af de stadig-tættere lynnedslag, 
og Susie genner Dem fremad mod ind- 
gangen som en fortabt kvæghjord. 
Den hærgede dobbeltdør, hvis omrids 

er af sådan et format at selv Helvedes 
horder ikke burde få problemer med at 
komme igennem, glider forbavsende let 
åben - de velsmurte hængsler spinden- 
de svagt. 

Ja, så er vi her - velkommen at træde indenfor. Det var her de bestialske 

mord fandt sted - og, se, der er sengen. De har endnu ikke fjernet den.Vi 
må hellere skynde os — hvis jeg kender dem ret, vender de snart tilbage. De 
har nok ikke til sinds at efterlade et så vigtigt stykke bevismateriale et sted 
hvor folk som os kan få fat i det. 
En regnvåd og kridhvid arm peger rystende mod midten af det store cen- 

terrum, hvor en ussel jernseng hviler som eneste objekt. To sæt metal-hånd- 
jern, tykkere end dem politiet normalt bruger, er fastspændt under sengen 
og ligger, åbne, henover det blodplettede lagen. På tværs af hovedpuden, 
malet i en mørkerød nuance står ordet ”Terry” tydeligt imod lyset fra de 
lynplettede ovenlys-vinduer. De enkelte bogstaver er udtværede og farven 
indtørret, men intet kan skjule, at der her er tale om et inkriminerende 

bevis af den værste slags — et tilfælde af at den døende udpeger sine 
gerningsmænd, som set i utallige film og bøger. 
Men, Susie, min adresse står der jo ikke? Hvordan vidste du så hvor vi 

boede? Susie? Hans spørgsmål giver ekko mod de nedrivningsklare pakhus- 
vægge, og får dem begge til forgæves at kigge sig omkring efter modtage- 
ren. Hun er der ikke - De er atter alene. Eller i hvert fald næsten alene. 
6-8 skikkelser træder i samme åndredræt ud fra skyggerne — kun lyden af 

deres sagte fodtrin mod gulvet afslører deres tilstedeværelse. Uden at sige 

noget, uden at en eneste trækning i deres halvskjulte ansigter afslører hvad 
deres intentioner er, begynder forskellige hjemmelavede våben at vise sig i 
personernes hænder. Tættere og tættere kommer de. Nu kan de se hvorfor 
de er så tavse — deres læber er primitivt syede sammen. Endnu tættere — 2 

meter måske, før de er indenfor rækkevidde. 
Et gigantisk brag får alle til at se op. Små glasstykker, kædeled og forvre- 

dent metal begynder at regne ned over de tilstedeværende. Et lynnedslag! 
Personerne virker forvirrede, ængstelige. De kigger alle som en op gennem 
de ødelagte vinduer. 

Sarah X. 

Withering me 
while you silertl



       

har man ikke Anonyme skyskrabere rager luften til sig udenfor vinduerne. Intet lys bry- 
der de matsorte overflader, der strækker sig så langt man kan se. Bygninger- AR RES 
ne virker forvredne, mærkelige. Ujordiske. En let tåge omkranser dem — og i MEE 
gør det svært for Dem at se detailjer. Der er intet spor af den øsende regn Gr es 
og tordenvejret. illusionen brydes ligeså hurtigt som den opstod — igennem Rees VE en 
de knuste vinduer ses nu igen den kulsorte himmel og de zigzaggende lyn. rare 
Alt er atter normalt. 
De flygter ud gennem døren — uden at se sig tilbage. Væsnerne forfølger SEE ag 

dem ikke. En lang gåtur tilbage til lejligheden påbegyndes. i e SN 
På et skilt ved en kiosk EG big 

proklamerer The Waldorf Eagle i j 
meterhøje bogstaver: "Nyt offer — renee 

ar k 26-årig skuespiller, Virginia Miller, 
, brutalt myrdet i egen lejlighed. SCENE 5 

Politiet er optimistiske — siger, re of noon. ETT En EL Es 
g Han mærker sin verden m 

dark, total eclipse falde sammen: ikke et eneste skrig ere er 
undslipper Hans tilsnørede strube FG i KASSE 

ope of day Ale bliver mørkt. 
Scene slut. forhold til dis 

Scene 5 me 
FRE MERE: me 

ti ng stron ser, ENS SE EEN DE SERGE 

Hvis der bare var et træ i nærhe- 

  

Et helvedesbål, dets flammer slik- SEERE ESSENS 
- kende op langs de nærliggende UGE LS SLUDGE 

> Lancer. bygninger, som om det lokkende, Bor 
måske snarere truende, forsøger at SNEEN 

overtale Dem til også at acceptere GUSSUUSUSSESLSEDS 
dets kærtegn, er hvad der møder Hee, Å 

råt | Vs tan d Dem da de efter en utiltalende BES MEE Et 
gåtur vender tilbage til Hans lejlighed. AL KRUS 

se personer skal komme på et Den tordnende regn og de 
sodindsvøbte brandmænd kæmper 
fanatisk mod de tillurende ildtun- 

ger, men selv De kan se, at der er forgæves. Efter en 10 minutters tid bliver ENES 
de sidste brandmænd trukket væk fra bygningen, der hurtigt kollapser i en | BR SAS UNS 
paddehattelignende sky at aske og murbrokker. ØE ES ASER es 
Undskyld, må jeg spørge hvad I laver her? En snavset politimand, sveden FEE RRNE TERESE 

drivende af hans ansigt, henvender sig til dem, et venligt men udmattet smil BE ker rraG 
spillende på hans ansigt. Medmindre I er beboere, eller tidligere beboere RE Eee gg nt HOR hø 
som det jo nok hedder nu, har I ikke noget at gøre her, og jeg må derfor 
bede jer om at forflytte jer om bag den gule linie. Han peger over mod et 
stykke gult plastik, der holder alle de nysgerrige og TV-folkene fra at træde 
ind på pladsen. RIE 
Nej, det er i orden, betjent. Han bor her - Terry Miller. ØS. 
Sagde du Miller? Hans ansigt skifter øjeblikkeligt — bliver hårdt og AE Abe sake 

bestemt. Du er måske den mystiske Sarah? Ja, men så er I... Han afbryder E HØRES ER VERNEE 
sig selv for famlende at fremdrage sin tjenesterevolver og tøvende (som om ENES 
han er bange for et eller andet?) sigte med den mod Dem. Med den 
anden hånd roder han gennem sine lommer, indtil en lille, matgrå fløjte 
triumferende kommer til syne. To skarpe pift følger. Dernæst et langt fløjt. 
Klokken er 23:35, I er hermed under arrest for mordet på Gerald Stevens, 

Jerry Townes, Stacy Saymour, Wesley Xtreiz og Judy Watts, forsikringssvin- 
del og brandpåsætning af 1. grad. Vend jer om mod bilen der, spred bene- 
ne og udfør ikke nogen hurtige bevægelser - jeg ønsker ikke at være nødt 
til at dræbe jer. Men jeg vil gøre det, hvis det er påkrævet 
Andre politimænd ankommer til stedet, og genner Dem ind i en ventende i "ØR af batke 

politivogn. "Godt klaret, Jim”, "flot arbejde, Jim”, lyder det fra de nyankom- E SseE 
ne, der dog kun levner Dem hadefulde blikke og sigende bevægelser med KG i 
deres våben. Hvad har vi gjort, råber De i kor, hvad har vi dog gjort? 
Der er intet svar. 
Scene skift.  



  

i ; involyerej 
fer på nogen made, og å 
ESTERE ENES 

EUS USER NESSERRE SE 

SE SEER SESTEN mA 
NB: Hvis spillerne ikke trof på Emmy" 

FEST ASSENS RESEN SEER NEN i 
OR DELES KDN er 
Sam's mænd komme og henti i 

KEE z 

KEE ESS 
LSD! FENES DNS NTSSETERESD EG 
or ere 

  

(ESS 
Da Fat Sar hvis borgerlige navn er Samuel 
(G. Jackson pkom til Waldorf i '88, var han 
sikker på en flg: hold kæft, hvor var der man= 
ge idioter der! 
Men det var Q CSE in rs 

marineinfantergu hårdtarbejende lejemor- 
ETS BERN 
Ao REE 
RUE DE. 
KOEN 

DERE: 
(NNE DEERE 
ERNIE.” KRIESEENIERENSESE 
CORK SEAT EER TET 
allestedsnærværende kuru. 
(LER SANNES HE BSEROSESSETE 

KOR OT SET FEE DRS EEEESERES: 
sender disse billeder ind i havedet på stofmis 
ERE ER ESSEN ERNE SEES 
idvs, Fat Sam øg hans slæng) se det nye para 
KTS NESUTENESSSSIN ETS STER 
KODES SERENE 
del af denne viden kommer direkte fra Golab, 
FC REE EN SE ED SDES 
ER SSEE SSES SE BE EEKTRN 
bringe spillerne til Pakhus 13), Og kun hvis 
KUSINE SEEREN FRENTE ERE 
NREN ENE TNS 
de særligt udvalgte. 
KERES RETA SKA DTSRSADEET 
KUE SERENE NESA KREEERERTER 
EDER LEES DSRN PER FONTEN 
ningsløse. 
Men, ved du hvad, det ser ud til at Fat Sam 

nu skal til at være heldig.   

Politistationen er som taget ud af en Batman-tegneserie — en mørk, 

afdæmpet bygning med halvlukkede skodder, kun oplyst af det pulserende 
gadelys. De bliver brutalt ført hen til skranken — hvad er jeres navne? 
Skriv under der, fingeraftryk her. I ved godt hvad I er anklaget for? 
Nå, ikke. Det skal I tids nok få at vide 
De føres videre — men kan hele tiden mærke den følelse af had der udgår 

fra hver eneste tilstedeværende, som en blændende prøjektør der bader 
BYS ETERN 
En små-fugtig celle er det næste stoppested. 
En time går — snegler sig afsted som kun tiden kan, når man ved at virke- 

ligheden er håbløs — og at der intet Paradis findes. Men endnu en gang får 
De ikke lov til at være i fred med Deres forbløffelse og vrede. En dyb, men 
venlig, kvindestemme bryder ind, fravrister sig Deres opmærksomhed 

Jeg så, hvad der skete. Der er altså et-ellerandet galt. Det er som om hele 
SR ae SE re SR SE SES ERE SEERE KS ED UNTE 
BEER ES USE TS EST ETS RS DELES 
gode. Ha-ha. Jeg var ude ved Waldorf Haights, da den kønne unge pige 
ES ED ES 
SEES SEE SETE TER SNS DE REE EEN TEL Jeg 
man ikke overhøre sin fornuft. 
Døren vil åbne sig om lidt — så kan I komme ud. Tag den første dør på 
BE ENE ENES EET ET TS TERRE RSS 
ført ned til min ven, Fat Sam — han er den eneste der kan hjælpe jer. 

ETERN USSR eN ESS ERE NELS 
Et metallisk klik afslører, at celledøren nu er åben. 
Scene slut. 

      

Scene 6 — 
En beigefarvet Ford holder afventende ved bagindgangen, dens motor i tom- 
EEN ESS ETS LTTE 
og smiler! Ikke et koldt, kalkulerende smil, ej heller en falsk og ond grimasse, 

SETS SE ES NTR TEDE TS REE ROS ES re TER 

men blot smiler fordi man har lyst. Træd indenfor, den herre - og dame. Karet- 
KERES ens 
NUDE TEE SEE SE ETS TE OS ETS EE SETS FS ENE SNERRE 
ES ES EEN 
CSE SDrSESDITU 

De træder ud — Han forrest, og kigger stille på hinanden. De ved ikke hvad der 
er værst — det spinkle håb om at dette mareridt snart slutter, eller den næsten 
paniske angst De begge føler ved atter at være i havnekvarteret, En ting De beg= 
FØRE NERE BEEN SUE NES ESSENS FERESEESRS ENES SEER PSTN ENTER 
Eller kan det nu være rigtigt? Passer det ikke at i uvejr er alle pakhuse grå? 

