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Alle tre butikker ligger 5 sekunder fra hinanden. 

Ring og få den nye JubilæumsAvis eller check vores PostordreServic 

       

 



  

  
leder- 

    

Der er nørder. 

- og så er der nørder med hat! Disse udødelige ord blev sagt af 
Føni.' tidligere chef, Mikkel K. Sørensen, ved Kalundborg 
færgeleje på vej hjem fra Fastaval '95. Det kætteriske ord 'nørd' 
blev her brugt om en person, som havde sagt noget meget 
tåbeligt på et meget forkert tidspunkt, og som i øvrigt prydede 
sit hoved med en hat, som har været højeste mode engang i de 
tidlige 40'ere. Det var en sætning som gjorde et umådelig stort 
indtryk på mig. Hvorfor? 

Tja, det kan jo virke temmelig arrogant at kalde en person for 
'nørd' bare fordi, man er lidt træt og irritabel. Man er så vant til 
at få påklistret dette nedsættende prædikat fra uforstående 
omgivelser, som tilsyneladende selv mener, at de er, åh, så langt 
mere smarte end de der underlige fyre, der sidder en hel 
weekend i træk og spiller 'Dungeon'. Men når ordet alligevel 
kom i brug ved nævnte anledning, så var det fordi, Fønix- 
redaktionen på dette tidspunkt havde fremelsket en ganske 
særlig indforstået, sarkastisk og selvironisk form for humor. For 
os var ordet 'nørd' blevet til en elskelig provokation, noget som 
kom i brug når en provokerende bemærkning skulle have et 
muntert glimt i øjet. Det var naturligvis også derfor, at Mikkel var 
nødt til at skelne mellem nørder og nørder med hat. 
Sidstnævnte var ikke kærligt ment. Jeg ved ikke helt hvordan 
joken begyndte, men vi har altid kunnet lide den. Den 
opmærksomme læser vil vide, hvor meget vi har dyrket den i 
bladet. Men den tid er slut nu. 

Selvransagelsens tid er kommet. Uanset hvor meget vi 
anstrenger os, kan vi simpelthen ikke længere se, at rollespil 
skulle være specielt nørdet. | hvert fald ikke mere end så mange 
andre underlige ting, som folk bruger deres tid på. Faktisk kan vi 
jo desværre ikke engang påkalde os Dialogcentrets eller Indre 
Missions opmærksomhed mere, så det er også slut med at være 
farlige. Ikke dermed sagt, at vi så skal til at være 'pæne', Gud 
forbyde det. Men vi kan altså godt være noget særligt uden at 
føle os åndssvage. Jeg indrømmer det blankt. Vi er trætte af at 
pille navle og spilde læsernes tid med jokes, som efter tre år 
også virker en smule lamme på os selv. 'Get a Life Nerd!'- 
interviewet med Jakob Stegelmann i dette nummer bliver det 
sidste I kommer til at se til nørderiet fra vores side i Fønix. Den 

indre svinenørd har vi skudt en kugle for panden, og I vil aldrig 
se den mere, Ære være dens minde. 

Peter C. G. Jensen 
Ansvarshavende chefredaktør     
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Chefredaktør/Ansv. 
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         Nyheder 6 

Vampyrer med lilla hår, balletdansere | og robotter!! 
Adam Bindslev smeder rygter, fortæller om nye 
produkter og andet godt. 

Løgnens Sandhed 8 
Virkelighed og fiktion blandes sammen i Jørgen Søes 
syge bevidsthed. eller i din? Læs og lær af Peter 
Dyring Olsen. 

Kort om kort n 

v/ Mads Lunau. Hold da helt op hvor er der meget 
kortspil! (Det skulle ellers være kort.) 

Get a life, nerd! 16 

Interview med Jakob Stegelmann - det ham fre 
fjernsynet! Peter og Palle chokeres af slibrige 
afsløringer, vold og vampyrer. Og hvordan man 
scorer med en Buzz Lightyear- dukke! 

Brevkassen 20 

”Pornorotten chokerer det pæne borgerskab og ker 
skandale i kongefamilien! Ok, ikke helt. MEN. der 

er læserbreve og masser af frække ord! (Besked fra 

RR: skriv flere breve for Hel.….!!!) 

Stank af død 2 

"Her trænger vist til at blive luftet ud!” I hver fle 
beviser Jeppe Norsker rollespillets skadelige 
virkning på sin egen person. Hør ikke på hans 
forvirrede tågesnak. Don't try this at home! 

Scener fra et fjendskab 26 

"Ores… I hate these guys!” En artikel der gør op 
med den evige ork-forfølgelse blandt rollespillere. 
Det er ikke nemt at være grøn. Vi kan ikke blive ved 

med at mødes på denne måde. 

  

  

er RE "DAG 

RA 
OL een ER Ak 

Æ Ros ENESEN.  



Holocaust 32 

"Alting ryster, alt rystes løs. En ulv så stor at den 
kan gabe fra himmel til jord sluger solen. En orm 
så stor at den fylder hele havet skyder op over 
Tand og spruder gift og ild, så verden begynder at 
brænde” 
Følg med Ask Agger til verdens ende… hvis du tør. 

Centralen 44 

Kongressernes Hvem-Hvad-Hvor? v/ Kristoffer 
Apollo. Sker der noget? Og hvordan kommer 
man med til dette noget? 

Føtex på netto 47 

v/Brianhesten. Vi tæmmer nettet, og finder de 
særeste ting. 

Stil, Image og Udklædning 50 

lartsteen. Live Vampire, 
er og fjollet tøj! 

Dødsruten 

Kristoffer Apoll 
skraldespanden, 
Viking Con, Spiltra 

Fuck dig, rummand! 

Sander Jensen. Fønix følger 
trenden fra X-files og Independence Day! Kan 
rumvæsner lide brun glasur? 

I sandhedens tjeneste 57 

Ask Agger og Per von Fischer - rollespillernes svar 
på Poul & Nulle - afslører hemmelige aftaler og 
Politisk korrekthed (aaad). 

Anmeldelser 60 

Nye produkter modtager pelsede skadedyr som 
belønning?   
 



   

  

Adam Bindslev: Navnet på Fønix' nye nyhedsredaktør - det vil sige navnet på ham der skriver 

netop disse linier. for fremtiden vil jeg gøre mit bedste for at bringe nyheder fra ind- og 

udland. Ved du noget, som resten af miljøet burde vide: skriv til Fønix ! 

Varulve: white Wolf. udgiver i juni den 
afideh i serien af World of Darkness udvidelser til 

historiske periøder. Den første var, som det sikkert 

er læseren bekendt, Vampire: Dark Ages. Det nye 
kommer til at handle om varulve og det kommer til 

at foregå i det vilde vesten. Ikke overraskende 

bærer det titlen Werewolf: The Wild West. Så du 

må nok hellere sætte sølvkugler i seksløberen. 

Ballet og rollespil hænger sjældent sammen. 
Men danseensemblet ProGresso Dans 
forsøger at lave om på dette i Actionballetten 
RAGELAND. Og hvad h...... har det så med 
rollespil at gøre? Jo, ProGresso Dans har 

nemlig ikke selv skrevet historien til 

RAGELAND. Det har derimod de mennesker 

der ønskede at deltage i ProGresso's stort 
anlagte "Bliv manuskriptforfatter på .” 
konkurrence. Her skulle de håbefulde 
udvælge en hovedperson'og beskrive hvad 

vedkommende gør og hvorfor. Vi bringer en 

af de medleverede personbeskrivelser: 

<NETTI, Gamborger. Stum. Nysgerrig, Elsker 
værktøj, ingen forståelse for ejendomsret. 

Frygtløs med mindre der er indvolveret kulde 

og især koldt vand” 
Udfra denne fyldige beskrivelse er det så 

DIN opgave at beskrive om denne tavse 
kleptomane kuldskære værktøjsfetiscist går 

ind i skoven, tunnellen eller telefonboksen. 

Og hvad hun møder der .… Det skal lige 
siges, at der foreligger ingen yderligere 

beskrivelse af hverken skov, tunnel eller 

telefonboks (!) 
Om ProGresso dans har fået mange'svar 

vides ikke på nuværende tidspunkt. Men.du 
kan følge med i det hele på internettet 
http://www.virtual-light.dk og bestille 
billetter på tlf. 33 92 83 60. 
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IUSA er der begået et dobbeltmord. Det er en 14-årig pige med lilla 
hår, der har dræbt sine forældre. Desværre troede hun at hun var 

ES lan 
nsation, hvis man har en tilpas beskidt indfaldsvinkel til 

NNE 
BT fik fat i historien, og skriver søndag den 15/12 1996 en artikel med 
NE RE er Es Sags 
Lindqvist, professor i ungdomspsykiatri, at rollespil tiltfækker "jeg- 

svage personligheder”. Desuden konstaterer " 

Bd SS SEES ES ELSE SETE 

uro, at Vampire: The Masquerade var 
udsolgt i Fantask, hvilket må være 
udtryk for en nærmest. kult-agtig 
DEERE 
US DE ESS TESS 
specielt farlig, s' jeg-svag eller 

medlem af en "vampyr-kult” blot 
eN 
rollespil? Jeg har spillet det flere 

SE ELSE 
BST ESSEN 
NESS SENSE 

bladsmøreri gør mig faktisk sur. Jeg gider 
ikke blive hængt ud i BT fordi en sinds 

REESE SE EUS ES 
hårfarve myrder sine forældre med et stumpt instrument. 

  

Aeksersrgekey 
Firmaer kommer og firmaer går. Systemer opstår og dør 

ligeså hurtigt igen. Og så er der TSR og AD&D. Derfor er det 

med spænding, man nu afventer "Alternity”, TSRS nye 

rollespilssystem. TSR lover, at det vil være for "space opera” 

Sci-fi, hvad AD&D er for fantasy. Det er jo store ord. Og der 

er udgivelser bag ordene. For det bliver en storslået 

lancering med Players Handbook (juli), Rulemaster Guide 

(august), "Star”drive” campaign (oktober) og det første 

Alien Compendium til nytår. Jeg er ganske overbevist om, at 

man vil komme til at høre mere til denne udgivelse. 

Dog undrer det mig, hvad man skal bruge en Players 

Handbook til tre måneder før der kommer en setting. Men 

så har man da tid nok til at lave sin karakter …. 

  

   
      
        

    
    
    
    
    
    
       



  

    
Små og store helte. 

Paul Hartvigson, skribent og rol 'pilsebeu, kunne i november ses i 
rollen som Dr. Proper i Lars von Triers "psykomobile”-forestilling i 
FE Ca. 40 skuespillere havde hver fået en 
rolle, og improvise: over for hinanden og publikum, kun ins- 
trueret af nogle lamper der fik deres roller til at skifte sindsstemning - 
lamperne blev iøvrigt styret af en myretue I Mexico! Paul er i 
øjeblikket i… Mexico (?). 

  

Peter C.G. Jensen, nærværende magasins chefredaktør har fået 
bibeskæftigelse: Han er blevet rollespilsanmelder for DR's: trold- 
spejlet. Dette garanterer så også at DR's eneste program 100% 
hengivet til leg, pjat og spil nu opprioriterer vores fælles hobby. De 
første anmeldelser vil være at finde i foråret. 

Jeppe Norsker, fønix-skribent fik "en stank af død” tæt ind på livet, da 
han nytårsnat heltemodigt forsøgte at redde en bil fra at brænde. 
Med etvelrettet spark til den brændende bylt, satte han ild tilssig selv 
og sine bukser, hvorefter han efter eget udsagn mest lignede "en fire 
elemental”. Jeppe burde være udskrevet fra brændsårsafdelingen nu, 
men vi ønsker ham alligevel god bedring, den ildsjæl... 

            

« 
Ville du klæde dig ud somidenne mand??? 

    

    

        

     

  

RoboRally: Så kom det. | august 1996 blev der afholdt 
Verdens Mesterskaber i RoboRally. Det foregik naturligvis i 
USA, og alle de deltagende var fra selvsamme land. Det lyder 
lidt som "world-series”. Men en herre ved navn Eric Dodds 
fra Californien vandt titlen. 
Eric får mere at spille med næste år. For de kære Wizards of 
the Coast udgiver intet mindre en tre udvidelser til RoboRally 
11997. Den første kommer allerede i foråret og består at flere 
brædder. 

    
Danmarksmesterskaberne i tabletop bliver måske til 
noget. Mere er der ikke at sige på nuværende 
tidspunkt. Ordet på gaden er at Games Workshop vil 
arrangere det i fællesskab med .… Check din lokale 
rollespilsbutik, rollespilsforening eller-dette.magasina. 
for mere information. ) å ) 

Games Workshop har lovet at Epic 40.000 kommer på gaden i 
april. I box-set, med bygninger, figurer, nye regler m.m. 

Så skete det. De store rollespilsfirmaer har fået øjnene 
op for, at der er penge i live-roleplay. Naturligvis 

kunne enhver live-rollespilsforening have fortalt 
ES SEEST SEES ENES 
BENE ERE HU SAS 
eee ESS ERE 
barsler med "Oblivion" - Wraith live. 
Det lyder som om det er en god idé at 

finde de hvide lagner frem. 
Men det er ikke den tåbeligste rekvisit man 

får brug for dette forår. For det andet 
livesystem kræver en Nilfisk. Naturligvis er 
det "Star ne jeg her taler om. 
Sidst, mi 

er rekvistiproblemet så 
DSE ETS 

NI jeg blot citere Fønix" 
mefrokost: "Hvem skal spille Being of Ib 

2” Vi lader spørgsmålet stå.   Fønix 15 
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Jørgen Søe sidder på sit usle, fugtige 
loftsværelse i byen. Han har stort set ingen 
egentlig omgangskreds. Tiden fordriver han 
med at læse, men hans kritiske sans er ikke, 
hvad den måske burde være. Virkelighed og 
fiktion blandes sammen i hans syge bevidsthed. 
Han sluger det ene okkulte værk efter det andet 
- og han tror på det hele. 

En morgen opdager han en mystisk plet på 
væggen. Den synes at antyde et kvindeansigt, 
og dag for dag bliver det tydeligere, indtil det en 
dag helt sikkert er et ansigt - Helen Frede- 
riksens. Helen er et af de få mennesker, som 
Jørgen har haft sporadisk kontakt med. I Jørgens 
forvrængede virkelighedsbillede bliver dette til 
et tegn fra det Onde selv - jordens undergang 
kommer snart, og han skal derfor gøre sig 
fortjent til overlevelse. 

Jørgen bortfører Helen og begynder at slagte 
mennesker for at glæde sin "herskerinde". 

DIMED 
Løgnens Sandhed er en historie om frem- 

medgjorte mennesker. Og om den enkeltes vir- 
kelighedsopfattelse. Det er en rejse ind i et helt 
andet univers - det subjektive, på det nærmeste 
surrealistiske. Hvad der tegner til at være endnu 
en (?) typisk detektivopgave, bliver til en tur 
igennem et fuldstændigt ukendt landskab - en 
syg, ung mands vrangforestillinger. 

Nedenfor følger tre nøglescener fra eventyret 
samt forskellige oplysninger. Det er så me- 
ningen, at du selv skal fylde hullerne ud, hvilket 
da også passer forrygende med selve ideen. 

Personerne: 

Jørgen Søe - en helt klart sindssyg ung mand, 
der ikke er fornødent udrustet til at klare det 
moderne liv. Han er besat af det mystiske og 
okkulte. Satanist, javist, men kun, fordi han 
fuldstændigt mangler fodfæste. 

Helen Frederiksen - en meget køn kvinde i 
starten af tyverne. Hun arbejder som lærer i den 
lokale skole. Ved forskellige lejligheder har hun 
mødt Jørgen, som hun har uendeligt ondt af. 
Hans hasarderede forelskelse deler hun dog på 
ingen måde. Hun har en stor omgangskreds og 
er yderst vellidt af de fleste. 

Hr. Torstensen - politimand, der er i hælene 
på Jørgen. Men den Torstensen, som heltene 
kommer til at møde, er set igennem Jørgens 
øjne - og denne Torstensen er en psykopat, der 
ikke skyer noget middel i jagten på Jørgen, og 
som ikke viser nogen nåde - heller ikke til de, 
der krydser hans vej. 

 



  
  

KROG 

En eller flere af heltene kender Helen på forhånd. 
Derfor kontaktes de af hendes mor, da hun 

forsvinder. Moderen er helt ude af den - Helen har 
været forsvundet i over en dag, og politiet synes ikke 
at kunne afse tid til at eftersøge hende. Hun kan 
fortælle, at Helen for to aftener siden skulle møde en 
eller anden på en restaurant i byen. Det var der intet 
usædvanligt i - det havde hun gjort så ofte før. Denne 
aften kom hun dog ikke hjem igen. Om morgenen 
meldte moderen det til politiet. På Helens værelse 
ligger invitationen fra Jørgen, i en adressebog står 
Jørgens adresse. 

Jørgens lejlighed: døren er ulåst, og indenfor 
hersker kaos. Sengen er uredt, bøger og papirer 
flyder overalt. Flere steder er tapetet i laser. På den 

ene væg anes omridset af et kvindeansigt. De, der 
kender Helen, kan genkende hende, men det er dog 
ikke muligt at fastslå, om det er en tegning eller hvad 
det er (selvom det jo må være den logiske 
forklaring…). På skrivebordet ligger - blandt en masse 
rod - et ét år gammelt brev fra Helen. Det er meget 
formelt og intet dybere omtales i det. Alligevel var det 
en af Jørgens helt store skatte. Bøgerne er 
selvfølgelig forskellige okkulte værker af varierende 
troværdighed - lige fra det seriøse, til det ligefremt 
latterlige. 

Mens heltene roder rundt dukker husbestyresken 
op. Hun begynder at skælde ud over, at de er trængt 
ind, men stopper, da hun ser den stand, lejligheden 
er i. Med et tomt blik i øjnene falder hun om. 

Nede på gaden sælges eftermiddagsavisen. 
Overskriften er: Uhyggeligt mord. En kortfattet 
artikel beskriver, hvordan en ung mand er blevet 
fundet myrdet i et hus noget udenfor byen. Han er på 
det grusomste blevet stukket ned med en drabeligt 
stor kniv. 

Det er selvfølgelig Jørgen, der har været på spil. 

På restauranten, hvor de spiste middag, kan 
tjeneren fortælle, at intet specielt skete under 
måltidet. Han synes dog, at de var usædvanligt stille. 
Hvis de vinder tjenerens tillid, kan han afsløre, at han 

overhørte Jørgen erkende sin uendelige kærlighed til 
Helen (ikke at tjeneren lyttede.) 

Mellemstykke: nu bør følge en periode, hvor 
heltene følger Jørgens spor; fra lig til lig. I denne del 
af historien bliver det mere og mere tydeligt for dem, 
at virkeligheden ikke er til at stole på. Forestil dig, 
hvordan en desperat, paranoid ung mand ser verden 
og de personer, der befolker den. Og lad derefter 
heltene komme ud for. tiltagende underlige 
situationer. Alt afhængigt af, hvor langt, du synes, 
scenariet skal være, kan du trække dette stykke ud. 

Det er også en god idé, hvis heltene støder på Hr. 
Torstensen på dette tidspunkt. Antyd, at der noget 
dæmonisk over ham - uden at han virker helt fra den. 

ET REEE 
REE 
ESSEN PISA "A 
EET 
Sig måske til at sove et sted, 
ECTS E SNEG 
andet, afstande er ikke til at 
EEN 
EL 

'siden forstyrrende og så 
UDE CEUS TATE 

BE EL 
RARE 

are. 

ELERS 
UGES SEER ES 
DETS EEG 
EET AUS ER 
"bange for at smøre tykt på. 
PEDERS 
TESKE IDET REN 
en oplevelse som andre 
Scenarier. 
Slutningen lægger op til ren 

Dali, fuldkommen smeltet 
FEET 

linje med det bedste eller 
HOSTE  
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IFHYTTEN 
Jørgens forældre har en hytte et stykke vej 
fra byen. Det er her, hvor han har planlagt 

at bo sammen med Helen. Og det er her, 
sporet leder hen. Men hvad der tidligere 
var en hyggelig strandhytte, hvor for- 
ældrene tog hen om sommeren for at 
slappe af, er i Jørgens spejlbillede et 
uhyggeligt, mørkt sted, fyldt med rotter, 
skamferede lig, altre og blafrende lys. 

I loftskammeret har Jørgen indrettet et 
helt "kapel" dedikeret til Helen. På væggen 

hænger et maltrakteret lig med fødderne 
opad og armene spredt, således at det 
former et omvendt kors. Dets hovedet 
ligger på gulvet. Midt i rummet i en blød 
lænestol sidder Helen lænket og med et 
desperat blik i øjnene. 

Jørgen vil bekæmpe heltene med alle 
midler; vægge styrter sammen og sep- 
arerer heltene, lig rejser sig og går med 
haltende skridt og blodet fossende fra 

forskellige uhyggelige sår mod heltene. Og 
det lykkes Jørgen at slippe væk - med 
Helen i favnen. Udenfor trækker han 
hende med ind i en drosche, der kører 
væk med lynets hast. Heltene når lige at få 
et glimt af den dæmoniske kusk, før de 
råbes an. Det er Hr. Torstensen, der er 
ankommet. Højlydt anklager han dem 
skiftevis for at være direkte indblandet i 
mordene og for at være politimænd, der 
prøver at høste frugten af hans grundige 

efterforskning. Ingen af disse ting huer 
ham selvsagt, og da det ikke er muligt at 
tale ham til fornuft, kunne det let ende 
med en fysisk konfrontation. 

Samtidigt har de jo også den flygtende 
Jørgen at tænke på. Højst sandsynligt 

munder dette ud i en jagt, hvor heltene 
sætter efter Jørgen og selv forfølges af Hr. 

Torstensen. 

At køre "Løgnens Sandhed": 

Du kan se "Løgnens Sandhed" som en halvt 
udviklet idé til et scenarie. Scenen er sat, lyset 
er tændt, og skuespillerne står klar I kulissen, 
men der mangler stadig indtil flere væsentlige 
brikker, før det er en hel historie. 
Egentligt er der masser af plads til, at du kan 

svinge med armene og ride på din personlige 
kæphest. Specielt mellem scene 1 og 2 skal der 
fyldes en masse på . Så smøg ærmeme op og 
kom til arbejdet!     

SLUTSCENEN 
Efter en lang og ganske sikkert be- 

givenhedsrig jagt finder de Jørgen og Helen 
på toppen af en bakke. Det stormer og 
hagler, og himlen er dækket mørkerøde 
skyer. Her vil Jørgen forsøge at appellere til 
Den Onde i egen nedrige person. 

For foden af bakken ligger droschen og 
den skamredne hest samt kusken, der, nu 
hvor han ikke længere figurerer i Jørgens 
bevidsthed, viser sig at være en helt normal, 
ung mand, der er blevet skudt i hovedet. 

