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1973: 
Oliekrisen begynder. Margrethe 

Il af Danmark har været på tro- 

nen i ét år. Der bliver erklæret 

våbenhvile i Vietnamkrigen. 

Elvis Presley sender direkte via 

sattelit fra Hawaii i showet 

"Aloha from Hawaii”. En com- 

puter er noget der fylder som en 

et-værelses lejlighed. Jeg bliver 

født. Et nystartet firma ved navn 

Tactical Studies Rules udsender 

uden megen bevågenhed 

"Dungeons & Dragons” 

1997: 

Oliekrisen er overstået, Kronprins Frederik af Danmark kommer 
sammen med en pop-sangerinde. Der er næsten ikke krig nogen 
steder. Alle tv-stationer sender dagligt direkte via sattelit. En com- 
puter er noget der står i enhver et-værelses lejlighed. Jeg er blevet 

24 år. Tactical Studies Rules hedder TSR og er blevet 
opkøbt. De udsender stadig noget der hedder 

"Dungeons & Dragons” uden megen offentlig 
interesse. 

Rollespillet nærmer sig sit 25'ende år. Det har 
udviklet sig meget. Fra at være taktiske bræt- 
spil uden bræt, bliver det mere og mere kon- 
centreret om rollen. Også i en sådan grad, 
at man til tider glemmer, at det er et spil. 
Systemerne bliver trængt i baggrunden. 
"Det handler om at fortælle historier”, siger 
man, "ikke om at slå med terninger”. "Det 
handler ganske rigtigt om historier”, replice- 

rer jeg, "men terninger er nu ganske gøde - til 
at fortælle med!”.    Mere end en gang har jeg læst den slags scenarier 

der går under betegnelsen "systemløse” eller "terning- 
løse”. Det lyder fint. Ikke alle de regler - lad os koncentrere 

os om det væsentlige. Disse scenarier består for det meste af en 
række mere eller mindre fastlåste scener forbundet af en tydelig 
linie. Spilpersonerne starter i A fortsætter til B og efter meget møje 

ap 
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og besvær (C, D og E) når de frem til F. Fedt nok. Hvor var det lige 
spillet kom ind i det? 

Efter min mening, og det vil jeg sikkert få tæsk for, er et systemløst 
scenarie ganske enkelt ikke noget scenarie. Det er et oplæg, en skit- 
se, et storyboard - men det bliver først et scenarie når forfatteren 
gør sig den umage at sætte regler til. Først da bliver det spilbart. 

Ingen tvivl om at mange af disse "scenarier” er gode historier. Men 
hvis en forfatter blot vil fortælle en historie, så skulle han / hun skri- 
ve en novelle i stedet. Det er ganske enkelt en uartighed overfor de 
mennesker der skal spille scenariet ikke at give dem et handlings- 
rum. Hvorfor skal fem mennesker spilde fire timer på at gennem- 

spille en historie, som de har ingen eller ringe indflydelse på. 

Rollespil er spil med roller. Det er historier om mennesker (eller 
andre væsner) der handler, oplever, udforsker og slås. Rollespil er 
spilpersonernes spil - ikke spillederens - ikke forfatterens. Hvis du 
kun vil fortælle en historie, så fortæl din historie. Så kan vi andre jo 
spille rollespil og slå med terninger imedens. 

Rollespillet nærmer sig sit 25'ende år. Det er et voksent medie. Det 
kan mange ting. Derfor er det så meget kedeligere, at det slet ikke 
udnyttes. Lad os finde et sted mellem dungeon-crawl og terningløst 
rollespil - og så producere endnu flere gode rollespilsscenarier. 

Mit navn er Adam Bindslev og jeg er Fønix' nye chefredaktør. 

 



Rollespilsbutik 

Sct. Hansgade 31 
4000 Roskilde 
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Meldehunden Awol, som under stridighederne på Den franske 
kønelkyst under Den anden verdenskrig, har mistet kontakten med den 

troppeafdeling, den tilhører, genfinder uventet sin herre, den blinde 
Pilot, George Stanhope, i en af fjendens koncentrationslejre. 

Gennem en tunnel, som krigsfangerne har gravet, 
søger Stanhope og hans kammerat, Shorty, af flygte sammen med Awol. 

Hyheder v/ Brian Awol Rasmussen 

Ganske som vores alle sammens aldrende actionhelt Arnold S er jeg 
tilbage! Så nu ligger nyhederne endnu engang i Mit regi. Og for at 
jeg ikke, som vores føromtalte ven, skal være nødsaget til at fylde 
mig med Hanneboelske steroider for at nå det hele på den halve 
tid, har vi besluttet, at slå Nyhederne og Internetsiderne sammen. 
Derfor vil du fremover også kunne finde nyheder om Internettet og i 
særdeleshed FØNIX på nettet på disse sider. 
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I Next stop: I 
I Bermudåtrekanten I 
! Hvem eller hvad er det, der får skibe, fly og vildt- i 

farende postbude til at forsvinde i det mystiske 2 
I trekantsområde mellem Fort — Lauderdale, i I vant yo u blooood 

I Bermuda og Puerto Rico? The Bermuda Triangle I . RH - 

I il Call of Cihulhu bringer svaret, og hvis du ikke Man kan undre sig over, at det tog så lang tid, men 
i allerede skulle have gættet det, så er det selvføl- ! nu kommer den endelig: Transylvania by Night - 
I gelig de konsonanttunge guder fra det ydre rum, I no eni Cm endeløse serie af city books il brug 

| der er på spil igen. Besøg Bermudatrekanten og med Storyteller systemet. Nu får dine Dark Ages 
p Som du kommer tilbage! i vampyrer langt om længe en chance for at gøre sig     

     

  

    
    
      

i den klassiske vampyrstad. Om de så også får lov 
til at mænge sig med Grev Vlad og hans venner og 
tale cirkussprog, melder historien ikke noget om, 
men der er vist noget med en krig mellem 
Tremere-klanen og de fæle Tzimisce-fyre. Så, 

"Bevare!" 

  

&  - årets bedste rollespil 
Pinnacle Entertainments geniale western-rollespil red både af med 
prisen for bedste rollespil i 96 og bedste grafiske præsentation ved 
dette års Origins. | Deadlands kolliderer traditionel spaghettiwestern 
med zombiehorror og resultatet er en pragtfuld om end lettere sli- 
brig cocktail, der er langt mere end "bare" fantasy i forklædning, 
som Kasper kaldte det i sin anmeldelse (Fønix 18). 

 



   EK 
Chefre tøren er blevet 

   
…………………………00…000000000…0 

Ienspskum tager 

Chaosium var indstillet til fire priser på dette års Origins, og de 
vandt alle fire! Prisen for bedste kortspil 96 gik overraskende nok til 
det ret oversete Mythos. Måske kan denne gestus være med til at 
folk efterhånden indser, at der er andre gode kortspil end det-der- 

lLved-nok. Chaosium scorede også 
prisen for bedste scenarie for The 
Complete Masks of Nyarlathotep, 
som er en genudgivelse af den gamle 
klassiker tilsat det materiale, der i sin 
tid kun forekom i Terror Australis. 

. Derudover fik de prisen for bedste 
e skønlitterære udgivelse for The Cthulhu Cycle samt prisen for bed- 
"ste tilbehør for Cthulhu for President. 

      

Under den storslåede ceremoni I 
kirke den 16. august klarede nærværende blads! 
chefredaktør både will rolls og constitution 

checks og gav således Susanne sit "ja!" til ægte- 
skab og til døden dem skiller og alt det der. Så 
desværre piger - I må se det i øjnene; | var for 

I En id langsomme. 

Længe leve brudeparret! 

  

Hey, mine fantasy-aktie 
BTS RE lige steget! 

Chaosium er ved at oprette et nyt finma kaldet Issaries Inc., der fremover skal stå for udviklingen og udgivelsen af Greg Staffords fanta- 
syverden Glorantha. Chaosium vil selv være den primære investor, men de er på udkig i efter andre, der vil skyde penge i projektet og i den 

forbindelse, tilbyder de nu også spillere over hele verden, at blive en del af dette nye firma. 

Firmaet vil koncentrere sig om Glorantha-projektet, og der er allerede planlagt udgivelse af grundbøger samt materialebøger og et com- 
puterspil baseret på Glorantha er også under udarbejdelse. Derudover vil firmaet forsøge at sælge baggrunden til brug i film, tegneserier, 
brætspil og legetøj! 

Udover almindelige aktionærgoder, som f.eks. stemmeret ved generalforsamlingerne og udbytte, vil Issaries aktionærer også modtage et 
eller flere af firmaets produkter om året. Der er udstedt 500 stk. $100 aktier (svarende til ca. kr. 650) og firmaet vil først blive en realitet når 
disse er solgt. Så hvis du er interesseret i at blive medejer af et spilfirma, har du chancen nu! 

Kommende børshajer kan henvende sig på e-mail: glorantha-prospectusÆchaosium.com 

   



Så er det tid til at slibe sværdet og 
varme en fireball op 
Endnu et fantasy rollespil er på trapperne, og denne gang er der tale om fantasy, som i de gode 
gamle dage, hvor en vampyr var et monster, og alle huse havde floor plans. Providence fra XID 
Creative vil bringe den gode gamle fantasy tilbage på bordet, for som de selv siger, "Providence 
udspringer af vores tro på, at folk længes efter at spille heroiske karakterer igen, for det sorte og 
depressive er egentlig ikke så interessant i længden". 

  

Så hvis du også er blevet træt af sort tøj og Joy Division, kan du smutte forbi http://www.idcreative.com/ og få et skud frisk 
fantasy til at tage weltschmertzen. 

     Nyt fra InS Turn 
Hvordan laver man et godt fanzine uden at bruge en 
bondegård på at trykke og distribuere det? Et 
godt bud er at gøre som The Journal of the PK 
Institute for Information Engineering - et net-fanzine, 

snildt kan læses af andre end GURPS freaks. 

The Joumal udkommer fire gange årligt, og på lidt 
atypisk vis er det kun tilgængeligt i PDF format. Det 
vil sige, at du skal have Acrobat reader fra Adobe 
(den er gratis og kan hentes på http://www.ado- 
be.com/) for at kunne læse bladet, men så får du til 
gengæld også et komplet layoutet blad, der er lige til 

uw 

Hver udgivelse svinger mellem 10 til 40 sider som 
regel koncentreret om et enkelt tema som f.eks. Men 
in Black, Buffy: The Vampire Slayer samt en aldeles 
glimrende Superpunk kampagneverden. 

Bladet er trods den imponerende titel mere eller 
mindre et enmandsprojekt, men David Carter, der 
fungerer som både redaktør og udgiver, synes aldrig. 
at løbe tør for gode ideer, for bladet er altid velskre- 
vet og interessant skønt emnerne til tider kan virke 
fjollede. 

Instituttets samling findes på http://www.si.umi- 

    

Fr 
i ' i i i i i i 
i 
1 oder hovedsageligt koncentrerer sig om GURPS, men 
i ' ' i i i i ' ' i ' i 
i 
1 at skrive ud, 
L. 

ch.edu/-superman/JPK/ 

  

Papir er yt! 
Blessed Imagination er endnu et bud på et godt online magasin om rollespil. Bladet 
bringer blandt andet anmeldelser, interviews og baggrundsartikler, men har indtil 
videre holdt sig helt fra scenarier. | august nummeret kunne man f.eks. læse en fed 
artikel om hvorfor det efterhånden totalt glemte Street Fighter, i virkeligheden er 
det bedste spil, White Wolf nogensinde har udgivet! 

DE Sas 

  

The Ultimate Online Magazine of Role Playing 

z 

Få fornyet din fantasi på http://www.fantasylink.com/blessed/ 

EN DOKTORGRAD I 
MEKANIK 

I oktober får robotfreaks endnu 
flere knapper at trykke på med 
udgivelsen af den tredje 
RoboRally udvidelse Grand Prix. 
Sættet består af tre nye spille- 
plader samt nye fikse elementer 
som f.eks. repulsor fields, der 

skubber robotterne tilbage, når de bliver ramt og 
trap door pits, der i bedste dungeonstil sender de 
stakkels blikdåser i den visse død. Så hvis du er 
træt af at have et godt spil, der kan forklares til 
Gud og hvermand på under ti minutter og derefter 
underholde i flere timer, skal du bare hoste op 
med et par hundrede kroner, så får du alle de 
ekstra udvidelser, der en dag vil gøre RoboRally 
ligeså kompliceret som World in Flames. Nu 
mangler vi bare et månedligt White Robot med 
ekstra regler og maletips - argh! 

4] 
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…Vi garanterer dét på side 56 og 66 I 
bomme mm 

  

  

    

  

« 2 S: 
Fønix på nettet: Deltag i debatten 
Vi har udvidet Fønix på nettet med et nyt web-baseret konferencesystem, så nu kan du disku- 
tere rollespil, kortspil, Ronni eller hvad det nu kan være med andre Fønixsurfere. 

f.. Kom og deltag i debatten på http://www.agora.dk/fonix/
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Tlf: 

Anastasia, Goth Chic: 
"Li'som blod ik'… og så er der også så dejli' mørkt! 

Fox Mulder, Special Agent, FBI: 
"Goblin Gate - Watergate - Colgate - Rossgate…eh - 
Rosswell Gate? Se Scully.. En UFO!" 

Anders "Spock” Mikkelsen, Nørd: 
"Goblin Gate to godeely go where mo nan has done! 

Cthulhu, Great Old One: 
"la Goblin Gate catanga fh'we vre-mlagn pthe! 
Oversat: Goblin Gate sender altid portofrit!)"  



URE SEE SENSE ES aa ea ls lo Te lee fo SET a ANSE Mes] Te] OR 

MEE el ore re role ol Tee DS ES ET ET 
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som de så selv skal sammenholde: Spor. 
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vognstang 
Af Malik Hyltoft 
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Søg og du skal finde 
Hvordan gemmer man sit spor, så spillerne finder 
det? Hvordan skruer man et plot sammen, så det ikke 
er altafgørende om de finder sporet? Hvordan undgår 
man, at de finder sporet alt for tidligt? 

Der skal være en reel mulighed for at få fat i 

sporet 

"Hvis SP'erne leder køkkenskabene igennem er der 
en hylde med konservesdåser. Den bageste dåse i 
rækken med bønner dækker over en lille lap papir. 
Hvis papiret holdes tæt til flammen fra et lys et par 
sekunder, fremkommer der tre ord, der kan forstås 
ved hjælp af et read/write Polish. Kort efter brænder 
papiret”. 

En sådan opstilling minder meget om det man kender 
fra adventure-spil. Forskellen er bare, at man ikke kan 
save i rollespil, og mængden af ting man potentielt 
kan interessere sig for er uendelig. 

Sporet må ikke fornærme spillernes intelligens 

"Professor Randolphson bliver fundet myrdet i sin 
kahyt, kort efter han har lovet at indvie spilpersoner- 
ne i hans forsknings hemmeligheder. I rummet findes 

en afbrækket spore fra en ridestøvle. På skibet er der 
kun én person, der går i ridestøvler - en eccentrisk 
amerikansk millionær.” 

Når et spor virker så oplagt som det ovenstående, er 
det umuligt at tage alvorligt. 9 ud af 10 spillere vil 
automatisk gå ud fra, at sporet er plantet 

Sporet skal kunne forekomme logisk og 
realistisk 

"Den mystiske sten er sendt anonymt til museet fra 
Newport. Den var pakket ned i en cigarkasse fra 

Virginia.” 

Et spor som det ovenstående vil ofte slet ikke blive 
opfattet som et spor. Den ikke-rygende spilleder føler 
måske, at afsenderen har afsløret sig selv ved at at 
pakke sin forsendelse ned i en cigarkasse fra Virginia. 
Men blot en enkelt spiller der ryger, vil hurtigt få 
overbevist gruppen om, at der må være mindst et 
halvt hundrede mennesker i Newport der kunne lig- 
ge inde med en sådan cigarkasse - for slet ikke at tale 
om, at kassen kunne være fundet i en affaldsspand. 

Flaskehals- 

problematikken 
Hvis dit scenarie afhænger af, at SP'erne finder et 
bestemt spor, så sørg for guds skyld for, at planlægge 
hvordan de får fat i det - og hav en nødplan klar, hvis 
de ikke får fat i det. 

Den bedste metode er, at analysere sit scenarie 
(flow-charts anbefales), så man er klar over hvor der 
er flaskehalse, og så sørge for, at man er forberedt 
på, hvordan spillerne kommer igennem flaskehalsen. 

Personligt anbefaler jeg, at der kun er én decideret 

flaskehals i et scenarie. Resten af historien skal helst 
bestå af krydsforbindelser eller paralelle fremgangs- 

måder, så spillerne har en reel indflydelse på, hvad 
de foretager sig. 

Her følger en række metoder, at løse flaskehals-pro- 

blemet på: 

Julemandsmetoden 

Konstruer et væld af forskellige clues, der alle sam- 

men peger entydigt i samme retning. 

Fordelen ved Julemandsmetoden er, at spillerne nok 
skal fange den på et tidspunkt. Selv de sløveste 
begynder at fatte hentydningen, når du har ladet 
materiale fra ZuluTech Research ligge og flyde på 7 
forskellige efterforskningssteder. 

Ulempen ved Julemandsmetoden er, at du kommer til 
at læne dig tæt ind over at fornærme de hurtige spil- 
leres intelligens. Der er ikke noget ved investigation, 
hvis man ikke selv behøver at tænke. 

Klonmetoden 

Læg det samme spor 4-5 forskellige steder i scenari- 
et. Så snart det er fundet, "forsvinder” det fra de øvri- 
ge steder. 

Fordelen ved Klonmetoden er, at dine spillere ikke 
opdager, at du gør det lettere for dem. Du kan tillade 
dig at have et absolut essentielt og kritisk spor med i 
scenariet, uden at bekymre digsom risikoen ved at 
spillerne ikke finder det. 

Ulempen ved Klonmetoden er, at.du er nødutilat fin- 
de en undskyldning for, hvorfor dette spor kan befin- 
de sig alle disse forskellige stedemHvisibesiddelsersaf: 
sporet oven i købet har en funktion i forhold til histor- 
eien, kan det påvirke hele spilforløbet hvor og hvor- 

når spillerne finder det. 

Klaphammermetoden 

Læg et klart entydigt spor for næsen af folk, hvor de 

ikke kan overse det, og ikke behøver at gøre nogen 
indsats for at finde dét (F.eks på forsiden af avisen, 
eller ved hjælp af et anonymt telefonopkald). 
Klaphammermetoden fungerer. fint sammen med. 
Julemandsmetoden, hvis man lader én hujende horde 
af spor lede hen til et begreb, person eller sted som 
ingen kan placere før klaphammeren falder. Dvs.   nm



bombardér spillerne med brikker i puslespillet, som i 
sig selv ikke giver nogen mening. Først når den sid- 
ste, afgørende brik (klaphammeren) sættes ind dan- 
ner der sig et helt billede, og spillerne vil klaske sig 
for panden og sige: Selvfølgelig! 

Fordelen ved Klaphammermetoden er, at du som 
spilleder fuldkommen styrer hvornår sporet bliver 
udløst - og du er sikker på spillerne får fat i det. Hvis 
du bruger det rigtigt, kan du altså udløse en længe 
opbygget frustration i en eksplosion af energi, kreati- 
vitet, og hvem ved; måske vold. 

Ulempen ved Klaphammermetoden er, at det ikke er 
svært at genkende en klaphammer som en klapham- 
mer. Spillerne ved godt, at de har fået løsningen ser- 
veret på et sølvfad, og de føler ingen glæde ved selv 
at have opnået resultatet. Ved gentagen brug, risike- 
re man en effekt, hvor spillerne ikke gider efterforske 

 — 

  

sager. De sætte sig bare tilbage i stolen og venter på 
spillederen skal løse dem for dem, så de kan få lov at 
rulle terninger, når de skal slås med skurken. 

Sherlock Holmes metoden 

"Når det umulige er elimineret, er det der er tilbage - 
uanset hvor usandsligt det forekommer - løsningen”. 

Spillerne modtager et eller flere spør, der indeholder 
et bestemt element. Det virker måske ikke særligt 

oplagt, men efterhånden som de afdækker alle andre 
ting de ønsker at undesøge, og ikke får noget ud af 
det, er det til sidst det eneste de har at gå efter. 
Denne metode kunne også kaldes ørkenvandrings- 

metoden. 

Fordelen ved Sherlock Holmes metoden er, at den er 
ret realistisk. Enhver efterforskning må formodes at 
blive begravet i irrelevant materiale, som først skal 
udelukkes, og det der fører frem til målet ser ikke 
nødvendigvis særligt spændende ud på det tidspunkt 
hvor man finder det. 

Ulempen ved Sherlock Holmes metoden er, at den 
kan være ustyrlig kedelig. Det kræver stor selvdiciplin 

Enhver efterforskning må 
formodes at blive begravet i 
irrelevant materiale, som 

først skal udelukkes 

at gennemføre hele elimineringsarbejdet. Desuden 
bygger metoden på negativ bevisførelse - Hvilket vil 
sige, at spillerne ikke får mere indsigt i selve sagen 
under den omstændelige metode. De finder blot ud   

af havde næste skridt på vejen er. Endelig er det et 
enormt arbejde for spillederen, at producere alt det 
ubrugelige materiale. 

Spindelvævsmetoden 

Ethvert spor er brugbart - bare ikke nødvendigvis i 
den pågældende sag. 

I en kampagne eller et stort anlagt scenarie, kan det 
være en fordel at lægge en mængde oplysninger ind 
på punkter i historien, hvor de umiddelbart virker 
ubrugelige. De ER også ubrugelig på det givne tids- 
punkt, men de vil blive yderst relevante senere, og 

hvis man følger op på dem for at eliminere dem i 
opklaringen, kan de godt hænde at lede videre til 
brugbare oplysninger alligevel. Hvorfor? - Fordi hele 
sagen hænger sammen som et stort ækelt spindel- 
væv, 

Hvilke spor der virker relevante er afhængig af den 
indfaldsvinkel man tager - men efterhånden vil alle de 

spor, der først virkede irrelevante, føre ind i andres 
dele af det betændte virvar og til andre efterforsknin” 
ger, indtil man har løst det hele eller erbukketunder, 
i forsøget. 

Fordelen ved Spindelvævsmetoden er,;at; der ikke 
behøver være nogen egentlig flaskehals i historien = 
Men den øgede mængde af spor der skal følges op 

på, gør det mindst lige så svært at gennemføre” og 
man skal passe på ikke i virkeligheden at komme tilat 
lave et væld af flaskehalse. 

Aflevering af spor 
Nu har du besluttet, Åver"mange spor spillerne skal 
have, hvad type de skal være, og hvordan du forven- 

  

ter, at de skal arbejde med dem. Men hvordan afle- 
verer du dem helt praktisk til spillerne? 

Der er to gode måder: Zoom-metoden og Fast- 
Forward-metoden. Og en dårlig: One-track-metoden. 

Zoom-metoden 

Hver gang du beskriver en ting (person, sted, scene 
…) nævner du en række detaljer om den. Ordene 
strøs skødesløst ud i luften, og spillerne vælger selv,



hvad de vil pille i - de "zoomer ind” på den detalje. 
Når du så beskriver det de har valgt, bruger du igen 
en række ord, hvor måske kun et eller to er vigtige. 
På denne metode pakker du sporet ind i levende 

de, og mister troen på, at de har nogen som helst ind- 
flydelse på historiens forløb. 
Nej! Sådan gør vi ikke vel? Men check for en sikker- 
heds skyld eksemplet alligevel, for vi risikerer alle 

omgivelser, så eftersøgningen af sporet kommer tilat == sammen at falde i den af og til. 

virke som en aktiv handling fra spillernes side. É 
Eksempel: Spillerne undersøger JO Større og mere genial 

Zoom-metoden kan naturligvis også bruges til samta- — et mordsted. Du fortæller dem, at 
ler, hvis man lader såmtalepartneren være viligtlat … derholder en bilved mordsteder Og indviklet planen er, jo 

I forskel fod dl bilen, Du fortæl tale om mange forskellige interessante emner, hvoraf De undersøger bilen. Du fortæller i 8 

kun enkelte er relevante, eller hvis man lægger sine …— dem, at der ligger en avis på bag- sikrere kan du være på, 
at spillerne ikke følger spor som korte hentydninger eller oplysninger midti — sædet. De undersøger avisen. Du 

en lang forklaring. fortæller dem at, der er under- 
streget noget på side 4. De læ —… den som du forventede 

Eksempel: SP'erne skal finde et spor på et kontor. Du 
fortæller dem, at der er forskellige ting på kontoret - 
kartoteksskab, pengeskab, skrivebord, computer og 
en kæmpe bregne. De vælger at se på pengeskabet 
først (zoomer ind på pengeskabet). Inden i penge- 
skabet er der en regnskabsbog, en lille stål-penge- 
kasse, en stak regninger, nogen præmieobligationer 
og en pistol. Spillerne zoomer ind på pistolen. Folk 

— 
     

- 

der har forstand på skydevåben kan afgøre om den 
er blevet affyret for nylig - det er den ikke. Spillerne 
zoomer ud igen. Hvad var der ellers i pengeskabet? 
Osv. 

Fast-Forward-metoden 

Aflever! Lad spillerne slippe for det "kedelige” arbej- 
de med at zoome og tænke. Så snart de er i nærhe- 
den af sporet smider du det foran dem, så de kan 
komme videre. Du sparer både dig selv og spillerne 
for tid og arbejde, så i kan fordybe jer i de vigtigste 
passager. Undgå generelt zoom-metoden i de situati- 
oner, hvor rent rutinearbejde vil give det ønskede 
resultat. 

Lad spillerne slippe for det 

"kedelige” arbejde med at 

zoome og tænke 

Eksempel: SP'erne skal interviewe en række vidner til 
en forbrydelse. Kun et af vidnerne kan give dem 
oplysninger de ikke har i forvejen - nemlig at en af 
gerningsmændene smed noget i en container inden 
de løb. I stedet for at lade spillerne gennemføre sam- 
taler med 8 vidner, fortæller du dem, at de bruger 2 
timer, og giver dem oplysningen med det samme. 

(Om du bruger zoom- eller fast-forward-metoden til 
at undersøge containeren er en helt anden sag.) 

One-Track-metoden 

Tving spillerne til at erklære en masse handlinger, i 
situationer, hvor de alligevel ikke har noget at vælge 
imellem! På den måde bliver de hurtigt godt irritere- 

er. OSV. OSV. 

  

Rigtige spilledere 

laver ikke back-up! 
Hvis du er rigtig sej, laver du det perfekte investigati- 
on-scenarie. Du planlægger hvor spillerne skal finde 
de første clues. Du tegner flow-charts over hvad vej 
opklarinegn vil lede dem, og hvordan de kommer 
frem til løsningen efter at have oplevet dine geniale 
intriger, autentiske handouts og Oscar-nominerede 

skuespilpræstationer. 