Et neonhelvede skriger Dem i møde lidt længere nede af gaden. De traver 
ES EEN DSE USERS 

dem med en ligeglad håndbevægelse passere. 
God aften, venner af Emmy-Lou: Mit navn er Samuel Jackson, men mine 

venner kalder mig Fat Sam. En veltrænet ældre mand, hvis navneændring ikke 
virker særligt dækkende, hilser dem høfligt, og giver hver Dem hånden. Svedige 

nåndflader klistrer mød hinanden som et stykke gammelt tape i den fugtige 

barhede. Vi må skynde os — tiden er knap.Han tørrer sine hænder med en 
næsten usynlig bevægelse. 
De bliver gennet gennem baren, ud i et røgstinkende baglokale. Sveden driver 

i lange baner af væggene, og får stedet til at se ud som en finsk sauna. 4 rocker- 
[UENS RRS ERE ERE ENE SEE a RE RF NERE SEE POPES NDS 
træder ind. Fat Sam bukker sig ned, og river en flig af tæppet til side. En lille 
metalring kommer til,syne. Dens overflade reflekteres af lyset, og giver Dem 
kuldegysninger. I et kort øjeblik erindrer De de mystiske skyskrabere udenfor 
lagerhallen. Så er de væk — erstattet af en besynderlig tomhed. 
Værsgo”, træd blot nærmere — hans stemme; som en cirkus sprechstallmei- 

sters, klinger hult i det minimale rum, mens hans fingrer griber om metalringen 
og vipper den elegant til side. Modstræbende træder De frem til det gabende 
hul. Langs den ene væg er primitive trappetrin udgravet. Hun er den første, der 

ES Tan ETS aL EOS TEE 

RES FN ENSARTET EAD SEES SEN ETS DET fer] 
vejen op fra den sammenkrampede tunnel. Dette er da ikke havet, begynder 
Han langsomt, men bliver brat afbrudt af et skrig. Et menneske: (REE 
en som lider de værste pinsler man kan forestille sig — og søm kun er i live fordi 

  

    

  

     

  

     



  

  

vedkommende der torturerer ham ønsker det. Et skrig fra en De kender. 

Winslow, kommer det afdæmpet fra Hendes mund. Det er Winslow! Hvad har 
du gjo.. Ved synet af den meget store kaliber pistol Fat Sam pludselig står med 
mellem hænderne, tier Hun. Videre, mine venner, smiler han til Dem. Der eren 
FEER En ESS RES EN 
De kommer endnu en gang ind i den kæmpestore lagerhal. Væsnerne fra tidli- 

gere er travlt optaget med at brække hul i gulvet. Luften er køld og gammel — 

som når et skab har været lukket i for lang tid. Gennem de knuste vinduer kan 
FURER RESEN ES ESS SE ET EUOET 
Kvinden fra politistationen, Emmy-Lou, står lige indenfor døren. Hendes smil 

er mindst 15 cm bredt og afslører en imponerende række af guld- og sølvtæn- 
der, Ved siden af hende står Susie — smilende Susie, der dog ikke passer til sit 
tilnavn mere, Fra aret i hendes hals pumper der frisk blod ud på gulvet, Konti- 

TE ERR STEN SEE NEEE F ESSENSEN RISE ENE ESE REN 
(OUN 

Fat Sam smiler triumferende. Let the show begin. 
KOSTE 

  

9 KEE 

Cc e n e UL 

CESSNA ERE SOERE LETS 
det ser dog ikke ud til at bekymre manden selv. En svag lugt af røgelse stiger op 

fra hullet og sløver Deres sanser, gør skikkelserne utydelige og de beskyttende 
pakhusvægge flygtige — som en væg lavet af sand, når der lige er blevet varslet 
om storm. 
ERE REE ES INTEL ENE Ea TS ATLET A TRENDS ISEN 

Dette er hvad jeg altid har ventet. Se det! Se mig! Jeg ved, jeg ser, jeg tænker. 
Jeg ved. blod begynder at dryppe fra begge hans frådende mundvige. Han gur- 
gler videre, fuldstændigt optaget i sine egne rablerier. Så stopper han. Hans 
øjne gløder, da han vender sig mod Dem. Et koldt, evigt-pulserende lys, der 
trækker Dem nærmere, befrier Dem fra Deres vilje til at tænke selv. Åh ja, dette 
MEE eee NEDE LEE TES er] 
EEN ENE EEN En 
EEN SE eee rn 
EEN EKS 
SEERE SEES ETT ETS EST ES STE 
Forude venter drømmene. Drømmene om læger med ekstra-store kanyler, 

tandlæger uden bedøvelse, kroge der flår ens-hud fra ens levende krop, smerten 
der aldrig indstiller sine ekstaselignende jag, den befriende smerte, den rensen- 
de smerte. 
En re ENES 

    

ESS NERE ESS SEES NEUE NOA 
sidst. Det var nok deres største fejl - udover at være født menneske, selvfølgelig, 
ETS URNETEN SENERE RET RE RESEN BE FRESS ESS ENESTE EREEERES 

da deres ven Winslow blev dræbt, ja, selv da Harry åbenbarede sig for dem. Hvis 

bare de havde været mere opmærksomme — ja, det kan jeg blive ved med at sige. 
Mennesker er for det meste nogle fjolser. De lever hele deres liv i skyggerne og for- 
NS ESTER SEERNES DDS RETTER DSEE TESS ENES SEEDEDE: 
Mon de nogensinde vil glemme dette — deres livs største eventyr? Man siger jo, at 

Nefariterne kan få selv den stærkeste til at glemme alt. Det tror jeg gerne — de har 
trøds alt en evighed til at forårsage smerte, 
Men hvilken smerte! En glødende, sensuel smerte, der får elsker til at forråde elsker, 

bror til at angive søster, den mest sejlivede patriot til at fortælle alt, En til tidervarm, 
til tider isnende kold følelse af underlegenhed og underkastelse, der får selv den 
værste S/M-leg til at blegne. 24 timer i døgnet, 365 dage om året (ja, selv søndage). I 
en evighed. 
Det får mig næsten til at ønske, at jeg var menneske. 
NES 

The End? 

    

HESS 

  

(EK ad NEDE 
EESRSNS TE ISENS ENE REDEN 
FREDE ESTERE NSSS 
OASE ESEEOREE SE SEDES 
hen til Pakhus 13 - det er gennem den Fat 
STRESS SNE SE ESEEEEEESE DS 

føre dem i sikkerhed, Ha. Ha. Ha. 

Winslow 
Delte er en af spillerens eneste fælles venner, 
og det er faktisk ham der er skyld i at de ove 
[SYSTE SE SEES EET SN SR EERDEDS 
KELETUN SISSE SEN SNE ESES TSAR 
LERET KEYS ERE TES SAN rene 
KE RS ES DPER EDER EDT 
BET DE DANSE PSESTRESD ONE EST ETS 
(UENS 
BE EET ESS 
ERE EDEN ESS G ENE 

tungt som en velkomst til dette infernalske tor- 
turkammer. Henover dem, så man knapt kan 

STENSEN EDER 
se, nøgen og blødende fra en utrolig mængde 
sår. Armene er lænkede rundt om bjælken ved. 

SEE SNE STER OD SE TE NERE: 
EYE SENDE DSA SEERNES 
KUE DSE TEDE TT TRT SNE SOS 
ke nagler sømmet fast gennem håndleddene — 
EUS EEN ENTER 
associationer i retning af Jesus på korset. 
EEN EET VA 
EET ENE e 
IEEE STER SEE SDR 
ETS SETE TESTET SST SETE 
BEEN DETS SENER 

DERES SNS SENERE 
ben, fra et nyt sår hans fangevogter har åbnet i 
hans inderlår, og blander sig med snavs og 

træsplinter på vejen ned mod gulvets pol. 
Personen under ham er klædt helt i sort, hvil- 

ket skjuler både hans ansigt og, kropsbygning, 
ERE USE TES 
BESET EET ES ANER 

STERNS Eee 
CERES ES ESTERE TES 

TEN SSR SEE AED ERNE 
og flår i stakkels Winslows hud. 

KE ete ae SAREEN TEA ETETEE 
større poler, Større sår, mere blod, større pøler. 
Større sår, flere sår, mere SA KLEE ER 

SENE 
ESS ERE SE SES 
LEE SE ETS TND ITU SETE TERNET SER 
'er hadefuldt, men samtidigt spørgende, udtryk: 
Hvorfor? Hvorfor? Lyger detsagte fra hans 
læber. Hvarfor El Ek 5 
"Vogteren griner É 
KEEL 7 
ÆG 

    

FE SE EEN 
ler så videre sker, 
LENS ENE    



Vi sendet ge 
pr. postordt 

"|Bestillinge i 

| | 

j 

; | kl 12. 
5 NÅ, gendes samme dag   

  
578 "Nørregade Sl +, 

"8000 Århus C.… 

DTF 8612 0062: 
i!  



Pels se SSR Terre rs re ER DEDE SELE SSL E 

Tegneserier 
Danske Udenlandske 

Fantasy- Film- 
books Magasiner 

Maling & Rolle & 
Figurer brætspil 

Computerspil 

COMIX COMIX 
Gåsestræde 7 — — Gråbrødrepassagen 12 

SER Eee 
brak SEE TEE: World of wonders 

EVENTYRERNES KREDS 
er en relativ nystiftet københavnsk AD&D-forening. Foreningen har to lokaler, 
som er vore egne, og vi er derfor ikke afhængige af trætte forældre, uforstående 
kærester og sure pedeller, men kan spille når og så længe, som det passer os. 
Lt nn SEN EGE ea ERE ES EU SE ESSEO Ea TS RTE UN EST 
vi, at tiden er kommet til at udvide foreningen. Derfor søger vi flere spillere og 

DV'ere i alle aldre til seriøst rollespil, hyggeligt samvær og kreativ udfoldelse. 

Eventyrernes Kreds tilbyder dig: 

Egne, til formålet indrettede lokaler på Christianshavn 

Alt hvad du har behov for til AD&D 

Workshops, kurser, foredrag og ekskursioner 

Ur EL TEE TILT AIDT SETE ITT ITS 

Egen fælles spille-verden, Orono 
Interaktion grupperne immelem 

are ILSE TEN Ta RUST UTAL E 

COTTESSEN SUT ON] 

Hvis du er interesseret, skal du kontakte: Stormester Sebastian Gundel 

Telefon 3312 1939 eller Skatmester Ulla Poulsen telefon 3159 9876 efter kl. 16.30 

November/december  



  

  

Af Martin S. Winther. 

Illustrationer fra bogen 
"The FBI” af Richard 
Lovegrove og Tom 
Orwig. 

FØNIX   

EN MYTE OVERGÅR SIG SELV 

EN TROVÆRDIG KAMPAGNE 

F.B.l., verdens mest avancerede og kendte politi- 
styrke i nyere tid, kunne skabe en utrolig god 
ramme og baggrund for en kampagne. F.B.I. er 
igennem Hollywoods briller blevet gjort til en 
nutidig legende. Men som med alle myter er det 
meste af det som Hollywood har vist os på lærre- 
det eller hjemme på TV'et, kun halve sandheder. 
F.B.l. er både dygtigere og betydeligt mere tekno- 
logisk avancerede end filmstrimlerne har fortalt 

os. Fønix har fra F.B.1.s hovedkvarter i Was- 
hington indhentet en lang række informa-tioner 
der fortæller en langt mere spændende historie. 
Derfor vil vi her præsentere dig for en troværdig 
kampagne, hvor spillelederen bliver "Director of 
the F.B.I.” eller i hvert fald chef for en eller 
anden hemmelig underorganisation, og spillerne 
med god samvittighed kan kalde sig navne som 
Starling, Mulder eller Cooper. 

    

F.B.I. er de forenede staters politi. Mere end 
11.000 mennesker arbejder som Special Agents; 
altså egentlige agenter og derudover arbejder 
16.000 folk i F.B.I.s administration, laboratorier, 

arkiver, træningscentre og feltkontorer, kaldet 
Field Offices. F.B.I. træder til når en forbrydelse 
anses for at være af særlig grov karakter, når 
sagen er gået i hårdknude eller når forbrydelsen 
er af en sådan karakter, at den strækker sig over 
et større geografisk område end en enkelt stat. 
Når F.B.I. modtager eller overtager en sag fra det 
lokale politi er det som oftest en sag om overlagt 
mord (Murder in the Ist Degree), kidnapning, 
organiseret kriminalitet, biltyverier (Grand Theft 
Auto), hvidvaskning af penge (Bluecollar Crime) 
eller bankrøverier. Dog modtager F.B.l. ikke alle 

sager. Det lokale politi vil ofte søge at løse sagen 
på egen hånd og først når de ikke kan komme 
videre bliver F.B.I. indvolveret. 

På den måde modtager F.B.1. som regel en sags- 
mappe fra en lokal politistation, hvorfra F.B.1/'s 
folk på det lokale Field Office så kan overtage 

sagen. Man nedsætter som det første en Case 
Officer. Det er den agent der har ansvaret for 
sagen. Han vil foretage de nødvendige 
forundersøgelser. Hvis han anser det for nødven- 
digt, at der skal bruges flere folk, ansøger han 
om tilladelse til at oprette en midlertidig Task 
Force. Den består typisk af fem til seks folk med 
specialer indenfor forskellige områder. Sammen 
forsøger de at løse sagen inden Task Force'en 
skal opløses igen. 