Selv en bakke kan være svær at bestige! 
Vejret letter bestemt ikke opgaven, og selve 

naturen synes at modarbejde heltene. Jor- 
den åbner sig, og lava strømmer op. 

På toppen af bakken står Jørgen med 
udspredte arme. For fødderne af ham ligger 
Helen, stiv af skræk. Luften er tyk af 
forventning. Igen og igen messer han de 
samme ord. Hver en muskel i hans krop er 
spændt til bristepunktet, men intet sker. 
Med bitre tårer strømmende ned ad 
kinderne vender han sig mod heltene - der 
er had i hans øjne. 

1 samme nu ankommer Hr. Torstensen, 
og alle brikkerne er på plads til det store 
opgør. Hvad enten heltene vælger at angribe 
lige på og hårdt eller at tale til Jørgen, venter 
der dem en hård kamp. Kun ved at udgyde 
deres sidste kræfter kan de vinde. 

Under alle omstændigheder vil Jørgen 

kæmpe til døden. Idet han udånder vender 

virkeligheden tilbage. Helen falder græ- 
dende sammen, og Hr. Torstensen forsøger 
forvirret at ryste oplevelsen af sig. 

Epilog: 
Morgenen efter vågner heltene op. Jo, sårene er 
"skam virkelige nok, og hovedet dunker tungt, 
fyldt af mystiske oplevelser, som det er. Men 
derudover er der ikke andre tegn på de sidste 
dages oplevelser. Var det hele en drøm? Da de 
mødes på ny og diskuterer hændelserne, virker 
det hele så uvirkeligt. Måske skulle de prøve at 
opsøge Jørgens lejlighed. 
Han er der ganske rigtigt ikke, men væggen 
prydes af en fotografisk gengivelse af Helens 
ansigt!
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KORT NYT OG INFO 
v/ Mads Lunau Madsen 

Her spilles der Magic 

Inferno er en Magic-klub i Århus. Her er der faste 
turneringer hver den sidste søndag i måneden i 
Folkedansens Hus, Vestervang 42, Århus C., og klub- 
aften tredje torsdag i måneden samme sted. 

Kontakt: Hannibal Hansen, tlf. 86189570. 

Faraos Cigarer er en spilbutik i København. Her spilles 
hver lørdag skiftevis type 1 og en type 2 turneringer i 
Magic på adressen Skindergade 27, Kbh. K. 

Kontakt: Faraos Cigarer, 
tlf. 333 222 11 lokal 11. 

  

Danskere mænger sig med de professionelle 
Magics turneringslagskib hedder Pro-Tour og er en serie af 

store professionelle turneringer med store pengepræmier. I 
sidste Fønix var der nyt fra VM, der er en del af Pro-Tou 
Siden da har 4 danskere været i ilden efter at være kvalificeret i 
KOSEL NEL SOLEN SAT SED ENE EG LTU TTT: S 
Østergaard (Århus), Jan Sørensen (Randers), Peter Thorsbro 
(Roskilde) og Karsten Hoppe (København), der dystede med 

SEE Ea el Æ NS Er 
ESS EEG 
EET ES SE enn 

februar er i skrivende stund besat. De kvalificerede er Mette 
GES SES EST NES SEERNE 
Mirage Sealed-deck turnering i Århus 15. december. De sidste 

Goblin Gate er en spilforretning i Århus på adressen to findes i en lignende turnering d. 19. januar i København. 

Graven 27, Århus C. Onsdag spilles Star-Wars, mm 
torsdag VtES/Jyhad. Magic: spil og byt hver dag. 

Kontakt Goblin Gate, tlf. 86194311. 

Første søndag i måneden afholdes Magic-turnering i 
Valby Medborgerhus, Valby. 

Kontakt Martin Beck, 48790059. 

CTS ESTER 
Efter forsøget med RoboRally, hvor små, søde robotter 
EEN 
vender spilopfinderen Richard Garfield billedet: nu skal 
store, fjendtlige kamprobotter trampe på små søde kg 
produktionshaller (og hinanden) i Wizards of the Coasts (BATTLETECH! 
nyeste kortspil: Battletech. Kortspillet er bygget på bræt- og z 
SS EEN É 4 
SEE ESS SEE ENESTE SER E 
En  E 

En 
for ressourcer (kort), for så stopper jo enhver krig. 

Mens s SEE ESS UGLE t 
niveau som WOCs andre produkter 

UTEN 
Den populære TV-serie kan nu opleves som kortspil. Spil 
eee ede NEN 
agenter, der forsøger af afdække en X-file, den anden spiller dækker 
over. Hertil skal indfanges spor på, for TV-seriens flittige seere, kendte 
steder. Modstanderen stiller så forhindringer op af konfronterende og 
forvirrende art. 

lsystemet virker ret stift og specifikt, men kan være en hit for TV- 
seriens fans. Art-work'et er måske i sig selv det hele værd. 

SEE SE este EEG  



EN: 
hYETn 

Standing 
1 denne artikel vil vi se på et anderledes Toreador 
deck til Vampire: The Eternal Struggle (VTES). Det er 
sammensat af kort fra grundserien, Dark Sovereigns 
(DS) og Ancient Hearts (AH). 

Modus operandi 
Idéen i Last Man Standig er at få alle til at tabe pool 

ved hjælp Antediluvian Awakening og Anarch 

Revolt og samtidigt sørge for at skabe så meget pool 
til sig selv, som man kan. Det gøres via de tra- 

diti lle kilder som Minion Tap + The Fifth Tradition, 
diverse vote cards + Voter Captivation og Society 
Hunting Ground + Blood Doll. 

Et problem med The Fifth Tradition og vote cards 
er, at de kan interceptes. For at undgå dette benytter 
man en kombination af Toreador Grand Ball og Pre- 
cognizant Mobility/Alexandra, som kan give indtil 
flere actions, der er unblockable, så længe de ikke 
bruges til bleeds. Da man bruger Protected 
Resources som beskyttelse mod bleeds, er det alli- 

gevel ikke interessant at kunne bleede. Kom- 
binationen kræver tre Toreador-vampyrer i spil, hvor 
den ene helst skal være Alexandra. Herefter spilles 
Toreador Grand Ball, og nu har man en unblockable 
vampyr, der kan handle frit, og man kan herefter 
bruge Alexandra eller Precognizant Mobili' 
untappe den igen! Eftersom at man nu er sikre på 

ikke at blive interceptet, behøver man il 
bange for den medbragte Milicent Smith. 

En anden god indtægtskilde er kombinationen af 
The Rack og Blood Doll beskyttet af Secure Haven (så 
The Rack ikke kan stjæles). Denne herlige sasmmen- 
sætning kan selvfølgelig også bruges i andre decks. 

Svagheder 
Som alle andre decks har dette også nogle svage 

punkter, hvor man skal passe på. Timing er meget 
essentielt. | starten af spillet vil man stå meget svagt, 
på grund af de meget dyre vampyrer, der skal i spil. 
Derfor er det vitalt, ikke at give nogen af de andre 
spillere en grund til at angribe. 

r poolen kan klare det, begynder man at dræne 
pool - og så går det stærkt. Det er vigtigt, at være 
opmærksom på, at de andre spillere let kan udnytte 
situationen til at smide deres prey ud, som følg 
den fælles dræning. For at regulere dette skal man 
spille Kine Resources Contested med omhu. Hen 
mod slutningen kan det som oftest betale si; 

ve Protected Resources og bare bl 
f.eks. Alexandra og Return to Innonce. 

Et andet problem er kamp. Som beskyttelse har 
man kun Maje: : rboretum, samt et 

begrænset udvalg til mere aktiv beskyttelse i form af 
Zip Guns, .44 Magnums og en håndfuld Blur. Da man 
helst skal undgå kamp, er der heller ikke mange 
i pt kort i dette deck. Dog er der inkluderet et 
par Second Tradition og en enkelt Sport Bike, som er 
selvfølgelig er tiltænkt ika. 

af Brian "Manden de kaldte hest" Rasmussen 

De 

Master Cards 
3 Toreador Grand Ball (DS, R) 
2 Protected Resources (VTES, R) 
USTA DSO) 
1 Elysium: Palace of Versailles (DS, U) 

NANA SSD 
1 Elysium: The Arboretum (VTES, U) 
1 The Rack (VTES, U) 
1 Art Museum (VTES, R) 
1 Giant's Blood (VTES, R) 
ESS ENA Me] 
4 Minion Tap (VTES, C) 
1 Protracted Investment (VTES, C) 
1 Society Hunting Ground (VTES, U) 
1 Milicent Smith (VTES, R) 
3 Antediluvian Awakening (DS, U) 
3 Anarch Revolt (VTES, U) 
1 Arcanum Chaptherhouse (AH, U) 

UGES 
4 Kine Resources Contested (VTES, C) 
2 Consanguineous Boon (VTES, C) 
1 Banishment (DS, U) 
EUS NET Nar SKO) 
1 Disputed Territory (VTES, C) 
1 Praxis Solomon (VTES, "vampire") 

Equipment 
1 Palatial Estate (DS, C) 
ESS Var SSED) 
VÆRE TUNES] 

Combat Cards 
ER: Ta Vare] 
1 Fast Hands (VTES, U) 
6 Majesty (VTES, C) 
3 Zip Gun (VTES, U) 

Action Modifiers 
4 Voter Captivation (VTES, U) 

Action Cards 
3 The Fifth Tradition (VTES, U) 
3 Precognizant Mobility (DS, C) 
ULSTER SDS STED) 

Reaction Cards 
2 The Second Tradition (VTES, U) 
2 Telepathic Misdirection (VTES, C) 

Crypt 
KS) 
3 Alexandra (DS) 
1 Felicia Mostrom (VTES) 
1 Masika (VTES) 
1 Kallista, Master Sculptor (VTES) 
1 Francois Villon (DS) 
RETSSAG SI 

1 Anneke (VTES)  
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Odense København Aalborg Wild card i Birkerød 

Tid: Marts Tid: 5.-6. april Tid: 19,-20. april Tid: 23. maj 
Arr: FBO v/ Jacob Kusk Arr: Martin Beck Arr: Arl v/ Martin Laursen Arr: Morfus v/ William Menzel 
tlf. 65710204 tlf. 48790059 tlf. 98166343 tlf31816995 

Ringkøbing Helsinge ST Ze NER HEE 
1 1-2, Tid: 5.-6. april Tid: 26.-27. april : DM-slutspil 

Arr: Goblin v/Lasse Eriksen — Arr: End of Reality v/ René Arr: Martin Beck den S 

11£. 53931336 Bremer, Grotten tlf. 97322466 … 1lf.48790059 ;i Birkerød 
+ Tid: 24.-25. maj . 

Roskilde Århus Fåborg I Arr: Morfus : 
Tid: 15-16. marts Tid: 12-13. april Tid: 26.-27. april + William Menzel. 
Arr: Dominica v/ Thomas Arr: Inferno v/ Hannibal Arr: Morten E. Nielsen 1 1lf31816995 g 

Bisballe, tlf. 46350044 Hansen, tlf. 86189570 tlf. 62614610
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Deres inkvisitoriske 
reportere er 

Peter C. G. Jensen 

og 
Palle Schmidt 

Palle: Jamen, jeg vil godt spørge… du er jo en 

ærkenørd. Du må kunne fortælle alle os andre nørder 

- kan man godt samle piger op, når man er sådan en 

bamlig sjæl og har sit hus fuldt af videofilm og Buzz 
Lightyear-dukker? 

Jakob (tøvende): Det skal sælges på en særlig 

måde. Det skal ikke… Altså, det er virkelig en dum idé, 

at prale med sin Buzz Lightyear-dukke som det første. 

Øhm, men jeg har da samlet piger op på, at jeg havde 

en flot kopi af "Bambi"! Jeg kan huske, at lige i starten 
var det kikset, fx. det der med at have en Søren 

Spætte film på super 8-millimeter - det fungerede 
overhovedet ikke, vel. Jeg kunne godt samle dem op 
og de ville gerne med hjem og se Søren Spætte 

filmen, men så gik de igen. Og så sad jeg og tænkte: 

"something is missing!". Men det er jo et spørgsmål 

om, hvordan man drejer det, for man må jo 

simpelthen sørge for, at det kun bliver til en voldsomt 

charmerende detalje. Det er et spørgsmål om at spille 
et spil og ikke at afsløre sig. 

Peter: Hvor gammel er du nu? 

Jakob: Jeg er 38, og dvs. at jeg startede med at lave 
"så er der tegnefilm" da jeg var et par og tyve, ikk'. Så 
det er jo også en lang periode. Og startede det oven i 

købet i monopol- TV'et, så det var de eneste tegnefilm 

der var! Mit navn var det eneste folk lagde mærke til i 

forbindelse med de tegnefilm. Alle de amerikanske 
folk, der havde lavet filmene, de stod på nogle hurtige 

tekster der kom forbi, mens jeg stod sådan meget 

strategisk placeret til sidst. 

Palle: Har du nogensinde tegnet noget? 

Jakob: Overhovedet ikke. Ingenting. 

    
Denne gang har vi TV-manden, tegnefilmsentusiasten 

og anmelderen Jakob Stegelmann i forhørslokalet. 

Jakob er bl.a kendt fra "Så er der tegnefilm" og 

"Troldspejlet". 

Peter: Du har jo, så vidt jeg ved, en meget kendt 

far? (jørgen Stegelmann, filmkritiker og tidligere rektor 
for Krebb's Skole, red.) 

Jakob: Min far er jo filmkritiker, og det vil jo sige. 

Peter: Er han stolt af dig nu? 

Jakob: Han prøver! Altså vi har gensidig respekt for 

hinanden, men også indimellem irritation. Han hedder 
Jørgen, og vi bliver nogen gange forvekslet. Han har 

lige udgivet en bog om Ib Schønberg, og jeg får nogen 

gange takkebreve for den. Omvendt møder han folk 
ude i byen, som siger "det er vel nok nogen pragtfulde 
tegnefilm De laver i fjernsynet!" Og man kan sige… 

Altså han har nok skullet tilsidesætte sit ego 
indimellem i den situation. Men også fordi vi beskæf- 
tiger os med de samme ting. Og det er jo klart. Jeg har 

jo kendt nogen mennesker som barn, hvor jeg har 

været den der helt ulidelige forfærdelige nørd. Min far 

var engang på Danmarks Radio der tilbage i starten af 
70'erne, hvor han var med til at vælge de film ud de 
viste dengang. Det foregik sådan meget officielt. Det 

var jo en statsinstitution, så det var ikke kommercielle 
hensyn de tog. Der sad han derude sammen med 
nogen andre, og så nogen gange var jeg med som 
sådan en femtenårig. bvadr! Og jeg sad så og sagde: 

"Se, det er ham der har lavet den film dér, og han var 
også med i den der." Og de der andre har siddet og 
kigget og sådan overvejet om de skulle more sig eller 

kvæle mig. Og jeg har selv været ude for det. Jeg holdt 

et foredrag i Herlev for en uge siden om Walt Disney 

på et bibliotek, for nogle børn på en tolv-femten år. 

Der faktisk enkelte helt nede på en otte-ni år. Og der 
var en dreng på elleve år, som rettede mig konstant. 
Og han havde ret: "Nej, det var da i 1937", "nåh ja, 

det var det så også, 1937, det er rigtig nok." Og han 

snakkede sådan om, at jeg gik lidt let henover nogle



emner: "Jamen, Walt Disney's film i 40'erne, der var 
da dog nogle af dem, som...", "Ja, jo… Aaarrgghh!" Og 
sådan har jeg nok også selv været. 

Peter: Det du interesserer dig for, det er jo 
underlødigt. Har det været sådan en slags protest? 

Jakob: Ja, det er simpelthen fordi 
da jeg var bam, der måtte jeg ikke 
læse tegneserier, jeg blev slået 
meget, og… nej, ha ha, min far var 55—— 
jo tegnefilminteresseret, men som 
ved andre genrer meget seriøs, mens jeg 
dengang var mere sådan til det kulørte og sådan. 
Engang skrev han en anmeldelse, før jeg blev født, af 
en seriefilm der hed "Dr. Vulcan og Raketmanden", og 
den rakkede han og hånede på sin mest latterliggør- 
ende facon. Og den læste jeg så, den anmeldelse, i en 
af hans scrapbøger på et tidspunkt, hvor jeg begyndte 
at interessere mig meget for de der amerikanske 
"serials" fra 40'erne og syntes de var fremragende! 
Og så tog jeg hævn ved en dag at købe den ind til TV 
og viste den rent faktisk. Det var kun en privat hævn. 
Fris! 

Palle: Det er ikke nogen god film 
så? Du kan ikke anbefale den? 

Jakob: Den er fremragende! Den 
handler jo om en mand, som tager 
rakettøj på og så kan han flyve. Det er 
en genial tanke. Gudskelov kan jeg mær- 
ke, at min far på sine ældre dage er gået i den 
retning, at vi ser mange af de film, som er stærkt 
underlødige. Og han begynder at se, at de der "gode" 
film, at så gode er de jo heller ikke. Hvorimod de 
dårlige film er dem, som er virkeligt gode. 

Palle: Hvad sker der egentlig med fantasy for tiden? 
Hvor er genren blevet af? Er den blevet til grin? 

Jakob: Den er i tomgang. Den er ikke spor til grin, 
men den er blevet en af de almindelige genrer. 
"Dragonheart" er der jo, men. Altså det er et eller 
andet med, at Hollywood har ikke rigtig respekt for det 
underlødige og gør i virkeligheden den slags ting alt 
for lødige. Det er ligesom om, at den samme slags 

instruktører, som laver kedsommelige film om 
parforhold og "When Harry met Sally”, det er lidt de 
samme folk nu. Og derfor synes jeg, at genren er for 
kedelig lige for øjeblikket. Jeg vil blive ved med at slås 
for den, fordi den har et kæmpe potentiale og det vil 
den blive ved med at have, men der er nogle kedelige 

.… Man bliver 
simpelthen nødt 

til at hugge 

hovederne 

af folk. 

aspekter i den for tiden, som er, at den måske er 
blevet accepteret. Og det er altid farligt, når ting bliver 
for accepteret. Af en eller anden grund. Der er måske 
brug for flere cheap produktioner, hvor folk, I ved af 
Joe Dante typen, kan få lov til at gå rundt og lave ting, 

  

      

   

      

   

   

                      

   

        der er lidt mere sære. I øjeblikket laves der kun 
sådan meget mainstream fantasy. 

Palle: Skal der ikke bare slås nogle flere mennesker 
ihjel? Fordi nu sagde du jo derovre ved Sleipners 
reception, at noget af det der var fedt ved rollespil var 
den forholdsvis herlige mængde af blod og vold. Er 
det ikke bare det, der skal til? 

Jakob: Altså fantasy er jo blevet politisk korrekt. Og 
det politisk korrekte er nok noget af det mest 
uhyggelige, der foregår lige for øjeblikket. Nu er det 
efterhånden blevet sådan, at man griner af det, men 
det er faktisk forbandet uhyggeligt, at især fiktionen 
lige pludselig bliver påvirket af det… så store 
kunstnere føler sig forpligtede til at ligesom, at sige 
noget om, at rygning er dårligt, eller miljøet må vi gøre 
noget ved. Og selv de mest progressive folk begynder 
at synes, at man også må have - altså det er jo det der 
med ytringsfriheden, der er jo også noget ansvar 
forbundet med det - og så siger de så, at nu må vi jo 
hellere tænke på, hvordan det her påvirker folk. Og 
det har jo altså den indflydelse. 

Man kan sige at "Dragonheart" har det problem, at 
der stort set ikke bliver slået nogen ihjel i den. Der er 
lige en, der først får hugget øjnene ud og så bliver han 
dræbt bagefter, men det er ligesom om, at middel- 
alderen er gået hen og blevet politisk korrekt. Og jeg 
synes netop, at noget af det, der fascinerer os og mil- 
lioner af andre ved fantasy, er, at det foregår i nogle 
miljøer, hvor alt det politisk korrekte og for den sags 
skyld hele vor tids moral er ophævet til fordel for en 
mere direkte, mere følelsesmæssig slags. Man bliver 
simpelthen nødt til at hugge hovederne af folk. Men 
samtidig er der ikke den form for krig, som vi kender 
fra vores eget århundrede med de der masse- 

Fønix 15
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udslettelser af folk. I middelalderen er formen enklere, 
der er færre mennesker generelt og man slås mere 
mand mod mand. Og der ser man så nu, at fantasy er 
ved at gå væk fra det, som er meget essentielt. 

Peter: Hvordan har du det med en genre, som jegi 
hvert fald må konstantere er blevet noget populær for 
tiden, sådan noget dark weltschmertz-agtigt fantasy - 
"Dracula", "Interview with the Vampire" og sådan 
noget... 

Palle: | Braveheart, der fik de godt nok knust nogle 
roer! 

Peter: Ja, det har jo ikke så meget med vampyrer at 
gøre. 

Jakob: Der har altid været den der grænse mellem 
intellektualisering og overdreven intellektualisering. 
En ting er at vampyrmyten er skide spændende - og 

de er allesammen voldsomt spændende - men noget 
af det, der tiltrækker os ved dem er jo ikke. Altså det 
er ikke bare en intellektuel tiltrækning. Det er jo fordi 
det er ret spændende med folk, der går og suger blod 
og man ved ikke hvornår de kommer og de går i 
kapper og sådan. 

Peter: Men før i tiden, har de bare været de onde 
monstre. Nu skal vi lige pludselig have ondt af dem, 
og ih, hvor er det hårdt. 

Palle: Og nu har dragen fået stemme af Sean 
Connery! 

Jakob: Ja, og "Klokkeren fra Notre Dame" handler 
Jo i virkeligheden om sigøjnere og etniske minoriteter 
og alt sådan noget. Og Klokkeren, det er Skønheden. 

Palle: Han er da blevet grim nok, synes jeg. De har 
da ikke gjort ham sådan ultra pæn. 

Jakob: Narj, men de har da faneme. Altså det er jo 
noget med, at børnene skal sidde og sige: "Jamen, 
han er jo grim udenpå, men han er jo god indeni, og 
det er det vigtige, det er det man skal bedømme folk 
på", bvaaaaadddrrr! Men, he he, jeg tror alligevel, hvis 
man går tilbage til fascinationen af vampyrer og andre 
monstre. Der er altid en sympati for dem et eller 
andet sted. Der er altid en sympati for Christopher Lee 
som Dracula selvom han skal slås ihjel til sidst, der er 
altid en sympati for Frankensteins uhyre alligevel. Jeg 
tror bare det er et eller andet med, at der er nogen 
litterære dimser, som har samlet den fascination op, 
ikk', vi kan jo kalde dem "Anne Rice”, ikke fordi. Det 
er jo egentlig udemærkede bøger, men der er også et 
eller andet ved dem, hvor man siger, det er blevet 
melodramaer i højere grad. Men det er jo ligesom Bela 
Lugosi siger i Ed Wood filmen. 

Peter: Anne Rice har jo været pomoforfatter før 
vampyrbøgerne. 