Så inviterer du dine spillere til at spille scenariet - Og 

ser det hel synke i grus. 

Jo større og mere genial og indviklet planen er, jo sik- 
rere kan du være på, at spillerne ikke følger den som 

du forventede. 

Defor, nå hele det geniale scenarie ligger klar, så lav 
en back-up. Spørg dig selv, hvordan du redder spil- 
lerne, hvis de intet fatter. Så kan både du og spillerne 

gå glade hjem alligevel. 

For der er nogen der aldrig fatter et vink med en 
vognstang. 

på i 
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Kappestriden er et Morten Korch-scenarie 
med kække unge mænd, friske piger og grum- 
me skurke. 

Handlingen 
Spillerne er fra de to gårde Bakkegården (Jens, 
Mette og Henrik) og Søgården (Niels, Hanne og 
Søren). Imellem dem er forskellig intern strid, 
men de tager på dyrskue sammen under ledel- 
se af Emil, der arbejder på begge gårde og hol- 
der humøret og sammenholdet i oppe. 

På dyrskuet konkurreres der i malkning, 
pløjning, ringridning og kapridning samt frem- 
visning af gårdens bedste ko. Disse konkurren- 
cer afvikles fortløbende, men får øget betyd- 
ning, som plottet fortykkes. 

Spillerne vil (udover deres egne interne strid 
og intrige) blive introduceret for Forvalteren og 

Solskin og lammeskyer, 

fuldgyldent korn, 

der vejer i brisen. 

hans mænd fra Udgården. Ved ballet den første 
aften vil spillerne blive generet af Forvalterens 
folk og det vil blive afsløret, at Baronen og 
Proprietæren har væddet den af spillernes to 
gårde, der klarer sig dårligst, væk til Forvalteren, 
så han kan udvide sit område. 

Den næste dags konkurrencer får nu øget 
betydning og skulle gerne resultere i, at den sid- 
ste dags kapridning vil afgøre sagen. 

Til alt held afslører vores helte Forvalteren 
som den skurk han er, og da han flygter i sin 
automobil sætter de efter ham. Efter en hæsb- 
læsende jagt på hesteryg bliver Forvalteren 
overmandet og retfærdigheden sker atter fyl- 
dest. 

Scene 1: 

Intro og Afgang 

fra gårdene. 
Dag 1, morgen. 

Fordel personerne. Beskriv Morten Korchs ver- 
den. Fortæl om det årlige dyrskue i den nærme- 
ste provinsby (Roskilde). 

Ved afgangen kan der ske små-begivenheder. 
Jens' far eller mor fortæller ham, at "det går nok” 
og "ikke miste modet”. Spot følger ham ud til 
vejen og gør ham farvel. Madmor stikker Mette 
en pose med pølse, ost og brød (og kniber hen- 
de i hendes røde kinder). Mette giver Grå-Mis 
en bid pølse og katten stryger sig op af hendes 
ben til farvel. Gårdkonen giver Hanne et sjal 
som gave til dansen (og kniber hende i hendes 
røde kinder). Henrik og Søren får en opsang af 
deres aldrende mor og en skilling med til festen. 

Præstens kone bekymrer sig lidt for om Jens' til- 
bagekomst vil give problemer overfor Niels. 

Emil, der er den biperson, der skal katalysere, 
at spillerne ikke kun deler sig i to, fører heste- 
vognen, synger en glad sang og kører af sted 
med spillerne bagpå og præmiekøerne på slæb. 

Scene 2: 

Ankonst til 

dyrskuepladsen. 

Dag 1, middag. 

Flag og telte, boder med glaserede æbler, pinde 
med flagrende farvet papir, is, karrusel, skyde- 
telt. Glade børn med deres (borgerskabs)foræl- 
dre. Lykkespil om søde ting til piger. Dyste- 
apparater til stærke arme. 

Indhegninger med diverse dyr. Øltelt. 

Indkvartering separat i karle og piger. 

Udgårdens Gert skubber Sørens ting lidt hen 
af soverækken for at gøre plads til sig selv. 
Udgårdens Trine "kommer til' at vælte Mettes 
sæbe på gulvet i vaskerummet og passerer 
meget tæt forbi Henrik på vejen hen til pladsen. 

    

w 

Emil 

  

Morten Korchs uni- 
vers og spilleleder- 
vejledning. 

Vi er et ubestemme- 
ligt sted i 30'erne 
eller 40'erne, med 
landlig idyl, Solskin 
og lammeskyer, fuld- 
gyldent kom, der 
vejer i brisen. 
Stråtækte gårde, med 

flade mennesker, der 
«un modstræbende 

indrømmer, at der 
findes problemer i 
verden. 
Personerne i drama- 

et er enten stolte, 
medfølende, ufrivilligt 
i problemer eller 
luskede. De har alle 
enten et fornavn eller 
en titel. Det er selv- 
følgeligt for at styrke 
kliche-settingen. 

Wi AG



Scene 3: 

Fremvisning af 

køerne. 

Dag 1, eftermiddag. 

Ko-fremvisning: Spørg først, hvem der vil træk- 
ke gårdens ko rundt i arenaen. Vedkommende 
får æren af at tegne koen. Udlever de 2 stykker 
dyrskueplads og bed dem tegne koen og navn- 
giv koen. Giv dem 5 minutter hver. Vis dem 

dem, der bor på 

den tabende gård 

sendes væk 

Udgårdens ko. Afgør hvis yver er tegnet størst. 
Den ko er vinderen og får et point. Afslør ikke 
pointsystemet, men antyd det kraftigt gennem 
alle konkurrencer. 

Scene 4: 

Malkekonkurrencen 

Dag 1, eftermiddag. 

Hanne deltager for Søgården, Mette for 
Bakkegården, Trine for Udgården. Trine er dig 
eller en frivillig. 

Find et sted med god plads. slå en kridtstreg 
på tværs. Sæt de 3 åbnede (urystede) Cocio på 
gulvet ca. 5 m væk fra stregen. De tre deltagere 
stiller op bag stregen. På 'nu' løber de til deres 
respektive Cocio og bunder den, holder den 
tomme flaske nede på gulvet, løber 10 gange 
rundt om den og skal så tilbage over stregen 
først. 

Scene 5: 

Aftendansen. 

Dag 1, aften. 

Da de entrer teltet er Forvalteren på vej ud og 
støder ind i Jens. Han vil se koldt på ham og evt. 
vippe ham én med ridepisken og gå før han når 
at reagere. 

Musik og glad bægerklang. Sæt spillerne i 
gang internt. 

Introducer Lilli på pladsen udenfor teltet, 
meddel det med seddel til Jens og send en sed- 
del til Hanne om hans reaktion. 

Provoker med Udgårdens folk (uden 
Forvalteren): byde op til dans, hovere etc... Til 
sidst buser det ud af Gert, at der er væddet om 
gårdene. Slut evt. med Søren eller Henrik i 
slagsmål med Gert. 

Det er vigtigt, at spillerne forstår konsekven- 
sen: at dem, der bor på den tabende gård enten 
sendes væk eller er tilbage på Forvalterens 
nåde. 

     



Scene 6: 

Evt. konfrontationer 

Dag 1, aften, dag 2 morgen. 

Hvis spillerne reagerer, kan der opstå mellems- 
cener: 

- med Lilli på pladsen. Afvent Jens” reaktion og 
spil hende, som du ser hende. Husk at informe- 
re Hanne. Forvalteren vil dog til sidst bryde 
koldt ind og returnere hende. til 
Missionshotellet. 

- med Baronen og Proprietæren. Disse bor på 
Jernbanehotellet og vil helst ikke tale med spil- 
lerne. De er synligt pressede og afvisende. 

Scene 7: 

Pløjekonkurrencen. 

Dag 2, formiddag. 

Henrik deltager for Bakkegården, Søren for 
Søgården og Gert for Udgården (dig eller en fri- 
villig). Har nogen af dem drukket lige lovligt 
meget aftenen før eller klaret sig dårligt i slags- 
mål (Gert er stor og hårdtslående), så kan du 
evt. påtvinge den spiller at bære solbriller. Lad 
evt. Forvalteren undersøge spillernes plove for 
'at de ikke snyder”. 

Udlever 3 marker og tre sakse. På "nu" klipper 

Proprietæren Baronen 

man i mellemrummet mellem de tætteste paral- 
lelle streger. Den der er først færdig får et point, 
den der har klippet mest uden at krydse stre- 
gerne får et point. Hvis du har tid, så råb hånen- 
de ord efter de to andre fra Gert eller Esben. 

Scene 8: 

Ringridningen. 

Dag 2, eftermiddag. 

Jens med hesten Isaac (Henrik) deltager for 
Bakkegården, Niels med Rosinante (Søren) for 
Søgården. Du kan selv deltage (og 'bumpe' ind 
ide andre) som Esben på Ferdinand. 

Tegn en kridtstreg ca. 6 m. fra den tidligere 
tegnede kridtstreg. Opstil en skraldespand 2 
meter bag denne anden kridtstreg. Giv rytterne 
tre papirkugler hver. De rider nu fra den ene 
kridtstreg til den anden og tilbage tre gange og 
kaster mod spanden, hver kugle i giver et point, 
først i mål giver et point. 

Scene 9: 

Aftenfesten. 

Dag 2, aften. 

Lidt mere organiseret fest, denne gang, men 
stemningen skulle gerne være mere trykket for 
være kække helte. Selv om den ene gård skulle 
føre stort, vil det være indtrykket, at det måske 

  Forvalteren 

SPILLEDERTIPS 

Når spillepersonerne 
omdeles, bemærk 
følgende: Hvis muligt 
skal Hanne spilles af 
en pige. Søren og 
Henrik har biroller 
som de to heste og 
skulle gerne være 
istand til at bære Jens 
og Niels. 

Send spillerne små 
sedler, der opflam- 
mer de interne intri- 
ger. Råd fx. Søren 
eller Henrik til at give 
Mette blomster. Eller 
oplys Niels eller Jens 
om, at en eller anden 
står og taler med 
Hanne. 

Slagsmålene er i 
dansk Poul Reichardt- 
stil med knyttede 
næver, episke 
bemærkninger, 
vejende sideskilnin- 
ger og skurke, der 
segner til sidst. 
Scenariet spilles ter- 
ningløst eller styret af 
livesekvenser. Bed 
om spillernes hand- 
linger: afgør 0; 
beskriv udfaldet.



  

kan indhentes ved kapridningen. 
Gert vil nu gøre mere ud af Mette, hvis 

Bakkegården er bagud, Forvalteren vil nærme 
sig Hanne på tomandshånd og bringe gamle 
minder op, men vil sandsynligvis blive afvist og 
gå i opbragt tilstand. 

Forvalteren kender spillernes små hemmelig- 

Når du giver slip skal hun 

kaste sig i armene på den 

nærmeste helt 

heder (det gør skurke jo), fx. Mette og Baronens 
søn, Henrik og syersken, Jens og Lilli og vil bru- 
ge dem ondskabsfuldt, evt. gennem sine folk. 

På vej på toilettet vil Niels overhøre et møde 
mellem Proprietæren, Baronen og Forvalteren, 
hvor det afsløres, at han har en klemme på dem 
med barnet, at det er Lilli, det drejer sig om 
(som Niels dog ikke kender, men navnet nævnt 

overfor Jens skulle gerne sætte noget i gang). 

Før at repetere klemmen, der gør Forvalteren 
istand til at afpresse Baronen og Proprietæren 
for en af deres gårde: Lilli, flankeret af 
Forvalteren, har skikket de to til møde og præs- 
enteret lille Puller (lånt til lejligheden) som hun 
hævder, at en af dem er faderen til. Hun ved 

Gert Esben 

  

ikke hvem. Da de begge har haft noget med Lilli 
at gøre for et år tilbage (før Jens), kan de ikke så 
godt nægte og må indvilge i af afgive en gård til 
Forvalteren (for Pullers økonomiske fremtid.) 
og vælger at gøre det som en dyst mellem de to 
nabogårde til Forvalterens. 

Scene 10: Lil 

  

Dag 2, aften. 

Opsøger Jens (og andre) Lilli på missionshotellet 
kan snyderiet let afsløres. Jens har kendt hende 
for nyligt, og der var intet barn eller graviditet. 
Hun vil også som god forbedrelig skurk i kløer- 
ne på en værre skurk, bryde sammen og tilstå. 
Forvalteren vil entrere kort, enten på hotellet 
eller hvis Lilli konfronteres med Baronen og 
Proprietæren, og gøre sin flugt. 

Scene 11: 

Forvalterens flugt. 

Dag 3, tidlig morgen. 

Politiet vil lede efter Forvalteren, men ikke finde 
ham. De andre Udgårdsfolk vil blive afhørt. 

Ved morgengry ser Mette Forvalteren bort- 
føre Hanne og køre væk med hende i bilen. 
Når Jens og Niels vækkes (i karle-sovehallen) 

kan de vurdere, at Forvalteren kan afskæres, 
hvis de rider over markerne. 

  Lilli



Til den afsluttende jagt på Forvalteren, forkla- 
rer du forholdene; Skurkens bil kører væk, Jens 
og Niels' heste er i stalden. Forklar, at hvis 
nogen vil følge med på hesteryg, er det på 
hesteryg! og løb så væk med Hanne. 

Nu kan den vilde jagt gå; med dig og Hanne 
løbende efterfulgt af Jens på Henrik og Niels på 
Søren. Indprent Hanne, at hun kun kan og skal 
råbe efter hjælp, sålænge du har fat om håndle- 
det på hende. Når du giver slip skal hun kaste 
sig i armene på den nærmeste helt. 

Bliv indhentet, træk din pistol, men lad dig 
afvæbne i en episk fingeret nævekamp med 
svingende sideskilninger, kæberystere og en 
Forvalter, der til sidst segner. 

Forvalteren vil fyre diverse eder af efter de 
stolte helte når han føres bort af politiet. Enten 
Niels eller Jens (afhængigt af deres involvering) 
vil sandsynligvis have fået en rift, Hanne kan 
vaske og forbinde. 

Bemærk moralen, at den kapridning, der skul- 
le have været den endelige skæbnesvangre kap- 
pestrid mellem gårdene, ender med at være et 
SAMARBEJDE om at frelse Hanne og fælde 
skurken. 

Scene 12: 

afslutning 

Dag 3+. 
Som tak for hjælpen kan Proprietæren og 
Baronen give forskellige ting: en økonomisk 
hjælp, så Jens kan færdiggøre sine studier og 
Niels starte sine. Udgårdens jord kan deles af 
Søren og Henrik eller Søren kan hjælpes til en 
matrosplads hos ØK. 

Du bør til sidst fiske efter, om der er nogle 
forlovelser i farvandet. 

Jens 
Udadtil: Et stærkt og smukt ydre. Storsindet 

men stolt. Møder Jens en skurkagtig person, der 
kommer ham og hans nærmeste for nær, kan 
han ryste sin næve under skurkens næse og 
ytre, at "jeg skal gi' dig, skal jeg, din slubbert!”. 

Før han drog til København var Jens også 
beleven og udadvendt, men er blevet kuet af 
sine erfaringer med den store by. 

Hævder sig ikke med sin lærdom, men lader 
sig dog provokere, hvis Niels skubber til ham. 

Historie: Jens er  gårdmanden på 
Bakkegårdens søn og netop vendt hjem fra stu- 
diet København. Viste tidligt boglige evner i sko- 
len i skarp konkurrence med præstens søn 
Niels. Vandt i en ung alder Hannes hjerte (og de 
blev kærester), også i skarp konkurrence med 
Niels, men slap det langsomt i storbyens greb. 
Måske var det en fejl? 

At studierne ikke er færdiggjort skyldes, at 
Jens blev forelsket i Lilli, en af storbyens alt for 
frie fugle, der knuser unge hjerter. Efter en rus- 

lignende periode, med vildt natteliv og endelig 
afvisning, flygtede Jens hjem til gården for at fin- 
de det gamle jeg. En svær, ny start, er begyndt. 
Men intet glemt. Han har svært ved at stole på 
ømhed og tryghed, men er ikke blevet bange for 
den. 

Niels satte ikke pris på Jens" breve om livet i 
den store stad, men som ligeværdig rival er det 

måske alligevel Niels, der forstod dem bedst. 
Måske det bedste bud på en rigtig ven, når man 
har mødt København. 

Udadtil: Det lyse hår er for det meste forbun- 
det med det lyse smil. Går gerne ture og klapper 
dyr som planter med en kendermine, en 
respekt og en kærlighed, der næsten kunne få 
ham til at bryde ud i en sang som; "Er du dus 
med himlens fugle”. 

Ikke helt så fysisk stærk som de andre unge 
mænd på egnen, men derimod stærk i ånden. 
Hans klædning er neutral, præget af at være 
præstesøn. 

Niels ved, at hans ydre ikke helt kan konkur- 
rere med Jens”, men forstår så til gengæld at 
iklæde sig smukke ord. I pressede situationer vil 
Niels optræde mere direkte i sine følelsesud- 
brud, der dog normalt kun vil få verbalt udslag. 

Historie: Igennem skolen dystede Niels med 
Jens om det boglige og om kærligheden. I første 
omgang løb Jens med Hanne og studiet i 
København. Det nager Niels, at han ikke er 
begyndt på studierne, for det der forhindrer det 
er pengeproblemer og hans mors velmente 
beskyttelse. 

Da Jens og Hanne brød op kom en usikker 
periode, hvor Forvalteren på Udgården gjorde 
plagsomme haneben. Her stillede Niels sig ind 
og sikrede, at Hanne kunne få ro. 

Han er forelsket i Hanne og har med en åre- 
lang strategi (bygget på hans verbale kunnen og 
evner for romantiske gåture og digtoplæsnin- 

Handouts 

Da der indgår en del 
liveelementer i dette 
scenarie er det vig- 

tt at spillederen har 
isse handouts klar 

inden scenariet: 
Forvalterens pistol. 

  

Skraldespand og 
papirkugler. 
Kridt. 
2 blyanter. 
3 sakse. 
Oplukker. 
Båndoptager. 
3 lunkne, u-rystede 

Cocio 

Kan du finde et bånd 
med sange fra 
Morten Korch-film 
kan det bruges til 
baggrundsmusik eller 
specielle begivenhe- 

fer. Du kan for 
eksempel lade spiller- 
ne byde hinanden op 
og danse! 

Du skal inden scena- 
riet have kopieret 
2 stykker dyrskue- 

plads 
1 plads med forteg- 

net ko fra Udgården 
3 ark mark 
6 spilleperson- 

beskrivelser. 
ningen af spille- Te; 

og bipersonerne. 

Hyggelig, bndig 
udklædning skal spil- 
lerne naturligvis selv 
medbringe.



ger) fået hendes fortrolighed som ven. Hvis ikke 
lige det var for Jens" bratte hjemkomst, så. 

Niels har fået en del breve fra Jens, som for 
det meste er blevet besvaret. Han har en for- 
nemmelse af, at Jens' kom ud i problemer i 
København, og at han ikke kan færdiggøre sine 
studier. 

Hanne. 
Udadtil: Hanne er sød og smuk. Dejlige øjne, 

luftigt hår og et dydigt men levende kropssprog. 
Hanne er ærlig, umiddelbar og varm og bekym- 
rer sig for sine medskabninger. Alene mellem 
frugttræer og hegn eller i lyngen ved vandet, 
kan hun finde på at istemme en sang med glæ- 
de over alt det dejlige i verden. 

Historie: Hanne er datteren på Søgården. Før 
Jens tog til København bejlede både Niels og 
Jens til hendes gunst og Jens var hendes kære- 
ste i en kort periode. København tog dog Jens” 
tid og koncentration - og de to gled fra hinan- 
den. Lige efter bruddet var Hanne meget ulyk- 
kelig og sårbar, og her introducerede en tredje 
part sig: Forvalteren på Udgården. Han var 
meget påtrængende og udnyttede Hannes svag- 
hed, men Niels dukkede op som frelsende 
engel og stillede sig imellem. 

Herefter fulgte en lang periode med Niels" 
intensiverede bejleri, som Hanne efterhånden 
har vænnet sig til. Hun holder meget af Niels, 
men Jens er netop kommet tilbage og hvad 
fremtiden byder er uforudsigeligt. 

Hanne er delt til fortvivlelse mellem de to 
mænd i sit liv: Den stolte Jens, der langsomt 
gled fra hende i hans tid i København, men som 
aldrig har forladt hendes hjerte. Og præstesøn- 
nen Niels, der er omsorgsfuld, opmærksom og 
trofast. Valget er svært og vil afhænge meget af 
de to's opførsel i den nærmeste tid. 

Mette 
Udadtil: En frisk og glad pige. Slår gerne et 

stort grin op og kommer med en kvik og mun- 
ter bemærkning, der på en sød måde sætter 
mandfolkene på plads. Når hanen knapt har 
galet, er hun oppe i stalden til malkning Det er 
ikke så sjældent at en glad sang siver ud mellem 
stalddørene. 

Historie: — Mette er  malkepige på 
Bakkegården. Hendes skolegang har været 
sparsom, og alt for indviklet sprog får hende 
blot til at replicere: "Så tal dog dansk” (på rigs- 
dansk fra 1935) - med mindre det er fra en lærd 
eller ældre, hvor hun så forsøger at lytte og 
lære. Hun bekymrer ikke sit hoved med alt for 

  

mange sager og bruger al sin tid på sine sysler, 
som hun går til med stor flid. 

Mette har et lille ar på sjælen. Baronens søn 
Jesper tvang sig på hende ved høstfesten for år 
tilbage. Hun tror ikke nogen ved det, selv ikke 
Baronen. Heldigvis kom der ikke yderligere ud 
af episoden. 

Bortset fra den lille, glemte, episode med 
Baronens søn, har Mettes sociale liv bestået af 
kærlige drillerier af de to brødre og tit en glad 
svingom til festerne. Mette er absolut ikke knib- 
sk, men hun vil se tiden og brødrernes væsen 
an inden hun afgører, hvor hun vil kaste sit lod 

Mette er meget munter og giver gerne mand- 
folkene et blink fra de glade øjne og en sving- 
om. Hvis den rigtige dukker op, er Mette kvin- 
den, der griber ham - men dydig, der er hun nu. 

Mette har en lille svag side: der er ingen, der 
skal slå hende i malkning! 

Søren 
Udadtil: Søren er en stovt forkarl, stærk og 

godmodig. Et venligt ydre, men ikke alt for hur- 
tig. Kommer Mette med en kvik bemærkning, 
står han ofte tilbage med et lidt fjoget grin. 
Hilser gerne på fremmed som kendt. Med sin 
bror følger han sin mor i kirke om søndagen. 
Går raske ture på heden, ved markerne og 
søen. 

Er ikke uden evne for at genkende en slyngel, 
når han ser en, og man skal jo ikke finde sig i alt. 

   



Historie: Søren er forkarl på Søgården og 
bror til Henrik, forkarl på Bakkegården. Deres 
mor bor nede bag kirken og håber en dag, en 
eller begge af dem bliver gårdejer. Begge brødre 
bejler til Bakkegårdens Mette, en frisk og livlig 
pige med et glad glimt i øjet. Ingen af dem har 
endnu opnået afgørende forspring. 

Søren har altid haft en drøm, som han har 
undertrykt og næsten er kommet af med: han 
ville gerne sejle de syv have som matros. Men 
moderens forventninger, forelskelsen i Mette 
og manglen på penge har holdt ham tilbage. 
Dette ønske har han kun fortalt Hanne i et svagt 
øjeblik. Han holder meget af Hanne og hvis ikke 
Mette var der, så. 

Søren ville hade at tabe til sin bror i de to sto- 
re dyster: Mette og så pløjning til dyrskuet. 
(Søren blev lidt rød i hovedet, da han satte de to 
ting sammen, men forstod ikke helt hvorfor). 

Henrik 
Udadtil: Henrik er en stovt forkarl, stærk og 

godmodig. Et venligt ydre, men ikke alt for hur- 
tig. Kommer Mette med en kvik bemærkning, 
står han ofte tilbage med et lidt fjoget grin. 
Hilser gerne på fremmed som kendt. Med sin 
bror følger han sin mor i kirke om søndagen. 
Går raske ture på heden, ved markerne og 
søen. 

Historie: Henrik er forkarl på Bakkegården og 
bror til Søren, forkarl på Søgården. Deres mor 
bor nede bag kirken og håber en dag, en eller 
begge af dem bliver gårdejer. 

Begge brødre bejler til Bakkegårdens Mette, 
en frisk og livlig pige med et glad glimt i øjet. 

Henrik har en hemmelighed som vist kun 
præsten kender til. Han kom for år tilbage i nær- 
mere kontakt med en pige i Roskilde, en syer- 
ske af god familie. Hun afviste ham (på papiret) 
for hans manglende status og han har siden 
gjort alt for at hæve sin status - ikke for hende, 
hun er glemt og kun Mette er i hans hjerte, men 
for hans egen skyld og for at det ikke sker igen. 
Henrik håber også på at kunne opfylde mode- 
rens ambitioner om at blive gårdejer en dag, så 
han kan tage sin mor på aftægt. Han synes ikke 
helt Søren er ligeså ambitiøs og derfor vil han 
nødig udkonkurreres af ham. 

Bakkegårdens søn Jens, er netop vendt tilba- 
ge fra studierne i København. Henrik kender 
ham godt fra årene på Bakkegården - og sætter 
pris på ham som en kammerat. Noget går dog 
Jens på, og det var da også for tidligt, han vend- 
te hjem fra sine studier. Det må være noget 
København gør ved én. 

  

Bipersonerne: 

Emil har Peter Malbergs hjælpende rolle og gode humør. 
Han holder af og har kendt begge gårdes indvånere gennem 
snart en hel generation. Har du nogen som helst fornem- 
melse af sjællandsk dialekt, så brug den til Emil. 

Propietæren ejer Søgården, men driver den ikke og kom- 
mer der ikke så ofte, da han ejer andre gårde og ofte er i 
København (!). Massiv og rolig. En lille svedperle triller ned 
af hans pande, da han understreger, at det er vigtigt, at 
Søgårdsfolket klarer sig godt ved skuet. 

Hvis presset må han sætte på plads med: "Ja, sådan er tin- 
gene nu altså”. 

Baronen ejer flere gårde, men Bakkegården er den 
største. Han er distingveret, men synligt nervøs, da han 
understreger betydningen af dysterne på skuet. 

Hvis presset får han stiv overlæbe og undskylder sig. 

Forvalteren er skurkagtig, men i starten ikke synligt invol- 
veret som andet end en gene og den, der vil vinde på 
Baronen og Proprietærens væddemål. Snedig og udspekule- 
ret, hårdhændet og skruppelløs. Har altid haft et godt øje til 
Hanne og et sammenstød med Niels om hende. Forvalteren 
har i øjeblikket Udgården, men da den ikke er særlig succes- 
fuld (eller særlig godt drevet) sigter han mod en udvidelse. 