  

  
EFTERFORSKNINGSMETODER 

F.B.l. agenternes første opgave er at indsamle så 
mange data som muligt. Alt hvad der kan have 
noget at gøre med forbrydelsen, kunne senere 
vise sig at være vigtigt. Mange af de indsamlede 
informationer kan F.B.I. agenterne ikke for- 
arbejde alene. Idag, hvor fingeraftryk og DNA 
analyser er standard undersøgelsesmetoder, 
sendes mange informationer til F.B.1/'s labora- 
torier. Indsamling af sådanne tekniske beviser 
kræver en særlig uddannelse, som kun enkelte 
F.B.l. agenter har. Derfor bruges i stør stil specia- 
lister, der rekvireres fra det lokale Field Office. 
En almindelig F.B.1. agent har som standard 

udstyr sin tjenestepistol (38' kalibers halvauto- 
matisk), mobiltelefon, transportabel PC med 
fax/modem/printer, samt skudsikker vest og en 
bil. Specieludstyr kan rekvireres, men kun i til- 
knytning til en sag eller en Task Force, og kun 

 



hvis det godkendes af den pågældende sags 
Case Officer. Nogle F.B.I. agenter anskaffer for 
egen regning ekstra udstyr, men det skal under 
alle omstændigheder godkendes af Dire- 
ctoren for det lokale Field Office. 
Han vil ofte udelukke ulovlige 
eller unødvendigt voldsomme 
effekter så som Shotguns, 
Halogenbrændere og Hånd- 
granater. 
Når specialudstyr endelig 

bevilliges kan det være fra 
det helt almindelige til det 

utroligt avancerede. Ved 
hjælp af hemmelige satellit 
ter og miniaturelytteudstyr 
kan man aflytte folk overalt, 
selv ned til 6, underetage (under- 
grundsbane eller parkeringskælder). 
Man kan ved hjælp af kombineret hud, hår og 
blod analyse afgøre om folk har affyret et 
bestemt våben indenfor en margen af 3 uger. I 
dag kan man pga. computernes forøgede hastig- 
hed matche fingeraftryk på max. 2 timer. Dette 
er en kalkulation på tusindvis af milliarder af 

udregninger (arbejdet udføres af 11 specialbyg- 
gede Cray-MXP'er). F.B.I. har derud-over direkte 
adgang til alle computerarkiver i U.S.A. og tilla- 
delse til at krydsreferere disse. Med alt dette at 
vælge udfra er det snarere 
mennesket der er blevet begrænsningen fremfor 
teknikken. Men samtidig løses langt de fleste 
sager, fordi de mennesker der benytter den avan- 
cerede teknologi bruger hovedet. 

      

    

AT BLIVE F.B.I. AGENT 

At være F.B.I. agent er en livsstil, På en F.B.I. 
agents badge står der "Fidelity, Bravery, 
Integrity” (Troskab, Mod, Karakterstyrke og/eller 
Troværdighed). Det forventes at agenterne lever 
op til denne korpsånd og det er noget folk må 
gøre sig klart i en tidlig alder (dog min. 23 år). 
Det kræver nemlig både universitetsgrad (bachel- 

or), samt en 100% pletfri baggrund. 
Inden man overhovedet bliver taget seriøst som 

ansøger til F.B.I. skal man igennem en uendelig 
lang række prøver og tests. Blandt dem er flere 
psykologiske prøver der skal afdække alt fra sam- 
arbejdsvilje og stressreaktioner til ærlighed. Det 
sidste omfatter blandt andet en løgnedetektor 
test. Disse prøver har ry for at være ekstremt hår- 
de og ubehagelige, men det begrunder F.B.I. 
med at kun de bedste kan blive F.B.I. agenter. 
Det samme gør sig gældende rent fysisk. Kun 
mennesker i topform og med perfekt fysik kan 
blive agenter. 
Efter prøverne følger 4 måneder på Quantico 

basen. Dette er F.B.I.s hovedkvarter i Virginia og 
her skal aspiranter gennemgå en række kurser fra 
morgen til aften, samtidig med at de skal studere 
og aflægge flere eksamener. Dumper du blot to 
gange ryger du ud. 
Basisuddannelsen af en agent indebærer 

træ-ning i skydevåben, kriminologi, efterforsk- 
ningsmetoder, psykologi, nærkamp, 
lederegenskaber, budgetlægning, elektronik, 

anti-terrortaktik samt almen kamptaktik (ved 
gidseltagninger, bankrøverier 0.5.v.). Alle kurser 
har både en teoretisk del og en praktisk del. 

Udover de obligatoriske kurser findes også 
nogle som vælges af aspiranterne selv. 

Dette kan være supplerende kurser 
som udvider enkelte emner 
såsom narkokriminalitet, serie- 
mord, bagmandskriminalitet        

  

LIVET SOM F.B.I. AGENT 

Som færdiguddannet agent bliver man placeret 
på et af de Field Offices der ligger spredt ud over 
hele landet. Her bliver man tilknyttet en af F.B.I.s 
særlige divisioner. De fleste tager udgangspunkt i 
nogle af de mest typiske forbrydelser; mord, 
biltyverier, bankrøverier, narkohandel og 
bagmandskriminalitet. Derudover har F.B.1. også 
en lang række underorganisationer som vare- 
tager forskellige opgaver. En organisation sikrer 
F.B.1. agenters ve og vel (angreb fra kriminelle 
0.1. ), en anden arbejder med vidnebeskyttelse 
og en tredje efterforsker F.B.I. agenters dødsfald. 
Andre organisationer forsker i uløste sager og i 
seriemord. 
Netop forskningen i og opklaringen af serie- 

mord er noget F.B.1. er kendt for. Dette skyldes 
ikke mindst de altid sensationshungrende masse- 
medier. Bankrøverier og biltyverier hæver ikke 
seertallet. Det gør seriemord; et felt hvor F.B.l. 
har en ganske særlig ekspertise. Utroligt mange 
mennesker bliver involveret over de år en typisk 

massemorder sag tager, fra det øjeblik kontorer- 
ne på Quantico basen modtager fax-rapporter 
fra agenter ude i marken. På disse fax'er vil altid 
indgå koden 0707 der betegner sagstypen ”gen- 
tagne drab af formodet samme 
gerningsmand(mænd)”. En særlig undersøgelse 
bekræfter eller afkræfter dette, og hvis en 0707 
er blevet bekræftet, oprettes en Task Force (et rej 
sehold) med den ene opgave at fange morderen. 
En 0707 Task Force kan til hver en tid 
indkalde stort set alle de Special Agents og alle 
de almindelige politifolk de anser nødvendige 
for at fange en seriemorder. 
Langt det meste F.B.I. arbejde består dog stadig 

af at indsamle og behandle data i stor, stor stil. 
Agenternes opgave er derfor lige så meget at 
vurdere hvilke informationer kan bruges. 

November/december
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FØNIX 

  

KAMPAGNEN 

F.B.. er et perfekt udgangspunkt for en kampag- 
ne. Her har vi en grund til at tingene sker. Det 
kan uden videre begrundes hvorfor 6 personer i 
en Task Force arbejder sammen. Samtidig kan 
historien drejes på vidt forskellige måder alt efter 
om skurken eller truslen er forbryderisk, med 
grundlag i den amerikanske underverden eller 
måske af en mere hightech og statslig art, såsom 
et hemmeligt regeringslaboratorie der ikke 
ønsker indblanding, eller måske fra F.B.I. selv, 
hvor en korrupt ledelse eller agent vil gøre alt for 
ikke at blive afsløret. 
En kampagne med udgangspunkt i F.B.1. må 

dog være forberedt på visse ting. 

  

DET OVERORDNEDE PLOT 

Fra det øjeblik spilpersonerne bliver aspiranter 
og skal gennemgå den hårde træning på 
Quan-tico basen, skal spillederen have lagt et 
langsigtet og grundigt plot. Det er det allervigtig- 
ste. Et F.B.I. plot er en sag eller en række af sager 
som med tiden tegner et billede af en virkelig 
stor forbrydelse eller katastrofe. Det behøver ikke 
at omhandle verdenens undergang, men hele 
pointen i en F.B.l. kampagne ligger i sammen- 
hængen mellem en række sager, og når 
spillerne begynder at kunne ane denne sammen- 
hæng vil de virkeligt føle at de udretter noget; 
at de gør en forskel. 
Det overordnede plot krydres med en række 

sager som er mere eller mindre (eller slet ikke) 
relevante for plottet. I et sådant forløb er det en 
god ide at spillerne konstant fører arkiv/referat 
over alle sager og deres forløb. På den måde 
kan en meget tidlig sag være med til at hjælpe 

en senere sag på gled hvis man går tilbage i 
arkiverne. 
En af spillernes karakterer udpeges til at være 
Case Officer for den enkelte sag. Han har 
ansvaret for at nogen, oftest ham selv, fører 
referat. Hans karakter har også ansvaret for Task 
Force”ens budget og skal til slut stå til ansvar når 
gruppens resultater vurderes af ledelsen. 

Spillederen skal fra starten arbejde med en 
større gruppe af deltagere, der fungerer som sup- 
plerende agenter. Disse agenter vil kunne blive 
tilstrækkeligt opdateret via sagsakterne og på 
den måde med det samme kunne bidrage til 
efterforskningen. Med lidt arbejde kan du efter 
nogle ganges spil have opbygget en hel flok af 
efterforskere, som tilsammen udgør ”dine” agen- 
ter. Visse agenter kan også være specialister 
indenfor bestemte områder. Det kunne være 
teknik, snigmord eller sprængninger, men det 
kunne også være noget mere akademisk såsom 
okkultisme, massemorder-psykologi eller 
UFO'er. Ved at oprette en agentliste, der inde- 
holder de andre spilleres telefonnumre, vil du 
gøre det muligt for din gruppe at kontakte en 
agent der måske har kendskab til den sag dine 
spillere netop nu er i gang med. På samme 

måde vil Case Officeren selv kunne 
sammensætte sin Task Force. Det vil 
kraftigt forstærke fornemmelsen af, at de 
hændelser som finder sted er en del af et 

større forløb og at spillernes karakterer er 
en del af en større organisation. 

HEMMELIGE ORGANISATIONER 

En spændende opbygning af kampagnen er at 
lade agenterne arbejde under en af de særlige 
B-statutter, hvilket er organisationer, der på 
F.B.L.s budgetter kun er markeret som en post 
(med et B) der koster rigtigt mange penge. 
En B-organisation er holdt helt hemmelig af 

forskellige årsager og alle der arbejder i en sådan 
har skrevet under på ”The Officials Secrets Act”, 
der forbyder al omtale af organisationens arbejde 
til de som ikke ”need to know” (har brug for at 
vide det). Kun folk med adgang til statshemme- 
ligheder og andre agenter i samme organisation, 
har brug for at vide noget. På den måde kan 
agenterne ikke uden videre påkalde sig hjælp 
fra det lokale politi, den officielle del af F.B.1., 

D.£.A. (Narkopolitiet) eller C.1.A, (Efterretnings- 
væsnet). 
En offentlig kendt B-organisation er den der 

hedder 258B. I 258B arbejder man med uløste 
sager. Hvert femte år kører en analysegruppe 
uløste sager igennem computernettene. 
En særgruppe tager sig af de sager der bør efter- 
forskes yderligere. Grunden til at alle i 258B er 
under "The Official Secrets Act” skyldes, at 

nogle sager har direkte forbindelse med Det 
Hvide Hus, dommere, senatorer og andre, samt 
at mange uløste sager har mistænkte, der selv 
ikke ved de er under mistanke. Disse sager kan 
derfor utilsigtet kaste mudder, hvor det ikke er 
nødvendigt, samt hænge uskyldige ud i pressen 
(eller alamere skyldige til at dække deres spor). 

DET SÆRLIGE ELEMENT 

En F.B.I. kampagne, der kun beskæftiger sig med 
historier der tager udgangspunkt i virkelige for- 
brydelser, kan godt blive lidt tør. Derfor kan det 
være en god ide at tilsætte lidt mystik og et skær 
af overnaturlighed som ekstra krydderi. 
Twin Peaks, Mission Impossible, X-files og 
Predator 2 er alle oplagte eksempler. Mystik og 
overnaturlighed giver bedre muligheder for at



  
gøre kampagnen spændende og anderledes 
Præcis hvordan man indbygger det i sin kampag- 
ne er helt op til spillederen. Mystikken kunne 
være en del af alle sagerne. Det vil dog ofte give 
en bedre balance, hvis det kun er nogle af sager- 
ne, især det overordnede plot, som indeholdt 
mystiske elementer. På den måde kan spillerne 
ikke vide om de er oppe imod en øksesvingende 
massemorder eller et mystisk urmonster med 
kæmpe økselignende hugtænder. Denne usikker- 
hed holder spillerne mere på kanten af stolen. 