Palle: Har hun det? 

Jakob: Det kan man godt se… Nå men, i Ed Wood 
filmen, der siger Bela Lugosi til Ed Wood, at hvis du vil 
i seng med en pige, så skal du tage hende med til en 
vampyrfilm, for så bliver de altså helt vilde i varmen. 
Det ved jeg ikke, om han har sagt i virkeligheden, men 
jeg tror Bela Lugosi opfattede sig som førsteelsker på 
en eller anden måde i de der film. For mig har 
fascinationen af genren altid vaklet mellem det jeg 
syntes var fremragende - de fremragende og gode 
film og bøger - og så det, der hele tiden kan vendes til 
noget absolut latterligt. Og gælder det egentlig ikke 
også fantasy, at man hele tiden har den der mulighed 
for at sige: "arrh, hold nu op altså", men man må bare 
ikke gøre det for tit, vel? Det skal tages alvorligt for at 
være sjovt, og omvendt. 

Palle: Hende der Anne Rice, øh, kan man købe 
hendes tidlige værker? 

Peter: …eg kom til at tænke på, Jakob har du en 
uddannelse? 

Jakob: Nej. 

Palle: Du er simpelthen aldrig blevet til noget? 

Jakob: Jeg er ikke blevet til noget, ha ha ha, fnise… 
Nej, jeg begyndte - altså jeg har en studentereksamen 
og et kørekort! Og så efter studentereksamen så 
begyndte jeg at læse film på universitetet. Fordi det var 
det der interesserede mig mest, og det var meget 
frustrerende. Det var i midten af 70'erne, hvor 
betonmarxismen var på sit højeste. Man kom ind på



filmvidenskab, og der lavede de arbejdersolidariske 
videoer og sådan nogen ting, og så jeg kom der og 
sagde at jeg godt kunne lide tegnefilm. Jeg var 
fuldstændig til grin, så det opgav jeg. I couldn't do it. 

Øh, jeg skal lige afrette min hund (Pluto, red.) bang!!! 

Palle: Hvis man bare giver den nok af de der 
tyggepindepinde, så sætter de sig vel fast i halsen på 
den? 

Jakob: Ja, det er det jeg prøver på, men jeg skal 
have købt nogen med modhager på. Altså, den er 
elleve år gammel, så er man jo lidt en besværlig hund, 
så sidder den og småpiver. Den ringer jævnligt til. 
altså når jeg kommer hjem, så har jeg taget den i at 
sidde og ringe til Amnesty International for at forsøge 
at melde mig på den ene eller anden måde. Men de 
tager ikke hunde der. Den mener ellers, der er en 
oplagt sag! 

Peter: Hvad er det værste vi kunne spørge dig om? 

Jakob: Yeah, you would like that, eh? He, he. Det 
værste spørgsmål? 

Palle: Hvad er så det værste spørgsmål du 
nogensinde har fået stillet? 

Jakob: Det er dumme spørgsmål. Altså noget af det 
som er irriterende at svare på er: "Hvad er det der er 
så fascinerende ved dette her fænomen?”", fordi jeg 
har virkelig svært ved at forklare det. Jeg har haft nogle 
diskussioner med folk, fx. selv ude på Danmarks 
Radio, hvor folk, der ellers har at gøre med 

børneudsendelser spørger: "Hvad er det der er så 
fascinerende ved dinosaurusser?", og så må man bare 
sige: "de er fascinerende!" En dinosaurus, der 
kommer ind på scenen er spændende, punktum! Det 
er svært at forklare. Åltså, nu sad vi og snakkede om 
det før med vampyrer og sådan nogle ting, og i 
virkeligheden så var I egentlig inde på det, og det er 
bare faktisk det, jeg synes er sværest. Jeg har ikke 
noget imod at prøve at svare på det ind imellem, hvis 
bare det er til folk, der ved hvad de spørger om. Men 
en eller anden tumbet journalist, som spørger, fordi 
det lærer man på journalisthøjskolen, at man skal 
spørge: "Hvorfor?", det synes jeg altså er et dumt 

spørgsmål. 

Peter: Jamen, jeg vil da gerne spørge dig: 
"hvorfor?" Men jeg vil ikke spørge dig hvorfor fantasy 
og tegneserier er så fascinerende, fordi det kan man 
da godt synes, men derfor kunne du da godt have fået 
dig et ordentligt job og en uddannelse. Altså jeg 
mener, du er en voksen mand, du er 38 år, er det ikke 
helt ærligt en lille smule….? 

Jakob: Nej, altså man kan godt… altså det gider jeg 
ikke at argumentere for, men hvis det endelig skal 
være - Hvis du prøver at sige: "get a life!", så vil jeg så 
sige, hvis jeg tjener penge på det og der er nogen 
idioter, der vil betale mig for at lave "Troldspejlet", og 
betale mig for at skrive om tingene, så siger jeg bare… 
"suckers!" Nej, tænk på alle de mennesker der lever 
så ualmindeligt røvkedeligt og som netop har 
gennemgået alt det sædvanlige og gjort alt hvad de 
skulle gøre undervejs. Altså det tror jeg aldrig jeg ville 

  

  
have kunnet bære at gøre. Prisen er 
så, at man. En billedkunstner, der … Det er ref 
partou må male og stå i dampe og spændende med 
blive sindssyg, ham er der ingen jo 
ingen der kalder for nørd, men han | FO, der går og 
er jo også nørd. Det er fuldstændig 
det samme. Det er et dumt spørg- 
smål, men svaret er selvfølgelig, at 
hvis jeg kan leve af det og det ikke 
slår mig som totalt idiotisk, så. 

suger blod og 
man ved ikke 
hvornår de 

kommer og de 
Palle: Hvis nu du kunne blive et Ek 7 

wandering monster, hvad skule det SE I kapper og 
så være for et?   sådan. 
  

Jakob: Det skulle vel være et 
monster, som i så mange situationer som muligt, fik 
anledning til at bære skrigende kvinder væk! 

Palle: To ting. Er du glad for din hest (Sleipners 
kulturpris, red.) og i umiddelbar forbindelse med det, 
får vi snart noget mere rollespil i "Troldspejlet"? 

Jakob: Om jeg er glad for min hest? Jeg er meget 
stolt af min hest. Og den står jo på mit kontor, og er 
jævnligt årsag til reaktioner, som generelt er positive. 

Palle: Såsom: "Samler du lige skårene op?" 

Jakob: Ha, ha, nej den er ikke gået i stykker endnu, 
men jeg har ikke fået lavet en montre til den endnu, og 
det er også en lille smule upassende, vil jeg sige, fordi 
man skal heller ikke træde på de andre, som ikke er 
prismodtagere, vel? Men det er sjovt som en pris er 
noget folk respekterer, det havde været bedre hvis det 
havde været en Oscar, den er bedre kendt, men jeg 
ved at den slags begrænsninger havde I så, ho, ho… 

Palle: Nu er det jo slet ikke os. 

Jakob: Nej, men I havde vel med det at gøre? 
Overhovedet ikke? I stemte imod? 

Palle: Der var ikke nogen, som stemte for eller 
imod, det var Kasper (Nørholm her fra redaktionen, 
red.), som fandt på det. 

Jakob: Hvad var det andet spørgsmål? 

Peter: Om prisen giver anledning til mere rollespil i 
"Troldspejlet"? 

Jakob: Ja, det gør det. | har bestukket mig 
ordentligt. Altså, det første bliver min tidligere og nu 
efterhånden ofte omtalte reportage fra TSR, som vi 
besøgte i sommer. Der er både interviews med 
Dragonlance-forfattere og nogle af deres rolle- 
spilseditors. Og der er billeder fra nogle af deres 
kunstnere og vi snakker med dem, der laver 
illustrationer til både spil og bøger. Man ser hvordan 
TSR i øvrigt er blevet et stort og ret klamt kommercielt 
foretagende, så det. Alle de mennesker, de snakker 
hele tiden om nogen der startede det, men enten så 
er de døde, eller også så er de der ikke! 
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Hvis du vil skrive til 
brevkassen - og det vil 
du vel gerne, ikk'!? - så 
send dit brev til: 

Rasmus Rasmussen 
Bavnehøj Allé 1 2/th 

2450 Kbh. SV 
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som kan 

Vi lægger ud med et indlæg fra Jesper Clemmensen, 
som rigtignok troede at hans brev ikke ville komme i 
brevkassen, men DET KOM DET - for det er jo den 
risiko man løber, når man sender den slags breve til 
Fønix. Sandt nok, en del af brevet har ingen interesse 
for vore læsere, men det er jo derfor man har en 
brevkassemand. 

SLEMME, SLEMME RONNI 
(...) Så vidt jeg kan læse ud af notitsen, så lyder det 
som om at "Krogen" forsvinder. Dette er en meget 
dårlig idé. Fønix snakker jo altid om, at læserne skal 

komme med bidrag, men det kræver jo en…øh krog, 
og det er lige det krogen er god til, for her føler 
læserne, mig inklusiv, at man har en smule 
indflydelse, samt at man ud over jeres forbløffende 
gode eventyr, kan give en smule selv. DRÆB IKKE 
KROGEN! 

(...) Jeg underviser 2 ungdomsskolehold i rollespil, 
på 3 år, og har spurgt dem om Fønix. De fleste 
kender godt jeres blad, men indrømmede at en af de 
væsentlige grunde til, at de ikke læste det, var Ronni. 
Jeg ved at hans funktion er at give bladet et pift, en 
smule "farve", samt at piske en stemning op, men 
ifølge mine elever var han "for meget". Normalt synes 
Jeg at Ronni kan være ganske sjov, men andre gange 
kan jeg godt følge mine ungdomsskoleelever. En af 
de ting jeg kunne nævne , var fx jeres "Kære tidligere 

abonnent" papir/ reklame/ 
whatever. I hjørnet peger 
Romni med en pistol og 
siger "Hit med skej- 

- Rotten | Serne!!!", Det kan godt 
være, at jeg er snævert- 

synet, men jeg tror faktisk at der er nogen der bliver 
provokeret (hvilket man tydeligvis skal), i en sådan 
grad at de føler, man tager røven på dem (jævnfør 
Fønix 13, side 7, afsnit 2: …en samling pengegriske 
københavnere".) 

Jeg kan vældig godt lide Fønix. Jeg mener endda at 
det er bedre en nogle af de udenlandske (bare rolig 
ingen sammenligning med Dragon Magazine), selv 
White Wolf og Pyramid. Jeg mener endda at rollespil- 
let er afhængigt af Fønix, specielt hvis man gerne vil 
vide, hvad der sker indenfor rolle-spilsverdenen. 
Men back to the point, måske skulle i "styre" Ronni 

Så er det 1997 og stadig skide koldt. I er lidt sløve 
med at få sendt jeres breve, men jeg er også kold. Jeg har nu en 

særlig lille gave, til alle brevskrivere - mere om det senere. 
Denne gan kan vi desuden byde på en lang liste over produkter 

bes/sælges, et indlæg om ham rotten, men så heller 
ikke så skide meget mere. 

en smule og passe lidt på, at han, som et af jeres 
varemærker, ikke ødelægger det for jer. 

Til sidst har jeg et lille ønske, som jeg synes var en 
utrolig god idé, men som I gik væk fra. | nogle af de 
ældre Fønix havde I delt de forskellige artikler op i 
områder som: HMSBR, SCENARIE, [osv.. -red] og 
FIKTION. Det var en virkelig, virkelig god idé. I skulle 
tage den op igen, så man kunne få et endnu klarere 
overblik over hvad bladet indeholdt. I det mindste 
skulle tage enkelte af dem op fx HMSBR og 
SCENARIE. Det ville være rigtig godt! (...) 

Venlig hilsen 
Jesper Clemmensen 

I Kære Jesper 
Tak for dit gode brev (hvorfor i alverden skulle vi ikke 
trykke det?). Jeg vil med stor glæde besvare dine 
spørgsmål og kommentere dine kommentarer. Og lad 
os starte med Krogen. Du kan være ganske rolig. Det 

er korrekt at Krogen vil blive taget af tapetet - mere eller 
mindre - for det vil blive afløst af en anden, lignende 
artikelserie. Forskellen vil blot være den, at der vil blive 

præsenteret en sej person med tilhørende eventyr-idé, 
i stedet for en krog. Jeg håber det tilfredsstiller dig og 
alle andre hjemmeskribenter. For du har så ganske ret 
i, at Krogen er et af de mest vellykkede projekter, hvad 
angår kommunikation mellem læserne og bladet. 

Hvad angår vores allesammens kæledække, søde, 
flinke lille porno-Ronni, så må jeg nok stejle lidt. Ronni 
er ganske rigtigt vores varemærke, men for 
redaktionen er han mere end det. Han er selve 
essensen af Fønix, og hvis folk ikke kan tåle ham, er det 
faktisk deres problem. Sandheden er, at hver gang vi 
har spurgt vore læsere, om hvad der var fedt ved 
Fønix, har de fleste først og fremmest svaret "Ronni!" 
Dette er faktisk det første klagebrev vi har fået. Hvad 
angår hans optræden på omtalte papir/reklame/ 
whatever, må man gå ud fra, at når man modtager det 
brev, kender man Ronni godt nok til ikke at lade sig 
provokere. Men hvis man virkelig bliver så provokeret, 
at man ikke længere vil læse vores ydmyge blad, så er 
der ikke så meget vi kan gøre ved det. Jeg underviser 
selv på ungdomsskole og i klub, og her er alle helt vilde 
med rotten - se bare den lille notits "Digitale Ronni".



De inddelinger du nævner, blev i sin tid fjernet, 
fordi de ikke længere gjorde bladet mere overskueligt 
(syntes vi). Det skete mere end en gang, at nogle 
artikler fik en forkert betegnelse eller at betegnelsen 
helt manglede. Særligt efter vi begyndte at dele 
indholdsfortegnelsen op efter disse emner, gik det 
helt galt. Om de vil blive taget op igen, tvivler jeg på, 
men jeg vil da, på dine vegne, forhøre mig på næste 
redaktionsmøde - og se om der er stemning for det. 
[Kommentar fra chefen: øøh, faktisk bruger vi stadig 
ånden i inddelingen, når vi planlægger det enkelte 
blad, vi synes, som Rasmus også skriver det, bare at 
det bliver lidt for firkantet at give hver artikel et 
bestemt stempel, pcgi] 

Lige så venlig hilsen 
RasR 

DIGITALE RONNI 
- Med særlig tak til JESPER BRINCK 
(jeg lovede at skrive det med stort!) 

YES! Udbrød brevkassemanden, da en af hans 
absolut yndlingselever dukkede op og stak ham en 
diskette med noget ganske særligt. Nu kan du, takket 
være Jesper Brinck, få tegningen "13 Ronni's" ud 
over hele din Windows skærm (altså som wallpaper) 
- hvadenten du har Windows 95 eller 3.1. Alt du skal 
gøre, er at sende en tom diskette sammen med dit 
læserbrev og en returkonvolut (med 1 stk. 5 kroners 
frimærke på) til brevkassen. Læg mærke til, at man 
kun kan få billedet udleveret, i forbindelse med et 
læserbrev (du kan jo evt. lægge brevet på disken). 
Oplys os gerne om, hvilken udgave af Windows du 
bruger, da grafikfilerne har forskelligt format. 

Hvis du ikke aner, hvilken tegning jeg snakker om, 
henvises til Fønix 13, reklamesiden for vores 
udemærkede abonnementstilbud. | den digitale 
udgave er baggrunden dog sort og den provo- 
kerende tekst "They're coming!" hvid. Skriv til: 

FØNIX BREVKASSE 
v/ Rasmus Rasmussen 
Bavnehøj Allé 17 / 2 th 

2450 KBH. SV. 

0000UUPS! 
Som du måske har bemærket, er Brevkassen 
beskåret til to sider denne gang. Det er den ganske 
simpelt fordi, vores læsere ikke gider skrive breve til 
os. Det er vi meget kede af. Ok, ok, måske kunne det 
have noget at gøre med, at nogen "glemte" at sætte 
adressen i i sidste nummer. [UNDSKYLD! Jeg lover, at 
jeg aldrig glemmer det igen, pegj 

Men alt i alt får vi altså for få breve - og det er 
faktisk for sløvt af jer. I vil godt betale for bladet, men 
I gider ikke blande jer i, hvordan bladet skal være - og 
1 har ingen meninger om noget som helst. Er Fønix 
virkelig et perfekt blad? Er vore læsere virkelig så 
ignørante? I Think not. Jeg tror bare, I er en flok 
dovne "&%ikai'ere. kl 

Well, vi skal videre. 

VI HAR INGEN BANANER... 
Men vi har en hel bunke andre ting og sager. Jørn fra 
Tåstrup vil gerne købe og sælge, og som de flinke 
mennesker og rotter vi er, hjælper vi ham gerne: 

Sælges 

1. D&D Gazeteers 1-8, 10-14 til 200 kr pr. stk. 
2. Ars Magica moduler til 40 kr stykket, 

A Midsummernightsdream, Iberia, Rome 
3. Torgmoduler til 50 kr pr. stk. 
4. Nogle bøger til Dangerous Journeys 
5, AD&D Grundbøger Ist Edition, 

bl.a. Fiends Folio! 
6. Moduler til Marvel Super Heroes, 30 kr pr. stk. 

Ønskes 

1. Togspil 
2. Krigsspil, især gamle S&T-spil/blade 
3. RQ-moduler, gerne 2nd Edition 
4, Vampire, Werewolf, Changeling og 

Wraith-regler. 
5, Kort til Redemption, Illuminati, 

The Last Crusades (+ regler), 
Echelons of Fire (også regler) og SimCity. 

6. Regler til Battlelords, Towers in Time, 
MK, Mythos, Galactic Empires og Powert Cardz. 

7. Bøger om krigsskibe. 

Henvendelse kan rettes til: 

Jørn Ulf Eriksen 
Søndertoften 209 
2630 Tåstrup 
tlf: 42 52 46 51 

Og så er den skid ikke længere. 

   



   
  

tank af død 
af Jeppe Norsker    

"Her trænger vist til at blive luftet ud!" Tænkte Michael, da 
han trådte ind i stuen. Døren til soveværelset stod på 
klem, og stanken i stuen var intet i forhold til det der 
ventede derinde. Michael tændte lyset i soveværelset og 
blev paf. På tværs af sengen lå Danny med en sprøjte i 
lysken. Hans krop var opsvulmet og bleg. Ansigtet havde 
ændret facon og gulligt opkast var tørret ind på kinden og 
madrassen. Undersiden af hænder og arme var blå af 
blodansamlinger. Dannys underbukser var gennemblødte 
og udspilede af lort, som løb ud langs lårene og ryggen. 
Fluerne sværmede omkring ham. Dannys kæledyr, en 
albino rotte fra Statens forsøgsdyrslaboratorium, sad på 
gulvet og gnavede hans fødder og skinneben til 
ukendelighed. "Overdosis' konstaterede Michael og 
åbnede vinduet for at få lidt frisk luft…   
 



  

Miljø og morfin 

Det var egentlig meget simpelt. Vi var alle afhængige 
af stoffer og pushede for at skaffe penge. Vi var ikke 
specielt langt ude i vores misbrug, men allright 
hverdagen handlede en del om heroin. En hel del. Et 
miljø der er til at forstå, selvom scenariet blev spillet 
lang tid før "Trainspotting" og "Pusher" fik premiere. 

Vores spilleder havde udtænkt en række ekstra 
finesser, som løftede spillet op og gjorde det til en 
sansemættet oplevelse mellem mennesker. Umid- 
delbart virkede det ikke, som om der var gjort noget 
ekstra ud af scenariet. Overraskelsen var derfor stor 
og gjorde sit til at forstærke effekterne. 

Spillelokalet var for det første ikke oppe i 
spillederens lejlighed, men derimod nede i kælderen, 
hvor-der lå. jordslåede skumgummimadrasser, sprøj- 
ter og poser med hvidt pulver spredt rundt i lokalet. 
Belysningen var reduceret til et halvdefekt lysstofrør 
og et par levende-lys i bunden af en rusten spand, 
som gjorde det ud for en olietønde. En af mine 
medspillere ruliede en plovmand og tog en bane - 
flormelis naturligvis, men det snakkede vi ikke om. 

Lyde i mørket. 

Efterhånden som spillet kom i gang blev stemningen 
mere klar. Vi følte os forfulgt. Ikke bare af dem vi 
skyldte penge, og dem var der mange af, men af stort 
set alle vi kom i nærheden af. "Fint" tænkte jeg. "Jeg 
føler mig forfulgt". Klokken to om natten blev jeg 
lukket ud på bagtrappen, fordi de andre skulle lave 
noget, som min spilperson ikke var med til. Der stod 
jeg så i t-shirt i fem graders varme og frøs troede jeg. 
Indtil jeg hørte lyden af en Zippo lighter og en cigaret, 
der blev tændt. Lyden kom fra trappen lidt højere 
oppe. Det føltes som hvis man fik hældt en halv liter 
isvand ned af ryggen. Hvem fanden stiller sig ud på 
køkkentrappen for at ryge en smøg klokken to om 
natten? Så begyndte vedkommende at rode med 
noget metal. Det lød som et magasin, der klikkede på 
plads i en pistol. Fuck! Jeg stod helt af, men der var 
ikke noget lys. Det viste sig at være en af vennerne, 
der havde stillet sig ud på trappen og ventet på mig. Vi 
havde altså to spilledere, hvor den ene spillede nogle 
af birollerne. 

Mider i maden 

Et par spilaftener senere var vi kommet lidt 
tættere på vores spilpersoner. Vores spilleder 
havde gjort en del ud af at beskrive vores 
hallucinationer og det var blevet sent. Først lidt 
over ni fik vi serveret den længe ventede 
aftensmad. Ligesom så mange andre gange 
blev vi i vores roller under spisningen. 
Pastaretten blev fortæret hurtigt, og det var 
først i min anden portion, at jeg bemærkede 
de fire centimeter lange maddiker, der 
kravlede rundt i min spaghetti. Addrhgd, spyt, 
spyt. Da en af de andre spillere gjorde mine til 
spontan opkastning fik vi en beroligende 

oplysning fra vores spilleder, "Bare rolig, de er 
kun tilsat anden portion. Desuden er det jo 
bare en hallucination." 

Virkeligheden gik i opløsning 

Verbale vink med en vognstang er ikke altid 
nok til at formidle en stemning. Vores 
spilleder gjorde alt for at inddrage vores 

  

omgivelser i spillet, så det fremstod som virkelighed. 
Midt under spillet ringede telefonen. Spillederen tog 
røret og gav det videre til en af spillerne. "Det er din 
søster" sagde han. Spilleren fik så sin spilpersons 
søster i røret. Hun fortalte en masse om de 
depressioner hun tullede rundt med, og om hvor 
forfærdeligt det hele var. Det fede var, at spillederen 
aldrig nogensinde fortalte hvem det egentlig var, der 
ringede. illusionen blev aldrig brudt. 