Gert er Udgårdens stærke karl. Nærgående overfor Mette 
og bøvet. Han vil dyste i pløjekonkurrencen. Og holde øje 
med at hans søster Trine ikke kommer i uføre. 

Esben er den lille luskede karl fra Udgården. Hånende, 
men altid bag Gert. Skal ride til ringridningen og vil ikke und- 
lade at skubbe til evt. modstandere. 

Trine er malkepigen på Udgården. Hun er udfordrende 
overfor de to brødre og vil forsøge at få noget på en af dem, 
så hun kan kræve giftermål eller penge. Barmfager og køn, 
men også lidt billig. Trine er Gerts søster, og han vogter over 
hende. 

Lilli er den intrigante pige fra København, som både 
Proprietæren, Baronen og Jens har haft et sødmefyldt men 
bittert bekendtskab med (uden hinandens viden). Hun er 
bedragerisk, manipulatorisk og grisk og derfor med på 
Forvalterens plan. Hun har fingeret gravid og har lånt et barn 
i anledningen for at afpresse Proprietæren og Baronen til at 
afgive den ene af gårdene til Forvalteren. Måden har de to 
aftalt til at være en dyst mellem gårdene selv, så de i det 
mindste selv kan afgøre det. 

Lilli har dog inderst inde så lille et selvværd, at hun kan 
presses til anger og indrømmelse, hvis Jens taler hårdt til 
hende. 

 



  

  

Udgårds Maren 
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Kun på apotøkøt - 36 piller kr. 1.50 

danner ikke Væne 

ER 

Vi lægger ud med en opfølger på sidste nummers 

debatindlæg. Dette svar er indsendt af vores egen 
Kasper Nørholm, som (kan jeg vidst godt afsløre) 
føler sig trådt godt og grundigt over tæerne. Jo, man 
må godt svine redaktionsmedlemmer til, uden at det- 
te skal være en opfordring, for man må forvente, at vi 
slår igen. Og nu er det jo os, der bestemmer hvad der 
kommer i trykken. Kaspers indlæg efterfølges af end- 
nu et indlæg i samme serie, indsendt af den legenda- 
riske Paul Hartvigson. Trust the Brevkassemand, 
Brevkassemanden is your friend. 

NØRHOLM SLÅR IGEN 
Åbent brev til Ask Agger 

I Fønix nr. 18 har du et indlæg i Brevkassen: "Man 
skyder da heste”, hvor du kritiserer den forhen- 
værende bestyrelse i Sleipner. Indlægget er en del af 
en ordveksling, der på det tidspunkt bladet udkom 
havde stilnet af; en ordveksling jeg efterhånden er 
temmelig træt af, dersom der ikke synes at eksistere 
nogen vilje til at høste noget konstruktivt fra den. 
Derfor har jeg egentlig ikke nogen lyst til at fortsætte 
den, men da du retter din pens ammunition særligt 
mod undertegnede, finder jeg det rimeligt, at jeg 
kommer med en kommentar. Måske, hvis der omsi- 

der er vilje til det, kan det oven i købet være, at vi kan 
få en reel debat op at stå, så vi kan få noget positivt 

  

Mens alle er ved for alvor at falde ind i den 

kedelige rytme, hvad enten den hed- 

der skole eller arbejde eller beg- 

ge dele, er der et lille udpluk af 

mennesker, som alligevel har fun- 

det tid til at skrive til dette læser- 

nes mekka. Nu er vi igen på vej 

mod Vinter, og så må vi 
trøste os med at sommerens var 

lang og god, og at der kommer 

å en ti, om et lille års. tid. 
Suk. 

I sorger nu, og forbered dig på 

|| at grine ad andres forargelse, 

gabe af det trivielle eller blive 
forarget over at blive 

grinet 2. 
ud af konflikten. Men det kræver, at den kritik vi kom- 
mer med er konstruktiv og ikke bare sure opstød. 
Helt ærligt, Ask. næste gang du vil skrive et indlæg, 
så prøv at tælle til 10 først og eventuelt rette henven- 
delse til sagens implicerede parter. Det kunne jo 
være, at du kunne få overblik over de faktuelle oms- 
tændigheder og undgå mavesårene… 

Men glem alle dine 

Nå, men lad mig starte med at rette op på en mis- 
forståelse. Du skriver: "Det startede ellers så godt, da 
DUF i 1996 støttede Sleipner med 540.000,- (...) 
Desværre valgte bestyrelsen at bruge stort set alle 
pengene på administration (...) penge, der primært er 
gået til at fastansætte en lønnet sekretær og oprette 
et luksuriøst sekretariat.” Dette er ganske simpelt ikke 

 



rigtigt: Det var en generalforsamlingsbeslutning at 
bruge pengene på denne måde; der blev vedtaget et 
budget for de 540.000 på generalforsamlingen i Vejle 
i 1996. Så at klandre den forhenværende bestyrelse 
for sin måde at bruge pengene på er ganske enkelt 

ikke rimeligt. 

Med hensyn til din kritik af den forhenværende besty- 
relses kompetence skal jeg springe let hen over den. 
Det er min faste overbevisning, at den på godt og 
ondt har formået at køre landsforeningen ligeså for- 
nemt eller katastrofalt som sine forgængere - lige op 
til krakket, hvor meldingen om den manglende DUF- 
støtte dumper ind ad brevsprækken. Her går besty- 
relsen ned med flaget! Og det er meget uheldigt. 
Enig. Det var ufedt, men der kommer ikke noget ud af 
at pege fingre. Vi skal videre, Ask. Med hensyn til din 
kommentar om, at det ikke kun er Sleipners ledelse, 
men medlemsforeningerne, der kan klandres for tra- 
gedien, kan jeg kun sige, at den forhenværende 
bestyrelse bestod af de mennesker, der havde 
mandsmod nok til at stille op. Der var ingen modkan- 
didater. 

Og lad mig så hive fat i de interessante fraser i dit ind- 
læg. Du skriver: "Med en formalitet som undskyld- 
ning pressede suppleant Kasper Nørholm og forman- 
den bestyrelsen til at aflyse generalforsamlingen (...) 
Hvilke motiver Kasper Nørholm og formanden ligger 
inde med, kan man kun gisne om, men det lugter.” 

Lad mig straks udfri dig fra dine spekulationer. 
Historien om annulleringen er følgende: Efter at 
generalforsamlingen i april var blevet underkendt 
skete der det, at dele af bestyrelsen indkaldte til en 
ny generalforsamling. Denne indkaldelse var ligesom 
sin forgænger i strid med landsforeningens vedtæg- 
ter og primært iværksat i et urealistisk forsøg på at nå 

en ansøgningsfrist hos DUF - og de ting, der mangle- 
de på den underkendte generalforsamling var ikke 
blevet bragt i orden. Så at udsende en 
sådan indkaldelse ville sva- 

rust the 
Brevkåetelsan    

your Trien        
re til med store fede bogstaver at sige "FUCK JER” til 
de medlemsforeninger (Rollespilsfor-eningen Erebor 
og Eventyrernes Kreds), der gjorde indsigelserne 
mod generalforsamlingen i april, og det ville være 
overvejende sandsynligt, at disse medlemsforeninger 
i konsekvens ville melde sig ud af Sleipner - og så vil- 
le Sleipner have endnu større problemer med opbak- 
ningen i det københavnske end tilfældet var i forve- 
jen. Dette kunne jeg personligt ikke stå inde for, hvor- 
for jeg tog sagen op i bestyrelsen og fremlagde mine 

     

    

  

    

  

d, 
Brevkass; Randen IS 

  

synspunkter. Jeg meddelte, at hvis bestyrelsen ikke 
selv ville tage affære, så ville jeg melde mig ud og 

arbejde på, at en annullering ville komme fra anden 
side. Om du vil kalde dette pres eller ej, kan jeg ikke 
rigtig tage mig af. Jeg har gjort, hvad jeg følte var E i æ 
ret og rimeligt i denne sag. At du kan kalde det — Så ville Sleipner have 
en formalitet, synes jeg sender nogle uheldige ndnu stør! re. 

signaler om, at du ikke har nogen stor respekt prob emer med 
for de demokratiske spilleregler i en forening. opbakningen 

Et andet aspekt af denne diskussion er lands- 
foreningens formål; landsforeningens ånd, om 
du vil. Der synes at herske en stor splid mellem 
medlemmer, der tilsyneladende mener, at penge- 

ne er landsforeningens formål; at 
midlerne er målet i sig selv og 
medlemmer, der mener 
at det i første 
omgang er vigtige- 
re at koncentre- 
re sig om at få 
en landsfore- 
ning op at 
køre og få 
kommunikatio- 
nen op at stå in- 

ternt i foreningen, 
inden vi kaster os ud 
i de store visionære pro- 
jekter. Det problem har 
Sleipner aldrig formået at løse. 
Forstå mig ret, Ask, jeg har intet imod, at Sleipner får 
penge. Faktisk synes jeg det ville være ret fantastisk, 
hvis Sleipner fik penge, men udsigten og lysten til de 
penge synes at sætte skyklapper på mange, der kun 

      

   

    

   

 



Sleipner er et 
på ebarn, der 
rænger gevaldi E 

at vokse sig MO 

  

     

kan tænke på de penge - og derfor ikke ser de mere 
basale sygdomstegn i Sleipner; det er fx. problema- 
tisk, at der i debatterne om Sleipner rundt omkring 
eksisterer begreber som "den jyske mafia” og "den 
københavnske liga”. Det er udtryk for en kraftig intern 
strid på tværs af bæltet, som vi pinedød er nødt til at 
løse. Vi skal ganske enkelt anerkende disse fraktioner 
og lære at snakke sammen ud fra den anerkendelse. 
Ellers får vi aldrig en velfungerende landsforening op 
at køre. Og uden en velfungerende landsforening kan 
ingen af de store glorværdige og visionære projekter 
lade sig gøre - i hvert fald ikke i landsforeningens regi. 

Sleipner er på nuværende tidspunkt ganske enkelt 
ikke moden nok til at have sin egen bankbog. 
Sleipner er et pattebarn, der trænger gevaldigt til at 
vokse sig moden. Den modningsproces kræver en 
debat om de problemer, jeg lige har nævnt. Derfor 
var annulleringen også sund fornuft i og med det gav 
folk noget luft og gav medlemsforeningerne ordentlig 
tid til at tænke tingene igennem, så man ville være 
rustet til at tage denne vitale debat på generalforsam- 
lingen. Desværre udeblev den p.g.a. dårlig stemning 
- pattebarnet levede stolt videre på generalforsamlin- 
gen, d. 19. juli. Men den debat skal tages. Konflikten 
skal løses, inden der kan komme noget konstruktivt 
ud af Sleipners situation. Hvis ikke, der kommer en 
lang seriøs debat om disse ting op til - og på - 
Sleipners næste ordinære generalforsamling, så er 

«sal espllcre 
beds eÅ jerner    

jeg med på at skyde hesten. | første omgang, vil jeg 
dog foretrække at hive den med på dyrehospitalet og 
se om de kan hjælpe den, for jeg holder sgu af krik- 
ken. Men om den dyremedicinske videnskab er i 
stand til at hjælpe den, det kan kun tiden vise. og jeg 
har intet imod at se tiden an; jeg venter glædeligt til 
1999 på, at Sleipner får penge, hvis det betyder, at 
Sleipner blomstrer i ventetiden og viser sig voksen og 
værdig til at få den bankbog, nogle så inderligt higer 
efter. 

Kasper Nørholm. 

Kampen om Hesten 
fra de Røde Enge 

I sidste nummers brevkasse fortalte Ask Agger en rig- 
tig Morten Korch-historie om Sleipner. Det stakkels 
dyr skulle have været med i det store Derby, men er 
skvattet midt i løbet for treåringer. Kasper Nørholm 
tager til genmæle i dette nummer. Hvis er skylden? 

Men før vi borer snuderne ned i hestepærerne 

("det konkrete hændelsesforløb” på politikernes 
muldvarpesprog), lad os lige se på hvor Sleipner er 
skvattet. 

Automatisk offentlig meningskontrol. 

Foreninger i Danmark kan få tilskud ved at opfylde en 

række krav. Aldersfordeling, medlemstal, aktivitet, 
underskrevne regnskaber. Pengene falder for at kun- 

ne stå ret og fremvise rene negle til "det offentlige” 
Ikke for at lave noget meningsfyldt. 

Sleipner forventes fra starten at bruge kræfter på 
formalia og papirnusseri. At kunne fungere på linie 
med andre "idebetonede” landsforeninger for sport 
osv., med høje kontingenter, mange frivillige og årtier 
på bagen. 

Hold lige det for øje. "Det offentlige” er som foræl- 
dre der giver lommepenge bare du er flink og ikke 

   

    

   

  

råber op. Hvad er der for os der udforsker nye ver- 
dener, skaber eventyr, og leder efter helten i os selv. 
Hvis vi skal have penge, skal vi også have tillid. Det får 
vi ikke fra det offentlige. Vi passer ikke til dets kon- 
cept. 

Det er den bane Sleipner er skvattet på. 

Det konkrete hændelsesforløb. 

Jeg ved ikke hvem der har "skylden”, men jeg kender 
både Ask og Kasper fra miljøet. Kasper er en passio- 
neret sladretaske med hang til overdrivelse, og Ask 
synes at spille en person fra et af sine scenarier; en 
glad Action Man der er blevet en bitter veteran med 
fingerkløe. 

Jovist er der en "sag”, men debatten skabes af 
mennesker. Mennesker der befinder sig i en skygge- 
fuld verden af telefonsamtaler, rygter og halve forly- 
dender, dårlig tid og forudfattede meninger. Mistro 
og regelrytteri i det offentliges store stald. 
Intriger. Jeg har selv spildt år på at være uvenner i 

"miljøet”, og blive væk i "hændelsesforløb”. Men pro- 
blemer er altid simple, også det her: vi skal bruge 
kræfter på at opfylde betingelser, istedet for at skabe.  



  

Og i vores frustration misforstår, bagtaler eller angri- 
ber vi hinanden. (Det skrev jeg om i Fønix 9; 
"Hyggeindustrien”). 

Ask Agger, du er en af dansk rollespils bedste hjer- 

ner. Det er for nemt at bruge krudtet på Kasper eller 
ville skyde Sleipner for panden. Hvad med at stille rig- 
tige krav til det system der stiller tåbelige krav til os. 
Vi skal tro på sat vi kan påvirke verden, selvom 90'er- 
holdningen er at "systemet” ikke kan rokkes. Som om 
vi levede i Sovjet i 70'erne. 

Vi rollespillere er nogle af de landets bedste hjer- 

  

ner. Vi kan tænke anderledes. Vi har spillet et træls 
spil med Sleipner. Ergo slås vi med hinanden. Nu skal 
vi skal have systemet til at spille vores spil. 

Det er os der er eliten. 

Paul Hartvigson, tidligere. 

Efter disse to hårde indlæg, slutter vi festen af med 
noget ganske anderledes, nemlig et helt almindeligt 
indlæg, fra en fjortenårig, ganske uskyldig knægt. 

SLET SKJULT REKLAME 
Hejsa og goddag. Jeg vil starte dette ydmyge brev 
med at klage. Hvad er der sket med min E-mail er den 
havnet i E-mail trashcan eller hvad. 

Høst… harke… jeger kommet mig over mit raseri- 
udbrud og vil nu lave et dybdegående brev der vil bli- 
ve værd at læse (synes jeg selv). Bladet er genialt og 
har ikke brug for fornyelser, dog vil jeg sige at jeres 
nye Ronni tegner burde fyres (Jeg har endog vedlagt 
mine egne tegninger ind [Vedlagt… ind??? -Ras] … 
og der er også vedlagt en novelle inspireret af CBN). 
Anyway jeg vil også gerne udnytte dette brev til at 
reklamere for lille firma og min klub (...). Klubben 
hedder Slanger i Paradis, og vil desuden udgive et 
månedsblad (sort/hvid) der bare vil blive kaldet 
Rolle/spils Magazinet, med min egen maskot dværg 
Gunleif, samt inkludere produkter fra mit mini-firma 
[CENSORERET - AF HENSYN TIL DEM SOM BETA- 
LER FOR REKLAMEPLADSENJ, selvfølgelig vil man 
kunne melde sig ind i klubben og abonomere, men 
du kan også købe bladet (forudsat at du bor i Vejle) 
(..). Ellers vil jeg ønske Fønix alt godt herfra. 

Torben Kastbjerg 14 år på denne planet. 

e UTAK ER VÆRTENS LØN 
Og værten, det er mig. Det kan godt være, at det 
lyder lidt hårdt, men vi kan altså ikke bare reklamere 
for alle og enhvers ideer. Det lyder som om du haren 
masse initiativ og vi vil gerne høre mere om din klub 
(og hvorfor har vi ikke fået en tegning af dværg 
Gunleif?), men der går grænsen. Vi har ingen planer 
om at fyre nogen tegnere, tvært imod opfordrer vi 

  

alle som kan tegne, til at sende en prøve (dog ikke til 
Brevkassen). For så vidt angår dine Ronnitegninger 
trykker vi en af dern i næste nummer, og så kan folk 
jo selv bedømme. Din novelle er ligeledes blevet 
sendt videre i systemet, og hvis vi kan bruge den, vil 

du høre fra os. 
Skulle der være andre som er interesseret i at høre 

mere om Torbens jern i ilden (hvilket jern tænker du 
på?!) kan han kontaktes på følgende adresse/tlf: 
Torben Kastbjerg; Nøddevænget 5; Farre; 7573 
3113 (spørg efter Torben). 

Rasmus Rasmussen 414 år på en anden planet. 

Og det, mine damer, var enden på alt godt. Bortset 
fra alt det andet gode i dette blad. Nogle læsere vil 
måske have lagt mærke til, at den sørte boks, som 
siden Fønix's start har været at finde her, er blevet 
droppet. Hvis du ser på de sidste par stykker, vil du 
sikkert forstå hvorfor. Hvis du har et godt Ronni-citat, 

som du vil have trykt i Brevkassen, så er adressen du 
skal sende den til på disse sider. 

Bladet er 

genialt og 
har ikke brug 

for fornyelser 

Send din egen Ronni-tegning 
til brevkassen og bliv fyret! 
[DYSarS eu lege eee 

er af Johan Sennels  



Nye Merits og Flaws til 

VAMPIRE: 
THE MASQUERADE 

  

Af Graeme Davis 

Illustreret af Kim Lykke Jensen 

Oversat af Sebastian Flamant 

Følgende Merits og Flaws kan benyttes på samme vis som dem, 

der står beskrevet i Player's Guide og andre steder. 

Psychological 

Escape to Art (3pt Merit) 

Du har evnen til at koncentrere dig så meget om en 
given aktivitet - eksempelvis musik eller kunst - at du 
helt glemmer dine omgivelser og på den måde får 
genopladt dine sjælelige batterier. Du kan vælge et af 
dine kreative Talents og bruge denne på præcis sam- 
me måde som Meditation skill'en (jf. Player's Guide, 
s. 62). Storytelleren kan beslutte, at et givent Talent 
såsom Search eller Sense Deception ikke er et krea- 
tivt Talent og beslutter ligeledes, om omstændighe- 
derne er rette til brugen af denne Merit: Fotografering 
af et gerningssted giver ikke anledning til en sådan 
meditation, mens at male et portræt af en kæreste 
eller en rose kunne gøre det. 

For alle praktiske hensyn bruges Talent Scoren på 
samme måde som en Meditation Score. Scoren i det 
valgte Talent skal altid være den højeste af dine Talent 
Scores. 

Limited Prey (3pt Flaw) 

Du vil udelukkende hunte en bestemt klasse eller 
prey. Dette er bundet til din personlighed: En forbry- 
der ville måske kun hunte ordenshåndhævere, en 
racist ville muligvis kun hunte en bestemt etnisk grup- 
pe, og stort set alle kunne beslutte sig for kun at hun- 

Storytelleren har det sidste ord for, hvilke der er tilladt i Chroniclen. 

te skattefolk, politikere eller ejendomsmæglere. 
Storytelleren har sidste ord for, hvad der udgør eller 
ikke udgør en gyldig prey-gruppe: Udelukkende at 
jage mennesker ville ikke være synderligt beg- 
rænsende! Denne Flaw kan ikke tages af Ventrue 
karakterer, eftersom de gennem deres Clans svaghed 
allerede har den. 

Flamboyant Dress (2pt Flaw) 

Du klæder dig på en sådan måde, at du skiller dig ud 
fra herd'en. Du kunne vælge at gå i typisk tøj fra et 
bestemt sted eller en bestemt tidsperiode - dine egne 
dage som menneske, eksempelvis - eller du kunne gå 
i en bestemt tøj-kliché såsom en kappe, aftenhabit, 
læddertøj og solbriller, … At have en sådan ekstrava- 
gant tøjsmag gør dig meget nemmere at identificere 
og gør det praktisk talt umuligt for dig at forsvinde i 
mængden. 

Mental 

Direction Sense (1pt Merit) 

Du har en indfødt sans for retninger og kan altid med 
en vis præcisionsgrad finde retningen mod Nord. Du 
kender altid vejen fra, hvor du står til ethvert andet 
sted, du har været (dog kun i fugleflugt, medmindre 
du faktisk har afprøvet ruten mellem de to punkter og



    har memoriseret den som en rækkefølge af retning- 
sændringer). 

Computer Brain (3pt Merit) 

Du har en højt udviklet matematisk evne; endnu mere 
end hvis du havde Lightning Calculator Meriten. Når 
du skal udføre enhver form for regning, kræves der 

ingen terningeslag - Storytelleren giver dig blot svaret 
eller formoder, at du regnede korrekt. 

Aptitudes 

Born Warrior (1pt Merit) 

Kamp løber som blod i dine årer; Du er kriger af 
instinkt og yderst effektiv. Du har med stor lethed 
mestret enhver kampsport og kampteknik, du har sat 
dig for at lære, og du har sjældent mødt din over- 
mand i nogen form for styrkeprøve. Du får +1 på 
ethvert roll, der involverer Melee eller anden form for 

nærkampsevne. 

Dead Eye (1pt Merit) 

Du har en medfødt evne til at vurdere afstande og 
projektilers baner, hvilket gør dig til et es med enhver 
form for kaste- eller skydevåben. Du får +1 på ethvert 
roll, der involverer afstandsvåbenkamp. 

Ace Pilot (2pt Merit) 

Du forstår dig på enhver form for luftfartøj og får +2 
på alle piloting-rolls. Storytelleren kan vælge at opde- 
le denne Merit på samme måde som Pilot skillen (jf. 
Player's Guide s. 63). 

Supernatural 

Mage Companion (3pt Merit) 
Du har en ven og ally, der tilfældigvis er Mage. Du 
kan efter behov tilkalde denne person, ligesom han 
kan få brug for dine evner og tilkalde dig - Venner er 
der jo for hinanden. Imidlertid er hverken Kindred 
eller Magi specielt henrykte over jeres venskab, og I 
står begge overfor reaktioner fra skepsis til direkte 
had, hvis jeres forhold opdages. Eftersom der står 
meget på spil, må | være yderst påpasselige med at 
mødes, og al kommunikation imellem jer må holdes 
så skjult som muligt. Storytelleren udfærdiger Mage 
karakteren, men afslører ikke hans fulde evner for 
dig. 
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Day-Walker (Spt Merit) 
Du har større modstandskraft overfor dagslys end 
andre Kindred. Du får derfor kun halv damage af sol- 
lys. Brøkdele rundes op. Selvom skaden fra sollys 
reduceres, undgår du ikke andre penalties for at vove 
dig ud i dagslys. 

Mystic Blank (10pt Merit) 
Hvad angår Disciplines og andre magiske effekter 
eksisterer du i alle henseender ikke. Ingen Discipline 
eller anden magisk kraft kan nogensinde påvirke dig 
direkte. Dog påvirkes du stadig af Disciplines, der har 
et fysisk resultat/ effekt: Ild brænder stadig (og gør 
ondt!), om den så kommer fra magi eller en tændstik. 
Storytelleren har sidste ord i tvivlstilfælde. Denne 
Merit har også en skyggeside; Du må aldrig lære 
nogen Discipline, og alle points, som du ville have 
brugt på Disciplines er tabt. 

Kindred Ties 

Ancient Knowledge (1-3pt Merit) 
Din Sire gav dig visse oplysninger og informationer 
om Kindred, da du blev "skabt”, og du er således 

bedre informeret end de fleste Neonates. Du kan 
tage Kindred Lore eller/og City Secrets som 
Knowledges fra starten, selvom dette ikke almindelig- 
vis er tilladt. For hvert point, du lægger i denne Merit, 
kan du tilsvarende lægge et point i en af disse to 
Knowledges: Eksempelvis giver en 2pt Ancient 
Knowledge Merit ret til at købe 2 points i Kindred 
Lore, 2 points i City Secrets, eller 1 point i hver. Læg 
mærke til, at denne Merit udelukkende giver dig ret til 
at købe points i de to skills. Meriten giver i sig selv 
ingen points. 

Mortal Society 

Academic Ties (2pt Merit) 

Du har betydelige kontakter indenfor det akademiske 
miljø og indenfor et specifikt felt. Spilleren og 
Storytelleren beslutter sammen hvilket, men denne 
Merit kan sagtens tages flere gange for at give kon- 
takter indenfor flere forskellige forskningsfelter. 
Indenfor det valgte felt kan du få foretaget akademisk 
forskning på din foranledning, selvom du muligvis vil 
skulle betale for arbejdet enten direkte eller indirekte 

(eksempelvis gennem donationer eller bidrag til det 
nye laboratorie eller bibliotek….). Akademikere for- 
nærmes dog ofte af tæt overvågning af deres arbejde 
og foretrækker altid at forske individuelt indenfor 
deres specifikke interesseområde: Hvis du bruger 
dine kontakter for tit eller presser for meget på, kan 
det frugtbare samarbejde dø hen. 

Mercenary Ties (3pt Merit) 

Du har kontakter indenfor lejesoldatmiljøet og kan 

med et enkelt telefonopkald få hyret en mindre mili- 
tær enhed fra et commando squad til let artilleri. Du 
kan ligeledes indkøbe militære våben og ammunition 
på de internationale sorte og grå markeder. Desto 
mere du benytter dig af disse kontakter, desto større 
chancer er der naturligvis for, at du kommer i lokale 
og internationale myndigheders søgelys. Desto mere 
du trækker på disse ressourcer og tjenester, desto 

færre tjenester har du tilbage i dine kontakters bog, 
medmindre du selvfølgelig gengælder tjenesterne. 