  

F.B.l. ATMOSFÆRE 

For at bibeholde den særlige F.B.I. atmosfære bør 
spillederen gennemføre nogle af de mange regler 
og forordninger som gælder på et personligt 
niveau for hver enkelt agent. Hvis spillerne er en 
del af en hemmelig underorganisation har de 
også skrevet under på en lang række dokumen- 
ter. De opstiller garanteret en lang række regler 
som spillerne skal overholde. 
Det kunne f.eks. være uniformsreglement, 

kommunikationskoder (07 -Drab, 0403 Bank- 
å 2 Ø 47 røveri-bevæbnet 0.5.v.), specielle briefings og 

debriefings. Brug i stor udstrækning sagsakter 
og politirapporter for at sætte en sag igang, eller 
til at hjælpe dem undervejs. En simpel ordre er 
for kedelig. På samme måde bør du forberede 

analyser på skrift af diverse bevismaterialer, 
fingeraftryk, personarkiver 0.5.v. som spillerne 
støder på undervejs. Det virker enormt velorga- 
niseret, når gruppen kan aflevere noget på et 
laboratorie, og så senere modtage en rapport. 
Til slut bør du altid sætte tidsrammer for 

sagerne. F.B.I. er en stor organisation og der er 
altid en ny sag der venter. En Task Force får 
typisk en til to uger til en grund-efterforskning. 
Kun hvis der er god grund til at tro at sagen kan 
opklares med yderligere efterforskning oprethol- 
des Task Force'en. Ellers sendes sagen til F.B.1. 
ledelsen i Quantico der afgør om der skal opret- 
tes en permanent Task Force eller om sagen skal 
erklæres for uløst. Det kan du med held bruge i 
kampagnen ved at lade spillerne løbe sur i en 
sag eller to. I en senere sag finder de måske et 
spor der kan åbne den gamle sag igen. 

THE END 

Det som adskiller en F.B.1. kampagne fra alle 
andre er følgende: 
For det første har alle spillerne allerede et 

billede af hvordan og hvorfor F.B.I. fungerer 
som det gør. Spillere og spilledere kan meget 
nemt finde hinanden, fordi de kender F.B.I. og 
ved hvad det står for. 
Det andet væsentlige punkt er, at man i en 

F.B.1. kampagne giver spillerne mulighed for at 
trække på stort set alle de ressourcer de kan 
komme i tanke om. Så længe det bedømmes 
nødvendigt og i den udstrækning der er brug for 
det, vel at mærke. Spillerne får mulighed for ikke 
at skulle bekymre sig om hverdagsproblemer, 
fordi det har de folk (og udstyr) til. Alligevel løser 
de store ressourcer ikke sagerne alene. 
Det gør spillerne med deres indsats. 
For det tredie bliver spillerne en del af noget 

større. De mange agenter de kan betragte 
som kolleger, gør kampagnen til noget 
større end bare spillet. En hel 
omgangskreds er en del af et fæl- 
les spil; de kan diskutere pro- 
blemerne med hinanden og 
spillet bliver på en interes- 
sant måde en del af hverda- 
gen. Små mysterier som 
man kan gå og fundere 
over og forhåbentlig lære 
lidt af. 

     
  



  

48 Af Christian 
P.K. Sørensen. 
Tak til 
Mikkel K. Sørensen, 

Palle Schmidt, 
Merlin P. Mann 
samt Alt For Damerne 
(tak tøser). 

Sådan gør du: 
Sæt dig alene et roligt 
sted, hvor du véd du 
ikke bliver forstyrret 
- toilettet er et ude- 
mærket valg. Svar i 
ro og mag på spørgs- 
målene på næste side 
og notér dig bogstavet 
ud for dit svar. Under- 
søg derpå hvor mange 
point du har opnået 
ved at kigge på tabel- 
len. Tag tilsidst en 
dyb indånding og 
bered dig på at stå 
ansigt til ansigt med 
Sandheden. Hvis du 

snyder er du ikke bare 
en nørd men også en 
luskefis! 
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FØNIX 

Uddrag af Brevkassen, Fønix 4: 

YDu har med garanti kaldt en eller anden for nørd. 

Føler du dig ramt af Olavs brev? Skammer du dig over din 

fortid? Gemmer du dig bag et net af løgne og aftershave? 

Eller er Olav mon blevet såret over at være blevet kaldt 

nørd for mange gange? Du tør alligevel ikke komme med et 

for du er jo en nørd, ikke sandt?!” 

  

svar... 

  

Efter disse bidende bemærkninger er 
der sikkert mange af os der sidder 
med en besk smag i munden og 
en svedperle på de fedtede briller. 
Uvisheden er det værste - er vi 
virkelig nørder? Svaret - det skæbne- 
svangre Svar - kan kun aflokkes 

LØG 
HEE 

1-32 Points 
Der er tre muligheder. 1: Du har snydt! Skam 
dig, din slimede supernørd. Du spiller garanteret 
soloeventyr med din hamster, fordi du er så 
nørdet at andre nørder bliver bange! 2: Du har 
simpelthen regnet forkert. Dette betyder at du 
må begynde forfra og at din fighter måske slet 
ikke har exceptional strength. 3: Du har rent 
faktisk fået under 33 points uden at snyde og må 
formodes at være blandt verdens ti kedeligste 
mennesker - her i blandt en statsminister, en 
afdød TV-vært og min gamle matematiklærer. 
Get a life… 

  

33-65 Points 
Skabsnørd! Du prøver af al magt at nægte det, 
men det lader sig ikke skjule. Du har garanteret 
også fået kontaktlinser for at skjule dit handicap, 
men heller ikke dét hjælper. Din komplette 
Dragonlance samling ligger gemt i klædeskabet 
sammen med din selvlysende D30 og det meste 

af din dag går med at spinde et net af løgne der 
skal dække over din nørddom. Når du møder 
dine medspillere på gaden lader du som om du 
ikke kender dem, og du har flere gange råbt 
”nørd!” efter klassens brilleabe. Desværre har 
den indre svinenørd det med at stikke sit grimme 
fjæs frem på de mest ubelejlige tidspunkter og 
det mest pinlige du nogensinde har været ude 
for, var dengang de andre fandt et Fønix i din 
taske på hytteturen. Du hører til blandt Fønix's 
kernelæsere og du er ikke alene. Løgn og after- 
shave forever!! 

RSÅMAV 

  

underbevidstheden gennem en serie 
personligheds-afdækkende og 
hjernevridende spørgsmål som 
Fønix's chefpsykologer under 
smertefulde forsøg har konstrueret. 
Nu spørger vi dig: Gemmer du dig 
bag et net af… 

  
66-100 Points 
Jøsses! Wow! Nøjh manner! Så til søs! Du skulle 
vel aldrig hedde Gygax til efternavn? Det kan 
ikke nægtes - Du er en kæmpe nørd, og der er 
næppe noget du kan gøre. Dit misbrug må på 
dette tidspunkt være så fremskredent, at du 
næppe kan opretholde det uden at ty til krimi- 

nalitet af forskellig art. Ikke engang dit Fønix 
abonnement holder dig beskæftiget mere end 
et par timer af gangen. Tårnudspring fra SAS 
hotellet ER en mulighed, men den frarådes 
kraftigt, Selvom vi ikke er glade for at sige det, 
bør du henvende dig til Indre Mission. 
De er dit eneste håb… 

3PUuU3 
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Il: HAR DU BRILLER? 2: HVILKE FARVER KAN DU 
BEDST LIDE? 

CRESN 
CREST ORE 
Ce ORESTES 

MH C: Selvlysende 

  

   

5: EN VEN TABER SIN 
BURGER I SKØDET. 
DU UDBRYDER...? 

4: DIN MOR SKAL TIL YOGA; 
HUSET ER TOMT. 
(eier do] Id 

ELERS ET DIES 
B: Ups! 
C: Critical fumble - slå saving 
throw vs. pletter! 

MA: Smækker Sarah Young på 
NESS 

ORE STS SENE ES 
OS SEES 

EST 

    

  

7: FIGHTERS HANDBOOK 
HAR DU ALTID….? 

ER SDI LN Te ELEG 
KORTSPIL 

ORE ETS SEEST 
CREST TENEENE EN 
USET Sa TTT 

MH Ci: Stående ved siden af 
Nee RR VENN 

ORE EDEN: 
RESENS NEN 
HM Ci: Magic Starter Deck og 

Booster Pack 

   

  

LK HVILKE KVALITETER 
SØGER DU HOS EN 
KVINDE? 

T: HVORDAN VIL DU SCORE 
EN GOD SILD? 

HM A: Invitere på eksklusiv middag 
CET SOT 
ORE te 

hende smide kludene 
M Ci Kaste ”Charm” eller bestik- 

ke DM med lidt Matador-mix 

CELLIST SN ATENTS 
ESS S: 

Buldrende tomrum 
UI (ISA TU SS 

og Battletech 

   

  

14: HVAD SIGER DU, NÅR 
UMS GERALD LSD TEE 
OLE NES 

3: KEDER DU DIG 
NOGENSINDE? 

MH A: Ofte - faktisk altid… 
Mit liver en fiasko 

B: Næ - Jeg spiller da bare 
MH A: Hare Rama - Krishna, 
RE EET 

(er NON (REESE STEENSEN 
(RSS TSNNSIESES FEE 

DEFEAT EER MH Ci: Hej - vil I ikke indenfor og 

  

SES ren 

  

3: TROR DU SPØRGSMÅL 
BAL JONES 5] Ko) 
PÅ.….? 

TS re eres 
RENO Een 
MH C: Terninger ned mange sider 

    

6: VOODOO LOUNGE ER 
SELVFØLGELIG...? 

HM A: Fortsættelsen af 
EET SV lg 

OSS nr 
afdankede plasticrockere 

ORE NE SENDE 
EEN   

  

  

      

9: DU VED HVAD DU TALER 
OM FORDI DU LÆSER...? 

(BEES 105s 
mM B: Mit livs novelle 
MH Ci: Euroman 

   

  

12: BESKRIV DIN FORTRUKNE 
DEODORANTS DUFT: 

| REE SENE UNE] 
MH B: Krydret og stærk 
CS NYNNES TNS 

   

  

15: FANTASERER DU OFTE 
OM SEX? 

FH A: Hrørh… Hrrrh… Hrrrh… 

RE EST 
CREST 

  

November/december
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«FØNIX 

  

SE ES UTSSSISEI SS SENS ÆNN SS 
foretrækker at bruge en masse tal og systemer, 
andre vil hellere bruge ord og prosa. Der kan 
arbejdes på dem i ugevis, eller de kan ned- 
kradses få minutter før spillet går i gang. De kan 
være urealistiske, tåbelige, ufuldkomne og ikke 

værd at kaste et blik på. Eller de kan være 
spændende og opfordre til indlevelse og 

Hr DE 

BYRET SE HEE DT TES ES SER RER DEN 
handler at forbedre sit rollespil ved at uddybe 
spilpersonerne med en baggrund og en person- 
UENS RED SEEK ESTEENEN 
Man kan give sin spilperson en underbevidst- 

hed, så han ikke blot handler logisk og fornuftigt, 
men ogsa bliver styret af følelser. Øg man kan 

prove at forklare hvor følelserne stammer fra 
[BTS SEE VE STERN TEE SE MUST STED) 

[ENTEN TRES SS SNERRE RE BENTE 
lingen, og ikke blot som brikker der lyttes rundt. 
Hvis det skal virke, er spillederen nødt til at have 
nøgle knapper at trykke på; nøgle knapper der 
sidder fastankret I spilpersonens baggrund og 
følelsesliv 

LC TeTE 

ENESTE ESS ES SETS ESSEN 
viklet historie, kan han ikke overlade alt til tilfæl- 
RSS SENESTE REE NREN FRE NET] 
ER ES NE LENET ENE 

mer til deres fulde ret. Han har brug for en 
BEES RENE SS NEDEN 
ns 

I bund og grund drejer det sig, om kontrol. Spil- 
lederen har brug for at kunne kontrollere sine 
spillere; og det gør han ikke ved at bruge tvang 
og store mønstre, eller oversmarte hentydninger 
til hvad der nu ville være smart at gore. 
Det gør han subtilt og stilfærdigt, så både han 

selv og spillerne er tilfredse med spillet og føler 

at der er en mening med det. Han gør det ved 
TES SR LEE SEEREN RESENS 

  

= er 

SPILPERSONER OG BAGGRUND 

RS en SETE PETER SETS TET EE TE 
LDHRTSVETS ERE SKEER SES RISTE 
nen handler. Det vil ofte overraske og forvirre 
spillederen og gøre det svært for ham at komme 
videre med sin historie. 