Det virkede som om vores spilleder havde sat 
himmel og helvede i gang for at få os til at leve os ind 
i spillet. Han brugte flere forskellige lejligheder som 
locations. Den ene mere smadret end den anden. 
Pizzabakker, tomme flasker, emballage til flødeis og 
sprøjter var en del af inventaret. 

Ægte våben og ammunition 

Og så var der dengang vores spilleder skød en af 
spillerne-i-låret med en 9 millimeter for at… Nej, der 
er selvfølgelig grænser for morskaben, men en 
skudscene behøver ikke blive en kliché, fordi 
spillederen står med en attrap der siger bang! Vores 
spilleder lavede engang en scene, hvor han havde 
loopet skudsalven fra Pulpfiction syv gange og skruet 
stereoanlægget op på fuld styrke. En af spillederens 
venner kastede sig ind i spillelokalet med en 
elefanthue på hovedet og en pistol attrap i hver hånd. 
Dem som ikke kastede sig under bordet blev ramt. 
Det var et slags "real time" eksperiment. 

En af vores venner i spillet havde ikke ladet høre 
fra sig i tre dage. Han skyldte en af de andre penge 
og vi besluttede os for at besøge ham. Da spillederen 
skulle forklare, hvordan lejligheden så ud, bad han os 
om at lukke øjnene. "Der er ingen der svarer, når I 
banker på døren" "Den er låst, men kan nemt 
brækkes op.” Der gik mindre end tyve sekunder før 
vi stod inde i stuen. Vi forventede måske et eller 
andet voldeligt sammenstød med fyren i lejligheden, 
men det var slet ikke det der ventede os. Det var 
stanken. Stanken af død. Denne halvsøde rådne luft 
der opstår, når et lig får lov til at ligge i stuetemperatur 
og puste sig op. Vores spilleder havde efterlignet 
lugten ved at blande noget hakket kød med lidt vand 
ien plastik boks og sætte den et lunt sted et døgn før 
spillet. Mens han beskrev lejligheden og liget tog han 
låget af boksen og stillede den på midten af bordet. 

De sidste to år har jeg med 
held deltaget i scenarier 
med flere spilledere. Det 
Jyder umiddelbart som total 

forvirring, men der er flere 
gode grunde til at kaste sig 
ud i det. For det første 
bliver det " lettere for 
spilleme at skelne mellem 
birollerne, hvis der er flere 
om at dele dem, For det 
andet kan man. spille 
simultant i to rum, så man 
undgår pauser, når der skal 
spilles i enerum. Den sidste 
og nok også den vigtigste 
grund, er at det er meget 
lettere at lave chok effekter 

når man er to om det. 

   
    
     

      
    

  

    
    
      

     

 



  

Kernen i live-action roleplay er at man i højere grad 
viser det man gør, i stedet for blot at fortælle om 
det. Det er i nogle situationer vældig godt til at 
pumpe adrenalin i spillerne, men kan desværre 
også komme ud af kontrol, fordi spillederen mister 
overblikket. Til forskel fra live roleplay foregår det 
helt uden fysisk kontakt. Altså ingen voldtægter 
eller folk, der skal på skadestuen med brækket 
næse… Hvis man vælger at spille live-action 

roleplay kræver det også, at omgivelserne ligner 

  

noget i stil med dem i spillet. 

Musik er godt til at skabe stemning, men det er ikke 
altid nok, at sætte en dyster CD på repeat før spillet 
starter. Nogle scener, som f.eks. biljagter har brug 
for hurtig terror tekno til at stresse spillerne, mens 
drømmescener er bedre tjent med Portishead eller 
Tricky. Når vi spiller med flere spilledere har vi ofte 
udvalgt musik til hver enkelt scene. 

  

  

Hvornår er live-action roleplay for meget? Når alle 
spillerne løber rundt i lokalet og skyder vildt omkring 
sig med legetøjspistoler uden at vide, hvem de prøver 
at ramme? Når spillederen er midlertidigt skizofren, 
fordi han skal spille tre forskellige mennesker på en 
gang? Da er det for meget. Det gælder om at finde en 
balance i spillet. I stressede situationer er det en god 

idé at spille det hele i slow-motion eller sætte sig ned 
og spille det igennem på gammeldags manér. 

En dag var vi oppe i Thors lejlighed for at ordne lidt 
forretninger. Thor blev spillet af vores spilleder og var 
vores nye kontakt. Gennem ham kunne vi handle lidt 
udenom vores bagmand, Hvis bare det ikke blev 
opdaget. Pludselig ringede dørtelefonen, mens vi sad 
og spillede kort. Thor lukkede ham ind i opgangen og 
gik ud på toilettet, Lidt efter bankede det på døren. 
"Det er min overbo der har låst sig ude, gider I ik' lige 
at lukke ham ind?" råbte Thor. Det gjorde vi og ind 
kom en bevæbnet mand med nylonstrømpe over 
hovedet. Vi havde aldrig set ham før. Thor kom ud fra 
toilettet, men blev skudt af den fremmede mand. 
Blodet sprøjtede ud over Thors mave, mens han 
hostende sank sammen på gulvet. Blodigt spyt 
savlede ud af hans mund. 

På bagsædet af en BMW med bind for øjnene. 

Efter skudepisoden fik vi bind for øjnene og nylon= 
strips om håndleddene. Derefter blev virgennet ned i 
en bil og kørt afsted. Vores spilleder tog med, så vi 
kunne fortælle ham, hvad vi foretog os. Det var nu. 
ikke ret meget. Efter fem minutters kørsel gennem 
lyskryds kom vi ud på en mere lige strækning. 
Pludselig sagde den fremmede: "Shit. Det er 
panserne. I holder bare kæft deromme. Ellers skyder 
jeg betjenten ned og nakker jer bagefter! Forstået? 
"Og læg jer under tæpperne!”. Bilen bremsede op og 
vi kunne høre sideruden blive rullet ned. "God aften 
må jeg se et kørekort? Ja tak. Hvad er det på 
bagsædet?" "Ikke noget, der vedkommer dem." 
Svarede den fremmede. "Nåh, jamen det ser jo fint 

ud. Fortsat god tur!" Politimandens 
stemme blandede sig med lyden af 
sedler, der skiftede hånd. ”Korrupte 
svin" tænkte vi, men holdt vores kæft. 
Efter fem minutters yderligere kørsel 
standsede vi igen. En ad gangen blev vi 
ført ned i et kælderrum, hvor vi fik 
fjernet bindet for øjnene. Jeg var den 
første, der skulle forhøres i kælderen. 
Overfor mig sad spillederen klædt ud 
som vores bagmand. Nu var gode råd 
dyre. Hvis jeg fortalte ham sandheden 
om forretningerne med Thor ville han 
givetvis slå os ihjel. Men hvor meget 
vidste han om forretningerne med 
Thor? Det viste sig at det var vores 

4 bagmand, der havde sat det hele i 
værk, for at teste vores loyalitet. Vi 
dumpede. 

Senere-fandt vi ud af, at kælderen vi 
var blevet forhørt i lå ved siden af 
spillelokalet. Vi var med andre ord bare 
blevet kørt lidt rundt i kvarteret, men 
det kunne vi jo ikke vide. 

Uret tikker 

Der er selvfølgelig grænser for, hvor meget tid man 
skal bruge på at forberede et scenarie. Det er et 
spørgsmål om at prioritere den tid man har til 
rådighed. Der er ikke meget ved at bruge to år på at 
udtænke og forberede det ultimative engangs 
scenarie, hvis man kunne have spillet tre kampagner 
i samme periode.
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”Ih, hvor 
primitivt!" 

Fønix 15 
2% 

I de fleste fantasy-verdener optræder der forskellige 
afarter af samlebånds-monstre, men orker har nu 
altid været spillernes foretrukne fjender. Grunden 
kunne være, at man så ofte er stødt på orker i 

=N 
hobetal, at man til sidst har fået samme 

forhold til dem som Indiana Jones har det 
med nazister. "Orcs - I hate these 
guys…". Er det spillederen der er 
uopfindsom, eller er det spillerne 
der kræver denne nådesløse 
nedslagtning af — grimme huma- 
noider? Er orkerne altid spille- 

derens foretrukne kanon- 
føde? 

Ork, ork, kom 
nu frem... 

Spillederen 
kender 
sikkert 

situationen. 
Han har 

siddet 
oppe 
hele 

natten, for 
at planlægge 

sit eventyr. Der 
er en smuk 

prinsesse, en ond 
troldmand og en dungeon. 
Alt hvad der skal til for at 

more sig med vennerne. NU 
mangler han bare lige nogle 

…… Årh nej, ikke igen. Der må 
da for helvede være andre 

spændende monstre i denne 
her bog. Nåh, men spillerne 
kan jo lide det, så det bliver 

orker igen. Keld og Bjarne vil 

juble og klappe i deres små 
hænder. Og når dagen endelig 

oprinder, og eventyret skal 
spilles, så siger Keld og Bjarne : 

"Orker!? Nu igen? Suk. Nåh, okay. Jeg 
slår på den." 

Hvorfor er det altid sådan? 

En serie uortodokse møder mellem mennesket 
og dets værste fjende - orker! 

Vi kan ikke blive ved at mødes 
på denne måde 

Det er faktisk ikke nødvendigt at spillerne bliver træt- 
te af en bestemt type monster. Det er et spørgsmål 

om fantasi fra spillederens side, at puste nyt livi gam- 
le uhyrer. Og hvad er det nu der er så uhyrligt ved lige 

netop orker? 
Orker er et stammefolk, der lever et nomadeliv 

langt fra civilisationen. På mirakuløs vis lykkes det 
dem alligevel altid at ramle ind i repræsentanter for 
civilisationen - hvilket som regel udvikler sig til et 
blodbad. Den måde orker bliver fremstillet på er som 
regel altid som nogle dumme og ondskabsfulde 
vildmænd der nyder at pine mennesker og hinanden. 
I 30'ernes westerns vil man kunne se nogenlunde 
samme fremstilling af indianere, og det var højst 

sandsynligt også sådan de europæiske kolonister 
forestillede sig de sorte, da de første gang satte deres 
blege ben i Afrika. 

Mennesket vil nok altid frygte og hade det, det ikke 
kender. Det er lige før man kan se fremstillingen af 
orkerne, som en sublimering af racisme. Her er der 
tale om noget der er så grimt og ondsindet, at det er 
en nødvendighed at rense verden for denne 
ondskab. Blandt rollespillere føres der en evig hellig 
krig, et korstog mod denne hæslige afspejling af 
menneskets mørke sider. 

Geronimo og gutterne 
Der er næppe ret mange der idag opfatter indianere, 
negere eller muhammedanere som værende jordens 
bærme, umennesker der skal nedslagtes. Det er 
ihvertfald ikke oppe i tiden. Det er derimod Kevin 
Costner, etniske minoritetsgrupper og medmen- 
neskelighed. Der er selvfølgelig ingen idé i at spille 
fantasy-rollespil, hvor det handler om at være rare 
ved hinanden. Det kan man være til hverdag. Den 
næsten rituelle forfølgelse af orken som personi- 
ficering af alt det onde, er nok i virkeligheden en 
rimelig sund måde at afreagere på. Af og til bør man 
dog stille spørgsmålstegn ved ondskaben. 

Orker er også mennesker 
Flere fantasy-spil har indført halv-orken som umen- 
neske-variant. Hvor tåbeligt det end måtte lyde, så er 
halv-orker ikke nær så onde som de fuldblods - de er 
jo næsten menneskelige. Spillernes opfattelse af halv- 
orker kan være en indgangsvinkel til bedre kendskab  



  

til de "rigtige" orker. Man kunne eventuelt lade even- 
tyrerne få et venskabsforhold til en sådan variant, for 
på den måde at få et bedre indblik i kulturen. Se blot 
hvor gode og naturfolk-agtige halvblodsindianere 
fremstilles på film, og så har du en alletiders halv-ork. 

Variationer over et tema 
Der hvor der virkelig kommer liv i klicheen, er når 
den tager en helt uventet drejning. En kliche er jo net- 
op det gammelkendte, det der ikke overrasker. Deter 
muligt at dine spillere ikke bliver overaskede over en 
flink ork, men det skal du tage som en ros; så har din 
rollespilsverden ikke været alt for stereotyp indtil nu. 

Her er beskrevet nogle scener, handlingsforløb 
og begivenheder der kan være med til at give et 
andet indtryk af de udskældte orker. 

En ven i nøden 
Spilpersonerne befinder sig et mørkt og dystert sted, 
hvor de pludselig står over for en stor fare. Et mon- 
ster, en flok gobliner, et ulvekobbel, lejesoldater eller 
lignende udgør et stort problem for gruppen, indtilen 
mørk skikkelse pludselig kaster sig ind i kampen med 
et råb a'la "Jihad!". Nu vender kampen, og snart tager 
modstanderne flugten. Spilpersonernes rednings- 
mand er en ung ork, hvis stamme er blevet dræbt af 
netop det monster/de leje-soldater/whatever, som de 
netop i fælleskab har givet høvl. Han vil takke spil- 
personerne for, at de hjalp ham med at nedkæmpe 
hans svorne fjende. Herefter vil han bukke ærbø- 
digt og humpe væk i natten, blot for at 
kollapse efter omkring 20 skridt. I det 
fjerne høres ulvetuden, og det burde 
være åbenlyst amoralsk, at efterlade stak- 
len her. Her kan spilpersonerne muligvis få 
en god ven fra "det andet hold”. 

I mørket er alle katte grå 
Spilpersonerne befinder sig i en rigtig "dungeon", 
hvor de leder efter skatten. | en mørk grotte holder 
de et mindre hvil, og opdager ikke, at en flok orker 
har gjort det samme. En spilperson tager fejl i mørket, 

og prikker en ork på skulderen, i den tro det er en af 
de andre. Begge bliver lige forskrækkede, og en 
kamp er lige om hjørnet. Netop som de to grupper 
skal til at tage kampen op, høres brølet fra. mon- 
stret! Både spilpersoner og orker må tage flugten ned 

af den samme mørke gang, indtil de igen finder sig i 
hinandens ufrivillige selskab. Nu har de blot en fælles 
fjende lige udenfor døren, som de hellere må tage sig 
af, før de begynder at bekrige hinanden. 

Hvad gør en ork som dig, på et sted som dette? 
Fra en bakettop kan man se en stak- 
kels enlig skikkelse til fods, der 

jages af et jagtselskab med hunde- 
kobbel og jagthorn, a'la scenen fra 
Platoon. Enhver ægte helt vil naturligvis 
finde det urimeligt at 100 mand jagter een 
mand, og så endda på så bestialsk vis. Et par 
spilpersoner til hest vil hurtigt kunne samle den 
enlige skikkelse op, der er forblødt og udmattet. Da 
skikkelsen er hevet bag på hesten, opdager man, at 
det er en ork man har reddet. Orken besvimer 
næsten af udmattelse, når først han er blevet samlet 
op, og først senere vil det rigtigt gå op for ham hvem 
hans redningsmænd er. Han vil kunne blive en god 
ven senere i kampagnen, da hans ære byder ham 

aldrig at svigte en, der har reddet hans liv. 
Hvis vi havde vidst I kom, ville vi have bagt 

en kage 
En  snestorm/sandstorm/whatever tvinger spil- 
personerne i ly i en gammel ruin. Hvad man ikke kan 
se udefra er, at en gruppe orker har fået samme idé. 
Her er det om at dele bålet, eller være overladt til 
elementernes rasen. Omstændighederne er ikke 
rigtigt gunstige for kamp, og orkerne gider i hvert fald 

ikke slås. 

Mere end vi orker 
En flok orker bliver umådeligt trætte, da de render ind 
i spilpersonerne, da de er den fjerde gruppe men- 
nesker de er rendt ind i på under en uge. Alle de 

andre er straks faret over dem, og de har mistet store 
dele af deres mandskab og proviant. Da de ser 
spilpersonerne udbryder de fleste "Åh nej!", og 
smider deres våben. Hvis spilpersonerne skulle være 
så rare, at de undgår at slå orkerne ihjel, vil de blive 
glade og overaskede, for derefter at fortælle 
spilpersonerne vejen til en skjult skat 

eller en lignende 

"Hæder, ære og XP!" 
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ikke amerikanerne bi og de mistede mange 
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flådeslag mod japanerne. Roosevelt Sal 3 

EDER EST ETT SETT - £ es 

Natidnens - ledelse er siden blevet 
varetaget af en: overgangs-kommission, 
der tæller en række senatorer, 
generaler; og erhvervsledere. Efter = 

i AEK ESSENS ER SEER 
gement i Europa og kastede i stedet 
ene ENS S 

Mange hævder i KER ER LESS Fe Ea 
solgte briterne af frygt før de tyske atom- = s E 

EET amerikansk Tustnings- 2 = s 

BYE UENS SEINE Eu SD SEER 
1946, et år efter det første tyske atomangreb knuste 
OSSE EEK SNUSE SEER 
japanske kejserrige i bogstaveligste forstand sprængt 
Eu TE UTEN RE BULER 
ladninger i 1949 udløste en serie voldsomme vulkan- 
TESS ISK SUSE EK NUET ss 

—— sanki havet under det seismiske kaos. 
SS ESSEN STS E NOTER 

Cu ide atomvinter… Støvet fra utallige. ato! 
bombardementer 5 som et sort tæppe i hemis- 
færen og dræber solens stråler, De sidste to år har det 
'sneet mindst en gang om ugen i Germania, det gamle 
Berlin. Over hele Europa hærger sult og. sygdom - 
ul Tre af 
=På fuværende tidspunkt afslutter tyskerne 
re til den endelige invasion. af Nord- 

SS LE UKEN 
rønland og Atlanten. 
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BOEDE SE SENDTE 
LOV STREETS DN 

Holocaust er en kampagne- 
+ verden eller setting om du 
RER 
KEE RT TEE 
KGS EGE EDDIE Se 
KUGLE 

STINE 
BSU 

SE LUR SEER 
"genré; du kan kombinere 

EDEL E 
rollespils-systemer. Det er 
OURE SET 
systemer, der i forvejen er 
LEN 
EET TER 
SOE Re TILT 
ENE EA DELER 
opbygget over fire 
europæiske storbyer, hver 
EEN 

plotlines kan krifttes 
EULER 
EET 
EU STUE 
findes en nærmere 
BANDA 

  
Fønix 15 

Ej 

SUSER 
BRATTE BT 78 

Givilisationens endeligt e 

  

Gennem tolv års hensynsløs krig-har Det Tredje Rige 
SEE SES SSU EST SKULD 
"et samlet Europa under tysk og arisk lederskab. ikke 
Så snart var kontinentet under tysk overherredømme 
RESENS SNE RUSEN TEE 
SUSSIE DES 
demokratiske og kristne idealer skulle knuses og af 
støvet skulle en ny og stærkere orden rejse sig - en 
orden hvor, magt var ret og fundamentet den 
hedenske-oldtid. For Tyskland skulle dette kun være 

starten, fødslen af Tusindårsriget, der skulle skabe. en 
helt -ny arisk æra… Goebbels….propagandå-maskife 
formidlede budskabet og i 1946 blev Berlin-under 

sejrscermonien. efter .Mdskvas fald omdøbt. til 
SEES RENNES EM == 

Udenfor -sejrherfernes. iscenesættelse "findes" én 
—anden virkelighed>”hvor Éuropas befolkning dør i 

Scenarie-plotlinie. De fre — XFimbul-vinterens kolde favn, hvor krematorierne. i 
LESS DE SS SST SETE Re ornare TES SR ATTER SE 
engang så frodige Tyskland er-efterladt affølkét og 
goldt. Kun med de massive transporter af fødevarer 
fra Sydamerika og Mellemøsten holdet regimet 
STRESS UDSET ENS NES SS 
eren.stakket frist og langsomt sprækker systemets 
fundament. 

      

Resten af kloden oplever en lignende opbrudstid. 
Kollapset af de sovjetiske, - britiske og japanske 
imperier har efterladt store omfåder i et ukendt magt- 
vakuum. Tyskland og USA øver indflydelse hvor de 
kan, men. mange af de gamle kolonier i Asien, 
Mellemøsten og Afrika er for første gang blevet 
selvstændige stater. Det giver en række«nye 
CRU SSR SEEDEDE ORESTES 
uoverensstemmelser,: De=.gamle imperiers …gver- 
lejringer er smuldret KE SER Sea SE 
Ore SENERE således ved at: udvikle sig tilen 
stormagt i Asien: under FRSSEESLEDTENES 
BETTER TE SÆLER UENS SIDSE 
med sine indre modsætninger og en union af 

= Afrikanske områder prøver på at genfinde fortidens 
KUE GETS SER STS rS 
BESS E RULES SES SEES TESS SEN 
SSR RS STE ED ES res n 
nørdlige halvku; (SE SOS ENE 
ressourgerne mod Syd. Støvet i hemisfæren har også 
medført en generel.nedkøling, der hilses velkommen 
omikring ækvator, f.eks» er der faldet rekord meget 
regn i Sahara, 

E
n
 

         



  

— Kronologi 

KB TREE 
EET LOC 
URENT EET) 
Polen angribes. Frankrig & 
England erklærer krig på 
Tyskland. 
9.-April 1940 
AES RTDE TET r= mes 

= BEL 
SÅ 0 REEL 

É UR EDT En 
rn Erann 

22. SUAEZOR 

NE om Ea 
begynder. 
ELSE TREZER 
Rommel ankommer til. 
FO 

-6. April 1941 
Tyskland angriber 
Era 
Jugoslavien. 7 E 
10. Maj 1947 
LTO CELLET TE 0 TE 

Rudolf Hess-flyver til 
KE IE ER 
22. Juni 1941 
BEES SELE 
SUGE OKSE 

FAULI 
Heydrich iværksætter 
AE ER LEE 
DEDE 

7. December 1941 
BLADE 
amerikanske stillehavsflåde 
ED 
ESÆØ IR ESS sg 
Amerikanerne Vinder 
SERENE DS 
STEN 
iz 1942: 
EUS EUR 
Ed RLGR 

EEN UKE EA ILES 
23. November 1942 
Tyske 6. Arme indesluttes 

Stalingrad. —= sa 

ENE SSU 
UOETE EESEDEN 
023. 
UBTILEZE 

Fr Sa 

   

     

  

   

  

      

  

Rg 15. Juli 1943 
BOER 
erklæres ustabil og 
afsættes. 

    

25. Juli 1943 
Mussolini træder.tilbåge og 
EEG 
FE 
3. December 1943 
Første tyske Me-262 jetfly 
når Østfronten. 
6. Juni 1944 
BEDE EEN] 
LERENDE 

21. Juni 1944 
SE Ege UNE 

ALU 
22. Juni 1944 
BOV ELIE LARA 
stårter med udslettelsen af 
armegruppe Center. 
16. Januar. 1945 
SE Ed Te 
ESF Dee 
6. August 1946 

FA UDELT EDR STS 
første atombombe over… 
ECC 
11: September 1948 
TEDE ETRE 
ULVE ENE EER 
KN CU ER ESER 
EET 
Starter. 
29. December 1948 
EURO UNE TKT ER 
ER La een 
KNR 
2-12. Janwar 1949 
UPS ULSTER 
50 kernelådninger på 
"Østfronten. 
5. Maj 1949 
Tysk militær opstand. Hitler 
Eee 

DEF TEDE 
520. pt 
ERE TS 
ERERGer 
Sensommer 1949 === 
SETE TE] 
[VSSE 
GRL ER 
sult. 