Intelligence Ties (4pt Merit) 

Du har indflydelse på og kontakter indenfor efterret- 
ningsvæsenet i en eller flere nationer eller alliancer. 
Du har mulighed for at udnytte disse gruppers efter- 
retningsressourcer ved et simpelt telefonopkald, og 
du kan få støtte af veltrænede agenter og andre spe- 
cialister efter behov. Jo mere du gør brug af disse 
kontakter, jo større er chancerne for, at du tiltrækker 
dig nogens opmærksomhed, og din indflydelse er 
altid usikker. 

Social Outcast (2pt Flaw) 

Du har en usvigelig evne til at fornærme og fremkal- 
de væmmelse omkring dig i kontaktsituationer. Du 
må aldrig tage mere end een dot i Etiquette, og 
sværhedsgraden på alle rolls for social interaktion 

øges med 2. 

 



  

  

      

    

   

"the patient showed signs of megalom 
highly aggressive. in a recent study, wef 
our patients responded positively to hobbi 
educational form of therapy, while at the sa 
SES nr ETS AO SEES tere Bis GOTO NES 
Mr. Vaders mental state would have been large 
if he had taken up a hobby in early childhood." z 

Citat fra "Om at Være et Bedre Meneske"” 
af Ben J. Mann Ph.D, 

Darth Vaders psykiater 
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SORTE SIDER 
Om at skabe en skurk og hans netværk. 

    v/ Hans Peter 
Hartsteen 
-Gutten med 

kutten? 

  

   

- af Hans Peter Hartsteen 

En god skurk kan være en virkelig styrke for et live- 
scenarie. Han giver spillerne noget at lave - og hvis 
skurken er en dygtig rollespiller med rigelige midler, 
er det ikke nødvendigt at lave andet plot end … alles 
kamp imod Skurken. 
GEERT NE te 

for at lade alle spillerne stå sammen mod den fælles 
trussel, og scenariet bliver meget lettere at kontrolle- 
KAGE TESS LE ERE USE EOS ENE SENG 
ring. 

EF EESTI 
skaber en skurk til livebrug, men følgende oplæg 
En NE EET REE 
spiller en rigtig ond skurk. 

Det at udarbejde en god skurkerolle er en temme- 
SE aen rr Ene SSSK Ls 

men med scenariet. Det første du skal gøre er at fin- 
Eee 
SEES SE SNO] 
han opfører sig overfor andre spillere. Palle Schmidt 
har skrevet en glimrende artikel om skurke (i Fønix nr. 

OSSE ETS ESSEN 
der hver især har hver deres metode at udøve deres 
magt - for en skurk, der bare passivt iagttager spiller- 
ne vil langsomt glide ud af scenariet. 

Valget af skurkens metode skal naturligvis ses i for- 
hold til scenariets størrelse. Da det ofte er meget 

Scenarie — Tid 

Fu eee 

Comintern 2007 Eye IE: 

Ondskabens komme 16/1 il 

Sub Antaktica 9/ 

Nemfrego 37 

    

    
   
    

svært at overskue et stort scenarie (og da det er vig- 
tigt for en skurk at have styr på alt hvad alle laver) er 
det nødvendigt at sørge for, at skurken har en 'but- 
ler”, der kan repræsentere skurken, når nogen ønsker 
RE SE SEE ENES E EL SS 
UGE EGE NEDE SS ET ER 
ES EEN 

BESES SEEGER] 
edderkop i sit net - omgivet af håndlangere. Der er 
mange spillere, der vil gøre alt for at spille onde, så 
her er en oplagt chance for at bruge dem til noget for- 
nuftigt. De kan placeres enten direkte under skurken 
SENE Er SE IE 

LE 

En rigtig skurk er ikke bare en man myrder. Hvis 
den spiller, der påtager sig rollen ikke har specielt 
SSD Russere ek ns 
en serie bodyguards, som kan forhindre spillerne i at 
afslutte scenariet alt for hurtigt. Jo mere anonyme og 

ES SEE eet re ske LEE Ce] 
mere står skurkens spil frem - hvilket giver ham mere 
EOS N 

Til mindre scenarier er det måske bedst med en 
solo-galning, for der er skurken selv i stand til at 
ENE Eee IE SEES 
vagter for at kunne myrde folk i alfabetisk orden - og 

det vil ofte være en fordel hvis skurken har en mulig- 

Kontakt Tlf. 

  
  

ES 98523790 
FF D 33795010 
NES 33795010 
= Alfune 33795010 

SEER 
Jeppe Norsker 35838218



hed for at blande sig med de øvri- 
ge spillere, der vil føle sig usikre, 
når de finder ud af, at skurken skal 
findes i deres egne rækker. 

OSSE ITS EST TRNE IE 
på den udstråling skurken lægger for 
FEER TNS ES RSS ESKE Va 
SIGES TOERE ET STEENSEN 

EUD eee 
EESTI SSU SEER ER 
skjult arrogance kombineret med tydelig overle- 
genhed er nok til at folk begynder at hade ham af et 
godt hjerte - lige gyldigt hvordan han ellers opfører 
sig. Dette tip virker naturligvis også i almindeligt rol- 
lespil, hvor spillerne altid fatter mistro og lede ved 
KE TE EES ERE SKS NTEE NESS USLE 

ESSENS 
USER EEN EST ONLE SE NET 
SELE DES ES Ga EESTI 

spillerne fatter altid 
mistro og lede ved folk 

der taler ned til dem 

BUE SDS ELSE SEEDEDE SEN ONENS] 
almindelige spiller (i et crazy-scenarie blev dr. X såle- 
CSS SEES ESS SEE EL TDNS 
spole folk tilbage eller sætte dem på pause), men 
Eee SUE] 

EEN 
Skurkens garde kan også bruges som reel magt, 

men det bedste magtgrundlag i liverollespil er altid 
KLSN 

Hvis en skurk inden scenariet har fået rigeligt med 
oplysninger om de øvrige spilleres forhold til hinan- 
SES DE ES ST SES RES 
sag enten at spille dem ud mod hinanden eller spin- 
EEK SUSER ENE EOS reed 
informationer med let hånd. 

Da skurken bør have en chance for at lægge planer 
under spillet og holde sine informationer friske - kan 
man (inden scenariet starter) give skurken håndlan- 
EDER SUSE SAS STERN 
BOSSE ENES u SE 

beskeder til skurken eller til butleren. Det skal natur- 
ligvis ske på en diskret måde, så det er en god idé, at 
involvere en eller flere kurerer, med uskyldigt udse- 

EUR 

Husk til sidst den gyldne regel; Det er en katastro- 
ESSENSEN 
KUSKE ENES ES 

| ST SS søndag J 
hver måned. 

Midgårds Helte er begyndt at lave seriøse 
fantasy-scenarier for folk over 18 år. Den 
ESS US SEES ET es 
monsterhorder kommer til sin fulde ret, for 
da der kun vil blive tilladt ca. 50 deltagere til 
hvert scenarie er det muligt at gå i dybden 
med karaktergeneration og plottet, der ofte 
KURER AUSR 

Scenarierne bliver spillet i Holte den sidste 

BLE SENT ERU ENS UEV SEE EU RE LE USS 
alternativ til scenarierne i Hareskov. Folk, der 

har lyst til at deltage i scenarierne, kan ringe 
RSS EILEEN S 

(ES 

    

    

   
   

  

    

     

        

Har 
du 

mur 
(USE LSE 

UEUGSAU 
kalenderen kan du 

FEE 

i E 
c/o Hans Peter Hartsteen 
Vermlandsgde 77 4tv 
EXIT NG 

Sidste søndag: 

KUNST 
VED CL 
Nørrebrogade 239 stth 
PAU GDALNN 
KEYES ISA 

TRE DE REE 

ENES AT 
Århus. Foreningens nye 
adresse er 

(00 
SES 
8270 Højbjerg 
20414560 

LE LSE JER 
Erikke, som navnet anty- 
DE rl 
Hareskov - det er såmænd 
EET 
Nyhedsbrev. Andet num- 
mer af bladet er tolv sider 

langt, men redaktøren 
DEDE Een 
"sydere, der er interessere- 
CE UAE 
Hareposten 
Mogens Høegsberg 
Vilhelm Becks Vej 40, kld. 
8260 VibyJ. 

AR



A/N surf, Zero parity, Full echo, Half filter 

Sector: NAFTZ, Node: Chicago 

User: Yamazaki 

GST 23:50:38 8.6.44 

>>Kære Mariko, i dit sidste brev undrede du 
Jo, det er rigtigt, at vor zaibatsu sørger 
parten af menneskeheden gælder anåre vilkår, 
deler vi samme skæbne. Disse mennesker deler 
det, skønt de kulturelt set er vore læremes! 
troen på det, de selv havde sat i gang? Jeg 
lingen bar på en indre inerti; Luther gjort! 
religionen. Ungdomsoprøret mod autoriteten. 
bet. Det vestlige menneske har i høj grad op 
ideologier, traditioner, dogmer, religioner, 
af troen på egen formåen; Det søgte indad i 
satte det alting i system, og lagde alting 
indse at alting har sin pris. I modernismens 1 
det sammen; middelklassen, moralen, familien, 
mig at se, er modernismen en tynd fernis der sl 
at den er uden mening. Lag på lag er blevet 
vi intet.<< 

Illustreret af 

I mine reoler står adskillelige hundrede gamle støve- 

de science fiction romaner. Jeg har læst dem alle med 
stor fornøjelse. Men på trods af deres underhold- 
ningsværdi, så er de ofte lidt pudsige, og fortæller 
mere om den tid de blev skrevet i, end den fremtid de 
prøver at beskrive. Da jeg for en halv snes år siden fik 
en bog af forfatteren William Gibson i hænderne, den 
nu næsten klassiske Neuromantiker, var jeg overvæl- 
det, ja nærmest lamslået, af de visioner der viste sig. 
Da jeg fik mulighed for at spille cyberpunk som rol- 
lespil, kastede jeg mig begejstret ud i det. Og det var 
en hel befrielse, efter en lang karriere som ærlig 
ADE&D helt, at rulle sig i sølet! Det viste sig dog snart 
at der var slanger i paradiset. Dette er en artikel om 
disse slanger, og hvad man kan gøre ved dem. 

Man kunne selvfølgelig sige, at cyberpunk alligevel er 
så håbløst firseragtigt, at man med sindsro kan drop- 
pe genren, og iføre sig hugtænder og kappe i stedet 
for, men jeg synes faktisk at cyberpunk har nogle 
kvaliteter, som det er værd at holde fast i. 

Cyberpunk verdenen er fleksibel. En ny verdensu- 
orden truer, og de gamle institutioner er i hastig 
opløsning. Staten, som i århundreder har stået som    



ter 

u dig over, at jeg er så kritisk mod vor tid. 
for vores behov gennem livet, men for hoved- 

r, og selv om vi i Hosaka ikke vil indse det, 

zr ikke vores tro på fremskridt og stræben, og 
estre. Hvorfor, spørger du sikkert, tabte de 
"gror ikke det var et bevidst valg, men udvik- 
råe oprør mod paven. Darwin gjorde oprør mod 

.s Individualismen gjorde oprør mod fællesska- 

phaet hvad det ville; det har frigjort sig fra 
tvungne fællesskaber. Altid blev det styret 

  

| i kroppen og udad mod stjernerne. Rationelt 
under sig. Det ville ikke, eller kunne ikke, 

is navn ofrede det alt det, som holdte samfun- 
an, selv demokratiet. Hvad er der tilbage? For 

r skjuler, at verdenen er udenfor godt og ondt, 
et skrællet af mennesket - inderst inde fandt 

   ne Sinkjær 
f Johan Sennels 

garant for indre sikkerhed og stabilitet, magter ikke 
opgaven længere. I dens sted vokser nu multinatio- 
nale virksomheder frem, hvis eneste formål er profit. 
I mellem disse giganter er et tomrum, hvor spilperso- 

nerne kan udfolde sig. 
Den traditionelle science fiction genre (tekno SF) 

kan være svær at identificere sig med, på grund af 
dens lalleglade teknologibegejstring og dens hang til 
fysiske umuligheder. Cyberpunk verdenen ligger lige 
om hjørnet. Tæt nok på vores egen tid til, at man let 
kan leve sig ind i den, og langt nok væk til at nye radi- 

I kale teknologiske "fremskridt har ændret verden i en 
mere eksotisk og spændende retning. 

| Cyberpunk oser af stemning. En blanding af et 
samfund i langsom forrådnelse, og utopisk teknologi 
for de yderst få der har råd. Film som Bladerunner og 
Metropolis har givet cyberpunken et visuelt udtryk; 
bylandskaber domineret af høje neogotiske bygnin- 
ger, neonreklamer, og uendelige grå masser af men- 
nesker. Det er en baggrund alle kan leve sig ind i. 

Så langt så godt, men hvor er det at slangerne 
kommer ind i billedet? Jo.. ofte har cyberpunk kam- 
pagnen karakter af en lang række missioner, uden  



  

større sammenhæng. Du har et koncept med en fix- 
BENE ESSENSEN 
skal løse for en ukendt "Mr. Johnson". Fint nok, det 
giver spillelederen en ideel metode til at introducere 
spilpersoneme for hinanden, og giver dem et motiv — 
Eee SEE 
lelederen stiller dem over for. Desværre får denne 
metode hurtig samme klang som klicheen; ,! sidder i 
en krostue, da en gammel mand med langt skæg…". 
REE ES NES En TEE 
KGS ESSENS SEES EET SERENE 
fede røv indtil de får deres næste opgave. 
EEN es 
fjender vender tilbage for at hævne sig. En del pro- 
blemet består i at motivationen for spilpersonernes 
ugerninger normalt, som allerede nævnt, er en klæk- 
CEED ÆDES SEG ENES EGL TUN 
mennesker af kød og blod er en million kroner rare at 
have - hvem drømmer inderst inde ikke om at eje en 
Porche? Men i rollespil er selv Drømmebilen bare en 
lap papir med en masse tal på. Hvad er der så tilba- 
SEE EN SE ESS ELLIS 
SE SN ERR 
ger sig. Det er faktisk en af pointerne — men er det 
Sr 

ESKE SES SSL SST] 
konflikten. Ofte løses de i cyberpunk ved hjælp af 
masser af varm bly, gerne i så rigeligt mængder, at 
Eee EL ETs 

fået udskiftet deres hjerner med en SmartgunLink. 

Folk tømmer en Uzi i folk med samme selvfølgelig- 
hed, som de skifter undertøj. Ingen synes at tage ans- 
tød af, at man foranstalter massakrer i gaderne. 
BE En Le re LER 
BES EEN ES EET en 
ENE 
(ESS SSU SE SUE TEENS SS 

Eure Na NE ESS SED 
UGES US ENERET SSR 
er en vision skabt af Gibson, og konceptet er derfor 
EEN ERE ES SN ES ETS 

ES Eee Es 
Eee gen 
Ofte er spilpersonerne meget specialiserede, så 
USS SES OT ES EDT ES ÆDES AN 
Hosakas hovedcomputer, sidder resten af spillerne 
og keder sig bravt. Hertil hjælper det ikke lige netop, 

ES eee 
BESES REDET O TSA D] FEET 
tidskrævende. 

Så kommer vi til mit egentlige ærende - hvad kan 
vi gøre ved det? Allerede før spillet går i gang, kan du 
undgå mange problemer, hvis du tænker over hvad 
du ønsker at opnå med din fortælling. 

Det første du skal tage stilling til er kampagnens 
længde. One-shot scenariet er lettest at håndtere, da 
baggrunden og bipersonernes motivation ikke 
ESSEN ESSENSEN 

novellen, bør lægges på en god, gerne overraskende, 
BESES SNE earn STE NES 
personer med tre-fem let genkendelige karaktertræk, 
så de er lette at sætte sig ind i. Spillerne har også fri- 
EEN eee NR 
resten af kampagnen (Åh nej, de skød Den Onde 
Mastermind i første scenarie!), og det har yderligere 
den fordel, at han lettere kan tillade sig at ofre spil- 
personer i et større antal, for ligesom at understrege 

hvad det er han mener. 
ub ESS SST ES 

LUN SSR ETON EST ÆT RE Ere al St rs ars 
kan gøre deres indflydelse gældende. Desværre har 

spilpersoner en kedelig vane med at falde døde om, 
specielt når moderne våben er involveret, og det kan 
KS EEG ENES EIDE UDE TLEE 
FEE eee TES ES EST EVEN 
EEN 
pelthen for svært at huske hvad der skete i starten af 
kampagnen. Jeg har også prøvet adskillelige gange, 
hvordan lovende kampagner startede med et brøl, og 
men sluttede måneder eller år efter i brudte aftaler, 
lumre scenarier og uinspirerende spilpersoner. Det 

ES En Es ESS UI 
3 

Jeg tror, at det ideelle er et kompromis. Nemlig en 
CEUS ESS ESS ens 
Eee Ene 

spændingen til sidst udløses i et dramatisk klimaks! 
Fordelen ved en sådan kampagne er, at den varer 
BEES EEETE NE 
personer og den omgivende verden, samt at plottet 
ERE Eee Ea 
dig og freden er genoprettet, så kan man rykke vide- 
re til andre interessante kampagner og genrer — og 

eee Snerre 

Når spillerne så møder op, skal du sikre sig, at du 
SENSE EKS SANS Ea Se 

 



lyder banalt — men har du og dine spillere egentligt 
de samme forventninger til, hvad en kampagne skal 
munde ud i? Det nytter, for eksempel, ikke at forsøge 
at presse moralske dilemmaer ned over spillere, der 

blot ønsker sig nogle timers uforpligtende vold. 
Passer spilpersonerne til hinanden? Med mindre du 
gør det for effektens skyld, skal du ikke sætte en nør- 
det programmør og en tidligere corporate hit-man 
sammen. Det er spillelederens opgave at give spil- 
personerne en logisk grund til at holde sammen, men 
det er spillernes opgave at lave en spilpersoner der 
passer ind i hans kampagne. Man kunne overveje at 
lave spilpersonerne for dem. Mange spillere vil nok 
anse det for helligbrøde, men spillelederen kan lette- 
re lave spilperson der passer ind i kampagnen end de 
kan, og så kan han i samme ombæring lægge små 
overraskelser ind i spilpersonernes baggrund. 

Det er også vigtigt at ikke bare spillerne er motive- 
ret for at spille, men at spilpersonerne også er det, 
hvis ikke kampagnen bare skal være en tom kulisse. 
Du kender sikkert situationen hvor nogle cthulhuide 
spilpersoner kommer fredeligt spadserende hen ad 
gaden, kun for at blive forstyrret af en døende mand, 
som, på trods af at hans mishandlede korpus tilsyne- 
ladende har været i gennem en kødhakker, alligevel 
når at fremstamme en frygtelig hemmelighed til dem. 
Se, enhver med en smule sans for fornuft ville straks 
tilkalde politiet, men et enkelt blik på den desperate 
spilleleders bedende øjne overbeviser straks spiller- 
ne om, at de må tage sagen i egen hånd. Det er også 
vigtigt, at spillerne føler at de gør en forskel, for hvad 
er ellers formålet med at spille? Her vil jeg begå end- 
nu en helligbrøde mod cyberpunken; giv spillerne 
noget at kæmpe for — sammen! Sørg for at de har et 
veldefineret mål de kan arbejde sig hen imod, og lad 
dem se at det hjælper. Et andet kneb du kan benytte 
dig af, er at en ydre fjende styrker det indre sam- 
menhold, så giv dem nogen eller noget de kan hade. 

Det kan være en Ond Mastermind, men det kan også 
være en samfundsgruppe, for eksempel Corporate 
vs, De Grå Masser. En smule umoralsk måske, men 

effektivt. 

Stemning må der til. Undgå dog de mere for- 
tærskede klicheer som, for eksempel, den evindelige 
syreregn. Her er ti ord du kan gå ud fra; storby, 
ensomhed, overlevelse, subkultur, menneske/maski- 
ne, flugt, løgn, profit, uoplysthed, frihed. I øvrigt kan 
du overveje at læse Morten S. Fogs & Carsten 
Gehlings glimrende artikel Illusionernes Galleri i Fønix 
nr 

Cyberpunk har mange andre spændende perspek- 
tiver end bare computere og cyberware. Det er her 
værd at være opmærksom på, at i grunden er det 
eneste der virkeligt interesserer mennesket — men- 
nesket selv. Den nye fagre verdensorden har mange 
spændende muligheder; nationalstaternes svækkelse 
efter at magten er overgået til handelsblokke og regi- 
oner, den ændrede familistruktur, efter at folk knytter 
sig socialt til firmaer i stedet for familien, og at infor- 
mationssamfundet kan medføre udbredt analfabetis- 
me — bare for at nævne nogle. Disse sociale foran- 
dringer påvirker normalt ikke spillerne, da de som kri- 
minelle står uden for samfundet. Giv dem derfor en 
familie de kan passe på. De får noget at kæmpe for, 
og de bliver også mere sårbare da de ikke så let kan 
gemme sig. Her tænker jeg ikke så meget på, at deres 

elskede kan blive kidnappet (det er et billigt trick!), 
men. forestil dig situationen, når gruppens hårdkog- 
te streetsamurai kommer hjem til sin familie og opda- 
ger, at hans 10 årig knægt har anskaffet sig en pistol, 
og nu arbejder for kvarterets pusher. Det kunne 

være, at denne oplevelse ville sætte hans egen situa- 
tion lidt i perspektiv. 

Brug teknologien til andet end bare cyberware. 
Cyberware er cyberpunks svar på fantasys magiske 
dimser, og bør, efter min ydmyge mening, ryge sam- 
me vej som netrunning, undtagen hvor den kan bru- 
ges til at drive historien fremad. Alle har dem, så hvad 
forskel gør de? De nye teknologiske muligheder kan 
danne baggrund for mange gode oplevelser, specielt 
bioteknologien er en guldgrube. Da den gode 
Saddam Hussain prøvede at anskaffe sig masseøde- 
læggelsesvåben, havde han i hundredvis af fabrikker 
til at berige uran. Gensplejsning kan du i teorien lave 
i din egen kælder, hvis du bare ved hvordan. Til 
gengæld er der stor risiko for, at det går galt og en 
ukontrolleret pest spreder sig. Designer drugs er 
også godt. Mange spillere bruger dem ikke, fordi de 
ikke kan lide at miste kontrollen med deres spilper- 
soner, det er lidt synd, da de ellers kan spille en lidt 
anden side af deres karakter. Jeg har personligt haft 
mange glimrende oplevelser med en streetshaman 
der var alkoholiker. 

Volden er en del af cyberpunk, det kan vi jo nok 

ikke komme uden om, men ofte udvikler det sig til det 
rene strategispil. Hvis du vil undgå dette, så brug kun 
volden når den tjener et formål. Og når du bruger 

den, så beskriv den i alle blodige detaljer. I filmen The 
Unforgiven beskriver hovedpersonen mordet såle- 
des; ,lts a hell of a thing to kill. a man. You take away 
all hes got, and all hes ever gonna have” Lad aldrig 
volden være uden konsekvenser, alle vil blive savnet 
af nogen. Selv sikkerhedsvagter har en familie og de 
vil kræve retfærdighed. Før eller senere vil nogen 
sætte en stopper for massemordere. 

Netrunning er et spilleteknisk kneb, der skal gøre 
det muligt for spillerne at få kontrol med high-tech 
virksomheders computere, specielt under indbrud af 

forskellig art. Det er i sig selv et ret åndssvagt koncept 
(personligt ville jeg straks fyre enhver, der var dum 
nok til at lade den computer som styrede mit firmas 
sikkerhed være tilkoblet så meget som en kaffema- 
skine), bortset fra, at det som allerede nævnt, sjæl- 
dent virker. Som nødløsning kan gruppens netrunner 
være en biperson under din kontrol. Det kan dog let 
føre til, at spillerne ikke føler de selv har kontrol over 
den information der tilgår dem. Hacking er nok 
løsningen, men er heller ikke problemfrit. Hvis det 
skal være bare lidt realistisk, så tager det rigtigt langt 
tid, og hvem gider bygge sin spilperson op på, at man 
får lov til at lave et rul et par gange i timen? En mulig 
løsning er at peppe hacking op, som det er gjort i 
Cyberpunk 20.20 modulet Hardwire. Grundidéen er, 
at hackeren starter som medlem af en undergrunds 
BBS, og får 10 paswords til forskellige computersy- 
stemer. Han skal så bytte og hacke sig frem til infor- 
mationer og flere paswords. Når han hacker, laver 
spilleren et meget simpel BASIC program, som for- 
tæller spillelederen hvad han ønsker at gøre i en 
given computer. Umiddelbart ser det meget smart ud, 
jeg har dog ikke prøvet det selv endnu. 

I de fleste cyberpunk rollespil er det en fast 
bestanddel, at spilpersonerne har en del contacts,  



det vil sige bipersoner, som kan levere hardware og 
informationer. Det er en anden god idé, der heller 
ikke helt virker efter hensigten. Da hver spilperson 
ofte har 3-6 af slagsen, kan spillelederen ikke give 
dem et eget liv, og de ender som tomme papbrikker. 
Giv i stedet spillerne nogen fælles kontakter, og sørg 
for at gøre dem levende. En fejl jeg har gjort, er at 
bruge kontakterne til at videregive vitale informatio- 
ner til spilpersonerne. Spillerne efterlades let med 
den følelse, at de blot fodres med informationer af 
spillelederen, uden at de selv behøver at være snedi- 
ge. Handouts er meget bedre (men desværre også 
arbejdskrævende), da de tillader spillerne at drage 
deres egne konklusioner. 

Det kan også give en god effekt at bryde kampag- 
nen. Forestil dig nogle corporate slipsefolk, der er 
blevet lullet i søvn af deres konforme tilværelse, 
deres fine hjem og deres sygeforsikring, Pludselig bli- 
ver de syndebuk i en intern magtkamp og befinder 
sig på gaden sammen med deres familie, på lige fod 
med de navnløse grå masser, de hele deres liv kun 
har haft hån til overs for. Eller forestil dig nogle politi- 
folk, der lokket af fede lønninger er kommet ind i var- 
men i en megacorp. Før de ser sig om, skal de se 
igennem fingrene med ting, de før satte folk bag 
tremmer for. 

Den traditionelle ramme for cyberpunk er street- 
operatives, dvs. nogle uafhængige lejesoldater” (ger- 
ne med et hjerte af guld), der laver beskidt arbejde for 
penge. Det er en let ramme for spillelederen, men det 
stinker også langt væk af high-fantasy. Hvis du vil 
have en kampagne der er mere troværdig, og giver 
spillerne nye uprøvede udfordringer, kunne du over- 
veje en af de fire nedenstående muligheder: 

Gangster Inc. 
Denne kampagne fraviger fra den traditionelle ved, 

at spilpersonerne arbejder for sig selv. Deres mål er 
at begå Kuppet, og derefter forsvinde til et liv i luksus 

       
på en stille sydhavsø - ideen egner sig derfor bedre 
til en kortere kampagne. Spilpersonerne kunne være 
en del af en organiseret mafia, men det er ikke særligt 
smart, da det begrænser spillernes handlefrihed. Det 
er bedre, hvis de stadigt må kæmpe for at beholde 
deres uafhængighed af mafiaens klamme indflydelse, 
eller endog ønsker at lette den for et par millioner. 
Kampagnen vil ofte bestå af tre dele; forarbejde 
(eventuelt et mindre kup for at finansierer det store), 
kuppet, og tiden efter, hvor de skal leve længe nok til 
at nyde deres penge. Der er rig lejlighed til backstap- 
ping og intriger spillerne imellem, for hvem kan de 
egentligt stole på? 'Problemet ved den kriminelle 

kampagne er, at gangstergenren er universel og at 
den lige så godt kan foregå i 1920erne eller 
1990erne. 