NESS SENSE EESTI EST FT 
har med at gøre, så handler spilpersonen fordi 
det stemmer overens med den personlighed der 
er bestemt for ham. Persønligheden kan være 
skabt af spilleren selv, eller af spilleren og spille- 
deren i fællesskab - det væsentlige er al spilper- 
Eee eee 
KEEPER ESSEN TERERT ER ER EEDEN 
finde ud af hvad personen gør 

    

MOTIVATION 

EEN SN FEE BYS SEE NERE ESTERE ENE 
motivationen ikke er i orden, fiser de fleste histo- 

RR NAVNE NYRERNE 
Men det nytter ikke nøget at fortælle spilleren, 

KLEIST ON ET SSR IE ER ESSENS 

Max ud af fængslet, tordi han "alisa elsker Max 
og det lissom er hans bedste ven” 
Hvis man vil sørge for, at spilleren virkelig føler 
BE Sae ES Le ere 
EST SATS TEE ED SKEER TE ER ISS ENDT STEN RES 

Man kan fortælle om dengang båden kæntrede 

på en fisketur og Max reddede spilpersønens liv, 
BE ERNSER ENE REESE ESSEN EKS IETE 
born, eller noget om dengang personen blev 
anholdt til en Vietnam-demonstration sammen 
LETS 

Hvis Max skal være en vigtig del af spillet, så 
SCENE ERNE SE ET D INSEKT E 

SEE TEE DEERE NEDE DE 

    

personens personlighed 

 



  

  

LUN 5 13513 

De oplevelser man skal tage med i beskrivelsen 
ES SEE SENE ERIE SER ESSEN FROES 
i hans hidtidige liv. Oplevelser der har ændret 
hans personlighed 
Det er vigtigt at være grundig og nøje overveje, 

hvad det er man vælger ud. Der skal være et for- 
mål med at komme med en lang beskrivelse af et 
møde med rektor da man var lille. Mødet med 
rektor skal have betydning for spilpersonens psy- 
ke, for udviklingen af hans personlighed. 
Måske var rektor så væmmelig, at persønen er 

blevet bange for autoriteter, eller måske gjorde 
LEN Te SSrE UTAN TS ESS ERSTAT TEN SETT OD] TIT ErES 
nen siden da har været bange for at gøre noget 

galt igen. Det er nok sandsynligt at han glemmer 
mødet med rektor efter kort tid, men det kan lig- 
ge i hans underbevidsthed og påvirke ham, selv 
CURE SENE seere 

Man kan bruge den detaljerede beskrivelse til 
at gøre personen mere levende, i stedet for bare 
hårdt og brutalt at skrive, at han ikke kan lide 
EGE Ses IE SEE STE SES EKS USS KEN 
EDER STS SEE EESTI O NT SDE 
være til jøbsamtale og gøre ham nervøs ved af 
LETS Ta SATSE raa bare (Salt ere Toner er ea ELLE 

rektør - og måske lade kontoret minde lidt om 
CSE HS TESS SETT E EST 
Spilpersonen og spilleren vil føle sig ilde tilpas 

Man trækker simpelthen på en stemning man 
allerede har skabt i baggrundshistorien. En stem- 
ning man har skabt med en dramatisk beskrivelse. 

OLV NNE: 

For at gøre baggrundshistorien nemmere at 
ESS DE le DRS Sr sale sEl Se 
der har betydet meget for persønen og hans psy- 
ke. Med ”dramatisere” mener jeg at skrive 
hændelsen som den faktisk kunne have forekom- 

SE USE 
SEES EET Er SELEN 

51 

ho ES 

det kunne for eksempel se sådan ud: 

De står i en rundkreds omkring dig. Når du 
drejer dig rundt på gårdspladsen, parat til at 
modtage deres angreb, rejser stovet sig, solen 
ER ae LE EET ELE 
Elle: Ej rele ICE SEERE STEN le] es ele TAND TS OR 
BOLLE TUNE 

LETTER TS REESE KE SEERE ER 
Kan du ikke lide VORES by? Er den ikke fin nok 
(za 
Spørgsmålene kommer hurtigt, du når ikke at 

åbne munden før en sten rammer dig i panden 

og du falder om i støvet. Drengen læner sig ind 
(CSR SE TAKE ALENE Eee > ERE KOLT ERLTE IAK LETS 

lange hår rører din pande, i et kort vanvittigt 
øjeblik tror du han vil kysse-dig, og du lukker 
(LUS 

LESS HE EA TOURS o TET ET E=Te ES TeT Ea 
Din onkel kan ikke lide dig. Marie Louise kan 
ikke lide dig. Ingen kan lide dig! 
Stemmen fortsætter, men du hører ikke længe- 

LORT e TESS VETTS KTS FE SYET NOTE 
pludselig går det op for dig at de allesammen 
EU TE TET TEE TKO SEE Eee TR EN=T ER 

    

Ved at bruge et underholdende og levende sprog 
og gøre hændelsen spændende, gør du den 
nemmere at huske. Både når du er en spiller der 
læser den beskrivelse spillederen har skrevet, og 
når du er en spilleder der læser den beskrivelse 
ES NEDE ANER 

At dramatisere hændelserne bevirker også, at 
spilpersonen får et liv før en spiller begyndte at 
spille ham. Personen har grædt, elsket, hadet og 

levet i al den tid han har eksisteret, og du vil 
som spiller føle et større ansvar før at spille din 
person som der blev lagt op til det i beskrivelsen. 
Din evne til at leve sig ind i spilpersønen vil 

ENS SES ro Ree SE ESTERE IE 
handle følelsesbetinget i stedet for logisk. 
Faren ved lange og uoverskuelige personbeskri- 
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velser er af det er svært at huske dem. Men det 
undgar du ogsa ved at dramatisere en del af 

beskrivelsen. 5aå bliver der nemlig sat billeder på 
den, og beskrivelsen bliver meget nemmere at 
huske end tørre facts. Det er nemmere at huske 
(EINE STER BENGT ESTERE TERESE ETERE 
tisk formel. Og hvis de oplevelser som spilper- 
søn-beskrivelsen indeholder er chokerende, for- 
EEN SEEREN 
ENN SE ETERN 

drejer sig om seksualitet og personlige svaghe- 
Fe TERESE RYSTE RESTEN ERNEST ER 

- de har ingen seksualitet, og de har ingen per- 
sønlige svagheder eller problemer. 
Men det er spændende at overskride disse 
fabuer og opdage at spilpersoner får mere liv, jo 
mere menneskelige de forekommer. Mennesker 
haren seksualitet, og de har problemer og svag- 
heder tog en underbevidsthed) - øg det bor spil- 
SYNES SVN 

  

  
|SBØRGSVÅLENE KOVVER HURTIGT 
  

U era 
  

  

  

  

      
sneen 
  

  

  

  

      

  

  

      

  

      

  

FØNIX 

AT TURDE TABUERNE 

[DYSE SN Ta STS ETIK SAE NES OR DETSTE 
eksempel ikke tor skrive om seksuelle oplevelser 
i sin spilperson-beskrivelse, hvis man ikke tor 
[STER RES SNEEN ENESTE EN ERESTES 
ESSEN I VESTER 
FRE ERESSE RYNN TT ANES SNU ES ENES 
selv for nøgle spændende oplevelser 
BENE TERE RR ENES ER SET re 
EEN EL EEn 
RES SS BUSSE SEAN SEE TESETE SEE, 
homo? Tror de, at jeg syg oveni? Griner de af 
Bree ERE ERE SEE 
begrænsninger i rollespil. De begrænsninger der 
er, bliver skabt af de mennesker der spiller og 
[SKER EB NE 
Der er mange tabuer i rollespil. En del af dem 

BE TE RE ETTEREN TER 
REDE RER TREERE SEE HEE ISESTEN RD PNENESS 
så vælg dig en anden modtager, en anden spiller 
eller spilleder, som du føler dig mere tryg ved at 

overlade din nyskabte spilperson. (For selvfølge- 
lig er der en del af dig selv i personen, og hans 
problemer vil måske afspejle dit eget sind. Hvor- 
for mon jeg skriver så meget om seksualitet? 

Hmm … Der er noget at tænke over.) 

Måske kan der lægges for meget arbejde i spil- 
personer. De kan blive uoverskuelige og det kan 
være svært at huske alle de ting man har lagt i 
dem. Men man får alt før sjældent lov at brokke 
FSR EST ES USE TUES LE DEER] 
eller kompleks. 
Det er sørgeligt, for det er en oplevelse at arbej- 
SO RS IS SEEST SS KER SUE DENNE 
RSS ESSENS PET YNES EET REST SN 
BESES TE TESS, 
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FANTASK ER EUROPAS 

aus REN LENS NOT 3 

COMICS, SCIENCE FICTION 

  

          

VI HAR ET KÆMPE UDVALG 

AF SPIL OG FIGURER. 

VI HAR ALLE FORMER FOR 

al: (01. LEES TES 

MALING, PENSLER, FOR- 

ESTRID 3 

ARD RE > 

MAGASINER OM SPIL. 

HVER TREDIE MÅNED 

STS RVR TE 

NYHEDSAVIS. DEN ER GRA- 

TIS… DU KAN TA! DEN I   

EOS E 3 7213] 

TILSENDT . AVISEN INDE- 

(ler Isa rel eV] 

COMCS/SCIENCE FICTION, 

SAMT SPIL OG FIGURER. 
Q 

DER ER OGSÅ ARTIKLER 

SKREVET AF GAMESFREAKS 

FOR GAMESFREAKS. 

DU KAN RINGE OG BESTIL- 

LE PÅ VORES POSTORDE- 

SERVICE. 
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Af Asgerd Borg 
Illustrationer 
Jesper Ejsing 

      
4De To Vandrings- 
mænd” er en historie 
der er inspireret af en 
gammel version af 
"Tid til at Høste”, 
der blev bragt i sidste 
nummer i Fønix. 
Den vandt engang en 
novellekonkurrence i 
TROA's klubblad. 
Den bringes med for- 
fatterens tilladelse. 

     

    

    
   

  

FØNIX 

Den aften kom der to 
gæster til Fars kro. De var 
den slags gæster Far kunne 
lide - forskellige som de 
var. Den ene var en tavs 
mørkhåret mand - høj og 
mager med kappe og store 
vandrestøvler til at beskyt- 
te sig mod efterårets vej: 
Han sad stille henne i kro- 
gen og varmede sig ved ild- 
stedet hele aftenen. 

Den anden 
gav de faste kunder 

underholdning. Han var en 
landsknægt på vej hjem med sin 

sold. Han var rødmosset med brunt krøllet hår 
med de første stænk af gråt. Han bar lidt af-farvet 
herskabstøj under den læderbrynje, som han tog 
af. Hans våben stillede Far i køkkenet. 
Mændene fra byen var glade for at høre, at han 

var på vej sydpå, fordi der ikke var arbejde til 
lejesoldater her. Han fortalte om verden. Mænd- 
ene fra byen sad ved bordene omkring ham og 
lyttede til hans rolige stemme mens han berette- 
de. Og kunne han snakke! 
En gang imellem stillede han spørgsmål om 

egnen - og lyttede opmærksomt til svaret. 
Det var snak mændene kunne forstå. Ikke en 
hoven fremmed her. Men en mand man kunne 
snakke med. 
Jeg var ude efter mere øl. Da jeg kom tilbage 

var stemningen anderledes spændt. ”..jeg har 
ikke set noget selv - selvfølgelig” - sagde han. 
Men jeg hørte et rygte i Hobro om at soten 
var brudt ud i Lybæk. De havde hørt det fra en 
sømand. Det er nu sikkert kun løse rygter.” 

  

      
   

  

      

  

   

  

   

   

  

    

  

     

  

   

  

     

  

     

    

Mændene smilede nervøst til hverandre. 
Landsknægten trak på skuldrene, som om han 
ikke tillagde rygtet nogen værdi. Måske be- 
klagede han de sørgelige nyheder. Eller han 
anerkendte skæbnens magt over mennesker. 
Der kom gang i snakken igen, men stemningen 

var dæmpet. Kun den anden vandrer ved ild- 
stedet lod sig ikke mærke. Efter en 

halv time var mændene gået 

hjem. Far bandede stille over 
landsknægten og hans snak. 

Dårligt for forretningen. 

    

  

    

    

   

  

    

  

Landsknægten sagde til 
mig, at han ville betale for et 

bedre værelse - og om jeg kunne 
gøre det istand med det samme. 

Mens jeg var igang, kom han ind i rummet. 
Han bevægede sig rundt og pakkede ud. 
Som jeg var ved at gøre alkoven klar, mærkede 
jeg hans hænder på mine hofter. ”Du forstår 
rigtig at hygge om gæsterne”, sagde han grødet. 
Jeg måtte sig noget. Uden at støde ham. Ikke 

støde gæsterne, sagde Far altid. ”Det der om 
soten. Den anden mand der kom i aften kom 
lige fra Hobro selv. Han sagde der intet nyt var at 
berette fra den kant. Det sagde han selv”. 
Jeg mærkede, at grebet på mine hofter stivnede. 
”Med de ord?”, sagde landsknægten lavt. 
"Jeg spurgte ham, hvad nyt. Han sagde - ”Intet 

nyt at berette fra den kant, som ikke er set før” - 
med de ord” 
Hænderne blev fjernet. Nu hviskede han. ”Den 

anden mand … er han en høj, mørkklædt fyr. 
Med langt mørkt hår og skæg og furede træk. I 

store vandrestøvler?”. 
"Hvordan ved du det” spurgte jeg. Lands-knæg- 

ten var kommet efter den mørke. Han 
havde siddet i folkestuen, og den anden gæst 
havde kun været en skygge ved ildstedet. 
Han havde siddet der endnu da vi var gået op.