23. Deember 1949 
FEE ENE 
FEE 

      

   

  

KER SU al 
10. April 1950 
Første Super-Zeppelin = 
letter. 
3- August 1951 

    

   

    

    

    

   

      
   

   

Teknologien 

  

sg 
udvikling er aceelereret voldsomt 

FLS ES ", ikke mindst som følge. af 
Lokes indblanden. Dé' mest revolutionerende tekno- 

iske misfostre på- tysk Side er designet af ham 
Bu 

Jetfly. Luftkrigensridder er i dag jetflyet, der klart 
overgår fortidens propelmaskiner. Både tyskerne og 
amerikanerne har jaj søg jet-drevne bombere i 
"deres arsenaler, det samme havde Sovjet og Japan før 

Den. teknologiske. 

      

SE SNE STEDE 
USERS SS ENGER VIG 
SEES GES ENE RTE 

Super-zeppelinere. En af Lokes kreationer er de 
UGE USS TISSER fungerer som hangaf- 
skibe for konventionelle fly. I dag har Luftwaffe en 
ESSENS US ÆSKER 
og i den.aktuelle kamp om kontrollen med Atlan 
terhavet. 

Raketter. Både amerikanerne og tyskerne 
arbejder. på højtryk med udviklingen af raketvåben, 
der-kan sendé kerneladninger over Atlanten. I øje- 
blikket hersker der en stiltieride aftale om"at spare 
hinaridens- hjemlande for atomangreb, men så snart 
REESE ES ES AE NE SST ENS KU 
er EN NS NEED NENS 

allerede at have enkelte operationelle V-3 rer 
— kan nå New York: 

Kørende fæstninger. | 1947 havde Tyskland 
EDER SS BURNS SES SES ENE 
en kampvogn, konstrueret til bykamp.med-et usårligt 

  

Ea (usus ER 
MEE ES EUS EEN TE 
KOGES EUR ANSETE 

Andet. På en lang række andre områder er der 
SSG ERE EN SOLUS GTS ETE 
ET ESS EET NEDEN SE SKE 
spionsåtellit over den amerikanske vestkyst og er ved 
at konstrueré-gigantiske ubåde, der udykkede kan 

kr FARS: Amerikanerne sysler med 
computer-styrede … missiler — og 

       



  

   

                

   
    
   

   
    

spilpersonerne ordre til at 
finde og infiltrere Thule 

ES: Re. EGL 
CUC 

iFirenze, der før 
+ århundredskiftet blev brugt 

af kulten. Da spilper- 
EEN MELD 
UGL EETE UGE 
EULER OIO 
under ledelse af flere kult- 
EAR 
stjernelegemerne nøje og 
KOSEL 
EEC 
EU RET SENER 

FEE CIS EPED 
ECC 

TIGERS Serre 
Enten kan kult-medlem- 
merne i Firenze skygges 
når.de begiver sig til 

ER ER 
neme kan finde en. 
EDEL DE 

komsten, g 
UAE TAUERETU 
FEEDS 
mo mødt for at 

3, da tretten al 
kultens Stormestre omkom 
Url Su SEE DD 

å en af SS-ordenens 
EET EUD 

ges der beviser for at 
TE ELLEN 

ritualet og at SS 
 hengettede alle implicerede 
KAL JUULS 

FSL EL CTR 
Héydrich, mistænkes som 
ansvarlig og Kulten giver . 
mandat til at der indledes 
REE CL NEE 
USUS ESS UDE 
FEEL 
EST dd 

    

   

    
   

  

E CS UIRIKGSLE ES CALS ENNS 
hovedparten af deres styrker til Østfronten i  ; 

”Vatikaniet ruster sig til kam; 

Italienske samfund sm NESS De 
FEE ESC EERLOG USE UD GE ENS 

imperialistiske ambitioner. Mussolini blev 
CEED GE SUEDE REE 
forhandlinger med de allierede. Den tidligere lands- 
føder blev anholdt og interneret -kort efter. Italiens 
ESS ERE TUSE SEERE: 
meste. af landet, Den Italienske stat var dog i 
opløsfiing og overalt blussede Cc kampe op SSU 

BELLE KG Beynede EUT 
OC 

(UC USUS ERE (ESS CTS OKSE RER 
Norditalien FE: 

EEN 
NEDE UR URSSSDETDUSESDATUSSESIEE 
Mussolinis fald og tyskernes tilbagetrækning. Byen 
USR SEE O SUT SEr SSR OLE 
flygtningene strømmede til og krigsherrerne mødte: 
til forhandling og konspiration. Vatikanets nys 
SURE SRE SS S TESTE ESTER NDS 

  

   

    

   
ENS TT IER ill 

FRELSE 
KODET 

Lir 

      

   
E 

  

neutralitet og et tavst løfte om diplomatisk støtte til et 
tysk-kontrolleret Norditalien. 

Vatikanet har oprustet voldsomt de sidste år og 
schweizer-garden er i dag alle andre styrker i landet 
teknologisk overlegne. Bl.a. er der anskaffet et parti 
svensk producerede Saab-jetjagere, og man "har 
SEES ae ERE IRS GRENENE 
LESS SES TSK ETS NT SER 

DERES 

SSR NE NSRET Jordens Free rear 
kræfter på deri yderste" dag skal udkæmpe det 
EG FEER SEERE ERE UNE     

Re 
SNE ESS ICEKGER 

i første årtusinde-skifte; pesten og børskrakket i 1929. 

[Cm 
     Nu er man klar igen; utallige tegn tyder på den 

endelige nedtællingføg over hele kloden mobiliseres 
de gøde kræfter: agenter for jesuitter-ordenen pløjer 

=alverdens børneværelser igennem på jagt efter satans 
EDGE ERE SES S 
gamle lande ku le hvilestedemne … for 
apokalypseris ryttere. 

Spørgsmålet er om Paven BESS SUL ED 
endnu -engång er for (DSE ENE TES 
Verdenskrig en del af Guds Storé' Plan? går'nazisterne 
Satans ærinde ? eller indgår historiens brikker i et helt 
andet spil, spillet mellem kaos og order, mellem 
FEER ENE E 

É EM 

   

                   

          

    
   

    

prog har ESS SE SA SE RE EOS DEDE Ree 
-<.700 år i kirkens varetægt. Med Gralens livgivende vand er en snes gamle mumificerede 

          

   
   



    

  

   

  

   

    

delse som kun Føreren. kunne 
— drømme om. Alligevel står det skidt til i Riget. Krigens 

=— — rovdrift på landets ressourcer og unge generationer 
har med atten års totalitært terror-regime knækket og 
forvrænget'den tyske befolkning i både krop og sjæl. 

+ Tre års vinter har efterladt landbrugsjorden gold, og 
sulten: nager i hver et hjem. Flere egne er helt 

+ affolkede, enten pga: sultedøden eller.førdi mani har 
ESSENS SEE ESTERE 

USG ESSEN TT 
stråledøden. -Gåébbels. propaganda-cirkus kværner: 
videre og maler sin egen virkelighed-bl.a. forfalskes. 
vejrudsigter og de klimatiske ænidringer. tilskrives 
amerikanske kemikalier. 

Koncentrations-lejrene: 
DERS AES ES 
syndebukke. Démyeste i køen 

    

   (UENS EL SENE a 
finder man på nye 
LEES 

  

OSSE SEE NSSEET 

Germania by Night 

Europas nye kejserstad er af Rigsarkitekt Albert Speer 
forvandlet til et symbol i stål, granitiog beton. Overalt 
er opført monstrøse monumenter til sejrenes hyldest 
eller Førerens pris; byens million-befolkning lever i-et. 
ul SST 5 ig 
BEES Ed EOS ETA RNen 

fluer på en mødding; på hvef en café, i hver en 

   
   

ESPE TEDE 

øjeblikkelig rædsel-i både fjendens og egne lis 
E kugler i kroppen, stammer frå: Nogen gætter. 

et særligt avls-program under SS. Stiirmkri 
   

  

     SEE NESA 

  

NNUTA 
SR EESTI SETE NSER SR NEEET] 

var en afgørende årsag til rebellernes nederlagsSikkerhedstjenesten SD SISSE 

BERTEL 
BLEE ER SEES SEE FN Eee 

URE UTS 
Dre 

Germania mødes en kreds 
af officerer, der alle støtter 
Eee 
Filhrerens tyranni. 
ES EET 
HEER 
Udvalgt til åt forestå et: 
EGE RUE Sele s 

Gå LS AED ER De politiske Brupberinger EET DE 
Attentatet i. 1949. lænkede Hitler til en respiratår i = spilpersonerne er inviteret 
SETE BEST EPE E SED ENEDES SS TED STENET E 
EET TE EET T EET ERE S nyeste Super 
UENS SEES DR SITES 
(DEURS STere SE ETT SES SSNO LET GE RODES CASUAL 

Som opposition «il Heydrichs teknokratiske: see d & arrangementet og der kompromisløse.limie har Albert Speer og Goebbels: —= er slet ER 5 z ejlighed til at. anført en fraktion i partiet, der ønsker en mere 

    
USERS ERE FESD ET NEDEN 

Kernen i hundeslagsmålet er partiet spidser: den 
kunst-griske og kok bthænejge Rigsmarskal Gåring, 
den pigeglade propagandaminister Goebbels, den 
pædofile udenrigsminister Ribbentrop og intrige- 
UDE z 

  

       

EET gå fredssøgende linie overfor USA og som prioriterer ER eee 
UEULESESET T ETSI SES ekspånsion. EA» forræderen ? -og hvorfor 
ERE ENE ET RSS DERNE Eee ER 
Bormann » de hår ikke et politisk mål, men: kæmper . riwel offerkniv fra 
for at bevare deres magt. Sidst men ikke mindst er vikingeliden ? 
der flådechefen Admiral Dånitz, der bag facaden 
deler-Rommels holdninger.” 

Mange. er misundelige på Heydrichs nye position 
SUSE SEE ESS ESTERE] 
mand, der sidder i toppen af Gestapo-og sikkerheds- 

tjenesten. == 

      

sd 148 nåede de første SS-Stiirmkrieger batallioner fronten. De wOvernaturligt store og hensynsløse soldater vakte 
NS SSD STEE REST rr ENN nn 

rede soldater fra østfronten, imens andre rygter taler om 
USED SNEEN DSR 

inde Stiirmkriegere    

       

Ed



          

7. store plan for Ragnarok. 

  

Loke & Heydrich z Re 

ESSENS EET sled un SÅ af SS-ordem 
borge. Til stede var tretten Stormestre- "udg 
Ordenen, samt en-række SS-officere, 
SEE SEE RS EESTI sD i 

ig: Gestapo. Planen var at søge militære råd hos urgamle - 
hedenske ånder, men noget gik galt. I stedet blev den 
nordiske gud og jætte Loke kaldt til MEE 
Sammen med de andre nordiske guder havde Loke 
KERNER ERISSO SENSE 
Ragnarok, men nu stod han i kød og blod blandt 
LSE Han antog straks Heydrichs ham og: 
TEE RISTE TE ENES 
anet uråd. Bagefter forsøgte han at slette alle spor DE 
fik dræbt ålle andre deltagere. 

Som mester i rænkespil og. illusion infiltrerede 
(ku: ydrichs. skikkelse Rigets ledelserog snart 

BUN ENS KEE SES TSA 

  

  

    

   

  

"Heydrichskom ind i et oplyst badeværelser og så 
SIR TURE ERE I (ELSKE ECR 2 

  

skød to gange imens han råbte "Endelig fik jeg dig,.dit 
KUSK 

  

;kudt på sin refleksion fordi han endelig havde 
mødt sin ander halvdel -- men han mødte ham kun i 
spejlet og kunfe åldrig gøre sig fri af ham; den anden 
KLARE 7 følgesvend til enden." 
VEST RUE TE CE KITE [LEGE mig 

simultant!" 
EEK EGE KRIDT 

Danziger Ul 1937-1939: 

    

Manden med den splittede personlighed” 

  

    

  

ft,
 

IEEE TNS i R 

De gamle hedenske guder forlod denne verden efter 
det første Ragnarok. Da Loke kom til verdenen 
begyndte han at Er for den plan, der ligger i 
hans natur - at fordrive menneskene fra jorden, så 
hans egén æt, jætterne, kan overtage een HU 
forskel fra -den gamle tid står Aserne ikke på 
menneskenes side denne gang. De er. stadigvæk 
forvist fra vores verden og kan kun-deltage indirekte 
i spillet gennem budbringere. (valkyrier), åbenba- 
ringer eller. efterladte” ERNE ET 
Således skulle Thors hammer KU SISRESLTE ES rES 

DER SELEN RS ES SE TET SEE AE eres 
LUS 
OGRE SES Te EET LS ÆT E SERTS 

FS SEERE SE En 
frugtede hai hundreder af unge kvinder. De frygtede 
Stirmkriegere er produktet af denne misdåd, 
baåstarder af blandet menneske- og jætte-blod. 

Himmel & Helvede - Dommedag 

SS NSSS SET ANNES Er 
det onde skåliidkæmpe det endelige slag. Denne dag 
er nær og over hele kloden ruster begge sider sig til 
kamp: Siden tidernes morgen har djævle og engle 
gået blandt menneskene og nu mobiliseres de til den 
himmelske krig. De utallige år? CET 
SER NES ESSENS E VIVE 
og ligefrem desertører, der. enten forholder sig 
apatisk neutrale eller direkte vælger at modarbejde 
Den Støre Plan. 

Djævlen har fulgt Lokes mission og prøver nu på 
af bruge ham som redskab for sit egen oprør. 
Spørgsmålet er hvor længe Loke lader sig mani- 
pulere; øm han-vil samarbejde og om Ragnarok og 

   

  

= Dommedag er to alen af et stykke eller to forskellige 
skæbner ? 

     



  

    

BRUGSANVISNING 

Et spind af konflikt-linier 

HOLOCAUST-verdenen er opbygget på et spind af 
konflikt-linier: De allierede vs. Tyskland, Jætterne vs. 

Aserne, Gud vs: Djævlen, Kaos vs. Orden. De 
overordnede modsætninger går meget på det godes 
konfrontation med det onde, men der er på et mere 
DEER VSSE STS ESS 

USA har fået et totalitært øg halv-facistisk styre og 
har ladt England i stikken, Amerika er langt fra den 
inkarnerede godhed. Tyskland er præget af intern 
KUE SNE DTS TEEE Enre ses OLE ENE 
Lokés ugerninger 05 UENS NE TET SKU TTSR rn 

ENE See EA STS SER SANNES 
overhovedet om Guds Store Plan holder eller ubetin- 
FEE use - 

” Konflikterne hjælper spillerne til at orientere sig og 
es SR SES LE USE 
URNE GEVÆRET SED Gr 
ES ET La e ET ER 
ideer og-sikrer en dynamisk verden, :der på grund af 
de mange facetter ustandseligt går forskellige”veje. 
STREETS RS SES ETS SEEDEDE: 
på samme tid.= 

  

(IDG Er 

SUR STEG FNS Ser SEN SENE STER 
korrekt udlægning af verdenen. Du. kan fremstille 
ere SE SL RER 
SETE TED SEES SEE DTS 
forskellige film-genrer sem forlæg: Agent-genren 
med det vilde liv som Abwehr-agent (den tyske 
militære efterretningstjeneste), krigs-action i Rambo- 
stil i Londons forstæder, politisk-thriller i Washington, 
detektiv-arbejde for Gestapo éller- klassisk horror. 
SNE ENGE 

Andre systemer og rollespil 

Min udlægning af verdenssituationen kan og bør 
FE ESS DGS SS SENGEN] 
FTRENS SUSE SES STEDE KS SUGE 
FEED STS STURE 
Call of Cthulhu, Storyteller eller KULT. 

CE BERT TEE SE Se RENEE SES 
EROS ETS BETTE BEEN 
passer som fod i hose med Lovecraft's univers. 

"Deltager The Deep Ones også med deres egen plan 
RSS STN SÅ AD AO] SME Alels 
KTAS te É 

Vampire. Hvordan har vampyrerne klaret sig under 
KNEE STEDE ENES EDEN Se SET 
koncentrationslejrene, eller er de de virkelige master 
minds bag Det Tredje Rige ? Hvordan vil Cains børn 
stå på den yderste dag og har.de en særlig plads i 
Den store Plan ? De vil elske Fimbul-vinterens evige 
nat. 

Kult. Her kommer en helt fiy opfattelseøf 
FREE NOR TEENS GEUS 
befrielse og Vatikanet og. det= slæng bliver 
bussemændene. Germania må grænse op ad 

    

   

    

Metropolis og hvis døden kun er en illlsion så tænk 
på alle dem, der kan ånde lettet op i krematorierne. 

Kort sagt kan Holocaust-verdenéf kombineres 
(USE ÆT VESETI D ES EDGE EN 
virkelige verden. omkring vor tid. Det er jø bund og 
grund den samme virkelighed. og: historie som 
fortolkes, og nedtoner man forskellene kan der være 
Een US SEE UIGELE 

Designers notes: 

Arbejdet med "Holocaust startede i … vinteren 
1994/1995, da Peter. Villumsen foreslog at vi skulle 
lave en tegneserie; hvor Batman tæskede nazister. 
ES SEERE ONE 
The Rise and Fall øf The Third Reich af-William L. 
Shirer under en sommerferie i Tyskland og forstod 

hvordan virkeligheden slår alle kunstige opspind. 
SKER SE TU SEES DSN EEN 
UENS E] 
Gaiman's Sandman &.BAD- OMENS, samt z 
Falkenstein -rollespillet— 
EEN EDEN EDER 

verdenen, så prøv scenariet Jagten, som jeg skrev til 
   

— FiskeCorr95 og Fastaval 96. Scenariet kan rekvireres 
EOUEDSETNSE SE ie Service tlf. 86 13 69 23. 

USET r som kampagne 

En kort skitse: til hvordan du kan knytte de fire 
OSL EET SES UDESA SE SETE frr 
SES US SST SENEST 

Spilpersønerne: er eller bliver hurtigt-agenter for 
Paven. Historien starter i London,-hvor de hyres til at: 
BESS SENSE SERVE SEES ETTER Es 
1936 hvor Loke kom til verdenen. Dokumienterne er 
bragt til England af Rudolf Hess, der var Hitlers 
stedfortræder indtil han i 1941 fløj til Skotland i en 
jager. -Han havde opdaget=sandheden om Heydrich 
og ville skaffe de allieredes hjælp. til at frelse sin 
FESTE 

Herfra går turen til Rom -hvor .Vatikanet med 
FESD NESS SEE SSO 
BE SEE LT SR SS ESSEN ES ERE 
SENERE MET SUSER USE 
ET ENE SED Ure 
SES ERE] TE SONS EET EDER 
samarbejde med Rommel's rebeller om at dræbe 
Heydrich. Med disse = oplysninger konkluderer 
Vatikanet fejlagtigt at Heydrich er af det onde 

(dæmon eller måske Satans søn) og= sender 
spilpersonerne til Tyskland med et flammesværd i 
bagagen. Her skal de agere. dobbeltgængere for 
SES ESS OSSE Sule 
og endeligt prøve på at tage Heydrich af dage 

SEN ES SSU SEKS] 
et flammesværd er nok til at dræbe en gud af en 
anden verden ? 

Der endog mulighed for en rigtig. E world" 
KE NOlr: Ea z 

    

  
  == 

      

Tak til: 
Asta Wellejus, Mathias Tao 
Agger Linnemann, Maja, 
EEG 

EDT A REN 
Hartvigsoh, Peter 
Villumsen; Thomas: 
UT S SECTUSSETE 
og Miké Pondsrhith. me 

Illustreret af: 
Peter Villumsen 
& Morten Holm S 

KLEE 
UL ETeL NTUTD 

ENA , 

The Rise and Fall ofå Us 5 
UTÆT 

af William L. Shirer 

The Order of The Deail's 
[0 

CCDA 

LE DU ADD ELLA 
ET Tu 

The military history of. 
World Wac Il 

Eur DA 

Great Battles and Leaders 
of The Second World War. 
ECTS    
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SÅ Slel 
Landsforeningen for rolle- p ner | 

g konfliktspillere i Danmark 

  

  

Sleipner 
Landsforeningen for rolle- og 
konfliktspillere i Danmark 

Sekretariat: 
Frederiksgade 16 B 
8000 Århus C 
Telefon: 86 12 50 55 
Telefax: 86 12 50 89 

Telefontid: 
Tirsdag 14.00 - 20.00 
Onsdag 14.00 - 18.00 
Torsdag 14.00 - 18.00 
Fredag 14.00 - 18.00 

Landssekretær: 
Kristoffer Apollo 

Giro: 216-4949 

Kontingenter: (pr. Kalenderår) 
Lokalforeninger: 100,- 
Personligt medlem: 50,- 

Sleipners bestyrelse: 

Formand: 
Morten Jørgensen 

Østerbrogade 21 
5600 Faaborg 
Telefon: 62 61 23 04 
Mobil: 2032 5461 

Kasserer: 
Søren Parbæk 
Magisterparken 339 
9000 Aalborg 
Telefon: 98 14 56 31 
E-mail: parbaekeæcybernet.dk 

Næstformand: 
Sara L. Hald 
Risdalsvej 42, vær 104 
8260 Viby J 
Telefon: 89 43 63 36 

CIÉ 
  TT   

Atlantis 
BBS: 8619 8238 

Atlantis er det elektroniske 
mødested for rollespillere i Dan- 
mark. Det kører som post og 
nyhedsgrupper på Fido-net 

Hvis du har en computer og 
et modem, skal du bare ringe til 
en af kontaktpersonerne for 
Atlantis, så sender vi det nød- 
vendige software. (Vi har til PC, 
Mac og Amiga) 
Bemærk: Der er ikke adgang til 
Atlantis via internet endnu. 

Kontaktpersoner: 
Anders Trolle 
de Mezas Vej 5, st. 
8000 Arhus C 
Telefon: 86 18 1415 
Mobil: 4010 6415 

Jesper Skou Pedersen 
Ankersgade 3, st. th. 
8000 Århus C 
Telefon: 86 19 08 03   

  Il 
Atlantis 
Scenarie Service 

Atlantis Scenarie Service-er et 
scenariebibliotek med over 200 
scenarier. Listen over scenarier 
findes på Atlantis eller vi kan 
sende den til dig. 

Ring til Sekretariatet og bestil 
scenarierne. Du betaler kun for 
kopier og porto. 
P.S. Har du et scenarie vi mangler, 
vil vi gerne høre fra dig. 
  