Til arbejdet, liv 

eller død 
I et samfund med støre uligheder, vil der altid være 
nogen der kæmper for forandring. Desto mere 
desperat situationen er, desto mere er folk villige til at 
bringe ofre, og at ofre andre, for Sagen. Målet med 
en sådan kampagne er ikke Verdensrevolution, men 
at en række mindre sejre kulminerer i, at en særlig 
skurkagtig politiker bliver afsat, eller at et atomkraft- 
værk bliver lukket. Fordelen ved denne type kampag- 
ne er, at spillerne har et klart defineret ideal at kæm- 
pe for, og at de har (om ikke andet, så kun i deres 
egne øjne) moralen på deres side, og de har en Ægte 
Fjende at bekæmpe. Midlerne kunne være alt fra bor- 

gerlig ulydighed og bearbejdning af pressen — til 
afpresning og mord, Mange vil nok vige bort fra det 
meget sort/hvide, men revolutionære behøver ikke at 
være hvad normale folk kalder 'gode; for vel et halvt 
år siden blev en kidnappet dansk ingeniør løskøbt af 
E.L.Smidt fra ELN, en colombiansk frihedsbevægelse 
som kæmper for "retfærdighed, demokrati og vær- 
dighed”. Det kan måske også virke lidt urealistisk på 
nogen, at nogle få spilpersoner kan få nogen væsent- 
lig indflydelse, ikke desto mindre er det sket gang på 
gang i historien. 

For den månedlige 

løncheck 
Corporate kampagner kan spilles på to måder; enten 
er spilpersonerne ansatte i en større megacorp, eller 
de kan prøve at starte deres egen virksomhed. Ideen 
fungerer bedst, hvis spilpersonerne er en form for 
problemløsere; ,se, her er problemet. I kan bruge så 
og så mange penge på det. Løs problemet og send 
mig en rapport. Husk at få kvitteringer til regn- 
skabsafdelingen” Deres mål er at klatre op af det cor- 
porate hierarki — midlet er dygtighed og intrigemage- 
ri. Spillerne bør føle sig som en del af en virkelig virk- 
somhed, dette kræver at spillelederen uddyber virk- 
somhedens profil med organisationskort, ledernes 
personligheder, firmakultur osv. Handout som f.eks 
ID-kort, annoncer og nyhedsbreve hjælper også med 
til at skabe den rette stemning. Lad deres virksomhed 
være en tryg ø, i en verden på randen af kaos. 
Spillerne skal føle sig usikre udenfor deres virksom- 
hed; den grå hob skal ses som uansvarlige, upålideli- 

rn



 



  

ge og dovne. Og som en sta- 
dig erindring om hvorledes 
det kan gå dem der dummer 
sig, 

I retfærdighedens 

tjeneste 
Politiet i det 21. århundre- 

de er underbetalt, underbe- 
mandet og håbløst teknolo- 
gisk bagud. Deres job blev 
skabt i en tid, da samfundet 
stadig troede på retfærdighed 
for alle. Hver dag konfronte- 
res betjentene med en 
befolkning, som de egentligt 
er sat til at skulle tjene, men 

som blot ser dem som under- 
trykkere — og når de kommer 
hjem til stationen, bliver 
deres beslutninger gennem- 
gået med en tættekam af 
uforstående  skrivebordsbu- 
reaukrater. Politifolkene efter- 
lades frustrerede og bitre. 
Det er svært at tro på retfær- 
dighed under sådanne for- 
hold, men for nogen politi- 
folk, er det netop dét der hol- 
der dem gående endnu en 
dag, Dette er den kampagne, 
hvor de sociale konsekvenser 
af en nedbrudt samfundsor- 
den er mest synlig. Den er 
måske også den mest 

krævende for spillelederen og 
giver de største udfordringer 
for spillerne. Der er gode 
muligheder for rollespil, når 
spilpersonerne vikles ind i et 
net af småtyve, stikkere, kontakter, reportere og politike- 
re. Man kan forestille sig at spilpersonerne starter med 
"småsager” som tyveri, kidnapning og mord, men at 
sagerne snart danner et mønster og afslører en alvorlig 
trussel mod Livet Som Vi Kender Det. Resten er så, som 
sædvanligt, op til spillernes formåen. 

  

1 filter 

  

A/N surf, Zero parity, Full echo, 
Sector: NAFTZ, Node: Chicago 
User: Yamazaki 

GST 14:23:18 11.11.44 
>>Kære Mariko, jeg tror ikke, at jeg vender tilbage til 

Japan, i hvert fald ikke lige med det samme. Det ene: 
Hosaka har at tilbyde mig, er et skrivebord i marketing 
afdeling, og efter jeg har opholdt mig fem måneder blandt 
disse mennesker i slummen, føler jeg, at det ikke menings- 
fuldt at sælge tandpasta. Jeg har mødt nogen mennesker 
her. De har brug for mig, hvis deres 'revolution, deres 
forsøg på at forme deres egen fremtid, ikke skal ende i 
kaos. Og jeg har brug for dem, for i stedet for blo 
studere samfundet, giver de mig mulighed for at ændre 
Jeg håber du forstår, kære søster. Lev vel til vi 
igen.<< 

  

    
  

  

    
    

    

      

  

      

 



  

    
Vestjyllands første rollespilsforretning er åbnet, 

og vi rummer mange spændende tilbud på alt indenfor: 

Rollespil, Brætspil, Kortspil, 

Playstation, PC Spil og Games Workshop 
Postordrer inden kl.16.00 sendes samme dag 

Ring og få tilsendt katalog 

Øster Strandgade 2, 6950 Ringkøbing 
TlÉ.: 973224 66 Fax: 97324 8 

   



  

    

  

ER: The Roleplaying Game 
- i "It's a dirty job, but somebody has to do it.” 

i - Anonym (vistnok udlænding). 

    

f Nu kan du spille rollespil med Sleipners nye bestyrelse, for her er medlemmerne beskrevet med Call of Cthulhu-stats (bemærk, at Cthulhu 

f. Mythos er erstattet af Sleipner Mythos, der ligesom førstnævnte giver tab af Sanity). Der er også et lille scenarie (med lidt god vilje). 

       
   

    

    "Otte mereseller mindre heltemod eveatyrere forsøger at gøre det, som ingen andre magter — at få den kuldsejlede landsforening for rol- 

let øg kønfliktspil, i] 2 Ar stånigel Før de kan realisere nogle af deres store visioner, må de overvinde den gustne entitet 

"Regnskal é at fåhjælp fra den uudgrundelige entitet DUF og kæmpe sig igennem horder af tidligere Senag akti- 

ve der mest ag eresserede i at kaste med er (enkelte kan dog være hjælpsomme). Det ser i sandhed sort ud for vores helte .. 

    

  

NICHOLAS DEMIDOFF 
(næstformand), 32 år 

  

  

  

  

Nicholas har været (mere eller min- 
CHRISTIAN B.L. SØRENSEN dre) aktiv i rollespilsmiljøet i mange år, 
(formand), 33 år og var bl.a. med til at starte Fønix. Han 

Christian, eller "Mr. Warhammer” som han også kaldes, er ifølge lider af storhedsvanvid, har engang 
eget udsagn temmelig diktatorisk og har bl.a. forbindelser til den været danmarksmester i AD&D (pinligt) 
russiske mafia. Han spiller mest figurkrigsspil og er formand for og er medlem af FRO ("FASTAs Venner”) 
Minatyr i Århus og æresmedlem af Borgo i Grenå. i Århus. 

STR 16 CON 11 SIZ 15 INT 15 POW 16 DEX 11 APP 11 STR 10C0N 12 SIZ 15 INT 16 POW 
SAN 46 EDU 14 09 DEX 12 APP 14 

SAN 21 EDU 16 
Skills: Bargain 47, Bureaucracy 58, Diplomacy (not the game, but       
  

the real thing) 40, Dog Training 75, Drive Auto 62, Law 23, Irony Skills: Credit Rating 00, Fast Talk 50, 
69, Sleipner Mythos 34 Iron Age Lore 67, Irrelevant Knowledge 

69, Library Use 54, Occult 42, Proof 
Spells: Create Coffee Reading 97, Sleipner Mythos 24, Spot 

Hidden 71 

GEERT LUND (kasserer), 21 år Spells: Charm Member Of The 
Geert er en effektiv mand, der også bliver kaldet Nat-Madsen pga. sit tofarvede | Opposite Sex (se selv: storhedsvanvid) 
hår. Han er i øjeblikket i militæret og har meget travlt, hvilket dog ikke forhindrer 
ham i at få gjort det, han skal. Han er personligt medlem af Sleipner.   

  

STR 14 CON 14 SIZ 14 INT 15 POW 16 DEX 14 APP 14 

SAN 52 EDU 13 

Skills: Accounting 64, Be Busy 77, Computer Use 63, Proof Reading 78, Dodge 
— 32, Rifle (blanks) 60, Sleipner Mythos 28, Persuade 61, Spot Hidden 59     

Spells: Summon Bilag 
KASPER NØRHOLM (2. suppleant), 24 år 

Kasper er den evige suppleant i Sleipner-sammenhæng,     
MIKKEL RODE (sekretær), 23 år men også den eneste fra den gamle bestyrelse, der frivil- 

Mikkel ("manden med den gule jakke”) er en drif- ligt har valgt at tage en tørn til. Desuden er han Fønix” 

tig ung mand med eget firma og indtil flere bijobs. anmeldelsesredaktør, ejer af to sæt tøj — et til om somme- 

Han betegner sig selv som temmelig tør, og det ren og et til om vinteren — og medlem af Erebor og 

plejer da også at være ham, der siger: "Klap lige Eventyrernes Kreds i København. 

Hesten,” når andre får for travlt. Han er medlem af 
live-rollespilsklubben DEF42? i Roskilde. STR15 CON 08 SIZ 14 INT 15 POW 11 DEX 71 APP 10 

SAN 07 EDU 13 

STR 13 CON 13 SIZ 13 INT 15 POW 15 DEX 13 
APP 13 Skills: Be Late For Appointments 80, Library Use 63, 

SAN 48 EDU 13 Obtain Junk Food 72, Pornography Lore 69, Sleep Late 75, 

Sleipner Mythos 48 
Skills: Bargain 42, Be Reasonable 71, Computer 
Use 69, Pop Music Lore 66, Sleipner Mythos 27, Spells: Taunt Gamle Sleipner-aktive 

Tell Jokes 07     Spells: Banish Enthusiasm        



ANDERS TYCHSEN (1. suppleant), 20 år 
Anders er Sleipners live-konsulent og bruger en del tid på 

at finde ud af, hvad dét egentlig vil sige. Han har langt, rødt 
hår (som han overvejer at få klippet) og stammer en smule. 
Han er medlem af Danmarks mest skumle live-rollespilsfore- 

ning, Zigar, et sted i Nordsjælland. 

STR 13 CON 06 SIZ 13 INT 15 POW 14 DEX 13 APP 16 

SAN 41 EDU 13 

Skills: Archaeology 34, Cooking 46, Dodge 51, Drive 
Auto 05 (85 when in Kenya), Geology 27, Imitate Dinosaur 
26, Foam Rubber Sword 68, Sleipner Mythos 29 

Spells: Summon Elf Maiden in Bikini Chain Mail (Anders 

doesn't actually know, but is desperately trying to learn this 
spell) 

SØREN PARBÆK (kasserersuppleant), 
27 Q?) år 

Søren har også været aktiv i rollespilsmiljøet i mange år og 
har på den bekostning vundet en Æres-Otto. Han har tidli- 
gere været kasserer for Sleipner og er medlem af TROA i 
Ålborg. Han er meget svær at få fat i, og det frygtes at han er 
blevet ædt af "Regnskabet, for Helvede!” 

STR 14 CON 13 SIZ 13 INT 15 POW 12 DEX12 APP 12 
SAN 09 EDU 12 

Skills: Accounting 26, Delay 79, Dodge 60, Drive Huge 
Vehicle 54, Sleipner Mythos 51 

Spells: Disappear (self only) 

"REGNSKABET, FOR HELVEDE!” 

"Regnskabet, for Helvede!” er det store monster i SLEIPNER: The 
BERUSEDE SEES EEG ESS ELEVTAL 

rende, at det trodser al forstand. 

INT 18 POW 24 

SEE SENE EPA ETS 

ES ES ETS 
GES 

| DUF 
| DUF er en magtfuld, men uudgrundelig entitet, der bl.a. har 
RESENS ENS SENSE SND 
REESE ES EEN ESSENSEN 

| INT 17 Pow 2 

| Skills: Bureaucracy 81, Make Demands 72 

| Spells: Bless/Curse Finances 

Den nye bestyrelse i 
Sleipner 
Christian B.L. Sørensen 
(formand): P.S. Krøyersvej 
5, kld., 8270 Højbjerg, tlf. 
40 1951 04 
Nicholas Demidoff (næst- 
formand): Lenesvej 1, 2. 

CHARLOTTE NIELSEN mf., 8220 Brabrand (nå 
(censor), 18 år phåne) 
Charlotte (som helst ikke vil kaldes Geert Lund (kasserer): 

Klink) er socialt hyperaktiv og har nogle Axelborg 8E, 8700 
gange svært ved at falde ud af en rolle, Horsens, tlf. 75 62 21 14 

efter at et spil er forbi. Hun er medlem af Mikkel Rode (sekretær og 
- mindst - seks forskelige rollespils- | Atlantis-ansvarlig): 
klubber, bl.a. Eventyrernes Kreds og Horsehøj 152, 4000 

Erebor i København. Roskilde, tlf. 46 34 10 21 
Charlotte Nielsen (censor): 
Snogebakken 5, 2880 
Bagsværd, tlf. 44 98 82 63 
Andres Tychsen (1. sup- 
pleant og live-konsulent: 
Borgskrivervej 7, 4. tv., 

Skills: Be Several Places At The Same 2400 Kbh. NV, tlf. 35 82 
Time 31, Confuse 35, Massage 66, | 8408 
Obtain Phone Number 68, Occult 23, Kasper Nørholm (2. sup- 
Sleipner Mythos 21, Spot Hidden 47, Pleant og Scenarieservice- 
Talk Very Fast And Forget To Breathe | 27varlg): Elbagade 20, st. While Ding S074 | th, 2300Kbh.S, Uk 3284 

04 84 
i Søren Parbæk (kasserer- 

Spells: Change Hair Color (self only) — | suppleant): Magisterparken 

339, 9000 Ålborg, tlf. 98 
14 5637 

  

STR 11 CON 17 SIZ 13 INT 15 POW 
14 DEX 11 APP 15 

SAN 49 EDU 11 

SLEIPNER: The Roleplaying 
Game er udarbejdet af 
Nicholas Demidoff (se 
bare, hvor meget han har 
givet sig selv i INT.) i sam- 
råd med andre bestyrelses- 
medlemmer. 

GAMLE SLEIPNER-AKTIVE 
NE ERE EEN 
SEE NE SEES SEALS 
ER TESTS TE SE DRE DAN UEE BPÅUD EDI 

EEN] 
PRS ea ES ce SENERE NER SERERr 
re ES SE KEE ES 
NSSS ST ES ETS 
EET eee eee 

STR 12 CON 12 SIZ 13 INT 13 POW 13 DEX 12 APP 11 

SAN 18 EDU 12 

SS rare ser GÆS 
Outrageous Demands 64, Sleipner Mythos 47, Throw Mud 83 

SEERE KIDD  



SE: em 

in 

di 

Af Rasmus Rasmusst 

med bidrag fra Kasper Eskildsen (KE) og 

Og med særlig tak til Paul ”El Gri 

Fire locations med tilhørende personef, som 

sser 
en gal verden 

    

E 
en É 

Peter C.G. Jensen (PCG) i 

ingo” Hartvigson É É 
É 

i 
E 
E 

j 3 É É 
É É 

É 

  

E 

du kan bruge i din Call-kampagne, god så er 

der endda et lille scena 

Et utraditionelt plot 
Vi præsenterer her en historie der handler om videnskab. Den kan 
med stor fordel bruges sammen med et mere traditionelt horrorplot 

(du ved: onde kultister vil påkalde det store slimmonster når stjer- 
nerne står rigtigt, med mindre osv). Men hvis du ønsker det, og selv 
er parat til at fylde nogle huller, kan det sagtens bruges alene. 

En gammel opdager, der utroligt men sandt er blevet gammel 
uden at blive en galning, er den eneste der kan hjælpe spilperso- 
nerne med (og her skal du så sætte dit eget middelmådige plot ind) 
- og helst inden alt for længe, ellers vil helvede bryde løs. 
Problemet er så, at opdageren, som hedder Arthur Jones, er ble- 

vet offer for en usandsynlig sammensværgelse. Han havde igennem 
længere tid mødtes med en ekslusiv gruppe noble herrer for at 
diskutere alverdens spændende ting. Arthur fortalte disse herrer 
om den sig hastigt nærmende ulykke, som kun han kunne stoppe; 

noget de andre herrer i selskabet fandt uhyre interessant, omend 
ikke synderlig troværdigt. Som tiden gik blev Arthur mere og mere 
fikseret på sin pudsige idé, og han bad dem indtrængende om 
hjælp. Den hjælp fik han ikke. | stedet besluttede de, at undersøge 
Arthurs sære idéer nærmere. Derfor er Arthur forsvundet. 

Det kan tænkes at sp'erne i forvejen har truffet aftale med Arthur, 
og han så ikke er der, og slet ikke har været hjemme i nogle dage. 
I hvert tilfælde står de der med håret i postkassen, uden deres ene- 

  

rie med, 

i 
ste håb. Og vore helte må forsøge at udrede sporene, der leder 
frem til det sted, hvor Arthur holdes indespærret af de føromtalte 
herrer. Disse herrer og deres respektive tilholdssteder er beskrevet 

i de følgende afsnit. 
Det skal måske lige nævnes, at de tre herrer ikke ønsker at ska- 

de Arthur. De er ikke hans eller nogens fjender, men blot viden- 
skabligt interesserede i at se hvad der mon ligger til grund for 
Arthurs vrangforestillinger, og ikke mindst hvad der vil ske med 
ham, når tidsfristen udløber. De tre herrer er udmærket klar over, 
at de har brudt loven, idet de har tilbageholdt Arthur - men det er 
jo i videnskabens interesse. 

9 
Også en Joker 

Hvis du er en af de gamle Fønix-læsere, vil du muligvis genkende 
denne form for artikel. Princippet er det samme som den der blev 
brugt til at skrive "Fuldt Hus” fra Fønix 5. Den artikel var stilet mod 
fantasy, nærmere betegnet Krangor. Men hvis du ikke kender den 
artikel, kan vi kort fortælle, hvordan du også kan bruge Fire Esser. 

Der er den mulighed, at bruge de fire følgende steder/personer 
i din kampagne som du selv lyster. De fire beskrivelser er lavet uaf- 
hænigigt af hinanden, og kun denne alternative plotline holder dem 
sammen. Hvis du mener du kan bruge en "caféejer” eller en antik- 
var til noget andet, så har du her muligheden. God fornøjelse.



Arthur Jones 

i VILLA PETIT 

af RR 

På en stille villavej i udkanten af byen, der hvor der er 
helt stille efter ni, kan man tit se en skikkelse der sid- 
der bøjet frem over sit skrivebord med en stor bog 
foran sig. Hans naboer siger han er en god mand, og 
at hans kone er en sød og venlig dame. Men børne- 
ne i kvarteret er bange for ham. Ikke fordi han har 

gjort dom noget, næ, det er fordi der er noget sært 
ved ham. Ved hans øjne. Som om han ved alting, og 
kan se lige ind i din sjæl. Nogle af drengene hvisker 
til hinanden, at han måske er vampyr eller en djævle- 
tilbeder. Der kommer ingen børn ved hans dør ved 
Halloween. 

De voksne har samme fornemmelse, når de står 
overfor Arthur. Men ingen af dem siger noget, ikke 
engang til hinanden. Alle hilser de pænt på ham, han 
er jo pensioneret professor, og en mand man bør 
have respekt for. Ingen kan sætte en finger på Arthur 
Jones eller hans familie - men der er nu et eller andet 
over dem. 

- Hørt i en smugkro, fortalt af en mand der.ønsker 
at være anonym. 

Umiddelbart er der HRG ved Å 
rthur og Alicia har vi ift i snart tredive dir er 

;e omkring treds, fa ældre en hun. De pas- 
ig selv og deres havé, har to voksne piger, som 

T længst er blevet gift og er flyttet hjemmefra. 
lle for et par år siden blevet pensioneret, efter 

en ng karriere som professor og lærer ved uni- 
versitetet. Den dag i dag spørger man ham stadig til 
råds om sager, der har med oldtidsreligion og primi- 
tive stammer at gøre. Dr. Jones er antropolog. 

Alicia derimod, er hjemmegående og en rigtig 
hønemor. Hun elsker at opvarte sin mand, og hun 
laver altid en stor kande kaffe til ham, når han sidder 
oppe og læser hele natten. Hun praler af ham overfor 
naboerne, om hvor frisk han er af sin alder. Altid er 
han på farten, og selv om han snart fylder halvfjerds, 
kommer han stadig omkring. Alicia indrømmer, at 

hun ikke kan følge med i alt hvad hendes mand ren- 
der og foretager sig, men hun har tiltro til, at han ikke 
kunne finde på at lave 'numre”. 

Arthurs hemmelighed 
Det lille, grønne hus med den smukke, velholdte 
have udstråler fred. Og indenfor er det ikke meget 
anderledes. Alting er anbragt nøje, med sans for den 
gode stemning, og når. man træder ind i familien 
Jones' stue, føler man sig let hjemme og tilpas. 
Møblerne er tunge og dyre, om aftenen knitrer det fra 
pejsen og den gamle hyrdehund er både kælen og 

gør aldrig. 
Hvis du spørger naboerne, er det Kone 

bestemmer hos Jones'erne. Arthur.er ej sky per 
son, ganske flink når man endelig får ham i tale, men 
ellers genert. Der florerer et rygte blandt kvarterets 

var udsåffør en traumatisk oplevelse. Det er ikke helt 
ved sidéf af. For Arthur har igennem en årrække 
været udsat for alskens kosmiske rædsler og fik den- 
gang indsigt i forbudt viden. Gennem sin profession 
som arkæolog fik han gode muligheder for at rejse, 
og det var på disse rejser, at venskaber blev skabt og 
rædsler nedkæmpet, Han.harmed andre ord levet et 
liv, som envher anden.garvet. Gå n. Største for- 
skel er nok den, at Arthuf k idebud på den 
anden side, mødte er rar kvinde, blev giftåg fik børn. 

voksede op og flyttede 4 df-huset, 

andre apron: om, at stakkels Arthur i sin ungdom 

tilfælde, og han:havde il 
verden. Han-havde lært 
uden at lade sig påvirke af 
for sig selV, somom det var en børnebøg,”som han 
ikke ville indrømifhe at have læst. Men-hogen måtte 
han tale med, for at kunne jderde. hårrejsende 
indtryk. Langsomt begyndte afthår at' opspore gamle 
venner og bekendte. Det var ikke let, samtidig med, 
at han holdt det hele hemmeligt for sin uforstående 
kone og alle deres nye venner. 

Når man møder Arthur, er han utrolig frisk af sin 
høje alder. Han er altid frisk på en god historie fa en 
af sine mange rejser, også selv om de sorger 
bliver lidt "fantasifulde". Hans venner, som ikkFken- 
der til hans fortid, kalder ham ofte lommef (en. 
Men der er ikke noget ondt i det; det er blotivønska- 
beligt "drilleri, af den slags man fyrer af undéø et lige 
så venskabeligt pokerspil. Den slags holder Arthi 
dog altid udenfor hjemmet, og Alicia-aner heller iniét 
om det 

   

   

DET Mødte En Far 
vinde, blev gift o fkbørn gt 99 

Arthurs hjælp, 
ver frygtelig sk 
de opsøger Vil 
tårevædet, æk 

alt opførte sig 
derhjemme, låste 
Ø sit kammer og 
en masse ufors- 

er, som stammer fra 
"samme antikvar. Alicia 
der denne antikvar en 

E leder til at have noget med 
"sagen” at gøre. I skrive- 
bordsskuffen ligger desu- 
den en dåse tobak og en 
æske tændstikker - begge 
med La Mettries mærke 

på. Piben mangler. 

 



Tillad mig at måle Deres 
hovedskal.…. 

Alicia fabler om lægen, og 
lægen det er Bernard. Han 
er meget imødekommende 
og udviser da også nysger- 
righed angående Arthur. 
Han vil gere indrømme af 
Arthur er en af hans pati- 
enter, men-dérudover har 
en læge jo tavshedspligten 
åt tænke på. Hvis opdager- 

Alicia og begy- 
am, al Arthur 

tblevet "under- 

ig”, vil BErnagd tage ham i 
forsvar og fållkélle dem om 
sine studie! me han i 
øvrigt med stor glæde 
jævnligt vender tilbage 
til.Han kan fortælle meget 
og længe om sine meto- 
der, og han mener ikke der 
er noget underligt i, at han 
samtidig er familielæge for 
bedrestillede familier. 
Det er ikke utænkeligt, at 

den gode læge bliver nødt 
til at forlade sit kontor midt 
i samtalen. Og så vil sp'er- 
ne få adgang til Arthurs 
journal. Heri står der ikke" 
noget om sindssyge eller 
andet. I lægens taske, kan 
man finde hans dagbog, og 
der står nogle lang mere 
interessante noter. De er 
skrevet udfra et videnska- 
beligt synspunkt (og med 
en læges håndskrift), men 
handler om en fascination 

af Arthurs forandring. Der 
er desuden en obskur hen- 
tydning til en diskussion 
Bernard har haft med "de 
andre” om Arthurs mentale 
helbred. 
Et par dage efter, at opda- 

gerne har besøgt Dr. 
Brown-Séquard, modtager 
Alicia et brev fra Arthur. 
Brevet er maskinskrevet, 
men bærer hans under- 
skrift. I det står, at han har 
det godt og at han kommer 
hjem en dag for sent (i for- 
hold til at kunne hjælpe 
opdagerne). 