                  

   

      

   

            

    

   
    

        

Hæst sagde han ”Det er sket to gange før. 
Jeg fortalte rygtet om soten. Egentlig havde jeg 
hørt det på det skib jeg kom med fra Sverrig.” 
"Nogen siger mig så, at dagen før - eller samme 

morgen var der en mand - høj, mørkskægget og 
langhåret, der netop fortalte, at der intet nyt var 
fra den kant, som ikke var set før. Med de ord.” 

Hans stemme rystede. 
Jeg vendte mig om. Landsknægten var blevet 

bleg. Han så ikke på mig. Det var som om han 
talte til sig selv. Jeg smuttede ud og sagde lettet 
godnat. 
Den nat vækkede Far mig. Landsknægten 

havde fået feber og kastede op. Jeg skulle passe 
ham, og sørge for at ingen fandt ud af at han 
var syg. Far sagde det ville være dårligt for forret- 
ningen. 
Jeg gik op til ham. Han så på mig med uklare 

øjne - bange og forvirret. "Jeg holdt mig langt fra 
de syge”, sagde han. ”Jeg rørte dem ikke”. 
Jeg gik ned for at skaffe ham noget at varmt. 

  

ON rr 

Jeg kom op til ham med suppe og brød fra køk- 
kenet. Fra døren så jeg at der var en mand 
i rummet. Den anden gæst der var kommet 
den aften sad på sygelejet. Landsknægten lå 
og gispede. 
Den sortklædte mand rejste sig og kom over 

imod mig. Han så på mig med øjne der syntes at 
kende mig. Som bedstemoders øjne da hun 
døde. Trætte og kærlige. 
"Hvem er du.” stammede jeg. 
”Jeg må afsted nu. I morgen tidlig skal jeg være 

i Ålborg og Randers.” 
”Jamen...” sagde jeg. Der var ni mil til Ålborg 

og tre til Randers, og de lå hver sin vej. 
Han afbrød mig. ”Jeg rejser hurtigt, og jeg er 

altid to skridt foran mit eget rygte. Det er lettere 
på den måde.” Han kiggede hen på landsknæg- 
ten. ”Undtagen i aften. Måske er jeg ved at blive 

gammel og langsom. Et vrøvle- 
hoved der snakker om sine 
rejseplaner”. Han smilede, og 
hans blik syntes at dvæle 
ved noget imellem os, jeg 

Es, ikke kunne se, hvad var. 

RRS 

"Ti stille om mig, og vi skal ikke mødes igen”, 
sagde han. 
Jeg glippede med øjnene. Han må have passe- 

ret mig i døråbningen uden at strejfe mig. Jeg så 
nogen der forsvandt i mørket ned af gangen. 
Jeg passede landsknægten hele ugen. Han kom 

aldrig helt til sig selv, selvom Far sagde han nok 
skulle komme sig. Vi fortalte folk han var rejst 
tidligt om morgenen - sammen med den anden 
vandrer. Da han døde, begravede Far ham i 
skoven om natten - ene mand. Næste morgen 
var Far for svimmel til at stå op. 

Vi begravede Far og tredive andre i løbet af 
det efterår. Vi opgav at grave flere grave nogen- 
lunde som nattefrosten satte ind. Hvis ikke 
høsten allerede havde været i hus, var vi alle 
døde i den efterfølgende vinter. 

Jeg er gammel nu. Jeg har brudt min tavshed og 
venter på at den anden vandringsmand fra den 
aften skal komme efter mig. 
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MGS & CP 

Encyclopedia 
Magica Vol. 1 
Det første i en række 

supplementer, der samlet 
beskriver alle magiske 
objekter som eksisterer i 
AD&D-Universerne! 
Denne bog går fra Atil C. 

Poor Wizard's 
Almanac 
En almanak der beskriver 
Mystara-verden ned til 
den mindste detalje. 

Marco Volo: 
Arrival 
Det sidste af de tre Marco 
Volo-scenarie: 
Forgotten Realms-verden. 

  

The Screaming Towe: 
Ravenloft roman — den 
første bog i Ebonacht 
Trilogien. 

The Deva Spark 
Planescape scenarie, der 
kan spilles sammen med 
Planes of Chaos suppl 

Tabloid! 
Universbog med regler 
til Amazing Engine! 

City Sites 
Generisk AD&D-supple- 
ment, der beskriver en 
mængde by-lokationer. 

Annual Monstrous 
Compendium 1994 
Den første årlige update 
til Monstrous Manual. 
Kan bruges i alle verdener, 

Elminster: The 
Making of a Mage 
Forgotten Realms HC- 
roman, hvori man for 
første gang får indblik | 
den famøse troldmands 
forhistorie. 

The Dark Queen 
Dragonlance roman — der 
sjette bog i Villains serien. 

Realms of Infamy 
Forgotten Realms roman 
efterfølgeren til Realms of 
Valor-antologien. 

Howls in the Night 
Ravenloft scenarie, inspi- 
reret af Sir Arthur Conan 

Doyle's verdenskendte 
Sherlock Hores-historie, 
”Baskerville's Hund”. 

FØNIX 

   
   
   
    

     
   

  

ANMELDELSER 
ROUGH 
GUIDE U.K. 

Cyberpunk 2020 
supplement. 
Af Nick Gillott, 
Bruce Craig, mfl. 
R. Talsorian. 
128 sider, 150 kr. 

mens 
Anmeldt af 
Michael Schmidt 

Rough Guide to the UK, eller blot RGUK, er en 
af den slags produkter som man ikke vidste, at 
man havde brug for, før man fik det smidt i hove- 
det. En bog, som, selvom man har set et lignen- 
de koncept mange gange før, alligevel skiller sig 
lidt ud fra mængden. (Og, nej, det er ikke på 
grund af det stinkende layout og de generelt 
dårlige illustrationer at den gør det.) 

I al sin enkelthed er RGUK en guide til det 
voldsramte og monarkistiske (et sjældent syn i 
Cyberpunk-verden) England — anno 2020, selv- 
følgelig. I sin egenskab heraf beskæftiger den sig 
over en mængde sider med engelsk kultur, 
engelsk politik og engelsk geografi. Dette er dog 
ikke specielt interessant — men det bør det heller 
ikke være efter min mening. Disse informationer 
er blot til for, at rollespillet skal være så realistisk 
som mulig, og bør derfor snarere fungere som 
opslagsstof end som egentlig læsemateriale. Det 
skal man helst gøre sig klart fra starten, så man 
blot nærlæser de overordnede kapitler og springer 
alle de mindre beskrivelser over. 
Videre i bogen kommer så den mere spillerele- 

vante information — nemlig en gennemgang af de 
vigtigste personligheder, Corporationer og en stribe 
nye våben og udstyr. Og her er det at R. Tal. virke- 

lig scorer klejner. For deres NPC'ere er levende, 
realistiske og, vigtigst af alt, meget spilbare. Ligeså 
med deres Corporation-beskrivelser, de overordne- 
de plot-ideer man bliver præsenteret for og den 
Londonske punk-agtige atmosfære der generelt 
præger bogen. Det er meget Cyberpunk — og gan- 
ske underholdende at læse. 
RGUK er til tider en drøj affære at komme igen- 

nem, men det er materialets naturs skyld, ikke 
bogens. Den er velskrevet, for det meste interes- 
sant, og giver materiale nok til flere engelske 
Cyberpunk-kampagner. Om man så skal placere 
den under R, for rollespil eller S, for skolebøger, 
er en helt anden diskussion.   

  

DOUBLE 
EXPOSURE 

Shadowrun 
scenarie. 
Af Fraser Cain 
med Nigel D. 
Findley. 
FASA Corp. 
62 sider, 100 kr. 

Anmeldt af 
Mattias Stuven. 

Umiddelbart ser Double Exposure (DE) ud som 
et sædvanligt Shadowrun-scenarie, men de 62 
sider indeholder langt mere end det. 
DE består af tre selvstændige scenarier, hvor de 

to første er meget simple og ligetil. De skal helst 

spilles et godt stykke tid før hovedscenariet, lige- 
som Harlequin-konceptet. Pointen med de to 
første scenarier er at få inkriminerende materiale 
om spillerne, som Mr. Johnson kan bruge for at 
sikre spillernes deltagelse i det meget farlige run. 
Kort fortalt skal spillerne undersøge hvorfor 

Renraku hælder umenneskelige mængder af 
nuyen ned i Project Hope, som er et foretagen- 
de, der sætter mennesker fra Seattle's slumkvar- 
terer i gang med at forny og genetablere et lille 
lokalsamfund. Vi snakker total idyl her, gutter. 
Det er bare så socialt, at det lugter langt væk. 
Før selvfølgelig er de ikke bare ude på at hjælpe 
dig med at finde dig selv og din indre styrke. 
Historien og det underlæggende plot er spænd- 

ende, som en rigtig god Clive Barker novelle er 
det. Nogle af beskrivelserne når næsten op på 

hr. Barker's horror beskrivelser, men også kun 
næsten. Der er endog afvigelser fra de almindeli- 
ge regler omkring velkendte subjekter (det ville 
være synd at afsløre hvem det er her), for at hol- 

de spillerne uvidende og spændte. 
Af generel interesse for hele Shadowrun-verden 

er en ny regel: Awareness Points. Disse point 
viser hvor stor og hvilken type interesse en 
bestemt organisation har for spillerne. En tabel 
for hver interessant viser hvad der sker ved hvert 

niveau. Genialt! 
Men det hele bliver desværre skændet af 

småfejl og andre småting, såsom at der ikke er 
nogen ensartet stil i illustrationerne. Og vær 
varsom - dette er et meget sejt scenarie, kun til 
erfarne shadowrunners, der kan tåle ret meget. 
Det er - mere end normalt - nemt at dø. 
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Vampire 
supplement. 
Af Ran Ackels. 
White Wolf. 
104 sider, 150 kr. 

3 Anmeldt af 
Michael Schmidt 

Layoutkonceptet i White Wolf's bøger har lige 
siden Vampire Ist Edition udkom været gen- 
stand for talrige heftige diskussioner. Enten har 
man syntes, at det er den ubestridt mest gennem- 
førte stil i noget som helst rollespilsprodukt 
(oftest hørt hos de folk, der også roser TSR's nye- 
ste initiativ, Planescape, til skyerne — som f.eks. 
hele Fønix" layoutafdeling). Eller også er det ble- 
vet karakteriseret som rodet, usammenhængende 

og meningsforstyrrende, Men et kan alle være 
enige om — White Wolf har fundet en niché. Og 
den holder de fast ved. 
Med det nye produkt, efterfølgeren til den 

fantastisk flotte Who's Who among Vampires, 
slår White Wolf endnu engang fast med 12-tom- 
me søm, at hvis de ikke var i rollespilsbranchen, 
kunne de ligeså godt udgive kunstbøger og 
litografisamlinger. The Kindred Most Wanted er 
simpelthen bare lækker! 
Kort fortalt omhandler denne usædvanligt store 

(formatet er ca. 33 X 21 cm!) bøg medlemmerne 
af en gruppe, som Camarillaen kalder the 
Anathema og den liste, the Red List, som de alle 
figurerer på. De udstødte i vampyr-samfundet, 

det er hvad de 13 vampyrer som tilsammen giver 
The Anathema er, de mest frygtede, de mest 
berygtede — men også dem, som mange nyskab- 
te vampyrer ser op til som forbilleder. Fra Robin 
Hood-typen der blot ønskede at verden var ret- 
færdig over den sindssyge morder, der kun 
drømmer om at erobre verden, til den gamle 
kælling som bliver jagtet på grund af noget hun 
ikke selv kan gøre for — de er alle repræsenteret 
på listen. Og er derfor jagtet af Camarillaen (og i 
nogle tilfælde the Sabbat) — der i alle sager hel- 
lere vil se dem døde end levende. 
Udover en omfattende beskrivelse, i bagvendt 

nummerorden (d.v.s. den højestplacerede på 
listen, Kemintiri, står bagerst i bogen), af hver 
enkel person, der selvfølgelig ikke er ligeså vidts- 
pændende som den i Who's Who.… giver et 
helsides billede (”mug shot”) af den sædvanlige 
høje standard os et godt indtryk af den pågæl- 
dende Anathema — og gør samtidig personerne 
extremt ”levende” (man bliver næsten bange for, 
at de springer ud og bider en i nakken). 
The Kindred Most Wanted er en fremragende 

bog — ingen tvivl om det. Eneste minuspunkt i 
min bog er at billederne og det gennemførte lay- 
out måske kan bevirke, at man ”glemmer tek- 
sten”, Men, er det virkelig et problem?       