  

Sleipners tilbyder også 

Kurser... 
Bl. a. kan vi tilbyde: 
- Scenarieforfatterkursus 
- Spillelederkursus 
- Kursus i foreningsteknik 
Har du et emne, så kan vi fin- 
de en kursusholder. Ring til 
Sekretariatet (86 12 50 55) og 
hør nærmere.     

  

    
  

Alter Ego er Sleipners måned- 
lige nyhedsbrev med aktuelt 
stof til foreningsaktive. 

Det bliver sendt til: 
- Alle foreninger i Danmark. 
- Enkeltmedlemmer i Sleipner. 
- Bestyrelsesmedlemmerne i 
Sleipners Lokalforeninger. 

Får du ikke allerede Alter Ego 
kan du kontakte Sekretariatet 
eller blive personligt medlem i 
Sleipner for kr. 50,- pr. år. 

Redaktør: 
Jesper Skou Pedersen 
Ankersgade 3, st. th. 
8000 Århus C 
Telefon: 86 19 08 03 

P.S. Har du nyheder til Alter Ego, 
vil redaktøren gerne høre fra dig.    



BE EE 

to the Pro Tour 
+ cash prizes 

Grand Prix 

For the best 
8 players: entry 

For the best 2 players: 
entry to the Pro Tour, 
including free air ticket 

| Qualifier Tournaments | 

  

  

  

| OF THE COAST"  



Fønix 15 

Centralen vil vide det 
Har du en kongres eller 
andre spændende 
arrangementer undervejs? 

Så husk, at du kan få dem 
omtalt på disse sider ved at 
ringe eller skrive til 
Centralen 
v/ Kristoffer Apollo 
Vesterbrogade 15, 1. 
8000 Århus C 
Tlf.: 8618 2218 

b
e
s
e
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e
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k
e
 

v/ Kristoffer Apollo 

  

   

   
   

For et års tid siden var der én, der sagde til mig, at "Rollespil er døende. 
Om et par år er dets plads overtaget af Magic og computerspil". 
Tja… Han tog fejl! Der skal mere end samlepap og Sony Playstations til 

at gøre rollespillere til mosefund - i hvert fald kan Centralen denne gang 
præsentere (fanfare): Danmarkshistoriens Højest Belagte Rollespilsforår! 
Ni kongresser på 40 måneder! 

Con Gulerod 

7-9/2 på Tirsdalens Skole i Randers 
Som fortalt i Fønix 14 vil randrusianerne lave en 
nede-på-jorden-kongres, hvor der er noget for 
enhver smag. Det vil sige rollespil i mange genrer og 
systemer, brætspil, kortspil og forskellige figurspil. 
Desuden inviterer De Glade Troldmænd (dem, der 

tryller Con Gulerod frem) til gallamiddag lørdag aften 
- med fin mad og underlig underholdning. 

Kontakt: Jes Jakobsgaard, tlf. 8640 1490 

Inconsekvent Reconstruktion 

21-23/2 på Byskolen i Hillerød 
Tilsyneladende er der én eller form for konkurrence i 
gang, om hvem der kan finde på det særeste navn til 
deres kongres. 
Men der er efter sigende mening med galskaben: 

Inconsekvent Reconstruktion er nemlig kongressen, 
hvor du har mulighed for at spille alle de spil, du 
aldrig nåede på de andre spiltræf. Arrangørerne har 
samlet en stribe top-10-lister over de ting, folk 
ærgrede sig mest over at være gået glip af - og har 
forsøgt at lægge programmet efter dem. 

Ud over gode, gamle kongres-scenarier er der dog 
også et par nyskrevne på plakaten - plus forskellige 
bræt- og kortspil. Der er fx. kongresverdenspremiere 
på XP-fisk, et kortspil hvor man bl.a. kan score point 
på at snyde uden at blive opdaget og ved at komme 
med relevante Monty Python- eller Shakespeare- 
citater. 

Kontakt: Rikke Sørensen, tlf. 4225 0537 
Gad vidst, om hun har fået sine sko tilbage? 

Mysti-fisticon 

28/2 - 2/3 på Skt. Hans Skolen i Odense 
De fjollede navne fortsætter, men også dette har en 
tanke bag: Mysti-fisticons tema er såmænd 
mystifisme. Det vil vise sig i form af kulisser og 
happenings med mystiske budskaber fra hemmelige 

selskaber og lignende - blandt andet skulle Mysti- 
fisticons information få et ganske specielt, altseende 
udseende. 
Andre kongresser har opdaget, at det er svært at 

bygge konceptrigtige kulisser op - så Mysti-fisticon 
har allieret sig med teatret Rampelyset for at sikre et 
professionelt look. Rampelyset hjælper også med 
kulisser og rekvisitter til de to live-scenarier, 
kongressen byder på. 

Derudover er der "almindeligt' rollespil i mange 
genrer, plus forskellige kort- og figurspil på 
programmet på Mysti-fisticon - der egentlig er en 
ungdomsskolekongres, men i øvrigt er åben for alle, 
der har lyst til at være med. Her har man virkelig 
chancen for at møde nye mennesker: da de 
odenseanske ungdomsskoler holdt deres første 
spiltræf sidste år, kom der i hvert fald en bunke 
spillere fra hele landet, der aldrig før havde anet, at 
der var noget, der hed spilkongresser. 
Men den bedste grund til at tage til Mysti-fisticon er 

måske maden. Som på efterårets Spiltræf har 
hovedarrangør Jacob Jaskov overtalt Korsløkke 
Ungdomsskoles madlavningshold til at kokkerere - 
og den mad kan de fleste Spiltræf-deltagere nok 
huske. 

Kontakt: Jacob Jaskov, tlf. 2072 6811 

EreCon II 

28/2 - 2/3 i Erebors lokaler i København 
Den første EreCon blev afholdt sidste år og var i 
virkeligheden ikke stort mere end en spilleweekend 
for Erebors medlemmer. Nu har foreningen fået en 
smule mere blod på tænderne og inviterer spillere 
fra hele København med. 
Erebors lokaler sætter dog en vis begrænsning på 

deltagerantallet. Der kan ikke være flere end tre 
rollespilshold ad gangen, så selv om kongressen 
kommer til at køre døgnet rundt, vil arrangørerne 
højst have 40 spillere med. 
Kongressens tema er horror, og som på den første 

EreCon består programmet af scenarier, der tidligere



har været præsenteret på kongresser - eller er ved at 
blive skrevet. Sidste års EreCon var fx. et glimrende 
forum for prøvespilninger af Viking-Con-scenarier. 

Kontakt: Bjarne Sinkjær, tlf. 3121 0235 

EsCon97 

28/2 - 2/3 på Spangsbjergskolen i Esbjerg 
Siden EsCon blev omtalt i Fønix 14 er de to 
foreninger i Esbjerg kommet på kant med hinanden - 
så figurspillerne fra 2MD arrangerer alligevel ikke spil 
på ERGOs kongres. 
Men ERGO har fundet nogle andre, der kan stå for 

den del af programmet - så EsCon skulle stadig blive 
en solid kongres i bedste aalborgensiske stil, gearet 
til ca. 100 deltagere med en bred vifte af rolle-, bræt- 
og figurspil på programmet. 

Kontakt: Frank Jørgensen, tlf. 7443 6089 

UnCONventional '97 

28/2 - 2/3 på Viborg Ungdomsskole 
"Vi håber, at den bliver bureaukratisk, ikke hyggelig," 
siger — hovedarrangør — Peter Jones om 
UnCONventional. Bureaukrati er nemlig årets tema 
på en kongres, der ellers har ry for at levere hygge, 
varme vafler og gode scenarier med et markant strejf 
af Viborg - og i øvrigt også blev omtalt i Fønix 14. 

Så UnCONventionals Paranoia-live-scenarie skal 
nok passe til stilen. Hvem kan skrive 'computeren er 
din ven" flest gange på bagsiden af en formular? 

Kontakt: Peter Jones, tlf. 8661 3002 

"Tanken?!" 2 

14-16/3 på Nørrelandskolen i Holstebro 
Mænd med venlige smil og hvide kitler styrer 
tingene i Holstebro, hvor deltageme bliver udsat for 
en kongres, der har lidt live-rollespil over alle 
aktiviteterne. 

"Tanken?!" har nemlig et sindssygehospital som 
koncept, og det vil kunne ses på arrangørernes 
påklædning - og på scenarierne, som alle hører 
hjemme i horror- og mystik-genrerne. De følges 
godt op af live-scenariet, som leveres af den 
århusianske. live-forening Sputnik og selvfølgelig 
foregår på et sindssygehospital. 

Man kan dog også finde noget af den normale 
spillegalskab i Holstebro: "Tanken?!" Tabletop står 
nemlig for forskellige figurspil på kongressen, der 
også har et erklæret mål på en helt anden front: 

"Vi satser på at være den billigste kongres i 
Danmark,” siger Thomas Knudsen fra 
arrangørgruppen. 

  

Kontakt: Thomas Knudsen, tlf. 2023 6477 

Chop Con '97 

21-23/3 på Ejegodskolen i Nykøbing Falster 
"Vi holder et møde om en måned, hvor vi finder ud af 
tingene, så vi har ikke planlagt så meget endnu,” 
sagde medarrangør Thomas Mikkelsen, da jeg 
ringede til ham dagen før deadline. 
Men lidt kunne han dog fortælle: Chop Con har flere 

ideer til et tema for kongressen - så måske ender det 

  

med, at de tager flere af ideerne og lægger sammen. 
Og det ser ud til, at der for første gange kommer live- 
rollespil med på Falsters årlige spiltræf. 
Derudover ved folkene fra Dreamlands, hvad de har 
med at gøre. Chop Con har ry for at være hyggelig 
og velfungerende, og det skal den helst blive ved 
med at være. Deltagerne vil som sædvanlig kunne 
spille en stribe rollespilsscenarier i populære 
systemer som Call of Cthulhu, Vampire og 
Shadowrun, og desuden er der figurspil og 
hyggelige brætspil på plakaten i Nykøbing, hvor de 
helst ikke vil have flere deltagere end de sædvanlige 
100: 
"For så går hyggen jo af kongressen," som Thomas 

Mikkelsen siger det. 

Kontakt: Thomas Mikkelsen, tlf. 5482 1719 

Fastaval 97 

26-30/3 på Skjoldhøjskolen i Århus 
Påsken er den traditionelle ramme om Danmarks 
næststørste spiltræf, der efter mange års vokseværk 
sætter bremserne i. Arrangørerne er omsider kørt 
trætte i Helvedesmandagen med oprydning efter 800 
gæster og har derfor besluttet at begrænse 
kongressen til én skole i år. 
Det betyder, at der 'kun' bliver lukket 700 deltagere 

ind på årets Fastaval - via BilletNet sælges 500 
Advanced Fastaval-billetter (der er en 'normal' 
kongresbillet), samt 200 Basic Fastaval-billetter, der 
giver adgang til kongressen uden mulighed for at 
deltage i arrangeret rollespil eller bestille mad på 
forhånd. 
Men ellers ligner Fastaval sig selv: Som æresgæst 

håber kongressen at få Keith Herber eller en anden 
fra Call of Cthulhu-staben, og det forlyder, at sidste 
års gæst, Theatrix-forfatteren David Berkman, var så 
begejstret, at han helt af sig selv kommer igen. 

Gæsterne deltager i forskellige seminarer, og 
desuden er der det sædvanlige overflødigshorm af 
aktiviteter: 32 nye scenarier er sluppet igennem 
nåleøjet, og derudover er der et stort Live Vampire- 
scenarie, kortspil i alle perioder, brætspil, figurspil, 
bar, banket med fine fornemmelser og pingvin- 
uddeling, samt forskellige kurser - blandt andre det 
nu traditionelle spilleder-kursus om onsdagen. 

Endelig praler Fastaval med, at kongressens kok 
siden sidste år er blevet forfremmet til køkkenchef på 
en fin restaurant i Whiskybæltet, og han disker op 
med en menu, der fx. byder på 'kylling druknet i 
rødvin'. Og der bliver i øvrigt arrangeret gratis bustur 
hjem (til Aalborg eller Nyborg) for dem, der bliver og 
hjælper med at rydde op om mandagen. 

Kontakt: Ernst Jensen, tlf. 8625 5413 
Fastaval-billetterne bliver frigivet på    

… og en enkelt bobler: 

I Pinsen (d. 16-19/5) er der for sjette gang 
WARCON, det danske mekka for figurspillere, der 

blandt andet står for DM i fire Games Workshop-spil. 
I skrivende stund vides det ikke, om årets WARCON 
afholdes i Grenaa eller Århus - men det burde du 
kunne finde ud af ved at ringe til Christian B. L. 
Sørensen på 4019 5104. 

ANDRE ARRANGEMENTER 

Seminar om rollespillet 
som medie 

6/2 på Københavns 
Universitet 

En gruppe forskere har i 
de seneste år undersøgt 
unges brug af medierne - 
og ét af resultaterne er 
dette seminar, som blandt 
andet analyserer 
rollespilsformen og ser på, 
hvad det er, vi forsøger at 
få ud af spillene. 
Dette er formentlig den 

første virkelig seriøse, 
videnskabelige behandling 
af rollespil herhjemme - og 
oplægsholderne er 
projektets leder, Anne 
Scott Sørensen, tidligere 
Fastaval-general Mette 
Finderup og tre svenske 
eksperter i 

kommunikationsteori og 
ungdomspsykiatri. 

Kontakt: 
Center for 
Ungdomsmedier, 
tlf. 3532 8123 

 



Konereskalenderen 
Arrangement Tid Sd Kontakt Tlf. 

Seminar om rollespil 6/2 KS LANGS ANSER 3532 8123 

Con Gulerod 7-9/2 Randers Jes Jakobsgaard 8640 1490 
SYS SITE 21-23/2 LUST Rikke Sørensen 4225 0537 

Mysti-fisticon 28/2-2/3 Odense Jacob Jaskov 2072 6811 
EreCon 28/2-2/3 København — Bjarne Sinkjær 3121 0235 

EsCon 28/2-2/3 Esbjerg GENUS IEEE 7443 6089 
UnCONventional 28/2-2/3 ADT: Peter Jones 8661 3002 
"Tanken?!" 14-16/3 Holstebro Thomas Knudsen 2023 6477 

Chop Con 21-23/3 Nykøbing F Thomas Mikkelsen 5482 1719 

Fastaval 26-30/3 Århus Ernst Jensen 8625 5413 

WARCON 16-19/5 Midtjylland OLSENS INS 4019 5104 

egeneralen benægter inge kendskab. 
"Paranormal con afholdes fra 27-03- 97. É Å 

til 30-03-97 i aarhus." 
huldesukendt  



Sorten ” 
af "A Horse With No Name" 

Nu er det tid til at finde badebukserne frem og få 
pudset surfbrættet, for denne gang skal vi en tur 
rundt på nettet, for at se hvordan det danske 
rollespilsmiljø tager sig ud i bitbølgerne. I næste 
nummer vil vi give nogle gode råd, om hvordan du 
laver en god hjemmeside, så du kan præsentere din 
forening eller din kampagne for hele den Fl 
ganske verden. Men først en tur i bølgerne. 

  

målet 
regelsnask, som frit kan hentes. Erebor opfordrer alle 
til at bidrage, og på en af siderne kan du læse, hvad 
du skal gøre for at få dit materiale med. 

http://www.db.dk/student/k93/ab/erebor.htm 

Fastaval 

  

  

  

E-mail: Hvor starter man? 

brrDdde.dk De kloge siger, at man kan finde oplysninger 
om alt på Internettet. Men man skal ikke være 

WWW: særlig klog for at finde ud af, at hvis al den 
= 7 Information virkelig ligger der og flyder, så 

www.agora.dk/Fonix/ — bliver der nødt til at være en eller anden form 
for orden, hvis man skal have en chance for at 
finde det, man søger. Så spørgsmålet er, hvor 
starter man sin surftur, hvis man gerne vil finde 
noget om dansk rollespil? I al beskedenhed vil 
vi godt starte med at styre mod Fønixs egen 
hjemmeside. Den finder du på http:/- 
/www.agora.dk/fonix/, og under "surfing" 
kan du finde en lang liste over steder, som vi 
har fundet gennem tiden. 

Hvis du hellere selv vil finde sider om rollespil, er 
der god hjælp af hente på den danske søgebase Jubii. 
I deres rollespilssektion, som du finder på 
http://www.jubii.dk/fritid/rollspil.htm, er der links 
til en stor de! af de danske rollespilssider. Et andet 
godt sted at finde information er hos AltaVista, som 
netop har fået en dansk udgave på deres svenske 
mirrorsite. Den finder du på http://www.alta- 
vista.telia.com. Til forskel fra Jubii er AltaVista ikke 
emneopdelt, så her finder du sider, ved at søge 
direkte efter bestemte ord. 

Vi brugte Jubiis rollespilsoversigt til at finde en 
håndfuld sider, som vi har set nærmere på. 

Erebor 

er. Da Københavnske 
rl rollespilsforening Erebor har 

netop fået egen hjemmeside, 
der på mange måder virker 
som et supplement til deres 
nyhedsbrev. Her kan du læse 
om foreningen og dens 
arrangementer (f.eks. cisterne- 
projektet), men der er også 
blevet plads til scenarier og 

En Vew Go Bookmarks Oploms Direemry Window     
ROLLESPIESFORENIN 

EREBOR 

GITTE 

  

  

Hjemmesiden for en af Danmarks største 
spilkongresser fungerer som en elektronisk opslags- 
tavle, hvor du kan få styret din coninteresser ved at 
læse om årets Fastaval. Som en virkelig fed feature 
kan du læse en on-line udgave af deres kompendium 
til scenarieforfattere, samt en lang artikel af Ask 
Agger om hvordan man laver gode con-scenarier. 

http://imv.aau.dk/- konzack/fasta/fastaval.html 

The Gray Dragons 

  

The Gray Dragons er en samslutning af AD&D spil- 
lere. Desværre var der problemer med deres hjem- 
meside, da vi var forbi, så der var flere af siderne, der



ikke virkede. Dog har de en side med forskellige 
AD&D links, og en download-side hvorfra man kan 
hente diverse AD&D spilleark og tabeller. Siderne er 
på engelsk. 

The Gray Dragons er et eksempel på en side, der 
ligger hos GeoCities, som er et amerikansk fortag- 
ende, der tilbyder gratis plads på deres maskiner, så 
alle interesserede kan oprette en hjemmeside uden 
at betale andet end telefon-regningen. Vi ser 
nærmere på GeoCities i næste nummer. 

http://www.geocities.com/TimesSquare/ 
7063/dragons.htm 

Inferno     
  

Duelist Inferno er "Østjyllands svar på 
Convocation”, som de selv skriver, og deres side ser 
da også ud til at være inspireret af Wizards of the 
Coasts hjemmeside. Hos Inferno kan Magic-fans få 
alt at vide om foreningens arrangementer og 
turneringer. De vedligeholder endda en rangliste, så 
du kan følge med i, hvem der bare kan det der med 
"manapulation”. Der er også en on-line udgave af 
deres blad Fire & Brimstone på trapperne. 

http://mediator.uni-c.dk/-jly/inferno/ 

Semper Ardens 

Live-foreningen Semper Ardens uofficielle (?) side 
giver masser af information om, hvad live-rollespil er, 
hvad foreningen er, og hvad de laver. De har også 
stillet live-regler og gode råd om, hvordan man laver 
sine egne live-våben, til skue for interesserede 
surfere. Derudover er der links til nogle af klanernes 
egne sider, så du på den måde kan få indsigt i 
kampagnens verden og dens befolkning. 

http://meyer.fys.ku.dk/—sandal/semper/ 

feer serende   

  

AK TANTE 

Star Wars hjemmesiden er interessant, fordi den 
danner rammen om en "play by electronic mail" 

(PBEM) Star Wars kampagne. Her kan du læse 
reglerne til spillet, og hvis man er interesseret 
tilmelde dig på enten Imperiets eller Rebellernes side. 
Herefter vil du kunne deltage i en kampagne med et 
utroligt potentielle. Star Wars siden er en del af 

visen Oskar projektet, der er skabt i et samarbejde 
mellem nogle af de danske børnebiblioteker. 

http://www.oskar-avisen.dk/aarhus/ 
starwars/tilmeld.htm 

  

Hjemme igen 

For en god ordens skyld bør det lige nævnes, at de 
sider, vi har omtalt her, på ingen måde er valgt, fordi 
de er bedre eller dårligere end andre danske 
rollespilssider, men udelukkende for at få et bredt 
udvalg og give en ide om hvad, der findes. Hvis du 
kender til en god dansk side for rolle-, bræt- eller 
kortspillere, som du synes, vi bør kende, er du 
velkommen til at skrive til brrædde.dk. 

RENEE re 
FEET ERR SS SEE EDER SEE RESTER 
FEER ERE MR SRN   

Fudge 
Hvis du har fået lyst til at 
'se nærmere på Fudge (se 
anmeldelserne), kan du 
spare nogle kroner ved at 
hente det på nettet via fip 
hos oz.plymouth.edu. Du 
kan læse mere om spillet 
på forfatteren Steffan 
O'Sullivans side 
(http://www.io.com/-sos 
/fudge.htm)) eller på 
forlaget Grey Ghost 
Games' side 
(http://users.a0l.com/gho 
stgames/fudge.html). 
På Fredrik's freeware/ 
Shareware RPG Page 
(http://tufvan.hv.se/-fan 
€192/rpg/freeware. html) 
kan du finde en liste over 
rollespil, der kan hentes fra 
nettet. 

Fudge har også sin egen 
mailing-liste, fudge-l. 
Mailing-lister er et e-mail 
baseret alternativ til news 
groups, og de har den 
fordel, at de ikke kræver, 
at din Internet-udbyder 
giver adgang til dem, som 
det er tilfældet med news 
groups (flere danske 
udbydere har desværre 
kun et begrænset udvalg af 
de flere tusindende news 
groups, der efterhånden 
eksisterer). 

På fudge-l skriver Fudge- 
spillere sammen om spillet, 
og i ny og næ dukker både 
Steffan O'Sullivan og Ann 
Dupuis (Grey Ghost 
Games) op med et par 
indlæg. Du kan tilmelde dig 
listen ved at skrive en mail 
til listserveren på 
majordomog southwind.n 
et med følgende besked i 
brevet: "subscribe fudge- 
I". Herefter vil du modtage 
mails fra listen (der 
kommer p.t. omkring 5-10 
breve om dagen). Du vil 
også modtage en mail fra 
listserveren, der fortæller 
dig om, hvordan du skal 
skrive til listen, melde dig 
fra igen og så videre.