    

  

Bernard Brown- 
Séquard på. LÆGE- 
KLINIKKEN 

t, og denne Tid b) ,, 
limisme, Ekspansi 

fLægen er vor Tids 
lig Dele videnskabeli; 

jeéialisering. Vi kan begive os ind i den vr REE 

af PCG 

ge Tidsalder Er" Je med et stadigtleksen- 
NE og Tøtøget Viden om påtologisk 
Anatomi. Ikke uden en vis-Begejstring tør jeg hævde, 
at vi nærmer os Løsningen på Spørgsmaalet om det 

biologiske Grundlag for det menneskelige Sinds 
Sygelighed og moralske Slaphed. Via Kortlægning af 
Hjernen og den forlængede Rygmarv, som er 
Menneskemaskinens styrende Princip, kan vi faa 
Indsigt i en Trappestige, der begynder med Idioterne; 
fortsætter sig gennem de Imbecile og mentalt Debile: 
til de højere degenererede, hvor vi især faar at gøre 
med dem, der frembyder sygelige impulsionef- éller 
perverterede drifter. Vi skal nøje afsøge det” fine 
Spind af Hjernetraade, saa svage og saa tynde; at de 
er ufattelige for det aller skarpest rustede menneske- 
lige Øje, thi her er den ubarmhjærtige og uafvefdeli- 
ge Skæbne vævet ind.” 

- fra Bernard Brown-Séquards dagbog 

1 en ældre patriciervilla i udkanten af byen nær bil- 

ledskøn naturidyl har lægen og psykiateren Bernard 
Brown-Séquard sit hjem og sin klinik. Herfra udøver 
han sit højt værdsatte hverv som huslæge og skrifte- 
fader for de blandt bedsteborgerne, som har penge 
nok tilat betale og tid nok tilat kære sig om slige fysi- 
ske småskavanker og sindets moralske fatning. Hertil 
kommer"hysteriske fruer og ærbare ægtemand med 
usædelige: spekulationer; heffil vender mian-sig,…hvis 
skandalen skal undgås"og fosterfordrivelse er datte- 
rens eneste udvej, eller hvis den imbecile søn har et 
mord på samvittigheden og diskret men akut bør ind- 
skrives på et sanatorium. Brown-Séquards beun- 
dringsværdige indsats for borgerskabet kender ikke 
til for megen ros, thi den bidrager til at bevare et højt 
moralsk skudsmål blandt de priviligerede i bysamfun- 
det til eksempel for almuen. 

Mennesket bag kitlen 
Brown-Séquard er et højt skattet medlem af samfun- 
det. Ikke blot på grund af sin gerning. Man sætter 
også stor pris på hans person og væsen. Bernard er 
en mand i sin bedste alder med et mildt og nobelt 
ydre. I hans øjne sporer man straks et umætteligt 
videbegær og en skarp intelligens. Hans karriere, 
både som studerende og ung læge, har været 

eksemplarisk, og han hylder til fulde tidens positivi- 
stiske videnskabelige idealer. Videnskaben og vejen 
til sandheden er menneskehedens ypperste mål til 
hvilket Bernard Brown-Séquard har viet hele sit liv. 
Derfor har han ikke tid til ægteskabelige forpligtelser, 
men lever i skønsom harmoni med sig selv i det sto- 
re hus og nøjes med hushjælp til det allermest nød- 
vendige tre gange om ugen. Alting udføres og måles 
med nøjagtig præcision, da ro og stabilitet er væsent- 

lige forudsætninger for den optimale koncentration 
om hans forskning. 

Videnskaben 
Fremelskelsen af et helt igennem moralsk og ratio- 

nelt-menneskevæsen.er målet for Brown-Séquards 
forskning. Vejen dertil søger han at afdække via nega- 
tion. Metoden er-således at åfdække alle tænkelige 
lag af den menneskelige sygdømstypografi. Ved ind- 
sigt i de forskellige mennesketypers indbyrdes 
årsagsbestemmelse vil han kunne nå frem til den helt 
rigtige sinds- og racemæssige hygiejneform, som sik 
rer det mest ypperlige individ og med tiden kaf 
lægge degeneration og perversitet helt under fod 

Skrifte 
Det mest frugtbare materiale til sin kortlægning af'det 
menneskelige sind får Brown-Séquard gennemÆine 
Patiehtersibekefidelser. Enhver beretning om ef syg- 
Farvel AR viden til fortællingen om detimen- 
neskelige sind" og”amdåser samtidig retninger afgå ad 
Lopnåelsen af forskføhgens mål. Derfor yndefhan at 

lange saffitalér med patienterne, Htc 
Jem om barfidomserindringer, 

engang fordrevet et fåster fra politimestefens datter) 
og har til formålet eg" aflåselige celle i sirfkælder. 

É 

Alting udføres 
og måles med 
nøjagtig 
præcision 

 



Aaron P. Goldfield i 
ANTIKVARITATET 

af RR 

"En god.bog, er en som tager 
Det-ér en bog-som fortryllel 

handlin; . Den tager fat om dig sjæl, vrider den o; 
mine brænder sig åd 

og resten af ding dage, vil der være 
iger, som vil stå lige så klart for dig, som 

hvis.du seftbavde oplevet dem. Og det har du også 
- så meg! nogen kan opleve netop det. Bogen 
giver dig diné egne oplevelser, dine egne erindringer 

og din egen virkelighed. Og du kan aldrig dele den 
med nogen; for alle andre som også har læst den, har 
deres opfattelse. 

Der er langt mellem de rigtig gode bøger, og det 
kræver et trænet øje at finde dem. Det øje har jeg. 
Her fører vi kun gode bøger. Nå, er de interesseret i 
faglitteratur? Jamen det er jo noget ganske andet. " 

- Aaron P. Goldfield 

   lange 

I udkanten af New Yorks jødiske gettho finder du 
Aaron's Antikvariat. Udenfor står de unge jødiske uni- 
versitetsstuderende, med deres sorte tøj, deres kal- 
otter og deres lange sorte. krøller. De hører til blandt 
de faste kunder hos Aaron, Men. her kommer også 
mange andre. Enhver veluddannet New Yorker med 

respekt for sig selv har i hvert fald hørt om Aarons 
Antikvariat. 

Butikken ligner umiddelbart et kaos af gamle 
bøger, men Aaron ved præcis hvad der gemmer sig 
hvor. Over alt står stabler af tykke bind, der er så høje 

at man ikke kan andet end at forundres over, at de 
stadig står. En svagelig sjæl kunne let blive nervøs? 
hvis nogen begyndte at stampe hård i gulvet og stab- 
lerne begyndte at svaje ganske let. Men spørg om en 
titel, en forfatter eller et særligt emne, og Aaron vil 
spørge om hvilken udgivelse og hvilket oplag du 
søger. Og han vil uden tøven fortælle dig, om han har 
den eller om han ikke har den. 

Selv er Aaron en lille mand. Hans smalle øjne fors- 
tørres af hans tykke briller og giver ham et muldvar- 
pelook, og hans let krumme ryg får ham til at ældre 
ud, end han egentlig er. Men man skal ikke skue hun- 
den på hårene. Aaron er en meget intelligent mand. 
Han er kvik som myg i en tyrkisk badstue, og han 
sætter stor stolthed i at kunne gennemskue menne- 
sker. Nogle vil sige, at han dyrker denne hobby i 
overdreven grad. | særdeleshed overfor sine kunder. 

I det øjeblik man træder ind i antikvariatet, vil man 
blive mødt med en venlig modtagelse. Overfor frem- 

mede ynder Aaron at overspille sit udseende, krum- 
me lidt ekstra med ryggen og blinke hele tiden. Men 
snart vil han overraske den intetanende kunde, og 
starte en diskussion på et højt plan. Mange gange har 
han både og forvirret og skræmt sagesløse kunder, 
med sine påstande og meninger (som dog aldrig er 
dumme eller uden hold i virkeligheden). Aaron vil for- 

tælle dig, at kunder som er bange for en god diskus- 
sion er dårlige kunder. 

Denne fremgangsmåde er måske ikke den bedste, 
når det komme til at erhverve sig nye kunder. Til 

et andet sted =Å 
binder dl til stå Aller Anron/får 

gengæld forbliver man Aarons kunde, når man én 
gang étbegyndt-at købe sine bøger der. Og Aaron er 
ganske tilfreds med denne. måde åt drive forretning 

Bøgerne peger i retning 
af Aaron's Antikvariat, og 
opdagerne vil med al sand- 

på. Hans kunder og ofte velhavere og højtuddannede hs een 
jeres mest detekti- 

som har en udsøgt smag indenfor litteratur. tige holdning. Aaron vil 

Ka Arthur som en 
"Kulter i Polynésien” og andre skumle værker. 

ind, som handler om et meget 
særligt emne (f.eks. kulter i Polynesien), henvender 

gren sig til en é- gode, faste kunder som ved 
noget om netopfidette emne. Dette gør han af to årsa- 
ger. Dels for at lade kunden få førsteret til at købe 
bogen, og dels for at få den vurderet. En sådan vur- 
dering handler ikke kun om prisen. Aaron og kunden 
diskuterer længe hvad bogen handler om, og hvem 
der kunne finde på at købe, den. f På-den, måde fast- 
sættes såvel prisen, som. Aaconst hvem 
der kan få lov til at købe bogen” Hån' sælger helnlig 
ikke bøger om hvadsåmhelst til hvemsomhelst. 

     

   

       

    

  

god, fast kunde. og som 
konsulent på flere emner 
Han vil også udspørge 
opdagerne om, hvad de vil 
med Arthur. Han vil sætte 
sig ned og stoppe sin pil 
(tobaksdåsen er fra La 
Mettrie) og slå en stor 
diskussion op. Det virke 
som om han ved me; 
mere end han siger, 
netop som spilpersol    Ul   

bag 
herefter føl- 

I hans kalen- 
ligger på skrive» 
in man se, at han 

aftaler på La 
med nogen som 

i der Klubben. 
/ Hvis man giver ham kni- 

verf og konfronterer ham 
de fømævnte ting, vil 
bortforklare "misæren” 

'så godt han kan, Hvis ellers 
opdagerne virker som en 
flok gentlemen, kan han 
sagtens overtales til at for- 
tælle lidt om La Mettrie. 

  

FÅ Hans Smalle ; 
øjne Tor: rres a' 

fange ykke 
brill er 
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Lastens hule 

Før eller siden havner 
opdagerne her. Det er her 
Arthur sidder, i et aflåst 
rum i kælderen. idet opda- 
gerne ankommer, vilde 
blive modtaget af Julien, 
som er meget interesseret 
iat lære dem bedre at-ken- 
de. Forudsat at-de forstår 
at té sig;-bliver de budt på 
diverse nydelser i form af 
ålt fra trøffelpaté over ciga- 
rer til efgod drink. Julien 
vil med. lytte til 

opdager ifstorie og 
diskutere de Det er ikke 

usandsynl gen eller 
antikvaren også Vil være til 
stede, og give sit besyv 
med. 
Arthur sidder i mellemti- 

den i et lille, ildelugtende 
rum i husets fugtige kæl- 
der. Kun Julien har nøglen, 
og kun han og de andre 
indviede kender til.det. Der 
er ingen chancer for, at 
opdagerne bare vil få ham 
udleveret. 

Villaens navn stammer 
fra dens 
excentriske ej ejer 
Julien, O 
Mettrie 

  

       

LA METTRIE 

af KE 

"Mit formål er at formindske summen af onder ved. 
at bandlyse samvittighedsnag og den barnlige og fal- 
ske frygt for en forstilt fremtid, som hindrer os i at 
nyde denne tilværelses fæed og glæder, og sogå føl- 

den virkelige kval” 
il "Afhandling omfykken” 

gålig er det virkelige on 
La Mettrie, foror, 

Al sore: endelig e. sig for bl 
arbejderne fra fabrikkernes sod og røg og anlagde 
undergrundsbanen, glemte de Eastbrick kvarteret. 
Ingen skænkede det en tanke, for ingen af de tilste- 

deværende havde nogensinde snavset deres dyre 
håndsyede lædersko i kvarterets mudder. Hvis statio- 
nen var blevet bygget var den sikkert heller ikke ble- 
vet brugt. Her lever kun storbyens affald. Ludere, 
småtyve, mordere og drankere, som sjældent fofla- 
der deres hjem i den del af døgnet hvor togene går. 
Der findes pletter som Eastbrick i enhver støfby. 
Rester af fortidens håb efterladt i sodede mursten, 
hvor rakket og lorten samler sig. Pletterne kan;ikke 
fjernes. Prøver man at skrubbe dem væk, flytteride 
sig. Storbyen må have sit røvhul. 

Mellem de forladte neogotiske fabriksbygfinger; 
væltede skorstene og tømte lejekaserner ligger en lil” 
le tilgroet park. Forladt af stadsgartnere og søndags- 
besøgende har den udviklet sig til et vildnis, en nær- 
mest utilgængelig oase for Eastbricks børn og hjem- 
løse, omgivet af brandenæller og tyk underskov. Et 
åndehul tilbageerobret fra den hurtigt voksende stor- 

by. En enkelt sti er dog holdt 
rimeligt fri for buske og væltede 
træer, stien til Eastbricks første 
hus. Den barokke syttenhun- 
dredetals villa La Mettrie. 

Husét… 
wdefra giver huset et kaotisk 
indtryk. Intet sted får øjet lov til 
at hvile. Alle vægflader er dæk- 
ket af ormamenter, basunengle 
og søjler. Den kraftige rød-bru- 
ne kalkning er flere steder slidt 
af, og rænker af vildvin synes at 
ville opsluge huset i jorden. 
Stedet er dog så langt fra forladt. 
På alle tidspunkter af døgnet er 
der lys bag de lukkede skodder, 
biler ankommer og kører igen, 
musikken siver ud gennem sko- 

ven. 
La Mettrie er ikke et sted hvor 

Eastbricks, endsige New Yorks, 
almindelige beboere kommer, 
men en klub for de indviede, et 
fristed midt i borgerskabets, 
moralens og forbudets bedrevi- 
dende USA. På egetræshoved- 
døren er indridset stedets latin- 
ske motto, Sapere Aude (Vov at 
vide). Medlemmerne er alle 
velstillede og intelligente men- 

  

nesker fra byens akademiske og kunstneriske miljø, 
der søger frihed fra hverdagens diktatur. Her kan man 
finde den af omgivelserne forbudte litteratur fra Lenin 
til.Marquis de Sade. | dagligstuen kan man nyde en 
cogfiåe og i annekset en pibe opium. Der er dis- 
kussioniklubber om alt fra kannibalismens legitimitet 
til pædofili. Her afholdes maskeballer og festishfester. 
Men også-mindre fordømte aktiviteter har sin plads 
bag de lukkede døre. Huset hår et af New Yorks bed- 
ste franske køkkener, det mest udsøgte udvalg af kaf- 
fe- og kakaosorter og en glimrende vinkælder.-Der 
afholdes jævnligt klassiske koncerter -og. enkelte. 
vovede kunstnere får mulighed for at fremvise dere! 
værker. La Mettrie er et nydelsens, frihedens og in 

sigtens tempel. 

     

       

    

  

    
    
  
   

    

Herren i huset 
Villaens navn stammer fra dens excentriske ejer Jålien 
Ofiroy deal Mettrie, der trods sit fornemme (og fal- 
ske) fradskinåvætaler med en overdreven NewfYork 
accent. Tillenshed engang John Roberts og var en 
Jovende ung læge fråfet af Ivy-League universiteterne, 
ned en løfterig fremitidtforan sig. Hvis en sfecialist 

t er det-hellér ikke bang syn løg Julien 
endt. Gerisynet ville imidlerfid næppe 

hjerteligt? Julien eller John måtte nemlig 
le år sidensfårlade lægegerningén efter en 

betydelig faglig skafidale, affødt af hans døget usæd- 
vanlige holdninger: 

Under verdefiskrigen havde John frivilligt rejst med 
deamBrikenske tropper, som felflæge. Delvis 
optændt af patriotisk ånd og delvis af nysgerrighed. 
Skyttegravene, døden og den ftilsyneladende 
meningsløshed kom for ham, somt for de fleste 
andre, som et alvorligt chok. Menfimodsætning til 
hans kolleger ved frontengville haf ikke fortrænge, 
han ville forstå. For at ode gjofde han krigsskue- 
pladsen til et gigantisk labdratoriulff og de tusinder af 
sårede der passerede Tem blev forvandlet til 

     

       
    
      

  

    

    

    

  

hvide mus. Resultatet af fans førskning blev lige så 
absurd som det vanvid Hjån studerede. Istedet for blot 
åt "undersøge tarmenes form og hjernens størrelse, 
begyndte håniat-spørge tilzsjælens form og livets 
mening, og fandt intet, uanset hvor mange lig han 
undersøgte. Hans kyniske, men nødvendige konklu- 
sion blev at mennesket blot er en maskine. Et stykke 
mekanik der kun drives af ønsket om sin egen 
overlevelse. Moralen, viljen, sjælen og kærligheden 
var alle hykleriske konstruktioner. Sygdomme der 
burde nedkæmpes fordi de gjorde ondt og bortledte 
opmærksomheden fra det eneste i sandhed værdiful- 

de, nydelsen. Sanserne tilfredsstillelse. 
Da John kom hjem fra Europa udgav han en række 

bøger og afhandlinger der øjeblikkeligt vakte stor 
opmærksomhed og forargelse i professionelle kred- 
se, og blokerede for enhver videre karriere som 
læge. Udelukkelsen, der før hans før hans ophold ved 
fronten ville havde været en personlig katastrofe, 
generede ham imidlertid ikke videre nu. Da menne- 
sket ikke havde nogen vilje, var der jo ingen grund til 
at tro at han kunne ændre på noget med sin indsigt. 
Hans skæbne havde blot skiftet spor. John blev til 
Julien, han opkøbte villaen i Eastbrick og gav sig i 

nydelsens vold. 

  

   

  

    

   



En fornuftig løsning 
Der er adskillige muligheder for at løse problemet om Arthur. 
Nøglen ligger i opdagernes hænder. De kan liste sig rundt og 
måske snuse sig frem til, hvor han er gemt. De kan så gå til 
politiet eller bruge Charles Bronson metoden og befri ham 
selv. Men en mere underholdende løsning vil måske være, 
hvis de kan manipuleres til at fortælle om hele historien. Det 
vil vække den lille gruppe mænds nysgerrighed i en sådan 
grad, at de kunne fristes til at indgå et kompromis. De vil i 
hvert fald blive temmelig overraskede over, at møde 
nogen som tilsyneladende lider af de samme vrangfore- 
stillinger som Arthur. Under ingen omstændigheder vil de 
lade sig overbevise om, at der kunne være noget om 
snakken. 

I bedste fald, vil gruppen indlade sig på at befri 
Arthur, forudsat, at man indgår en aftale. En sådan afta- 
le skulle gå ud på, at Julien, Aaron og Dr. Brown- 
Séquard får lov at følge opdagerne og Arthur indtil 
"profetien" skulle gå i opfyldelse (eller hvad det nu 
end handler om). Det ville også muliggøre fortsat 
gode forbindelser til en gruppe specielle men bega- 
vede mænd. I sidste ende er det op til dig, at fylde 
historien ud. 

                                    

   

 



    

  

   

Magic-VM i Seattle: 

   
   

   

                            

   

                                   

Dansker tæt i 
på verdensmesterskabet. 
af Mads Lunau. 

Der er udbredt enighed om, at havde Svend Geertsen 

vundet semifinalen over den senere verdensmester, 

Slemr, havde han også vundet finalen. Svend tabte den 

afgørende kamp i semifinalen på mana-problemer. 

Team Danmark, vikingerne fra nord. Svend, Tore, Jan 
og Thomas foran det store Wizards spilcenter i 

Danmark satte absolut sit præg på Magic-verdensme- 
sterskaberne i august i Seattle, USA. Danmark blev nr. 
4 i hold-VM og Svend Geertsen blev kun akkurat slået 
i semifinalen om det individuelle verdensmesterskab. 

Danmarks fire kombattanter var de fire øverst pla- 
cerede ved DM, danmarksmester Thomas Dall, nr. 2 

og danmarksmester året før Svend Geertsen, begge 
fra København, Jan Sørensen, Randers, og Tore Fiil, 
Odense. 

Den individuelle konkurrence var Rochester-draft 
(skiftevis valg fra en booster lagt ud på bordet), 
Extended (konstrueret af kort fra Dark/Revised og 
frem) og selvfølgelig Standard (5'ed/lce Age og 
frem). Holdkonkurrencen var sealed deck, hvor hol- 
det delte fire 5'ed starters og fire Weatherlight 
boosters mellem sig og konstruerede 40-korts decks. 

  
Idet individuelle VM stod Svend Geertsen stærkest 

blandt danskerne før sidste disciplin, Extended. Men 
for at komme imellem de sidste 8, der spillede knock- 
out om mesterskabet, skulle Svend vinde de sidste to 
matcher. I den afgørende duel mod Finlands Tommi 
Hovi, tidligere Pro-Tour vinder, havde slaget bølget 
længe og der var kun få kort og liv tilbage på hver 
side. Tommi skød til højre og venstre, mens Svend 
gemte sig bag cirkler og skød en smule tilbage. Svend 
havde spillet Armageddon nogle gange og Tommi 
havde spillet Anarchy et par gange. Tommi havde sta- 
dig 9 liv mens Svend knapt var i live. Svend havde 
ikke gjort meget væsen af sig i nogle runder og sad 
med en del kort på hånden. Da han skulle trække sit 
kort i hvad der meget vel kunne være hans sidste tur 
talte han kortene - der var 18 - lagde dem tilbage og 
trak. Så trak han to af sine fire mana ud og spillede en  



| 
| 
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Incinerate. Tommi så lidt undrende ud. Så trak Svend endnu en 
mana ud og spillede en Lightning Bolt. Tommi så nu meget ner- 
vøs ud og stirrede på den sidste, røde, mana hos Svend. Da 
Svend trak den sidste mana ud og spillede den sidste Lightning 
Bolt var Tommi ude og Svend inde. Som en dansk tilskuer for- 

mulerede det: - Tre lyn til hver 20.000 kr, refererende til den 
høje præmiepulje, man fik del i, hvis man var mellem de sidste 
8. 

Slutspillet var i Standard, type II, og Svend stillede op med et 
meget aggressivt deck i rent grøn. Ghazban Ogres, Spectral 
Bears, Rogue Elephant, Quirion Rangers, Lianowar Elves, Giant 
Growth og Winter Orb. Hertil Harvest Wurm, Lhurgoyf, Jolraels 
Centauer, Whirling Dervish, Uktabi Orangutan, Bounty of the 
Hunt og Heart of Yavimaya. Kun 16 forests. Det blev vurderet, at 
semifinalen var den moralske finale, da de to øvrige decks ikke 
mentes at kunne hamle op med Svends og tjekken Jacub Slemrs 

aggresive decks. Slemr spillede et 5-farvet deck, hvor sort var VM semifinale. Svend Geertsen er tættere end tæt på at vippe 
hovedfarven og de bedste kort fra de andre farver blev mulig- senere verdensmester Jacob Slemr af pinden 
gjort af Undiscovered Paradise og Gemstone Mine. 

I den afgørende kamp startede Svend med hele 5 land på 
hånden. Han kunne ligesom de to foregående spil, som han hav- 
de vundet, vælge at 'tage en Mulligan" og trække om og kun 
trække 6 kort. Han valgte at starte med hånden i det håb, at kor- 
tene fra nu af ville have større kvalitet. Men der kom kun lande 
og små væsner, så Slemr trak af med sejren og gik videre for 
overbevisende at vinde finalen. 

Danskerne kunne nu inkassere præmiehøsten: håndtryk af 
Richard Garfield med tilhørerne checks. Ca. 14.000 kr. til hver 
af holddeltagerne for en 4-plads, og ekstra 84.000 kr. til 2'g- 
eren fra Christianshavns Gymnasium, Svend Geertsen, for semi- 
finalepladsen. 

Vanguard 

Nyt format for Magic. 

Der er i USA udgivet et supplement til Magic kaldet Vanguard. Det giver for- 

skellige udgangs- og spillemuligheder end de regelbundne. 
Varianten er udformet som Magic-kort i overstørrelse personificeret af 

forskellige "karakterer" fra Weatherlight-sagaen. Man vælger (eller trækker 
tilfældigt) et (eller to) af disse 8 kort og regel-ændringerne gælder så for spil- 
let og kan ikke fjernes. Trækker eller vælger man to er effekterne kummula- 
tive. 

Varianten har været brugt i den amerikanske spilbutik-liga, Arena, der i år 
kommer til Europa, men endnu ikke har ramt Danmark. 

Derfor vælger vi at bringe Vanguard her, så du kan prøve systemet: 

Ertai: Your creatures cannot be the target of your opponent spells or abiliti- 
es. Start- og max-håndstørrelse: 6. Startliv: 24. 
Gerrard: During your draw phase, draw an additional card. Hånd: 3, liv: 20. 
Tahngarth: Your creatures are unaffected by summoning sickness. Hånd: 6, 

liv: 27. 
Squee: Your opponents play with their hands face up. Hånd: 10, liv: 16. 

  

Gerrard 

  

During your draw phase, 
draw an additional card.   

  

  

   

    
      

  

Karn: Each of your noncreature artifacts is also an artifact creature with power and toughness each equal to its 

casting cost. Hånd: 8, liv 26. 
Sisay: Whenever you tap a land for mana, it produces one additional mana of the same type. Hånd: 5, liv: 17. 
Maraxus: Your creatures get +1/0. Hånd: 8, liv: 22. 
Mirri: Each of your basic lands may be tapped to produce any color of mana instead of its normal type. Hånd: 7, 

liv: 25. 

Hvis du således vælger at spille et deck med fx. Gerrard som udgangspunkt starter du med at trække kun 3 kort 
og kan i spillet max have 3 kort i slutningen af din discard-phase. Du har 20 liv fra start og du trækker et ekstra kort 
i din draw-phase. 

Prøver I formatet, så husk at aftale, fra hvilke serier, hvis ikke alle, der må medtages kort. En variation af forma- 

tet kan være sealed deck, hvor der trækkes en tilfældig karakter" til hver spiller og decket så bygges efter det. Man 
kan så trække en ny efter de første spil og bygge deckene om. Endelig kan en draft startes med at deltagerne træk- 
ker en tilfældig "karakter" 

 



  

   
10.000 kr. og en grim pokal til 
Karsten Hoppe 

Et udsnit af den (trætte) danske Magic-elite søndag efter to 
dages udmattende hjernesport 

       
   

Største Magic-arrangement i Danmark nogensinde, Grand Prix'et 
d. 6.-7. september, en succes: 

Blå dage i København 

af Mads Lunau. 