  

INDIANA 
JONES 

Baggrund til 
Masterbook 

systemet. 
Af Brian Sean 
Perry. 
West End Games. 
Boxed sæt, 250 kr. 

Anmeldt af 
Christian P. K. 
Sørensen. 

11990 udgav West End Games rollespillet 
TORG. Det var et multi-genre spil og reglerne 
reflekterede dette. Det var ikke særligt tilgænge- 
ligt og brød aldrig rigtigt igennem i Danmark. 
Spildesignerne på WEG puslede videre med 
systemet og i 1993 udkom Shatterzone, Syste- 
met var praktisk talt det samme, blot langt mere 
gennemarbejdet. Nu har systemet fået en tur 
mere igennem maskineriet og resultatet er 
absolut tilfredsstillende. MasterBook hedder det 
og bærer tydeligt præg af erfaringer høstet fra 
de to tidlige versioner. Regelbogen er måske 
ikke noget visuelt vidunder, men den er vel- 
organiseret, velskrevet og nem at slå op i 
(en sjældenhed!). 

Systemets hjerte er som i de to forgængere det 
såkaldte Actiondeck; et sæt kort (150) der bruges 
til at strukturere interaktionen, særligt kampse- 
kvenserne. Dette giver en helt anden form for 
konfrontationer end man er vant til. Systemet er 

skillbaseret, lidt sværere end nemt og det funge- 
rer 100%! Systemet er til 4 rotter. 

MasterBook: World of Indiana Jones er des- 
værre lidt af en skuffelse. Ikke at det ikke er godt; 

det er bare ikke godt nok! Den bærer tydeligt 
præg af hastværk. Den er dårligt lay-outet, der er 
flere deciderede fejl og de valgte filmstills er få 
og ikke specielt gode. Jeg kan ikke lade være 
med at sammenligne med Star Wars 1. ed. - se 
det var et filmrollespil. Selvfølgelig kommer det 
ikke kun an på udseendet, men legender bør 
behandles med respekt. 

Indholdet er for så vidt udemærket, og specielt 
de omfattende appendixer (de udgør ca. halvde- 
len af bogen) er meget brugbare. De gennemgår 
kort ALT om tidsperioden incl. en spændende og 
nøjagtig gennemgang af alle Indys eventyr. Alene 
disse appendixer gør faktisk én i stand til at køre 
et Indiana Jones eventyr. Bogens altoverskyggen- 
de fejl er at den 100% forlader sig på at man i 
forvejen har et godt greb om Indy og hans genre. 
Ikke ét sted får man forklaret hvad ”pulp adven- 

ture” er, og hvordan kan man lave en genre bog 
uden et kapitel om genren? Jeg ville enormt ger- 
ne kunne sige at Indiana Jones var fantastisk 
godt, men det er det ikke. Dog er det heller ikke 
uden muligheder. Nogle stinkende gode supple- 
menter kunne muligvis rette op på dette, men 
jeg tvivler. 
West End Games… I hate these guys 
Anmeldereksemplar leveret af Fantask. 
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HEBBEN 
Black Thorns 
Battletech scenarie 
baseret på de to noveller, 
Main Event og D.R.T. 

Invading Clans 
Battletech supplement, 
omhandlende de sidste 
Invading Clans. 

Divided Assets 
Shadowrun scenarie, 
til brug sammen med 
Denver boxed set. 

Creatures of 
Barsaive 
Earthdawn supplement 
der beskriver en stribe 
nye væsner til Earthdawn 
verden, 

CityTech 2nd Ed. 
J NY udgave af Battletech 
udvidelsen — Citytech, 
"the game of urban 
"Mech combat”. 

Shattered Pattern 
Earthdawn scenarie, hvor 
spillerne finder sig selv 
fanget mellem Drager og 
Horrors. 

EBBER 
Chromebook lil 
Den største Chromebook 
nogensinde lavet til 
Cyberpunk 20201 

  

The Pac-Rim 

J Sourcebook 
Den definitive sourcebog 
om the Pacific Rim (Aus- 
tralien, Japan, Korea og 
Kina) til Cyberpunk 2020. 

Mediafront 
| Den anden bog i Docu- 
ments of the Revolution- 
serien til Cybergeneration, 
Denne bog beskriver Eden 
Cabal, deres motiver og 
metoder. 

Steam Age 
Supplement til 
Castle Falkenstein. 

[ Sixguns & Sorcery 
Castle Falkenstein 
scenarie sat i Steam Age- 
tidsperioden 

Comme II Faut 
Castle Falkenstein spille 
leders guide, fyldt med 
ideer, retningslinier og 
spilmateriale. 

Å star Wars” 
Creatures of the 
Galaxy 
Idenne bog vil man finde 
en nøjere beskrivelse af 
nogen af de mest mærk- 
værdige former for liv i 
Star Wars-universet. 
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ELEINEN 
Akashic Brother- 
hood Tradition Book 
Spillersupplement til 
Mage, der grundigt be- 
skriver den mangeartede 
Akashic Brotherhood 
Tradition. 

  

  

Haunts 
Supplement til Wraith, 
hvori de Søvnløse's 
forskellige tilholdssteder 
bliver udforskede. 

Street Fighter 
Player's Guide 
Den eneste bog for dem, 
der spiller dette mærkvær- 
dige (rollespil. 

FØNIX   

WRAITH: 
THE OBLI- 
VION 

NYT Rollespil. 
Af Mark Rein- 
Hagen, m.fl. 
White Wolf. 
270 sider, 250 kr. 

Anmeldt af 
åg Nicholas 

Demidoff. 

Life sucks, and then you die - and that really sucks. 

En wraith er et spøgelse, et genfærd, og i Wraith: 
The Oblivion spiller man præcis det: en afdød 
ånd der ikke kan finde hvile og henslæber en 

trøstesløs tilværelse i udkanten af de levendes 

verden. 
Wraith er det fjerde spil i Storyteller-serien, en 

serie på fem rollespil om overnaturlige væsner i 
en mørk udgave af den moderne verden. De 
første tre er Vampire, Werewolf og Mage, og til 
næste sommer kommer så det sidste, Change- 
ling, der handler om faeries (alfer, ellefolk osv.). 
De kan bruges sammen med eller uafhængigt af 
hinanden. 
Wraith handler altså om døden - og om frygt. 

De dødes verden er nemlig et koldt, brutalt og 
nådesløst sted hvor alskens farer lurer. Der er 
både andre wraiths der gerne vil slavebinde en 
(sjæle er magt!), sindssyge wraiths der gerne vil 
ødelægge en, og Oblivion, det store intet, der 
gerne vil opsluge en. Og mere endnu (man kan 
f.eks også lege med de levende). 
De dødes samfund styres på skrømt af the Hie- 

rarchy, en stor autoritær organisation, og så er 
der to mindre grupper der står udenfor: de 
oprørske Renegades og de søgende Heretics. Det 
minder lidt for meget om magtstrukturen i Vam- 
pire og Mage (Werewolf er en befriende undta- 
gelse, lad os håbe at Changeling også bliver det). 

En lidt for stor del af bogen er som sædvanlig 

genbrug fra de tidligere Storyteller-grundbøger. 
Men teksten virker mere rodet og overfladisk 
denne gang. Til gengæld er layout og illustratio- 
ner fremragende, og formidler spillets stemning 
på forbilledlig vis - det kan ikke gøres meget 
bedre. 
En virkelig nyskabelse i Wraith er Shadow-kon- 

ceptet: Hver wraith har en skyggeside, en indre 
dæmon der gør døden sur for det stakkels gen- 
færd, og den bliver spillet af en anden spiller! 

Dét glæder jeg mig til at prøve. 
Alt i alt er Wraith et flot rollespil, men det er 

som om forfatterne ikke helt har vidst hvor de 
ville hen med det. I Vampire introducerede Whi- 
te Wolf begrebet personal horror - det kunne der 
godt have været noget mere af i Wraith. Der er 
for meget politik og for lidt skræk. Æv. 

Wraith og Werewolf (nr. 3) leveret af Bog & Ide.   

PLANES OF 
CHAOS 

AD&D 
Planescape 
supplement. 
Af Lester 

W. Smith og 
Wolfgang Baur. 
TSR Inc. 

230 sider, 300 kr. 

É Anmeldt af 
Martin Winther. 

Planes of Chaos er det første i rækken af uund- 
gåelige udvidelser til Planescape-settingen. 
Det beskriver i grundlæggende træk de planer i 
multiverset som kaldes kaos planerne , ”The 
Abyss”, "Arborea”, ”Limbo”, ”Pandemonium” 
og ”Ysgard”. 

Til spillerne indeholder sættet en såkaldt 
”Travelogue”, der underholdende, kort og 
præcist giver et indtryk af hvilke forunderlige 
steder de forskellige planer er. Der bliver i korte 
linier beskrevet de regler som gælder på et 
givent plan, hvilke magter som holder til på 
planet og til slut beskrives nogle væsentlige 
personer eller væsner. 
Spillelederen har en langt mere detaljeret 

beskrivelse, der beskriver planerne nøjere. Til 
hjælp har spillederen derudover et monster- 
compendium samt en lille bog med eventyrop- 
læg. Ved at prøve disse officelle eventyr skulle 
man lettere kunne skabe sig et overblik over 
hvilken slags stemning og med hvilken baggrund 
man kunne gå på eventyr i kaosplanerne. 
Det overblik får man bare ikke. Efter at have 

læst såvel ”Travalogue'en”, Spillelederens guide 
samt eventyroplægene er man mere forvirret end 
oplyst. Selvfølgelig er det altsammen enormt 
godt gennemarbejdet og flot sat op. Men jeg 
synes at TSR denne gang nærmest skyder 
gråspurve med kanoner samtidig med at de fav- 
ner for bredt. | en af deres indledninger forklarer 
de, at hvert enkelt kaosplan er ligeså enormt som 
primærtplanet: altså vores eget, universet og 
galaxerne inclusiv. 128 sider rækker ikke langt til 
at beskrive noget der i størrelse er fem gange så 
stort. Oplysningerne er simpelthen for spredte 
eller specifikke til at de er umiddelbart brugbare. 
Hvis eventyroplægene så havde været mere 
interessante, kunnne spillederen selv bygge 
videre på det. Men i stedet æder man sig igen- 
nem en enorm mængde oplysninger der grund- 
læggende kun er regelforandringer fra plan til 
plan. ”Stemningen”, som Planescape forfatterne 
gør det så meget i, bliver desværre ret fladtrykt, 
tynget under de mange meningsløse bogstaver. 
Gode Spilledere og entusiastiske spillere kunne 

måske med en indsats forbedre på det oprindeli- 
ge produkt, men så er det man skal spørge sig 
selv: Hvorfor bruge enorme kræfter på at fylde 
rammerne ud i nogle andres spilverden, når man 
med ligeså meget arbejde kunne skabe sin egen? 
Anmeldereksemplar leveret af Fantask. 
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LOS 
ANGELES 
BY NIGHT 

Vampire 
supplement. 
Af Noah Dudley. 
White Wolf. 
120 sider, 180 kr. 

Anmeldt af 
Peter C.G. Jensen 

  

Det begynder næsten at blive trivielt at skulle 
anmelde White Wolf's ”by night”-serie. Gang på 
gang sender de brugbare og solide produkter på 
gaden. Uden at dette skal komme til at ligne 
skjult reklame, må jeg sige, at White Wolf her 
ser ud til at have fundet deres helt egen boldga- 
de, hvor de sætter standarden før hvordan den 

slags ting bare skal gøres. 
At skulle favne Los Angeles i et enkelt supple- 

ment på kun omkring 120 sider er noget af en 
opgave. Specielt fordi man ikke engang rigtigt 
kan tillade sig at kalde LA for en by — snarere en 
tilstand, koncentreret på den samme geografiske 
placering. Kombinerer man "Boyz'n' the Hood” 
med ”LA-Law” og blander det med lige dele 

”Fright Night”, "Lost Boys” og "Blade Runner”, 
så er det ikke helt skudt ved siden af indholdet i 
LABN. Det er på underfundig vis lykkes for WW 
præcist at ramme LA's kaotiske stemning af anar- 
ki og kaos godt blandet op med en løssluppen, 
nærmest euforisk foragt for døden og lovprisen 
af frihed. Her sættes rammerne for de evige 
stridigheder og konflikter mellem de udøde, 
som vi naturligvis heller ikke er fri for i dette 

supplement. 
Om de mere konkrete elementer i bogen kan 

man sige, at den er inddelt i seks kapitler, som i 
korte træk tager sig af at beskrive hhv. byens 
historie, den geografiske opdeling, det ekstensive 
persongalleri, det politiske ævl og kævl, og 
endeligt får vi så et scenarie med i købet, som er 
strålende til at kaste en flok intetanende nystarte- 
de anarchs ud i LA's vilde liv. 
Selve eksistensen af LA som center for The 

Anarch Free States er en torn i øjet på The Cama- 
rilla, The Sabbat har en gang, uden held, forsøgt 
sig med en decideret invasion af byen. Flere 
Garou-stammer har befæstet sig i naturområder- 

ne, der omgiver byen, og magerne har et solidt 
fodfæste i forsøget på at udpine den sidste rest 
magisk energi fra områdets engang så magtfulde 
Caerns. Det må siges at være en udfordring — 
take it or leave it. 