  
Køb dine rollespil hos Danmarks største indkøbskæde med rolle- og brætspil 

Bog & idé 
| Bog & idé 

dÅ Bog & idé 

    
Bog & idé 

| Bog & idé 
| Bog & idé 

Bog & idé 

Tlf. 45 87 04 45 
Tlf. 36 41 04 85 
Tlf. 66 11 40 33 

Tlf. 75 82 05 44 
Tlf. 75121177 
Tlf. 98 79 1545 
Tlf. 98 116611 
Tlf. 31 54 36 66 

Lyngby Storcenter 54 
Rødovre Centrum 116 
Vestergade 59-61 
Rådhustorvet 
Kongengade 33 
Aalborg Storcenter 108 
Bispensgade 5 

2800 Lyngby 
2610 Rødovre 
5100 Odense C 

6700 Esbjerg 
9200 Aalborg SV 
9000 Aalborg 
2300 København S 

  

| Amager Bog & idé 
ClemensBro Bog & idé 

B Flensborg Bog & idé 

Amager Centret 103 
Åboulevarden 50 
Stændertorvet 4 

8000 Århus C 
4000 Roskilde 

Tlf. 86 13 39 55 
Tlf. 42 35 00 08
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Hans Peter 
Hartsteen   

Vampire 

En gang om måneden fyldes TROAs 200 
kvadratmeter store lokale med vampyrer. Eller rettere 
med 50 rollespillere udklædt som vampyrer. 
Ålborgenserne har spillet så længe, at deres 
kampagne nu kører af sig selv. Et uoverskueligt net af 
intriger og hemmeligheder ligger skjult under de 
ellers så uskyldige facader 

"Det der gør live-vampire så særligt i forhold til 
andre live systemer er, at det lægger en enorm vægt 
på stil, image og udklædning. At deltage i et 
vampirescenarie er som at gå til modemesse i Berlin 
- for kæder, tatoveringer, sminke, piercinger og al 
anden form for outreret påklædning er helt 
nødvendigt for spillet. 

Det er udklædningen der skaber karaktererne. Det 
er udklædningen der giver den særlige energi og 
stemning til spillet om magt, manipulation og i sidste 
ende forførelse af alle sanser. Live vampire er 
dæmpet lys, tåge og evig forbandelse mørkere end 
døden...” 

- anonym 

Firmaet Minds Eye har udgivet et regelsæt til "Live- 
Vampire", men desværre er der bred enighed om, at 
dette hæfte har så mange småskavanker, at det skal 

redigeres kraftigt før det kan benyttes. Det største 
kritikpunkt er kampsystemet, hvor alt afgøres med: 
"sten, saks, papir. bombe?" 

I TROA er der dannet "bander" på tværs af 
klanemne. Der er hverken prins og Kamarilla til at   

kontrollere vampyrerne, og det giver mere frihed til 
den enkelte spiller, 

"En spiller kan lave karakterer udfra sine egne 
ideer og bliver ikke bundet hverken af valget af klan 
eller generation. Spilleren får en bunke points, som 
hun kan bruge til at købe sin vampyrs færdigheder og 
evner. Inden spilleren er klar får hun noget 
information om de andre vampyrer. Denne infor- 
mation skal hun bruge til at forstå de mange intriger 
eller til at skaffe sig magt." 

Der er en storyteller, en hjælper og to 
influencemestre til at holde gang i spillet og styr på 
reglerne. I løbet af en aften har de ret travlt, for selv 
om der ikke er noget decideret scenarie skal der ske 
en række løse hændelser, der har indflydelse på 

spillet. Det er disse hændelser, der danner den 
egentlige handling. 

Vampirebølgen har endelig også ramt Sjællands 
kyster. Både AO, Alrune, Klo og Semper Ardens 
pusler med planer om vampyrscenarier i forskellige 
genrer fra  regelløst til "Minds — Eye". 
Scenarieforfatterne er meget hemmelighedsfulde, 
men det lader til, at vi i løbet af dette år vil få en hel 
del live Vampire scenarier. 

Desværre har det vist sig svært at skaffe spillere til 
arrangementerne. Giganten Semper Ardens måtte 
udsætte scenariet Dies Defunctorum, der skulle 
være spillet d.13. december til uge 7 eller 8 på grund 
af manglende spillere. 

I Århus har foreningen Sputnik lovet at starte en 
kampagne med en månedlig spillegang. Formen vil



          

være meget tæt på den der bruges i Ålborg og er 
derfor næsten sikret succes. 

Mafia Bigtime 

4. Gang 
De fleste congængere vil nikke genkendende til Mafia 
fra "Cool Fish”. | Mafia tager man rollen som 
gangster, lejemorder eller borgmester i forbudstidens 
Amerika. For det meste spilles Mafia på en skole 
under en con, men i Mafia Bigtime er spilleområdet 
udviddet til hele Hjørring by. Derfor er reglerne 
blevet modificeret. 
Sammen med et par venner har du mulighed for at 

lave din egen forbryderiske familie, på forhånd, men 
du kan også komme alene. Da familierne ikke kan 
hyre nye medlemmer under spillet har det været 
nødvendigt, at ændre regelsystem så der nu bliver 
taget hensyn til de mindre grupper. 

Prisen for deltagelse i Mafia Bigtime bliver ca. 100 
kr. Dette inkluderer mad og ophold hele weekenden 
og en gigantisk festmiddag for byens spidser lørdag 
aften. 

Hvis du gerne vil tilmelde dig kan du ringe til 
Mads Slei på telefon 98902696 

2 Nye foreninger. 
har set dagens lys i efteråret. Foreningen Sputnik er 
dedikeret udelukkende til live, og satser på en 
kombination af vampire og non-kontakt. Med Sara 
Hald og Jakob Baunshøj er foreningen sikret en 
sikker fremtid med kommunalstøtte og et tættere 
samarbejde med teaterfolk. Det er Sputnik der står 
for scenariet til dette års Fastaval - og de har tilbudt 
alle kongresarrangører, at lave live til enhver con. 

Køge live organisation har lagt en blødere linje 
med både live og almindeligt rollespil. Foreningen er 
gået i samarbejde med Alrune og der ligger et 
gigantisk vikingescenarie på tegnebordet. Det 
historiske scenarie har allerede fået meget interesse 

Endorphimore Document 

"Det var en stille nat. NUI Boy forsøgte forgæves at 
sætte sig til rette på en af Underground Fastfood's 
udslidte stole. De eneste andre gæster var en 
støjende flok Malcoms, der pralende fremviste deres 
tatoveringer og ar, opnået i kampene med Originals. 
En støvet Buddafigur i hjørnet og de fritureplettede 
vægge, som stedets ejer, den nyreligiøse Mexicaner 
Pedro Bennino, aldrig havde tørret af, vidnede om 
stedets fortid som kinesergrill. I NU! Boys lomme lå 
en disk, en disk som han havde fået af Dolphin. 
Dolphin var en af NUI Boys venner, men var fire dage 
forinden fundet død. Et tydelig Yakuza arbejde. Den 
disk der nu lå i NUI Boys lomme var resultatet af 
Dolphins sidste hack. 'folk' på gaden ville vide, at den 
indeholdt en fjerdedel af 'The  Endorphine 
Dockument'." 

Alrune arrangerer i foråret et enormt cyberpunk 
scenarie. | 24 timer vil der være adgang. til 
technodiskotekets bar, TCP-IP (internet) netværket, 
spillearcaden og downtown, for en hel by med 
street gangs, fastfood restaurenter, hackere og 
multinationale koncerner bliver aktiveret under 
jagten på 4 disketter. Scenariet er skrevet til 100 
personer, men det er muligt, at det vil blive udvidet 
med flere roller, da der kun er få tilbage. Deltagelse 

koster 120 kr. 
Hvis du vil tilmelde dig kan du gøre det telefonisk 

til Alrune: 20231190 

Artiklen "Goddag med et økseskaft" i Fønix 14 var 
baseret på diskussioner og oplæg fra Spiltræfs 
forfattermøde og Sleipners Skt. Hans con. Følgende 
folk var til stede ved forsamlingerne: 

Asta Wellejus, Anders Tychsen, Paul Hartvigson, 
Jacob Jaskov, Max Møller, Sara Hald, Anders Trolle, 
Christian Nørgård, Pelle Christensen, Jacob Baunshøj 

Hvis du har nyheder, 
kommentarer eller lyst 
til at skrive i Fønix om 
live - så kontakt: 

Fønix' live redaktion 
c/o HP Hartsteen 
Vermlandsgade 77 4tv. 

2300 Sundby 

Hvis du vil deltage i 
arbejdet på den famøse 
Live-bog skal du 
kontakte 

Live Bogen 
c/o Asta Wellejus 
H.P. Pontoppidansgade 
26 kld. 
8000 Århus 

Sputnik - Århus 
c/o Jakob Baunshøj 
Tage Hansensgade 
5,1th 
8000 Århus C. 

38189936 

Køge Live Organisation 
c/o Frank Ulrich 
Lundegårdsvej 22 
4100 Ringsted 
5367 1090 

Live Organisationen 
Alrune 
c/o Birgitte H. Olsen 
P.D. Løvs Alle 4 Tth 
2200 København N. 

  

    

   

  

   

    

blandt andet fra vikingecenteret i Roskilde. På — og HP. 20231190 
længere sigt satser foreningen på alternativt live og Artiklen var herfor baseret på et foredrag af Asta 

halvkontakt i Køge by. og de øvriges oplæg og kommentarer. Semper Ardens 
Artellerivej 40 9b 
2300 Sundby 
20158597 

Scenarie Kontakt Tlf. 

Dies Defunctorum Sune Jensen 32951187 

Sub Antarctica1 Mads Ahola 20231190 

Mafia Big Time Mads Slei 98902696 

Endorphimore Birgitte Olsen 20231190 

Vasaller Mads Ahola 20231190 

Viking Frank Ulrich 53671090    
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I efteråret var det for første gang muligt at tilbringe ti dage i træk på 
danske spilkongresser. Det var en rejse fra hovedstadens ræs til provinsiel 

Af 
Kristoffer Apollo 
Foto: 
Anders Trolle 

Reportage fra 
Viking-Con 15 
11-13/10 i København 

Spiltræf XI 
11-14/10 i Odense 

Pentacon '96 
15-20/10 i Børkop 

forstadsidyl, der startede på 

GEDEMARKEDET I KØBENHAVN 
Viking-Con, den store onde kongres i København. 
Hvor horder af hjerneløse pubertetsknægte kommer 
med to formål: spille og købe. Bruge lommepengene 

og rulle terninger. 
Sådan lyder rygterne. 

Fredag aften åbnede dørene, og én ting var sand: der 
var horder af pubertetsknægte. Og de var der for at 
spille - det er det, de vil have ud af en spilkongres. 

Det imponerende er, at deres behov blev opfyldt. 
For nok har Viking-Con ikke ret mange spillepladser - 
men til gengæld er kongressen én af de mest levende 
på den danske spiltræf-scene. Flertallet af deltagerne 
kommer kun på denne ene spilkongres, og de lader 
tilsyneladende op hele året: døgnet rundt er der fyldt 
op med mennesker, der sidder ved langbordene og 
spiller, snakker, spiller, ser på figurer, spiller. når de 
ikke lige besøger den berygtede forhandlergade, 
hvor de konkurrende boder bruger boosterpacks 
som skyts mod hinanden. 

"Jeg havde helt glemt, hvor fedt det var at spille 
rollespil,” som en pige fra Svendborg sagde ved et 
tilfældigt møde foran spejlet lørdag morgen. 

Hvilket på sin vis siger meget om Viking-Con. 
Arrangørerne har stort set ingen ambitioner ud over at 
afholde kongressen - og dermed leverer de varen til 
det faste publikum, som kommer for det årlige gensyn 
med kongreslivet. Her gives ingen falske forhåb- 

ninger, men derimod et realistisk håb om at være med 
i et scenarie eller to - og i øvrigt aktivere sig selv. 
"Jo, Viking-Con er efterhånden bedre end sit rygte,” 

sagde Fønix' chefredaktør, da jeg spurgte ham - og 

deri har han ret. En kongres, der kan få deltagerne til 
at bruge ordet 'fedt', er værd at have respekt for. 

Men Viking-Con er også et konservativt projekt. 

Scene: Et spillelokale natten til søndag. 

En spilleder er på. Han har forberedt sig godt, har 
revet sine spillere med, scenariet glider derudad… 
Ind af døren kommer to mænd i vinrøde sweatshirts 

med et velkendt logo på brystet. De ser sig omkring, 
alt er i orden. NEJ! På bordet står et satanisk objekt! 
Spillederen har et glas koffeinpiller! 

Noget må gøres. De to sweatshirts udfører et 
veltilrettelagt raid og konfiskerer objektet. 
Euforiserende stoffer er nemlig forbudt på Viking- 

Con. 

  

Men den slags hører trods alt til sjældenhederne, 
hvilket også ses af kommentaren fra én af 
kommandosoldaternes medarrangører: 
"Det var eddermame uforskammet!” 

Og med smagen af kantinens chili con carne med 

cocktailfrugter (!) hængende kørte vi videre, gennem 
en tommetyk Storebæltståge til mødet med. 

 



    

FYNSK BETONIDEALISME 
Kommunisme var temaet for årets Spiltræf, og det 
viste sig straks i form af en papirskubber, som 
rollespillede usædvanligt godt: da vi ville have lavet 
noget om på vores deltagersedler, fik vi at vide, at "det 
kan først lade sig gøre, når ham, der ved noget om 

computeren, kommer”. 
Bravo. 

Det gjorde ikke sagen bedre, at det opreklamerede 
Workshop 2000-samarbejde var gledet ud. Work- 

shoppen skulle debattere de danske spiltræfs form og 
indhold og pege ind i fremtiden med nye ideer. Men 
støtten fra kulturministeriet var først kommet om 
fredagen, så. starten var udsat til Pentacon. 

I stedet måtte deltagerne 'nøjes' med at være med i 
nogle af de mange scenarier, live-spil og andre spilar- 
rangementer, som - så vidt jeg kunne lodde stem- 
ningen - gennemgående havde været af god kvalitet, 

Eu "Vi ER (i: El 
byde på. en RER: 
DE ENE weekend.” 

- generalsekretær Jacob Jaskov 
i Spiltræfs program 

  

Ellers er minderne fra Spiltræf kaotiske. Følelsen af at 
være i transit var markant, og den venlige, fadøls- 

svingende betjening og tilrøgede stemning i Café Den 
Lille Lenin gjorde sit til at støtte det tågede vejrlig. 
Ølsalget er en tradition på Spiltræf, og selvom der 

var kommet tema og udsmykning på drengen havde 
odenseanerne ikke helt glemt fundamentet fra de 
tidligere Spiltræf. De havde fx. også den vanlige 
figurmalingskonkurrence, som blev vundet af den 
figur, dommerne døbte 'det selvkørende lokum'. 
… og så overgik maden den fynske mad fra tidligere 

tider. Korsløkke Ungdomsskole kokkererede smukt, 
og deres indsats toppede ved banketten mandag 
aften, hvor man også kunne opleve general- 
sekretærens tale fra den imponerende, seks meter 

høje talerstol, der ligesom resten af kongressen var 

indhyllet i kommunistrødt papir. 

Odense var stedet, hvor vi på et fortov mødte nogle 
folk, der efter eget udsagn "lige stod og ventede på 
deres rumskib”. De havde tydeligvis ikke brug for 
hjælp, så turen gik videre - efter svaret på spørgsmålet: 

  

HVOR HELVEDE LIGGER BØRKOP? 
Et sted mellem Fredericia og Vejle. Præcis så langt fra Odense, at vores bil lige 

kunne klare det, inden den hostede, slukkede for strømmen og trillede ind på 
parkeringspladsen. Det bedst timede uheld, jeg længe har set. 

Børkop er en søvnig lille forstadsby, men Pentacon kunne alligevel lokke flere end 

200 spillere ud til en flot opsat kongres. Da vi kom tirsdag middag, havde 

arrangørerne allerede været der i flere dage og sat en diskret, overbevisende 
udsmykning op i fællesarealet, der elegant blev omdannet til en borg. 

"Vi gider ikke løbe rundt og lave ti ting på én gang,” sagde arrangørerne - og det 

er en del af forklaringen på, at Pentacon er så hyggelig, som den er. Tingene 

foregår i et fornuftigt tempo, og det smitter af på deltagerne, der tager det stille og 

roligt, selv når tingene går galt. 
Pentacon formår som ingen 

andre kongresser at lukke af og 
skabe et kreativt rum for 
deltagerne, der trygt glemmer 
alt om verden udenfor. Her er 
roligt og afslappet, mange glade 
ansigter og mange sære 
hændelser. Som når man en 
morgen finder en seddel, 
hvorpå der står 
Jeg er ikke en gnu! 
Jeg er ikke en gnu! 
Jeg er ikke en gnu! 
Jeg er ikke en gnu! 
… og så videre. 

Samtidig var det et lykketræf, at 
Pentacon i år lå på en skole 
med svømmehal. Efter otte 
dage på kongres er det ganske 
fantastisk at kunne pjaske rundt 
iet bassin. Hvilket arrangørerne 
havde forudset, så de havde 
købt en fællestid til alle kongres-deltagerne - og selveste Balder Asmussen kom 
lykkelig ud og sagde: 
"Jeg var oppe på ubåden syv gange!” 

Det var også Balder, der i sin åbningstale proklamerede, at "Pentacon er 

deltagernes kongres”. Og det havde han ret i. Selvom han fortsatte med at læse 
kongressens overflødige ordensregler op. 

  

Workshop 2000 kom omsider undervejs på Pentacon. | et lille telt sad der folk og 

interviewede spillere, afvejede ønsker og ideer - men de nåede ikke længere end til 
at aftale en lave en debatweek- 
end måneden efter og en spej- 
derhytte-kongres til sommer. 

Der er gode tanker bag 
Workshop 2000, ligesom de 
mange andre, underlige aktivi- 
teter på Pentacon har sat en 
standard: stunt-, improvisati- 

= ons- og klovnekurser kommer 

der forhåbentlig flere af på fremtidige spilkongresser. For det er udfordrende at få 

udvidet sin rollespilshorisont - og det gør man ikke kun gennem rollespil. 

tIkom med udklædning, 
skøre sutsko, et par 
BOG OT SEER 

Ek NAT STS SETS 

Pentacon var en behagelig afslutning på Dødsruten, for det adstadige tempo var 

lige til at klare efter mange dage på kongres - og så var det hele pludselig slut. 

Næsen blev vendt hjemad i Pentacons lejede bus, der understregede 

transportvanskelighederne ved at udspy sort røg og stikflammer uden for Odder, 
så vi måtte vente et par timer på den lokale grillbar. 

Men den eneste kommentar var den vending, Pentacon-folkene i løbet af ugen 

havde gjort in: 
"Det er da ekstreeemt!” 
Og ja, det er ti dage på spilkongres bestemt. 

Før 5 
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Sket tilnu ig 

Galaksen er præget af borgerkrig. I mange 
tusind år har galaksen været styret af Det 
Marengsfarvede, Kalifherredømme, ledet af 
FE SE ET SENE. 
en lille gruppe oprørere har sat sig op mød 
kalifatet. De vil styrte kaliffen til fordel for 
en mere bred opbygget galakse, med 
merindflydelse og ytringsfrihed. 
BE SKER EINE 

deres første slag over Det Marengsfarvede 
Kalifherredømme. Dette rystede dog ikke 
det mægtige kalifat og de intensiverede 
FEEDS SEERE NEEDS 
KUTTER SEES 

Å É S - ii  



På Jorden 

Det var aften. Mørkt og klamt var det. En rigtig våd 
aften med snuskregn og blæst. På en afsides mark, et 
sted på det europæiske fastland, midt i dette kedelig 
vejr stod en flyvende tallerken. Når man nu taler om 
flyvende tallerkner, tænker man ofte på nogle runde 
sølvfarvede objekter med masser af forskelligfarvet 
lys, tre støtteben, stående i en sky af damp. Sådan var 
denne flyvende tallerken også. 

Den ikke-eksisterende iagttager ville kunne se, at 
der nu blev åbnet en luge i den flyvende tallerken. 
Grønt lys kastede sig ud i det kedelige aftenmørke og 
en silhuet aftegnede sig i åbningen. En trappeting 
foldede sig langsomt ud mod jorden. Silhuetten stod 

et øjeblik og så sig omkring, hvorefter det det grønne 
lys slukkede. Derefter begyndte skikkelsen langsomt 
at begive sig ned. 

I marken 
Dér stød rumvæsnet så, to meter højt, rankt og 

skinnende gennemsigtig. Det svedne korn bølgede i 
vinden, og i det fjerne kunne man høre en hund gø. 
Rumvæsnets hovedlignende overbygning så ned 
mod dets højrehåndslignende vedhæng. Deri, fast- 
klemt mellem fem fingerlignende gevækster, holdt 
rumvæsnet en stor blank og kluntet genstand. Rum- 
væsnets hovedlignende overbygning tog omgivel- 
serne i øjesyn. Dets to ørelignende udhæng drejede 
svagt i vinden, men det var svært at afgøre, om det 
var blæsten eller et naturtalent. 

Hundegøen kom nu nærmere: "Vuf, vuf, gæf,” lød 
det. "Gnof," mumlede et mundlignende ophæng i 
rumvæsnets hovedlignende overbygning. "”Vuf, vaf, 
orf, orf," lød det pludseligt højt og lige bagved 
rumvæsnet. Dér stod en stor schæferhund med 
rejste børster og højt hævet overlæbe. "Ourf ?" sagde 
rumvæsnet og vendte hele sin krop mod lydkilden. 
"Orf. Orf, gører, snerrr," lød det fra schæferhunden, 
der viste mange tænder. "Ourf, depz, flima ?" lød det 
fra rumvæsnet. "Vaw, Vaw, Vaw, GRrrrrr, Gresck," lød 
det, da schæferhunden satte alle de mange tænder i 
rumvæsenets benlignende nedhæng. "FSSCC-SJCAK !" 
lød det fra rumvæsnets store blanke og kluntede 
genstand. 

På gården 
"Fløjt, fløjt,” lød det fra den 10 årige dreng, der 

stod i døren til en trelængergård. "Braco, Bracooo, 
hvor er du hunni?" og "Fløjt, fløjt,” igen. Pludselig 
blev han stum, troede han, men rent faktisk havde 
han kun tabt mælet, men da han stadig var for ung til 
at vide, hvad det vil sige: "at tabe mælet”, nøjedes 
han med at blive stum. Som han også senere skrev i 
sin selvbiografi. "Jeg var dengang mere i marken end 
i skolen, det var måske også derfor, det gik, som det 
gik." 

Foran ham mellem laden og stalden stod et 2 
meter højt skinnende gennemsigtigt væsen med en 
blank, kluntet og rygende genstand i et højre- 
håndslignende vedhæng. "Hvem er du?" spurgte 
drengen rumvæsnet, da han havde fundet sin tunge 
igen, der de sidste par sekunder havde siddet fast i 
ganen. "Jeg er en ven - frygt ikke," svarede 
rumvæsnet. "Øhh," sagde drengen. Rumvæsnet 
fortsatte med venlig stemme: "jeg kommer med fred 

  

og våde fødder. Vil du hjælpe mig, lille dreng?" 
"Øhhh, jo da," svarede drengen og åbnede døren for 
rumvæsnet, der velopdraget tørrede nogle fødder- 
lignende platforme af på dørmåtten. 