Karsten Hoppe satte den skandinaviske Magic-elite på plads med et helt blåt deck. I finalen mød- 
te han Sigurd Eskeland fra broderlandet i nord. Han spillede et - gæt selv: helt blåt deck. 

380 tilmeldte ialt og 280 deltagere i hovedturneringen i Parkens konferencecenter er de tørre 
tal bag Danmarks største Magic- arrangement til dato, hvor spillere fra hele Europa dystede om 8 
pladser i Pro-Tour i Chicago og store kontantpræmier. Arrangør Bjarne Hansen fra Midgaard kun- 
ne træt men tilfreds mellem flokke af ligeså trætte og tilfredse Magic-spillere søndag melde, at alt 

var forløbet ifølge planen. Og det kunne overdommer og udsendt fra Wizards of the Coast, Mischa Donders, bekræfte: - Der har været færre pro- 
blemer end jeg nogensinde har oplevet før. Skandinaviske spillere og dommere er meget dygtige og det gør afviklingen glat og uproblematisk. Og 
så viser skandinaviske spillere stor fair play, hvilket fjerner typiske stridigheder, slutter en afslappet og tilfreds Mischa. 

Kun ca. en tredjedel af deltagerne var danske og de fleste andre fra broderlandene i øst og nord. Det var frygtet, at arvefjenden i øst skulle ero- 
bre de fleste pladser, og det holdt også stik. 4 af de 8 i slutspillet var svenskere, 2 nordmænd og det danske islæt udover Karsten Hoppe var tid- 

ligere Danmarksmester Jesper "Manne" Thrane. Lige under top 8 befandt sig store dele af det Københavnske spilmiljø, som må siges at have mar- 
keret sig stærkt. 

Den dominerende farve i turneringen var blå. Boomerang til at hæmme modstanderens mana i starten, Ophidian hjulpet af Man'o'War og 
Vodalian Illusionist til at få en kortfordel og Waterspout Djinns til at slutte af. Selvfølgelig et læs counter-magi til at holde uønsket indblanding væk. 

Hvis man ikke kunne hamle op med de store, var der sideturneringer. Magickort på alle mulige og umulige sprog florerede i sealed-deck og 
draft. En større Standard (Type II) turnering blev vundet af Olle Råde med det deck Svend Geertsen spillede til VM. 

Vandt man en af disse turneringer kunne man deltage i en Vintage sealed deck, hvor man spillede med en Revised Starter, en Italiensk the Dark 
og en - ta-da: - original Antiquities booster! Omkring en hel kasse af disse historiske Magic-kort måtte lade livet i weekenden. - Vi er ved at nå 
bunden af vores lager af de gamle Magic-kort, måtte Ann Van Dam fra Wizards i Belgium indrømme mens hun overvågede Deres Udsendte åbne 

sine. 
Grand Prix'et havde også besøg af to Magic-kort kunstnere, D. Alexander Gregory og Andrew Robinson, der weekenden igennem signerede 

kort og så ud til at hygge sig gevaldigt. 

Copenhagen Gamecenter 
p Eu FAUST] 
ERE RESEN ES KK S:S 

computerspil får over 200 m2 i centrum, nærmere bestemt — Den amerikanske spil-butik liga, Arena, kommer efter alt at dømme til 
Skindere Tstth, ganske tæt på spillebutikken Faraos Cigarer. Danmark i november. Formatet og spillestilen er mere afslappet end 

Åbningstider vil være 12-24 på hverdage og døgnåbent i weeken- — DCIs turneringer og har sin egen rating for de deltagende spillere. Man 
den. Planen er at afholde 2-3 sanktionerede Magic-turneringer om deltager ved at købe en startpakke for et meget lille beløb og så er der 
BESS ESS RES SE EET EU ELUS 
SNEDE SEES ES SNS TETE TS (US Er rSGA  



RUNNER 
ATT     

"Uautoriseret bruger | systemet", gentog alarmen. Joe SysOp 

slog sin monitor til og så til sin overraskelse, at en runner havde 

brudt fortets ICE, Hans overraskelse blev til gru, da runneren 

med en hurtig bevægelse bombede al ICEn til de evige bit- 

marker. "Hvad fanden sker der?", udbrd han, medens han 

febrilsk forsgte at begrænse skaden, men spillet var allerede 

tabt. Og runneren havde vundet! 

Ideen i dette deck er, at løbe alle kortene i R&D igennem på 
en tur og derved vinde spillet! Et sådan run kræver forbere- 
delse, men hvis det lykkedes, er sejren hjemme på en tur. 

Decket 

Decket skal bestå af 45 kort. Heraf skal ca. halvdelen være 
fordelt mellem Jack'n'Joe (Jn])/Bodyweight Synthetic Blood 
(BSB) og MRAM Chip (MRAMC)/Militech MRAM. Chip 
(MRAMC) samt 1 Crash Everett (CE) så decket kan løbes igen- 
nem hurtigt. 

Bitgainers er 1-4 Top Runners' Conference (TRC) og 1 
misc.for-sale (MFS). 

Programmer: 1 Krash, 1 Enterprise, Inc., Shields, 1 False Echo 
(FE), 1 Afreet og 3 Highlighters og 1 Microtech Al Interface 
(MAIl). 1 Valu-Pak Software Bundle (VPSB) til installation. 

Ekstra runs fås ved 1 All Nighters, 2 Wilson, Weeflerunner og 
1 Bodyweight Data Creche. 

1 Remote Detonator (RD) bruges til at fjerne ICE fra R&D. 1 
Junkyard BBS (JBBS) og 1 Inside Job (IJ) er bare sikkerheds- 
foranstaltninger. 
Strategien 
De første mange turns bruger man på at trække kort (In) og 
BSB) og forøge hand size (MRAM chips), alt imens man tjener 
penge på TRC og installerer  resources/hardware. 

Programmerne installeres via VPSB så sent som 
muligt, da synet af tre Highlighters vil få Corp til at 

beskytte R&D. 

Når alt er klar, starter man sin sidste tur med at spille 
MFS og får en masse bits for TRC, MRAM chips, CE 

og JBBS. 

Herefter laver man et run på R&D. Brug FE om nød- 
vendigt. Spil RD for at fjerne ICE - man kan være lige- 
glad med de tre tags. Spil AN. Brug BDC og de to 
WW til yderligere runs. Hver gang bruger man MAII 
til at skippe kort man allerede har set. 

Efter seks runs har man set 46 kort i R&D! Det skulle 
være nok til at vinde under de fleste omstændighe- 
der. Skulle Corp skippe sine actions midt i det hele 
for at slippe af med virus-counterne, har man 7 runs 
på den efterfølgende tur til at vinde spillet! 

Svagheder 
Dette deck er ikke uden svagheder. For det første vir- 
ker det bedst, når Corp ikke har set det før. Jeg måt- 
te udstå flere spydige kommentarer omkring mit tam- 
me deck, da jeg testede det, men det var det hele 
værd, da jeg til Corps store overraskelse pludselig 
slog til og vandt spillet på én tur. Selv om overraskel- 
sen er vigtig, er den ikke vital. Corp kan sjældent når 
at installere nok ICE på R&D til at man ikke kan kom- 
me igennem, den ene gang man skal 

Det største problem er, at hvis Corp har et meget 
hurtigt deck, kan spillet være ovre, inden man kan nå 
at lave sit kæmpe run. Man skal under alle omstæn- 
digheder være indstillet på, at Corp kan nå at score et 
antal agenda points, medens man selv er i gang med 
de store forberedelser. 

City Surveillance er en virkelig pine for dette deck, og 
der er simpelthen ikke andet at gøre end at trashe 

den, hvis man kan. Her kan IJ hjælpe. Underworld 
Mole kan også være en ubehagelig overraskelse, idet 
den kan fjerne de meget vigtige TRC. Og er man først 
blevet tagget, har man intet forsvar! 
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Viking Con 
10-12/10 på Tårnby Gymnasium, Amager 

Enten sidder du derhjemme og fik aldrig forhåndstil- 
meldt dig eller også sidder du netop nu på Viking Con 
og læser i dit Fønix blad, fordi du ikke fik opfyldt dine 
prioriteter. Det eneste jeg kan tilføje er: Køb et 
"Ronni” badge og drik en kop gratis kaffe i Fønix 
boden på connen. Vi garanterer Evig Lykke. 

    

 



  

Spiltræf 
16-18/10 i Odense 

Tag blomster med og opnå en overraskelse. Spiltræf 
er i år en blomstercon med fred og kosmisk kærlig- 
hed som tema. For første gang i dansk rollespils 
historie introduceres intet mindre end et bollerum på 
en spilkongres. ikke noget med at kravle rundt i hin- 
andens soveposer i en gymnastiksal med rungende 
akustik og knirkende gulve. 

Tag din akustiske guitar under armen og smæk 
steppeulvene i båndoptageren. Dette er Spiltræf 
1997 - blomsternes con. 

Kontaktperson: Andreas Lieberoth, tlf. 66125099 
/ 20845099 

Tidsrejse i Europa 

Når alle andre mennesker fejrer årtusindskiftet vil en 
gruppe rollespillere nøjes med at fejre et århundre- 
deskifte. Det 19. århundrede. 

Eventyrets århundrede var 
en tidsalder, hvor civilisati- 
onen var i fremdrift, hvor 
der endnu var uopdagede 
landområder, hvor de 
mest fantastiske mekani- 

ske vidundere så dagens lys, 
og hvor man endnu troede på 
fremskridtet. 

En gruppe entusiastiske rollespillere har sat sig for 
at iscenesætte denne dramatiske periode af Europas 
historie. Arrangementet bliver placeret på et endnu 
ikke fastlagt sted i Europa, og får deltagere fra flere 
lande. Det er ikke en bestemt forening eller gruppe 
der står for arrangementet og kredsen er ikke sluttet 
endnu. Alle der er interesseret i at være med til plan- 
lægningen skal kontakte koordinator Balder 
Asmussen. 

Balder Asmussen udtaler: Vi satser på at lave et 
arrangement for 200 deltagere. Stedet får stor betyd- 
ning, og vi har valgt at det skal være en historisk byg- 
ning fra forrige århundrede i udlandet. Rejsen derhen 
bliver med et veterantog, hvor vi laver et liverollespil 
der kulminerer ved ankomst. De andre dage vil der 
køre rollespil, workshops, udflugter osv. Jeg forventer 
at det bliver i England eller Østrig, men vi har ikke låst 
os fast på noget endnu. 

i Arrangementet skal primært finansieres af EU kul- 
turstøtte. Det næste møde i arrangørgruppen er lør- 

dag den 18. oktober på Spiltræf. 

Kontakt: Balder Asmussen, tlf. 98176124 

  

   

    

  

FASTAS 

scenarieforfatter- 

weekend 
24-26/10 i FASTAs lokaler, Århus 

Evig Lykke9 
Som sædvanlig afholder den århusianske forening E: 

FASTA scenarieforfatter-weekend i oktober som i 
optakt til næste års Fastaval. Dermed hører ligheder- 
ne stort set også op. Sidste år fik man brudt med 
mange års ensidige fokusering på den såkaldte 
"Hollywood-model” og fremhævede det, der nu er 
bred enighed om at kalde intrige-scenariet. I år går 
man endnu længere og prøver at anlægge nogle helt 
nye vinkler på det at skrive rollespilsscenarier. Selv 
den obligatoriske brainstorm laves om, så deltagerne 
inddeles i grupper efter hvilken genre, de gerne vil 
beskæftige sig med (f.eks. eksperimenterende, meta- 
fysiske eller science fiction-scenarier), og hver grup- 
pes brainstorm starter med et oplæg om genren. 

    
Hvis du vil gøre dig håb om at vinde en eller flere 

af de prestigefyldte Ottoer på næste års Fastaval, så 
er FASTAS scenarieforfatter-weekend nok ikke til at 
komme uden om. 

Kontakt: Nicholas Demidoff, 
Lenesvej 1, 2.mf., 8220 Brabrand. 

Lars Konzack, Dortesvej 23, st.mf., 
8220 Brabrand, tlf. 86255272, e-mail: 

konzackQimv.aau.dk 

Golden Dwarf 

Tournament 1997 
1-2/11 i Brønshøj, København 

Så kan du godt plaske dine blyorker til med pla- 
stikmaling og sende dem mod Brønshøj, hvor det 
årlige slag skal udkæmpes. Turnering i miniaturespil. 

     

Kontakt: Jesper Jørgensen tlf. 38283449, e-mail: 
pingvinGpost3.tele.dk 

Vintervap 
- Røven af fjerde division 

5- 7/12 på Fåborg Gymnasium Køb et ”Ronni” 
y badge 

og drik en kop grafis 
kaffe i Fønix boden på 
connen. Vi garanterer 

Evig Lykkee. 

En kongres spækket med panik, kaos og tilfæl- 
digheder. Sådan vil det nok fremstå i første øjekast, 
da ingenting kommer til at forløbe strømlinet. Der 
er dog tjek på det, forsikrer arrangørerne, der har 
brugt et halvt år på forberedelserne. Julehyggen er 
sat i fokus og måske kommer et par nordtyske rol- 
lespillere forbi. Desuden kan du se frem til en række 
nye scenarier. 

Kontaktperson: Morten Jørgensen, tlf. 62612304



  

Confekt II 
5-7/12 på Byskolen i Hillerød 

Rikke (hende der mistede skoene på forrige 
Fastaval) og Mikkel Brunberg (ham der fandt Rikkes 
sko på Pentacon og som mistede både penalhus, 
mappe og skjorte på sidste Fastaval) lider af en beun- 
dringsværdig kreativitet. Denne skabertrang udmun- 
der denne gang i Confekt II. 

I august mødte jeg Rikke til en hemmelig fest i 
Tisvildeleje og fik en masse oplysninger om connen. 
Det følgende er hvad jeg kan huske. Det bliver pri- 
mært en rollespilscon, foruden XP-fisk, som denne 
gang kommer i en ny og forbedret 2nd. edition, X- 
masP-fisk. Og ja, det har noget med jul at gøre. I for- 
bindelse med juletiden, har de udtænkt flere skumle 
planer: Forevisning af de daglige julekalenderafsnit, 
rabat til folk med nissehuer, flæskesteg til aftensmad, 
fællesproduktion af den længste guirlande, der 
nogensinde er blevet lavet på en con, klippeklistre- 
konfekt-workshop og muligvis et juletræ. 

Sidder du netop nu og skriver sidste linie på Call of 
Christmas  scenariet "The revenge of Santa 
Ckkdlaaaudgebe”, skal du fluks kontakte Louise 
Kragh på tlf. 48482245. Andre scenarier er naturlig- 
vis også velkomne. 

Kontakt: Rikke Munchkin Sørensen, tlf. 42250547, 
tskbæpost6.tele.dk 

  2 

brsaaert - 7 
2-4/1 1998 i Skive 

Du har ondt i hovedet og promillen er stadig høj. 
Det er den første januar og der er kun et døgn til at 
kongressen starter. Ubarmhjertige mennesker kunne 
man kalde arrangørerne af Sconnert, men det er 
langt fra rimeligt. De lægger op til en social spilkon- 
gres med fællesspisning og hyggelig atmosfære. 
Scenarierne bliver eksperimenterende, da der er 
udskrevet en forfatterkonkurrence for mest alternati- 
ve scenarie. Max. 80 deltagere. Hvis du har lyst, er 
der også mulighed for at deltage i nytårsfesten forud 
for kongressen. 

Kontakt: Jesper Bøje, tlf. 97529275 
Jesper Wøldiche, tlf. 40555850 

Morgendagens 

24-30/1 1998 i København 

I januar arrangerer Neopolis i samarbejde 
med Fønix et stort og intensivt livescenarie 
med plads til 200 deltagere. Det varer i seks 
dage døgnet rundt og foregår i København. 
Spillerne inddeles i grupper, som har hovedkvarterer 
rundt omkring i byen og sammen med en række 
barer og skumle steder udgør de den fysiske ramme 
om historien. Scenariet er inspireret af det århusian- 
ske "Det store spil” med masser af intriger og action. 
Tilmeldingsfristen er sat til 15. december. Se tilmel- 
dingsblanketten og foromtalen på næstsidste side i 
dette nummer af Fønix. 

Du kan roligt sætte seks krydser i kalenderen med 
det samme. 

Kontakt: 
Jeppe Norsker, tlf. 35838218 
Ask Agger, tlf. 32967432 
Asta Wellejus, tlf. 40284404 

Der er mange veje til suc- 
ces som con-arrangør. Et 
godt råd er at give 
Centralen besked i god tid. 
Vi vil også meget gerne 
høre om andre ting der 
kan have interesse for rol- 
lespillere. f.eks. interaktive 
teaterforestillinger, en 
lokal kult eller andet. Skriv 
eller ring til: 

Jeppe Norsker 
Nordbanegade 18, 3.tv 
2200 København N 
tlf. 35838218 
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VJUEE Infiltration 
a 

ig ligiøse 
evægelser. 

  

Jehovas Vidner hunger efter nye 
medlemmer og er næsten umulige ikke at komme i 
kontakt med, hvis man udviser bare en smule inter- 
esse. Ved stationer og på gadehjørner deler de gratis 
blade ud, som man diskret får i hånden, hvis man 
giver dem et indforstået blik. Jehovas Vidner tilbyder 

gratis hjemmebibelstudier og besøg, men det er 
måske mere interessant at besøge den lokale kreds. 

Note: Nævn aldrig ordet "Rollespil” i nærheden af et 
vidne. 

Vagttårnet 
Stenhusvej 28 
4300 Holbæk 

Hare Krishna er nok de gladeste og 
mest frelste nyreligiøse mennesker jeg kender. Om 
lørdagen danser de på strøget i København, og om 
søndagen er der fest med gratis mad i templet 
Bauneholm i Hillerød. Der kører gratis busser fra 
Hillerød station. Derudover producerer de gode og 
billige Trance Techno CDer med navne som Sri Hari 
og Mathuresh Link. 

Udklædning: Orange lagner 
Note: De er vegetarer og lever i cølibat. 

[Øv - Ronni] 

Krishna Butik 
Blågårdsgade 14 
2200 København N 

Govindas vegetar restaurant 
Nørre Farimagsgade 82 
1364 København K 

tlf. 33337444 

Det Ukendtes Boghandel 
Spiller du Call of Cthulhu og har du svært ved at 

udtale navnene på "The Old Ones” skal du kigge for- 
bi "Det Ukendtes Boghandel”. De sidder inde med 
mængder af viden og i kælderen er der en opslags- 
tavle, hvor man kan komme i kontakt med forskellige 
kult-agtige grupper. 

Det Ukendtes Boghandel 
Løvstræde 8 
1152 København K 
tlf. 33133701 

(USs7 

Scientology har du formodentlig hørt 
om. Ellers har du måske set en reklame for Dianetik. 
De tilbyder en gratis personlighedstest, som er fuld af 
listige spørgsmål. Uanset hvordan du svarer har du 
brug for et kommunikationskursus til flere tusind kro- 
ner. De har også lavet en film, som de viser gratis i 

deres hjemmebiograf. 

Udklædning: De fleste går klædt som flypiloter eller 

stewardesser. 
Note: Scientology er ikke til løbe om hjørner med. 

Giv dem aldrig personlige oplysninger. 

Church of Scientology 
Advanced Organization 
& Saint Hill Europe 
Jernbanegade 6 
1608 København V 

Frimurene 
Til sidst er der selvfølgelig frimurene, som er 

meget hemmelighedsfulde og svære at infiltrere. Til 
gengæld er der udkommet en svensk bog med alle 
deres ritualer og den slags. Den kan man købe hos 

boghandleren. 

Det næste tema handler om skumle steder til live 
rollespil. Kender du en fed kirkegård, hvor de ikke har 
hundevggt eller bor du i et slot fra 1600-tallet? Skriv 
til Centralen og giv os nogle facts. 

  

De har også lavet 
en film, som de 
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Arrakh Nid'Aimonn. 

Genre: Horror/fantasy 

Af Kasper Nørholm 

Arrakh blev født for 20 år siden i Dæmonernes Rige. 
Her levede han de første 10 år af sit liv. I en grotte. 
Arrakhs "forældre” var nemlig en dæmon, der opdra- 
gede ham til at blive snigmorder og bøddel for 
Herskeren. For at fremme den naturlige blodtørst, der 
ligger latent i Mennesket blev Arrakh kastreret, da 
han var fem år. Indgrebet har fungeret efter hensigten 

på Arrakh… han ville være blevet en værdifuld tjener 
for Herskeren. Hvis ikke det lige var, fordi det lykke- 
des ham at stikke af, da han fyldte 10. 

Det var første gang Arrakh blev sluppet ud af grot- 
ten. Hans første opgave i felten. En øvelse. I at 
dræbe. Arrakh bestod prøven med bravour. Arrakh 
vidste ikke, hvem hans offer var. Og ville i øvrigt 
have været ligeglad. Men deres møde var smukt; 
hvem glemmer nogensinde den første gang? 

Arrakh husker, hvordan han havde sneget 
sig ind på sit offers værelse og bundet ham til 
sengen. Og vækket ham. Ved at skære tungen 
ud på ham med en glødende kniv. Arrakh hav- 

de siddet overskrevs på ham, lænet sig ned 
mod hans øre og hvisket til ham, at Herskeren 
ønskede ham død den nat. Han husker tydeligt 
den muskuløse krops frugtesløse forsøg på at 
bryde fri. Han husker stearinlysets dansen på 

svedperlerne, der piplede ud fra alle dens 
porer. Han husker Frygten i dens øjne. Og 

Ilden i sin egen krop. 

Arrakh benyttede en gammel torturmetode, 
De Tusind Snits Død. En metode udviklet til for- 
hør. Men Arrakh havde ingen spørgsmål. Kun 
lidenskab. Han husker det første snit han lagde 
på kroppens pande. Han husker smagen af 
dens blod. Arrakh lagde præcis tusind snit 
rundt omkring på den glinsende, muskuløse 
krop. Indimellem smurte han sårene i helende 

urter og startede forfra, Akten varede en time 
før Arrakh nåede sit klimaks: Kroppen åndede 
stadig svagt, da han tvang dens øjne åbne og 
lod et par dråber stearin dryppe ned i dem. 

Arrakh husker ekstasen, da han mærkede krop- 
pens sidste smertefulde krampetrækninger 
under sig, inden den udåndede. Arrakh har sta- 
dig tungen, lagt i sølv, i en kæde om halsen. 

Arrakh er ikke som andre mennesker; han er 
eunuk, og han er albino. Derfor ynder han at rej- 

se om natten. Om dagen er han pakket godt ind i 
en stor mørk kutte med en stor hætte, der beskytter 
hans øjne. Og han bærer handsker. 

Det faktum, at han er eunuk gør, at han ikke har 
nogen større forståelse for sine artsfællers kønsmøn- 
stre og kurmageri. Det var faktisk først, da han kom i 
puberteten, at det gik op for ham, at han ikke havde 
et normalt forhold til den menneskelige seksualitet. 
Han er nu ikke synderligt bitter over ikke at være i 
stand til at formere sig. Han har oplevet adskillige for- 
elskede fjolser gøre sig selv til grin i kærlighedens 
navn. Han genkender og forstår lidenskaben, men 
sætter pris på ikke at få sin dømmekraft skudt i sænk 
af den slags kådhed. Og med hensyn til lidenska- 
ben. tjah. Arrakh har sin egen lidenskab. Og han 

har tilmed fået en profession, der giver ham mulighed 
for at dyrke den. Arrakh savner intet i tilværelsen. 
Folk, der ville være i stand til at sætte sig ind i hans 
verden, ville måske sige, at Arrakh var. lykkelig.



Johnny B. 
Genre: Intrige / Call. 

Af Andreas A. Christensen. 

Udseende: 

Johnny er høj, slank og lidt ranglet, han har 
langt sort hår og er fyldt med bumser i ansig- 
tet. Hans lidt ranglede udseende prøver han 
at gemme bagved utallige hættetrøjer og T- 
shirts, som, uden at han ved det, giver ham 
et lidt kunstigt og næsten barnligt udseen- 
de. Hans måde at gå på afslører også en 
del af hans identitet, han bevæger sig med 
overdrevent store og maskuline bevægel- 
ser, og spankulerer rundt med hovedet 

lidt bøjet og brystkassen skudt frem, for at 
skjule hans lidt akavede og nervøse 
bevægelser. Hans ansigt er langt og smalt, 
og illustrerer næsten perfekt Johnnys lidt 
nervøse og hæmmede tankegang, som 
konstant drejer sig om hvordan han ser ud, 
om han vil blive accepteret, hvad folk mon 
tænker om ham, om hans image mon holder 
osv. 

Historie: 

Johnny blev født et sted i den indre by, for 
omkring 19 år siden, hans tidlige barndom var 
meget præget af hans forældres daglige skænde- 
rier, og han voksede op som en jaget person, han 
turde ikke blande sig, han turde ikke røbe sine 
tanker. Han levede i en dagligdag, hvor han spil- 
lede en konstant komedie, han spillede hård, 
kynisk, og lod som om han var ligeglad, men inde bag 
de mange forsvarsværker, levede stadig den lille for- 
skræmte dreng, som ikke turde være sig selv. På den 
måde voksede Johnny op. Da han blev 17 fik han en 
læreplads hos en snedker, men stoppede et halvt år 
efter, da han som han selv siger "blev træt af det”. I 
virkeligheden blev han smidt ud, da han ved et tilfæl- 
de afslørede mesters hang til små drenge. Uden at vil- 

le det kom han til at overvære et af mesters samlejer 
i loftsrummet over værkstedet. Han skulle bare op og 
hente sin taske som han havde glemt. 

Nu lever Johnny som en bums på gaden, han sæl- 
ger lidt stoffer, og har fundet sig til rette i det lidt vol- 
delige bandeliv omkring metrocentret. 

Personlighed: 
Johnny har en meget splittet personlighed, og bag de 
mange kyniske og seje ansigtsudtryk gemmer sig en 
nervøs og bange ung mand, som uden at vide det bli- 
ver mere og mere psykisk nedbrudt. I starten var han 

godt klar over hvad han gjorde, han vidste godt at 
han ikke kunne blive ved med at leve på denne løgn, 
men som årene gik blev han mere og mere desperat. 
Den personlighed som han i starten bare havde brugt 
som en værn imod omverdenen, begyndte at blive en 
del af ham selv, han var forfærdet, blev psykisk usta- 
bil, og gjorde ting som han senere fortrød. Hans liv 
var er et helvede og han bliver mere og mere skizo- 
fren. 

I De sidste 2 år har han levet i en konstant rus af 
Ecstasy, speed og alkohol, og har mange gange været 

     
   
    

  

på randen af sammenbrud, det eneste der holder 
ham igang er hans venner fra gaden og hans image. 