Vil du have klassiske intriger på de bonede gul- 
ve eller magiske artifakter og oldgamle vampyrer 
fra før tidernes begyndelse, er LABN ikke noget 
for dig. Har du mod på at tage en tørn med frihe- 
den og det vilde liv, som er som at køre 180 i en 
byzone, så er LABN ikke det dårligste valg du 
kan træffe.   

COUNCIL OF 
WYRMS 

Af Bill Slavicsek 
TSR Inc. 

3 Hæfter (64/64/ 

64 sider), 
12 reference kort, 
3 plakater, 250 kr. 

Anmeldt af 
Martin Winther. 

Engang for længe siden, dengang hvor TSR, til et 
helt spilmiljø's bestyrtelse, bekendtgjorde at de 
ville genudgive Advanced Dungeon & Dragons i 
en 2. udgave, udgav de også en mængde foldere 
som redegjorde for alle de mange gode grunde 
der var til at genudgive det populære rollespil. 
Noget af det jeg husker mest var noget der stod i 
vores amerikanske søstermagasin "Dragon”. 

I en lille artikel om "Powerplay" bekendtgjorde 
David Cook (AD&D2.ed. forfatteren) at den nye 
udgave skulle nedtone AD&D spillet. Nu skulle 
det være slut med 200 formulars, 20 i alle stats 
og 80 millioner guldstykker i den uendelige sæk 
- karakterer. Spillet skulle tilbage til sit oprindeli- 
ge stade, med få bøger (27?) og simple regler. Og 
det skulle være slut med at spille superracer som 
Giganter, Bassilisker og Drager. Det var derfor 
med dyb undren, at jeg åbnede Council of 
Wyrms og fandt, at det var en komplet kampag- 
neverden til dragekarakterer. 
Med en vis portion skepsis kæmpede jeg mig 

alligevel igennem det ganske omfangsrige tekst- 
materiale, som er fordelt ud på tre bøger samt en 

mængde løsark og kort. 
Det viser sig, at Council of Wyrms faktisk er 

utroligt velskevet, med et øje for stemning og 
detaljer. Henholdsvis regler, kampagneverden og 
de tilhørende eventyr er imponerende i deres 
brugbarhed og gennemarbejdethed. Og, hvis det 
er det man er ude efter, så er Council of Wyrms 
valuta for pengene. Men det leder mig så hen på 
det jeg startede med. Hvem har brug for en kam- 
pagne hvor man spiller drager? Det meste af 
tiden vil man skulle bruge på at finde formularer, 
og når man endelig får spillet lidt rollespil og 
lagt lidt dybde i den særprægede stemning, vil 
man før eller siden komme ud for noget kamp. 
Og når det sker, vil resten af aftenen gå med at 
udkæmpe denne ene kamp. En almindelig ”gen- 
nemsnits” drage vil nemlig under normale oms- 
tændighedder have omkring et par hundrede 
hitpoints samt et utal af spells, Med andre ord så 
skal man igennem ”drabeligt” meget regelnisseri 
før man kan finde en vinder på den "drabelige" 
kamp mellem to drager. Til dem der tænder på 
ideén om titanernes kamp, kan man derfor varmt 
anbefale Council of Wyrms, som månedens 
bedste køb. For os andre dødelige, der også 
skal bruge tid på at vaske op og købe ind, er det 
nok at skyde gråspurve medkanoner. 
Anmeldereksemplar leveret af Bog & Ide. 
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HOLLYWOOD BY NIGH1... 
Fra den russiske ambassade i København har Fønix indkøbt et 
mindre parti lettere brugt aflytningsudstyr. 
Dette er siden blevet installeret i de udenlandske spilfirmaers 

kontorer, i deres telefoner, på toiletterne og endda i deres tun- 
fiskesandwiches. Alt i dybeste hemmelighed, naturligvis. For 
fremtiden vil Mark Rein-Hagen ikke kunne slå en fis (stinking 
cloud.) uden at vi ved, hvilket saving throw man skal slå 
imod den. Alt dette kommer selvfølgelig Fønix's læsere til 
gode, hvilket leder frem til vores første, transatlantiske rygte: 
Filmgiganten 20th Century Fox ligger nemmelig i øjeblikket 

i forhandlinger med White Wolf om et muligt samarbejde. 
Idéen er at lave en TV serie om vampyrer; formentlig baseret 
på et kendt rollespil om samme fænomen. Mr. 90210 - Aaron 

Spelling - er også blevet nævnt i forbindelse med projektet. 
Vi venter spændt.     
  

POLSK FOU N. K ! 
Kort nyt. Fra vore skjulte mikrofon hos R. Talsorian Games, hører vi at 

Cyberpunk 2020 nu endelig udkommer på polsk. På høje tid!!! 

Spændende læsning. 
Vores amerikanske lille- 
søster, White Wolf 
Magazine, er såvidt jeg 
kan se temmelig meget 
mere spændende end 
f.eks. Dragon, Pyramid 
eller White Dwarf. I kata- 
logerne som forretningerne 
bestiller deres rollespil 
udfra, er det nemlig index- 

eret under ”Mature Rea- 
ders”. Denne kategori 
dækker blandt andet eroti- 
ske billedbøger, tegneseri- 
er og trading cards (erotik 
er et andet ord for por- 
no..). Vi henstiller selvføl- 
gelig til vore læsere om for 
fremtiden ikke at købe 
White Wolf medmindre du 

er over 21. 

FØNIX 

ET     

  

Vores egen ”X'ratede” rotte, Ronni. 
Husk: For mature readers only! 

  

9 . 
Så er der Technefilm! 
White Wolf er absolut ikke de eneste i industrien 
med ambitioner om at hjemsøge stuealteret. TSR 
har allerede været der med deres Dungeons & 
Dragons serie. Kan man ikke sige noget godt, bør 
man knappe arret, så dén vil jeg ikke kommente- 
re yderligere. I stedet kan vi oplyse at FASAs 
gamle svinger - BattleTech - er ”still going 
strong” og at en ganske ny tegnefilm serie af 
samme navn for tiden ligger bekvemt placeret 
som et af de allermest populære børneprogram- 

at komme til 
at se de populære Mech's på skærmen herhjem- 
me, men indtil dét sker kan man forlyste sig med 
røbotgutterne på sin Sega Genesis og snart også 

mer i Staterne. Vi kan jo håbe (..) 

på Nintendo (december/januar) 

TE STS ETE 
KTS Elen EnlSe Se 

lagt brevsprække til en 
syndflod af flotte bille- 
Re rr enter In 
ser om Steve Jacksons 

I In Nomine, 

som skulle have været 
ude ca. nu, men på 
trods af de flotte ord 
ETISKE 

SEES 
lyn 

salget af INWO v 

siger vi her fra. 

FOYSESS er DRESS 
SE NESS 
FEDT NER 
fald til INWO (Illuminati 

New World Order, se 
Fønix 4) er på gaden. 
SENERE PORER 
at In Nomine ikke bl 

SENGE SEE] 
ES TERE 
der i månedsvis blev 
EET 
så dagens lys. Faktisk 
mener Steve-drengen at 

ESTERE 
ske størrelser at han bli- 

ver i stand til at udgive 
SERENE ENE 
SE SAS UL GS TNA 
og mere til. Holy Moses,    



Nordjylland har fået sin første specialforretning med rollespil, 
og vi tør godt påstå, at vi har fået presset et af jyllands største udvalg af rollespil ind i 

en af jyllands mindste rollespilsforretninger. 

I gjeblicket står over 60 forskellige spilsystemer på hylderne, der kan nævnes 
AD&DIM, Rolemaster”M, Call of Cthulhu”M, Shadowrun”M, KultTM, GURPSIM, TwerpIM, WraithTM, 

VampireTM, Underground!M, Indiana JonesT/, 
Tales from the Floating VagabondTM, Bloodshadows7M, 
Star WarsTM, It came from the late, late, late show"M. 

Magic: The Gathering"Y har vi også på lager, 
vi bytter og sælger enkelt kort, 

så mangler du et enkelt kort i dit deck, spørg os. 

Nyhed: Star Trek: Trading GameTM 
Cy 

       

Menindet desk 15-19 Du er altid velkommen i butikken, Soon RE kr 
Fredag 13- 19| også bare for at få en hyggelig snak om rollespil. TLF og FAX: 
Lørdag 09-14| For os er rollespil ikke bare noget vi sælger. 98 13 37 24            



Hva” for en hånd 
vil du ha”? 
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TILBUD 1 

6 nr. af Fønix i løs- 
salg til 35,- kr. pr. stk 

TILBUD 2 
6 nr. af Fønix i 

    

abonnement til 

25,- kr. pr. stk 

GIV DIN GAMEMASTER ELLER DIG SELV ET 
ABONNEMENT PÅ FØNIX I JULEGAVE 
Hvis du ønsker at give din spilleder (eller andre) et abonnement på Fønix i 
julegave, skal du blot påføre deres navn og adresse under evt. på girokortet. 

Sådan gør du: 
Gå ned på post-huset og indbetal 150 kr. på girokonto 1 64 47 93 (Phoenix v/ Christian P. K. Sørensen, 
Olufsvej 8, 2100 København Ø). 

- Skriv dit eget navn og adresse (evt. også telefon-nr) under indbetaler. 

» I rubrikken "Eventuelle meddelelser vedrørende betalingen” skriver du hvilket nummer af Fønix du vil starte med. 

Hvis du indbetaler inden d. 19 December, modtager du 

samtidigt et julegave-kort, som du kan lægge under træet. 

    (4 jE 
XX GiroBank Indbetaling Kvittering 

  

  Underskrift int, underskriftsblad Bolebmodtagers Grokononummer og beregnes Belsbmodtagers Oirokontonummer og betegnelse 

164-4793 164-4793 

Tndbetaler — Phoenix Phoenix 
v/ Christian P.K. Sørensen v/ Christian P.K. Sørensen 

Olufsvej 8 Olufsvej 8 
2100 København Ø 2100 København Ø 

Postvæsenets stemper Postvæsenet Kvnering   

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt 

ABONNEMENT ØNSKES FRA 

FØNIX NR.:   Gebyr for indbetaling betales kontant       Betalingsdat omen 

      
  eN Bag Måned Arr n N "Til maskinel aflæsning - Undgå venlgst at skrive I dette felt F GiroBanks erstetningspligt ophører, når kravet ikke er 

8 4030 (10-84) Giro 7589/5087 anmeldt for GiroBank inden 2 år efter indbetalingen. Checks m.v. modtages under forbehold af betalings- 
midlets honorering. 

+01< +1644793< Ved kontant indbetaling på posthus med terminal, er 
det udelukkende posthusets kvitteringstiltryk, der er 
bevis for hvilket beløb, der er indbetalt



Danmarks bedste priser på rolle- og brætspil fås i Lyngby, 

Roskilde, Odense, Vejle, Esbjerg, Århus og Ålborg! 

Men er det fair, hvis man bor i Sønderbøvlinge? 

Eller på Bornholm? Eller på Færøerne? Eller i København? 

NEJ, vel! Brug. 

Bog&idé Postordre 
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Ring og bestil 
på TELEFON : 

FAX og bestil: 

  

BIPTM har samme priser som vores butikker 

BIP"M har special tilbud til postordrekunder! 

BIPTM giver mængderabat! 

BIPTM betaler portoen v/køb over 500 kr. 

BIPTM er sjovere end konkurrenterne 

45 87 04 45 
Mandag til fredag kl. 10.00 - 19.00 

45 93 41 45 
Åben hele døgnet! 

  

Køb dine rollespil hos Danmarks største indkøbskæde med rolle- og brætspil 
Bog & idé Postordre … Postbox 203 2800 Lyngby Tlf. 45 87 04 45 
Bog & idé Lyngby Storcenter 54 2800 Lyngby Tlf. 45 87 04 45 
Bog & idé Vestergade 59-61 5100 Odense C Tlf. 66 11 40 33 

Bog & idé Rådhustorvet 7100 Vejle Tlf. 75 82 05 44 

Bog & idé Kongengade 33 6700 Esbjerg Tlf. 75121177 
Flensborg Bog & idé  Stændertorvet 4 4000 Roskilde Tlf. 42 35 00 08 
Nytorv Bog & idé Nytorv 1 9000 Ålborg Tlf. 98 116611 

ClemensBro Bog & idé Åboulevarden 50 8000 ArhusC … Tlf. 86 1339 55
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