I køkkenet 
"Hyggeligt hus," sagde rumvæsnet med troværdig 

stemme til drengens mor, der var ved at ordne noget 
i køkkenet. "A”," sagde moren og faldt pladask om. 
”Mor,” skreg drengen og løb om til sin faldne mor. 
"Mmmm," sagde rumvæsnet og smagte på indholdet 
af den skål, moren havde stået og rørt rundt i. "Din 
mor laver fabelagtig glasur, lille dreng." sagde 
rumvæsnet med munden fuld af håndlignende 
vedhæng indsmurt i brun glasur. "Du er dum 
rummand. Du fik min mor til at falde,… du gjorde!" 
råbte den lille dreng og begyndte at slå rumvæsnet på 
et lårlignende sammenhæng. "Så, så lille dreng, hun 
vågner op igen," sagde rumvæsnet, klappede dren- 

gen på hovedet og fik samtidigt tørret de finger- 
lignende gevækster. "Nu skal du baresens se," sagde 
rumvæsnet og fyldte den nu tomme skål med 
postevand, som resolut blev kastet på morens blege 
ansigt. 

"AAA, hvem er du, hvad vil du, hvor kommer du 
fra? Jeg vil vide det!" lød det fra moren. "Jamen, det 

er jo hele tre ønsker på en gang,” svarede rumvæsnet 
og hjalp hende op. 

Istuen 
"Jeg kommer lang vejs fra. Mange lysår har jeg 

rejst, mange farer har jeg gennemgået og mange 
andre ting, som I ikke forstår,” fortalte rumvæsnet 
drengen og moren, som var kommet sig over det 
værste chok og havde bagt en kage. "Jeg repræ- 
senterer en gruppe af væsner, der kæmper en 
mægtig kamp mod en ond magt kaldet Det 
Marengsfarvede  Kalifherredømme. Dette kalifat 
styrer galaksen med hård håndlignende vedhæng og 
slagter alle, der sætter sig imod det. Vil du, mor, 
overlade mig din lille dreng, som repræsentant for 
Jordens racer, mennesker som dyr og alt, hvad det vil 
medføre?" spurgte rumvæsnet med. højtidelig 
stemme. "Nej, dét vil jeg ikke," svarede moren og så 
bestemt på rumvæsnet. 

I den flyvende tallerken 
Kontrolpanelet foran rumvæsnet lyste grønt og 

skæret reflekterede selvfølgelig i det skinnende 
gennemsigtige rumvæsens hovedlignende over- 
bygning. Bagved rumvæsnet lå den lille dreng på et 
pladelignende underlag, fastlåst i et magnetfelt. I det 
fjerne nede på jorden brændte en gård. "Nå, er du 
spændt lille dreng?" spurgte rumvæsnet. "Fuck dig 
rummand!" svarede drengen. 

til at blive fortsat. 
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   Hvad..? 

Dragons Lair rollespilsbutik, ved alle 

de mørke magter. De har jo det hele:      
EESTI SETE GS TØR le Cl E TÅ 

Geg må ba" det ! Geg må ride afsted Mu! 

DRAGE fl 

TENTNE Sy 
Åc1. Hansgade 37 

OT OT OR TORV TEE LE & 

SDS EIDE DE (0/0) ; 

       

   

- Tegneserier 
- Rolle & Brædtspil 
LUE: Tre RR Tel TIT 

- Basketkort 
- Fantasybøger 
- Filmblade 

COMIX 

Gråbrødrepassagen 12 
5000 Odense C 
Tlf. 66 11 36 58 

COMIX 

Gåsestræde 7 
5700 Svendborg 
Tlf. 62 22 36 58  



  

RMS 
TJENESTE 

ELNA GATE ELS KTRTSR EISe BTS 

SN Spa 
"Your mission, mr. Phelps, should you choose 10 accept it… 
"Kan man tage skade af at spille rollespil?” Eller måske rettere: 

"Hvor meget skade kan man tage?" er stadig de afgørende teser der 
re EET TEE 

ISTS forskerhold har i indeværende måned lokaliseret TSRS 
mainframe et hemmeligt sted i Las Vegas. Første forsøg på at bryde 

gennem forlagets elektroniske modforanstaltninger mislykkedes, 
men ISTs chef-hacker, Reptilicus, fandt en "bagdør" via et hul i 
Pentacons centrale netværk. Derfor kan IST, med eneret for Fønix, 
præsentere stumper af TSRs såkaldte Code of Ethics, en slags bibel 
for rollespillets gode riddere. Dette værks 19 øverste bud bringes 
BE ES re ES ES TEENS SS 
DTS TERESE GÆTTE SE SSR SLOGES EU SESEUI 

punkt og prikke. 

  

SR SES ESS ES TR er eS 
sejrer altid til sidst. 
2. Not for Duplication: Intet man lærer i rollespil må kunne bruges 
iden virkelige verden. 
3. Agents of Law Enforcement: Myndighederne har altid ret, og er 

flinke oveni. 
4. Crime and Criminals: Er du kriminel, så stjæl til alles bedste. 
Tyve-liv er usselt. 
5. Monsters: Monstre skal have en svaghed, eller kunne sone 
deres monstrøsitet. 

6. Profanity: Ingen smuds eller obskønitet 
7. Drama and Horror: Usikkerhed og frygt er tilladt, men må ikke 

tage overhånd. 
8. Violence and Gore: Unødvendig vold, brutalitet, smerte, splat, 
kannibålisme, amputationer, halshugning og lignende ekstremer 
Ry 
9. Sexual Themes: Alt vedrørende sex frarådes. Platonisk kærlig- 
hed, evt. kindkys, er tilladt. 
10. Nudity: Nøgenhed er kun tilladt i den gode smags tjeneste, 
BESES SURE SEE NE E RUSIS 
FULDT 
ES EEG ROSSEN 

accepterede. 
12. Matters of Race: Alle racer er lige, undtagen orkerne. 

EKESSESESESEESE TDA 
ENES SE ES SNE 

DERES SSR ER 
15. Magic, Science and Technology: Bør fremstilles så urealistisk 

som muligt. 
16. Narcotics and Alcohol: Rusmidler, incl. cigaretter, er farlige 
vaner. Magic regnes i denne forbindelse ikke som et rusmiddel. 
ES SEES 
SE SEER EEK SKE 
18. Live Action Role Playing: I disse AIDS-tider henvises fysisk 
kontakt til ægteskabet. 
19. Historical Presentations: Andre samfundsformer end det ame- 
rikanske er altid mislykkedes, og er ikke værd at støtte. 
REESE ES EEN NERE 
BEC 

  

 



   

   

      

hvis du ikke har fået 
betalt dit abonnement 

i "endnu, så missede du jo 
»d)  & vores julegave; New York 

| Coppers; gaden uden nåde! 
Kan ikke købes i butikkerne..! 

Hvis vi nu skulle finde på at lave særlige abonnement- 
tilbud igen, var det måske en ide at smutte på posthuset. 
Det er stadig urimeligt billigt (6 numre = 150 kr) 

Så… Hit mæ” Skejserne..! 
Afrives før betalingen 

  

  

' Overførsel fra Girokontonummer. INDBETALING 
L ei 

<EX GiroBank 
Underskritint underskrRe bled gr Beløbsmodiagers Girckomtonummer og betegnelse Beløbsmodtagers Girokontonummer og betegnelse 

2 2 
or —————————————— Frø 1657-2101 ØWIN … 1657-2101 

ES Eee eng, c/o Sleipner c/o Sleipner 
Adresse Frederiksgade 16B Frederiksgade 16B 
SETE 8000 Århus C 8000 Århus C 

”g by 

Postvæsenets stem 7 Postvæsenets kvittering 
Evt, Telefonnr. 

Jeg ønsker at starte med nr.: 

—d "Gebyr forindbetaling betales kontant 

      

KONE me ØRE —— Betaling sat ommeller mm BEtAlES MU KFONET er øre 

me f——————————————2g— Måned — År" Sæt X' 
Til maskinel aflæsning — Undgå venligst at skrive i nedenstående felt 40315 (16.96) Giro 180-1583 

+01< +16572101<
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AD mm... 

ID ER FARLIG! 

  

    Danmarksgade 66-68 Graven er 

9000 Aalborg 8000 Århus C 
TLF: 98 13 37 24 FAX 98 13 45 24 TLF:86 194311      
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am "at den nye, opdaterede og udvidede 2. udgave 
til Star Wars udkom lige op til forsalget af de tre nye Star 
Wars-film. West End Games har set deres snit til at erhverve 
sig nye Star Wars-spillere, og det bærer bogen præg af. 

Den nye bøg er flot indbundet, og forsiden vækker 
minder om.de helt store eventyr i en sand Star Wars-fan. 
Den er lækkert layoutet med masser af flotte billeder fra 
filmene. Tegningerne er desværre ikke særlig gode; mange 
af dem går igen fra den gamle regelbog, og de nye dukker. 
op flere steder i "bogen - bare-spejlvendt. Ærgerligt, for 
generelt er bogen.utrolig flot. 

Hvis man aldrig har spillet Star Wars før - og gerne vil til 
det - ja så kan jeg kun anbefale: åt købe den nye udgave; 
West End Games har nemlig lagt mange kræfter i at gøre 
systemet spillervenligt. Faktisk er det første kapitel et lille 
eventyr i bedste sværd-og-trolddom-stil, hvor man både 
rollespiller og får systemet forklaret. På den måde kommer 
man ind i de mange begreber på en sjov måde. Derudover 
er der en bounty hunter ved navn Tirog, som guider en 
igennem hvert kapitel og giver gode råd. Desuden er vigtige 
passager i reglerne fremhævet eller opsummeret på enkelte 
sidder. Dette gør, at bogen er utrolig nem at gå til for den | 
nye spiller. 

Med hensyn til nye regler er der ikke det helt store at 
skrive hjem om. Der er nogle enkelte justeringer hist og her, 
men dem har den garvede Star Wars-spiller sandsynligvis 
selv lavet for længst. Der er således ikke meget at komme 
efter, hvorfor bogen næppe bør anses for en fornufts- 
baseret investering blandt kendere. Men så igen: Hvem 
gider være fornuftig hele tiden? 
  

  

      

Anmeldereksempler sponsoreret af Fantask.     

    

Advanced Dungeons & 
Dragons - CD-ROM Core 
Rules. 
CD-Rom leksikon til AD&D 
udviklet af Evermore 
Entertainment. 
TSR, Inc. 

Glitterpapkasse; 479,50 kr. 

  

    
    
    
    
    

    

Af Lars "Georg” Evald Jensen.    
Og det skete i de dage at TSR besluttede, at grundbøgerne skulle skrives på 

CD-Rom. 

Det er grundbøgerne til AD&D det drejer sig om. Kassen indeholder en 16 siders 
manual- og installationsvejledning, samt 1 CD-Rom. 

Programmet kan køre under Windows og er enkelt at installere, men fylder, hvis 
man vil have det hele: Det tog min 486'er 16 minutter, og den åd 96 MegaBytes af 
min harddisk. 

Alle punkteme på menuen er placeret i tre grupper: Player Character til spillere, 
Books On Line som er opslag i grundbøgerne og DM Toolkit til spilledere. 

Under den første gruppe kan man generere, ændre ved og/eller kikke på eller 
indtaste karakterer. Man skal ikke slå reglerne op, men ledes igennem genereringen. 
Meget fint, bortset fra, at funktionen til at fordele ens ejendele, tilsyneladende ikke 
virker, Surt! 

Desuden er der View Village Tour, hvor man kan se en lille film bygget på et 
ADED-scenarie. Under Win 3.x skal man installere noget som hedder Video for 
Windows, hvilket programmet hjælper en med, 

Under anden gruppe findes Players Handbook, DMG, Monstrous Manual, Arms 
& Equipment Guide og Tome of Magic. Teksterne kan ses som enten Hypertext eller 
Rich Text Format. Da jeg valgte RTF-format brugte min PC mere end en time på at 
"formattere dokumentet” uden at blive færdig (jeg måtte afbryde den). Vi anbefaler 
Hypertext. 

Den sidste gruppe indeholder diverse værktøjer: Handout, Treasure, Monster, 
NPC & Encounter Generators. Endvidere er der Map Maker, som anvendes til at 
tegne kort med. Der er også et program til at rulle terninger med. Og endelig et 
værktøj til at "Slå på tabeller" med. 

Core Rules er et udmærket produkt. Bøgerne er gode at slå op i (undtagen RTF|) 
Nogle af værktøjerne til spillederen er lidt overflødige, men kartografiprogrammet er 
fint, Hvis der ikke havde været den irriterende fejl i fordeling af karakterens ejendele, 
ville værktøjerne til spilleren have været helt fine. Det kan selvfølgelig være, at det 

virker under Windows 957! (og det gjorde det, red.) 

     
RR 

<Anmeldereksemplar sponsoreret af Fantask. 
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Building Block 
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I Rollespil    

      

   

  

ve by Steffan O'Sullivan 

FUDGE er ikke en nyhed. Di 
hvor det også kan hentes (se 
marked har Grey Ghost Games: 

æret siden '92 på nettet, 
men for at nå et større 

ovedet har brug for regler til 
håve et fundament, inden man 
'E det bedste bud, jeg endnu har 

Man kan diskutere, om mat 
rollespil, men hvis man, godt 
begynder at improvisere, er Fl 
set. 

FUDGE er for regler, hvad 
der 

IRPS er for rollespil. Hvor GURPS 
irer, tilbyder FUDGE et system til at 

;ser bedst til en given kampagne. 
;skills eller noget som helst andet 

givet på forhånd. Derfor er spillederens første 
Re et sæt br Det er selvfølgelig en byrde, men den 
opvejes rigeligt af den ekstra frihed. FUDGE tillader spillederen at 
Justere regjernes detaljeringsniveav efter behov. Alt fra Call til AD&D 
kan lade sig gøre. É 

me iregelbogen til FUDGE, men på grund af systemets 
=…Smidighed.kan-manslet.anvende supplementer fra andre systemer. 

Det gør FUDGE til et godt udgangspunkt for enhver kampagne. 
Sammenligningen. med GURPS er ikke tilfældig. Både forfatteren 

              

   

  

   

  

af Steffan O'Sullivan. 
Grey Ghost Games. 
104 sider; 102,00 kr. 

Af Brian Rasmussen. 

    

                

   

        

   

      

og forlæggeren har skrevet GURPS-bøger, og det har sat sit præg på 
materialet. Jeg fristes til at sige, at de har taget alt det, som er fedt ved 
GURPS, og bygget videre på det. Som ortodoks GURPS-tilhænger er 
det sjældent, jeg føler mig fristet til at opgive min bibel, men jeg må 
indrømme, at jeg føler mig fristet til at kaste mig over FUDGE. 

Nogle vil måske hævde, at manglen på ensartethed i FUDGE vil 
gøre det svært at skrive scenarier, så de kan anvendes af alle. Men 
nej! Ideen i FUDGE er netop, at regler ikke skal stå i vejen for 
historierne. Hvis man kan tale om, at regler kan hjælpe med at 
fortælle historien, vil jeg hævde, at det er præcist, hvad FUDGE 
præsterer. 

Det eneste kedelige ved FUDGE er en meget tynd produktion. 
Teksterne er kun suppleret spartansk med mere eller mindre 
tilfældige billeder. Det er synd og skam, for det får bogen til at virke 
kedelig, hvilket ikke er tilfældet. Hvis denne del havde været i orden, 
havde FUDGE også høstet den sidste Ronni. 

Anmeldereksempler sponsoreret af Fantask. 
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Horror's Heart. 
Kampagne til Call of Cthulhu 
af Sheldon Gillett, Lynn Willis m.fl. 
Chaosium, Inc. 
79 sider; 111,00 kr. 

    Af Adam Bindslev. 
  

  

<Anmeldereksemplar I 
sponsoreret af Chaosium, Inc. 

En BEES REN SES SEE SR 
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Comme il Faut. 
Supplement til Castle 
Falkenstein 
af Michael Pondsmith, 
R. Talsorian Games. 
128 sider; 153,00 kr. 

"All Things Right & Proper"; 
en vedjledning i takt og tone. 
Alt, hvad du behøver for at 
gebærde dig med stil i New 
Europa. Nå, ja. og så et skvæt 
regler. 46 rotte. 

  

Blades. 
Scenarie til Earthdawn 
af Louis. Prosperi m.fl. 
FASA Corporation. 
135 sider; 135,00 kr. 
Episk fantasy, hvor spillerne får 
lov til at lege med knive. 
Magiske knive, der engang 
blev brugt til at slagte en fæl 
dæmon. Fantasy, når det er 
bedst. 4 rotter. 

Mage: The Ascension. 
2. udgave; rollespil i ny udgave 
af Stewart Wieck m.fl. 
White Wolf. 
290 sider; 280,00 kr. 
Det tredie spil i Storyteller: 
serien. Dybsindigt og filosofisk 
rollespil om magikere i vor tid. 
4 rotter. 

  

Saga Rules System - 
Dragonlance: Fifth Age. 
Selvstændigt rollespil 
af William W. Connors & Sue 
Weinlein Cook. 
TSR, Inc. 
Lille papkasse: 199,00 kr. 
Traditional fantasy 3 la TSR, 
men i følgeskab med det mest 
ultimative fantasy-system 
siden. siden. 
siden meget længe! For folk, 
der kan spille rollespil. 4% 
rotte. 

  

Feng Shui - Shadowfist Role 
Playing. 
Selvstændigt rollespil 
af Robin D. Laws. 

  

Magi. Tidsparadokser. Død og 
vold og klicheer. Absurd- 
"genialt actionfilm-rollespil; John 
Woo møder Douglas Adams: 
Conan på eventyr med Keyser 
Såze. 4 rotter. 

Apollo. 
Scenarie til Dark Conspiracy 
af Caspar Vang. 
Selskaber til Viking-Cons 
afholdelse. 
36 sider; 50,00 kr 
Prisbelønnet dansk scenarie. 
Det er mørkt, vådt og gustert; 
næsten ubehageligt i sin 
udkrængning af menneskelig 
svaghed. Skræmmende 
scenarie af ltterær kvalitet. 
5 rotter. 

Marked For Death. 
Scenariepakke til Feng Shui 
af John Tynes m.fl. 
Dædalus Entertainment, Inc. 
78 sider; 99,00 kr. 

Af Kasper Nørholm. 

Marked For Death er designet til at give vordende 
Feng Shui-spillere en idé om, hvad spillet går ud på. 
De fem scenarier er arrangeret efter sværhedsgrad; 
de kan bruges som en art kampagne, hvis man lyster. 
De fleste af dem kan også køres som one-shots. 

rn 

  

Af pladshensyn omtaler jeg kun de to yderpoler: 
Brinks! og Shaolin Heartbreak. De øvrige scenarier 
lægger sig trip-trap-træsko indimellem, men som 
man måske kunne forvente med en intro-pakke som 
Marked For Death er kvaliteten noget svingende. 

Brinks! af Bruce A. Baugh er et uhyre simpelt 

ramasjang-scenarie, bygget op omkring nogle fæle 
fyres forsøg på at kapre et feng shui site fra nogle 
andre fæle fyre. Resultatet er et stort John Woo- 
inspireret shoot-out, hvor spilpersonerne bliver 
fanget midt i krydsilden. Et sobert, ligetil og dybt 
uinspirerende scenarie. 

Shaolin Heartbreak af Allen Varney er straks noget 
mere ophidsende. En forelsket Shaolin-munk fra 
1850 rejser til vor tid for at redde den krigerkvinde, 

han elsker fra en ond, ond troldmand. Hun er den 
store popsangerinde, Maureen Weis spyttende 
spejlbillede. Og hende kender spilpersonerne, så da 
både den onde, onde troldmand og den forårskåde 
munk forveksler hende med krigerkvinden, bliver de 
viklet ind i en action-fyldt forvekslingshistorie. 
Showdown er henlagt til hovedlandingsbanen på Kai 
Tak Airport, hvor alle parter afgør tingene indbyrdes i 
midten af tyfonen Jason. 

a ag 
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Anmeldereksemplar sponsoreret af Fantask. 

ALLE 
Rollespil 
af Erin Laughlin 
FE: TÆT STA 
SCALE 
LTG 
Papkasse; 323,00 kr. 

Af Adam Bindslev. 

Lige nu er det hot at spille "systemløse” 
systemer. Ingen gider slå op i tabeller, endsige slå 
med terninger; fantasy-spillet NeverWorld er ikke 
noget trendy system. 

BESES ESS VED IT 0: 
kort, skærm og terninger. Og det er noget af det 
mest regeltunge, jeg har læst. Forsøg ikke at lave 
en karakter til NeverWorld, hvis du ikke har en 
SEES LEES ESSEN NETTET 
NES 

Men ideen er god: Som baggrundsmateriale 
Er eee 

detaljerede — beskrivelser — af forskellige 
Eee TE Eee 

karakter, som man ikke ejer den tilhørende 
Culturebook for. Og her er en anke. For med 
den medfølgende Culturebook: Hourani er du 

Em le EN SEES 
SLED SENSE EET SES 

mennesker. 

Man skal ikke afvise NeverWorld, fordi forlaget 
GEDSER RENS AE SS EET USE 

Eee ES SEKS ET 
uset grad. Levels er afløst af karrierer; når man 
UNGES ETS E ÆDE EU EET USE NS 
stilling, der giver mere i løn, flere privilegier, flere 
skills og højere status: En kriger starter som 
BES ESS EU NEDE TENe 
Man starter ikke som paladin. Karakterer 
ambitioner og sigtede planer. 

NeverWorld ser ud til at fungere. Især hvi: 
ForEverWorld Books tog sig sammen og 
simplificerede karaktergenerationen; det er lidt 
svært at gå til. Hvis der kommer en rettet udgave, 
så tror jeg, at det kan blive godt. For Erin Laughlin 
har fat i noget. 

Jeg anbefaler systemet - til dem der ikke har 
(Saud 

NB! Løbende rettelser og andet godt er at 
SENDE En erren 
LSE RSSEN 

Anmeldereksemplar sponsoreret af Fantask.  
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KO TET ES 

EDR RS BRET . TES 

LESS SEE SA EET RER SES S 

WIZARDS OB THE COAST, Magic: The Gathering, Visions and Mi 

Sej kort som Relentless Assault gør Visions”. til en stærk ny udvidelse til 
VET DISKETTE EET SS ETTER ERIE SE Te ETS] 

edition udyidelse. Visions udnytter de ny strategier, som SEE i 

TOT SA TE Ta ÆREN ES Magigidéck. Med nyskabenderkort og”stem- 
sg ingsfyldte illustrationer ér UGES SEGS du ikke må gå glip af. 
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