Scenarie ideer: 

Johnny kan bruges i mange situationer og er perfekt i 
sin rolle som den psykisk ustabile bandeleder, som 
det fortvivlede vidne til en stor forbrydelse, eller som 

det unge narkovrag i et cyberpunk scenarie. Han kan 
være en biperson i et call scenarie eller måske en 
spiller. Men den perfekte udnyttelse af Johnny ville 
nok være, at sætte ham ind i et intrigescenarie. Med 
sin splittede personlighed og fordrejede forestillings- 
verden er han, efter min mening, som skabt til at ind- 
gå i et intrigescenarie. Enten som biperson, hvor han 
let kan sættes ind i diverse settings og plotrammer, 
idet han med sin meget løse baggrundshistorie nemt 
kan flettes sammen med spillerenes intriger. Eller 
som en spiller, hvor han uden tvivl vil være istand til 

at sætte lidt skub i intrigerne og frem for alt fordom- 
mene. 

Man kunne træffe Johnny flere steder: på metro- 
stationen, som et medlem på "ekspeditionen”, i hans 
kvarter, hvor han er sammen med banden, som en 
søn til en spiller/biperson, ved en demonstration, 
eller han kunne f.eks. være mistænkt i en mordsag, 
eller selv være vidnet.



  

ejlig gave til alle mødre 

GRATIS værdifuld ny bog 
Anmeldelser 

Enhver moder bør skrive € Nlænsømt frempuslet af Kasper Nørholm 1 ogen Er på ya sider 
kloge og oplysende lille bog med med dejlige fotos 
forord af en kendt læge og specialist a 

i børnepsykiatri, VELKOMMEN 
LILLE BARN giver vejledning om 

barnet; 
spædb H ed RE M ag 

mened ic rs Magica 
leg, på Aaron Link aA Chin Sd 

og 5881580 mn er; De kr. 

    

  

         

        

    

    

    

    

   

    
TS TER & Lama Fabu SE Magica 
megen stø Gun Screen 

hi HELE ?? kr. 

    

anmeldt af Anders Skovgaard- £ 
Petersen. 

Atlas Games har udsendt en sampak bestående af 
en spilleleder-skærm, Parma Fabula og en bog om 
Hedge Magic. 

Skærmen er som skærme er flest. 
For at gøre den lidt mere spisevenlig har Atlas 

Games vedlagt et lille hæfte med færdigretter til 
spillelederen. Der er beskrivelser af en række skat- 
te af mere eller mindre fantasifuld karakter, samt 
et kapitel med bøger som spillelederen kan 
præcentere for sine spillere. Til sidst er der en 
række lejesoldater som kan bruges som NPC'ere 
eller fyld i en troupe. Alt samment meget godt, 
men også lidt kedeligt. I forhold til at finde på en 
god historie og et vandtæt plot, burde det ikke 
være så svært at finde på en skat eller en bog. 

Anderledes anvendelig er bogen Hedge Magic. 
Den introducerer fire nye persontyper, der alle har 

J en eller anden form for begrænsede magiske 
evner. Cunning-folk har specialiseret sig i at bruge 
og fremstille amuletter og drikke. De er hvad der i 
middelalderen ville være blevet betragtet som hek- 
se. De arbejder i og med naturen, og er i tæt for- 
bindelse med Alferne. Natural Magicians bruger 
en naturvidenskablig. tilgangsvinkel til magien 
nemlig Alkymien. De arbejder med laboratorien, 
opskrifter og omhyggelige forsøg, Spirit Masters 
har evnen til at kommunikerer med magiske 
væsner og afdøde ånder. Ascetics er folk der via 
afholdenhed fjerner sig selv så meget fra den fysi- 
ske verden som muligt for at komme i tættere kon- 
takt med deres magiske/åndelige kræfter. & ÆREN i 

Det gøde ved disse fire er at de passer meget HE: 
bedre ind i en afdæmpet "realistisk" middelalder 
verden end en magus gør. Hver især repræcente- 
re de fire forskellige typer magi der for den almin- 
delige middelalderbonde har været. reelle. 
Historien er fyldt med eksempler på hekse, alky- 
mister, åndemanere og asketikere, hvorimod store 
troldmænd i magiske tårne hovedsageligt er en 
senere opfindelse (jo jo der var godt nok Merlin, 
men..). Jeg anbefaler at man dropper den traditio- 
nelle Magus, og istedet bruger disse nye typer. 

Anmeldereksemplarer sponsoreret af Atlas Games. 
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elta Green. 
upplement til Call of Cthulhu 

ennis Detwiller, Adam Scott a j 

ncy & John Tynes På Publ. & Seed Fo 
fl ; 240,00 kr. en 2 åh) 

anmeldtaf Brian Rasmussen. 

          
   

jer, 

Delta Green er både et CoC-supplement og starten på en hel ny serie. For det første er handlingen flyttet til vore dage, men ulig Cthulhu Now er der ikke 
bare tale om en opdatering af kalenderen og teknologien. Forfatterne giver den skræmmende, men ofte indlysende 
den har udviklet sig fra 20'erne til i dag. Hvordan har Old Ones, Elder Things og diverse Beings formået at holde 
sig skjulte i en verden, hvor satellitter overvåger hver kvadratmeter af kloden? Jeg vil ikke sige det, men Delta Green 
giver svaret og bare rolig, de er her endnu! 

Bogen indledes med en samling artikler, der giver en introduktion til baggrunden og i grove træk beskriver de 
implicerede parter. Herefter følger en grundig gennemgang af forskellige organisationer og grupper i Delta Green- 
universet. Dette materiale er virkelig godt og tilpas omfattende til, at spillederen ikke behøver at lade historieme 
cirkle om de samme modstandere hele tiden. Bogen afsluttes med et omfattende appendiks, der udover referen- 
cemateriale også indeholder to scenarier og en mini-kampagne, der alle er forbløffende gode! 

Efter opgøret i Innsmouth i 1928 besluttede nogle af de overlevende at samle en gruppe - Delta Green - hvis for- 
mål skulle være at undersøge og om nødvendigt bekæmpe overnaturlige fænomener på jorden, og det har de gjort 
lige siden. Delta Green rekrutterer medlemmer fra landets offentlige myndigheder som f.eks. FBI, Secret Service 
og CIA og fungerer således i al diskretion på tværs af alle disse organisationer, hvilket giver gode muligheder for at 
involvere spilpersoner med forskellig baggrund. 

Delta Green trækker på både "sandheden er derude” og traditionel H.P. Lovecraft, men hvor X-files stort set kun 
har Scully og Mulder som gennemgående træk, har Delta Green hele baglandet i orden. ikke alene tilbyder forfat- 
terne en glimrende baggrund, der snildt kan stå alene, de formår også med beundringsværdig snilde at integrere 
det hele ind i den eksisterende Cthulhu-mytologi på en sådan måde, at det hele går op i en højere enhed. Jeg kan 
ikke forestille mig en mere elegant måde at tilføre en klassiske genre nyt liv. 

Det korte af det lange er, at Delta Green er den bedste CoC-bog, jeg endnu har læst! Så køb den! 

Anmeldereksemplar fra Manden De Kaldte Hests egen stald. 

GURPS Mecha. 
NY Setting til GURPS 
af Dan Pulver. 
Steve Jackson Games. 
128 sider; ???,?? kr. 

anmeldt af Sebastian Flamant. 

  

Man skal nok være fan af genren for at nyde nyeste skud fra GURPS-stammen, 
GURPS Mecha: kvindagtige langhårede popstjerner i super-battlesuits, seje - men 
ærefulde - teknoriddere i transformer-tanks og søde teenage-tøser med store blå 
øjne i kæmpe dræbermaskiner. Og sure mænd i dræbermaskiner. Og onde aliens 
i dræbermaskiner. Og farlige psi'er i dræbermaskiner..… 

Kort sagt handler GURPS Mecha om de mere eller mindre umulige battlesuits 
og menneskestyrede kæmperobotter, som figurerer i japanske tegnefilm - eller 
anime: Først forsøger David Pulver at overbevise os om, at disse kæmpemaskiner 
er håbløst interessante i enhver kampagne fra fantasy (!) til horror () til 
science-fiction. Så får vi beskrivelsen af de typiske karakterer, der giver en 
Mecha-kampagne liv, fra Bishonen til Idoru. Herfra går det ellers løs med Mecha 
action-regler, Mecha construction-regler og tonsvis af Mecha våben og udstyr. 
Endelig introducerer David Pulver os for Cybermech Damocles-verdenen, hvori 
en tophemmelig jordorganisation bekæmper onde aliens fra det ydre rum (Aliens 
er én ting… men ligefrem fra det ydre rum?! Vildt!, KAZ.). Det hele naturligvis i 
megaseje ultrastore overfede dræbermaskiner… 

  

     
Å 

  

Man skal som sagt nok være fan af genren. Teknisk set kan man ikke bebrejde 
GURPS Mecha noget. Layoutet har GURPS' typiske funktionelle og nydelige islæt. 

i sSuper-battlesuits 

Tegningerne har Dan Smiths streg, og de er skam udemærkede. Meeeen… Det er 
bare ikke nok. 

Anmeldereksemplar sponsoreret af Midgaard Distribution A/S 

historie om, hvordan den cthulhuide ver- 
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Fønix anbefaler: 

Battle Cattle 
Figurkrigsspil 
af Aldo Ghiozzi & 
Matt Stipicevich. 
Wingnut Games. 
46 sider; 67,50 kr. 
Anmeldt i nr. 16. 

Tag et stykke kvæg. 
fx. af plastic, forklæd 
det som en soldat 
fra Space Hulk og 
tæv din nabos, før 
hans tæver din! 4% 
rotte. 

Ars Magica: 4th 
Edition. 
Rollespil i ny udgave 
af Jeff Tidball & John 
Nephew 
Atlas Games. 
272 sider; 254,50 
kr. 
Anmeldt in. 16. 

Ars Magica er tilba- 
ge - igen, igen, igen. Men 
det er stadig fedt. 4 rot- 
ter. 

Byzantium Secundus. 
Supplement til Fading Suns 
af Christopher Howard, 
Andrew Greenberg & Bill 
Bridges. 
Holistic Design, Inc. 
128 sider; 158,00 kr. 

Anmeldt i nr. 16. 

Idésprudlende sourcebook 
til sci-i-spillet Fading Suns. 
Det er ikke toiletpapir dine 
penge bør gå til. Køb den- 
ne bog! 4 rotter. 

GURPS Compendium I! 
Artikelsamling til GURPS 
Samlet af Sean Punch. 
Steve Jackson Games. 
192 sider; 186,50 kr. 
Anmeldt i nr. 16. 

Bredtfavnende artikelsam- 
ling med baggrundsmåteri- 
aler om dette og hint. Også 
relevant for andre end 
GURPS-freaks. 4 rotter. 

Age of Renaissance 
Brætspil 

af Jared Scarborough & 
Don Greenwood. 
Avalon Hill. 
Stor papkasse; 490,00 kr. 
Anmeldt i nr. 17. 

Kulørfuldt spil om handels- 
folk i renæssancen. Drag 
ud i verden, byg nogle ski 
be og brænd nogle kætte- 
re. Great fun. et must i 
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Cth hu Live 
NYT Live-. Aon Kollespil 
af Rob ert Mclaug 
D n| DePalma, Sti 
å Ison 

indy HEHE LE: 
o u 

i me Ek: 0okr. 

anmeldt af Lars Kroll. 

HE 

Jeg har elsket at spille live lige siden, jeg for lang tid siden 
spillede med i et live Cthulhu-scenarie. Jeg har aldrig selv 
haft mod på at lave et for, hvordan fa'en laver man en 150 
meter høj "amorphous, slithering, protoplasmic mass of ten- 
tacles”? Hvordan skruer man et scenarie sammen, der bare 
minder lidt om H.P.Lovecrafts historier? Cthulhu Live giver 
svarene på de spørgsmål, blandt andet med et fantastisk 
afsnit, der handler om at lave cthulhuide monstrøsiteter. De 
kommer omkring, hvordan man laver tentakler, kæmpe- 
monstre, blodige special effects og horrible skrækeffekter. 
Det bedste af det hele er, at man får en klar fornemmelse af, 
at alle forslagene er efterprøvet af forfatterne igennem deres 
store live-erfaring, Man tror på, at deres forslag vil virke. De 
udviser forståelse for, hvilke ressourcer en live-rollespils- 
klub har til rådighed og for, hvordan man udnytter de res- 
sourcer bedst. 

Et andet dejligt afsnit er det om maskering og sminke. 
Blodige hudtrevler, rådnende ghouls og galninge for den 
utrænede sminkør; rallende dødsscener, komplet med frå- 
de om munden, indvolde der vælter ud og afskårne lemmer 

for de lidt mere erfarne. Bogen er sprængfyldt med inspira- 
tion til alle de billige tricks, der virkelig kan trække noget 
SAN ud af spilpersonerne (og spillerne). 

Indretning af spillelokalerne er der også gjort meget ud af, 
igen med en dejlig sans for det muliges kunst: Hvis man ger- 
ne vil lave en fem-etagers bygning, men kun har en lille lej 
lighed at gøre det i, så indret et skab til at agere elevator. 
Spillerne går ind i elevatoren, og mens de venter på, at den 
når næste etage, skiftes kulisserne ud. 

Det var så rosen. De ovenstående ting er helt klart det, 
man skal købe bogen for, Pengene vil ikke være spildt, men 
man skal ikke købe den for at få en god beskrivelse af hvor- 
dan man spiller live. Scenarierne i bogen lægger stor vægt 
på detektivarbejde, kamp og chokeffekter. Det virker fint til 
almindeligt rollespil, men efter min erfaring knap så fint til 
live. På den anden side kan man sige, at det ville være svært 
at lave Call-scenarier uden kamp. Så, hvis man kan lide den 
slags, fungerer det sikkert OK. 

Konklusionen på anmeldelsen er klar: Uanset om man vir- 
kelig hader de dele, jeg har skældt ud på, så er Cthulhu Live 
- bare i kraft af de ting, jeg har rost - et absolut must have. 

Anmeldereksemplar sponsoreret af Comix. 

Clanbook: Giovanni. 
plement ti! Vampire: 

uera 
af Justin Achilli. 
White Wolf, Inc. 
72 sider; ca. 100,00 kr. 

The 

anmeldt af Brian Rasmussen. 

Da Clanbook: Tzimisce i sin tid udkom, var den indpakket i 
plastic, så svage sjæle ikke ved et uheld skulle komme til at 
bladre i den og lide Gud ved hvilke kvaler derefter. 
Clanbook: Giovanni leveres ikke indpakket i plastic, selv om 
en bodybag ellers ville have givet produktet et tiltrængt løft. 

Plastic eller ej: Clanbook: Giovanni er efter eget udsagn 
hårde sager! Forfatteren har således følt sig forpligtet til at 
gøre den sagesløse læser opmærksom på, at bogen ikke 
handler om ting han selv kunne finde på og så videre - han 
spiser altså ikke lig! Hvorfor skal amerikanere altid have 
skåret den slags indlysende betragtninger ud i pap?! 

Hvorom alting er, bogen handler om de incestuøse og lig- 
fikserede Giovanni-vampyrer, og det giver selvfølgelig 
mulighed for at dvæle ved det makabre, men ud over en helt 
urimelig frekvens af ordet "fuck”, bliver det aldrig rigtig 

FRELSE 
[he Masquerade" 

  

væmmeligt. I et land, hvor man kan udstille døde hunde og 
kalde det kunst (Hvad med rådne grise?, KAZ), kan 
Clanbook: Giovanni altså ikke virke særlig skræmmende. 

Bogen er skåret over samme læst som de andre klan- 
bøger, og det har aldrig været særlig interessant i mine øjne. 
Den narrative stil bliver irriterende i længden, fordi fortælle- 
ren aldrig rigtig kan give nogle svar, idet hans viden er svært 
begrænset. Det hele bliver reduceret til gisninger og speku- 
lationer og hele denne tynde småfilosofiske væven bliver 
med Djævlens vold og magt (hvem ellers?) trukket ud over 
de 72 sider. Kedeligt! 

Jeg har sagt det før, og nu siger jeg det igen: De skulle 
have udgivet én bog med alle klanerne, for der har aldrig 
været materiale nok til en bog per klan! 

1% rotte. 

Anmeldereksemplar 
Distribution A/S. 

sponsoreret af — Midgaard



er smul 

Role Per Ang System ER Easiest Nu, hvor alt er på det rene, vil jeg kaste mig ud i beskri- 
I n Rollespi 2. udgave velsen af dette dejlige spil. TWERPS er et uhyggeligt lille 

Ab. Jer; manda be regelsystem, som sætter dig i stand til at spille indenfor alle 
Niels Erickson. genrer. TWERPS leveres komplet med færdige introdukti- 

onseventyr, terning og floorplans! (Tag den, Thomas!, KAZ). 
Og så er både regler og scenarie) kun otte sider lange! 

Lou a0ce o! 
Reindeer 9 s/Gamescience. 

Fantastisk. 
10 sider; 27,00 kr. 

+ TWERPS Magic, 2. udgave, 
How to do everything BETTER!, 
TWERPS Sp ni ide 
TWERPS SUuperdudes. 
Supplementef til TWERPS 
af Jeff & Amanda Dee m.fl. 

Reindeer / 
Games/Gamsescience. 

Alle: 6 sider; 27,00 kr. 

anmeldt af Rasmus Rasmussen. 

Grundideen i reglerne er, at alle spilpersoner kun er i 
besiddelse af én stat - Strength. Den er dine hit points, din 

  

Inden jeg går i gang, så lad mig lige slå fast, at jeg er 
en stor tilhænger af alternative rollespil. Hvis du er til.de tun- 
ge spil med masser af regler og dit og dat, så kan du ikke 
bruge mine anmeldelser til en skid 

movement, dine evner og så videre. Meningen er selvfølge- 
lig, at alt du ikke kan dække ind under styrke kan rollespil- 
les ud. Slut med Spot Hidden og Streetwise. Slut med 
THACO og Saving Throws. Det hele er så simpelt som 
muligt, og skrevet så selv Krumme (og alle andre på 11 år) 
ville kunne forstå det. 

Ci te Ve cudt RR 
De skriver I regelhæftet, at det også er meningen, at 

nybegyndere skal kunne drage glæde af TWERPS og få 
øvelse i at spille rollespil. Det kan jeg kun støtte, eftersom 
hele princippet gør, at man ikke kan fortabe sig i, at ens 
spilperson bare skal være så sej som muligt. Ja, der er et 
experience-system, men du kan (ef gode grunde) kun sti- 
ge i én ting, og det går desuden langsomt. 

     

Med til denne anmeldelse skal nævnes, at der findes en 
lang række supplementer til TWERPS, herunder How to 
do everything BETTER!, som er en generel bog med 
ekstrating (såsom racer, professioner, evner (11!) og nye 
spells). Dertil kommer en række mere specifikke hæfter 
som TWERPS Magic, indeholdende et meget simpelt 
magisystem (ja, stadig kun én stat) og baggrundsbøger 
som TWERPS Superdudes og TWERPS Fly-By Knights, 
hhv. superhelte og fantasy-supplementer. Alle hæfterne 
indeholder ovennævnte scenarier osv. Glemte jeg at næv- 
ne de geniale små papbrikker, som er meget handy i kom- 
plicerede kampsituationer. Ja, det er måske lidt en joke, 
men den er sgu god nok. Og, hvor tit kan man købe sig et 
komplet system og to supplementer for under hundrede 
kroner? 

   efter? At hun es i 
ord hun lenet alle andre!        
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Anmeldereksemplarer sponsoreret af Goblin Gate. 

Rottens Karakterbog: 

Brotte: — Rotteføde! 
Trotte: — Makværk! 
112 rotte: — Nogen fik en idé. Den skulle de ikke have fået. 
2 rotter: … OK, OK. Hvad skal man sige? Godt forsøgt. 
2Vz rotte:  Gennemsnitsprodukt. Ingen overraskelser her. 
3 rotter: — Afpudset og gennemarbejdet, 

men ikke det mest innovative, man har set. 
3% rotte: Flot, velgennemtænkt med et strejf af nytænkning. 
4 rotter: — Fremragende; en laber lille pakke, der sætter mit mundvand i gang. 
4 rotte: — Sublimt! Står det ikke på din reol, er det en fejl i din opdragelse. 
Srotter: — Rottens føde! En kosmisk oplevelse. 

enhver klub eller febha- 
vers spilbibliotek. 4 rotter. 

noir: the film noir role- 
playing game. 
Rollespil 
af Jack Norris, Brian S. Roe 
mil. 
Archon Gaming, Inc. 
234 sider; 225,00 kr. 
Anmeldt i nr. 18. 

En atmosfærisk nydelse 
om weltschmerz og den 
romantiske dyrkelse af 
lidelsen i en verden af 
moralsk forfald. noir er 
dekadence - I ordets positi- 
ve forstand, 5 rotter. 

Neuonian Culturebook. 
Supplement til NeverWorld 
af Erin Laughlin. 
ForEverWorld Books. 
188 sider; 162,00 kr. 
Anmeldt i nr. 18. 

"Så kom den endelig. 
Bogen om den menneske- 
lige race i NeverWorld - og 
tilmed med en forenkling 
af karaktergenerationssy- 
stemet (svært ord... Og 
det er ret fantastisk. 42 
rotte. 

Werewolf: The Wild West. 
Ny setting til Werewolf: 
The Apocalypse 

af Justin Achilli & Ethan 
Skemp. 
White Wolf, Inc. 
296 sider - med skudhul!; 
249,00 kr. 
Anmeldt i nr. 18. 

Varulve og John Wayne? 
Nej, vel? Jo, faktisk! 4 rot- 
ter, 

…… 00000000 

   



Noget for enhver smag 

  

- Tegneserier 
- Rolle & Brædtspil 
- Maling & figurer 
- Basketkort 

- Fantasybøger 
- Filmblade 

COMIX 
Gråbrødrepassagen 12 
5000 Odense C 
Tlf. 66 11 36 58 

COMIX 
Gåsestræde 7 
5700 Svendborg 
Tlf. 62 22 36 58 

  

  Brønshøjvej 9 2700 Brønshøj 
Tlf. 38 28 34 49 Fax. 38 28 14 22 

Hos o5 kan du finde: 

se] 

-Games Workshop produkter 

-Modelhobby 
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DU HAR IKKE LANGT IGEN 
- hvis du skal nå at tegne abonnement til gammel pris! 

Vi har sagt det 1000 gange. Vi har tigget og truet. Vi har sagt det pænt. Vi har sagt 
det rigtigt grimt. Vi har prøvet alt. Nu taler vi til din sunde fornuft; 
Fra 1. december koster et abonnement på Fønix 175 kr. for 6 numre. Det er stadigt 
en besparelse på over 10 kr. pr. nr. 

90 kr! Hvis du indbetaler inden 1. december, sparer du 

  

  

Overførsel fra kontonummer GIROINDBETALING KVITTERING 

modtager betalingen. Ved komant betaling på posthus med termin 
BANK erdet udelukkende posthusels kvilteringstyk, der er bevis for hv i ket beløb, der er inebetalt. 

Underskrift ht underskriftsblad kg Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse 

+. 1-657-2101 £. 1-657-2101 Nam ØVIN ØVIN 
i RENE Knee RE …— 188. ST MERE 2 ARE c/o Sleipner c/o Sleipner p 

Srkeone | Frederiksgade 16B Frederiksgade 16B 
RR 8000 Århus 8000 Århus C "Postnr. og by 

PostDanmarks stempel PostDanmarks stempel 
Ev. Telefonnr.   

Jeg ønsker at starte med nr.: 

| HJ. sebyrtor indbetaling betales kontant 
KRONE er ØR Betalings dato—eller — Betales nu Kroner øre —Å   

  
  År: "Sæt X' mme: rer 

40315 (04.97) Giro 180-4960 Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt 
  

+01< +16572101<  



    
    

        
     

          

     

    

NEOPOLIS præsenterer i samarbejde med Rollespilsmagasinet FØNIX: 

MORGENDAGENS 
ORDEN 

24 -30. januar 1998. 

144 timers non-stop Live-rollespil med København som kulisse. 

   En kold januar morgen. Slud, sne og regn i københavns gader. Vrede bilister blokerer 

Rådhuspladsen og H.C. Andersens Boulevard. Unge hætteklædte smider brosten gennem 

Magasins vinduer. Et banner med teksten "MESSIAS LEVER” pryder det besatte SAS- 

hotel. Fire Urobetjente hænger en pusher i en kran i Sydhavnen, og skyder til måls efter 

liget. Gløderne fra det nedbrændte Christiansborg ulmer svagt, og Ekstra Bladets spi- 

seseddel efterlyser den flygtede statsminister og de 20 milliarder Euro han tog med sig. 

   Landet er i opløsning. Traditioner, hygge og velfærd er forlængst fejet bort af korruption 

og kynisme. Sikkerheden er smuldret bort, under frygtens åg. 

  

     
    

     
     
   

Er den stærkes orden morgendagens orden? 
Tør du deltage i kampen om magten, eller vil du hellere vente 

til de banker på din hoveddør? 

200 deltagere (tilmeld dig snart, begrænset antal pladser). 
Pris 300,- kroner (200,- for FØNIX abonnenter). 
Min. 18 år, Sidste tilmeldingsfrist d. 15. december 1997. 

  
Kender du andre interesserede, så tilmeld jer som gruppe (max. 10 personer) 
og find på et navn som I alle skriver på jeres tilmeldinger. 

Send en bindende tilmelding til: 

NEOPOLIS c/o Ask Agger, Islands brygge 24, 2300 Kbh. S. 

  

        

    Har du spørgsmål så ring til Jeppe Norsker på 35 83 82 18. 

  

  ER Se eee GT Tlf: 

Adresse 

i e-mail Alder Evt. gruppe 

Fønix abonnent CO ja DO nej 

Sæt et eller flere krydser ud for hvad du har lyst til at spille: 
O Politiker CJ Embedsmand O Forretningsmand 

DO strømer CI Journalist DO Terrorist 

CO Diplomat CT Advokat CO Detektiv 

CI forbryder CO nyreligiøs CO andet (eget forslag) 

kuponen sendes til: 

NEOPOLIS c/o Ask Agger, Islands brygge 24, 2300 Kbh. S



  

     

      

   
   

      

   

  

   

    

     

    

man gør. 
Han prøvede at blocke en 

Fireball med Mana Flare. Han 
forsøgte at angribe med sine 
CTS LTO OL LL ORRLEULE UT 

standers upkeep. % 
le RS SED lie 

sæt til Magic, desi 
give hele verdens Jens 
ærlig chance. 

Det er fuldt kømpatibelt — 
med Magic, men er nemmere 

at lære og at spille. Hvis du 
kender nogen ligesom Jens. 
nogen med hans pro! 
så skaf dem de! 
LE Te 

EN NY INTRODUKTION TIL ET LEVENDE SPiL 

   
      

Dansk Magic Hotline: 

  

EET SES REESE ESS SE Eee 

ma re Pee Feer smsen isse rn omme  


