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」a, Sまer Fanix pg gaden igen efter ikke s講

strabadser Der er kommet ny redaktion og

et nyt look, SOm geme Skuiie appe=ere mere

bredt end hidt=. Der harv猿ret en del speku-

Lationer om, hvorvidt bladet var dedt - iigesom

der pまdet seneste har va3ret megen diskussion

m, hvorvidt det danske ro=espiism=y@ i det

ele taget erved at gまden ve子Men Fenixflyver

gen med nye foik bag slg Og nye Visioner til at

vise ve」eni Mon ikke ogs評o=esp用et i Danmark

kiarer sig' Meget kan slgeS Om de danske r0=e-

sp川ere, men 」egtrOr ikke’at de genereit er af

dentype, deropglVer Sまnemt. De nye, Unge

kr2前er skal ogsa nok komme - faktisk tror

」eg a=erede det myldrer med dem) hvis

man bare kigger de rietige steder Det er

vores ansvar, hvis vi va31ger at tage det

pさos, at借disse nye foiktil atf凶e slg

veIkomne - det va3re Slg i klubbeme,

pa kongresser eiier rent generelt i

m =座)eti
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Amerikanske Call of Cthulhu-

sp皿ere har dannet en forenlng, der skal

sikee gode spiloplevelser pa deres kon-

gresser・ Forenmgen hedder Rogue

C血ulhu, Og den vll g鎚e op med ufor-

beredte sp皿edere og da血ge scenarler・

Rogue Cthulhu vil overtage

arrangemgen af CalLSPil pa forske皿ge

amerikanske kongresser・ Derudover

haber de med tiden at komme til at

udgive de bedste kongresscenarier, Og

Rogue C血ulhu-m耕katet pa dem vil

garantere kvaliteten.

Blandt Rogue Cthulhus kvalitet-

skiterier til scenarier er, at a11e spilper-

soner skal have en eller anden relation

血pIottet og have karakterark med

StatS, Skills og udstyr・ Tidsmasslgt Skal

de亡　tilpasses en eller to typiske

amerikanske spflblokke pa 3 dmer og

45 minutter. Men hvis det knlber, tilby-

der Rogue Cthulhu ogsa at klippe l SCe-

nariet負⊃r at fa det ned pa tidsgra=nSen.

Ingen penge og en regnmg Pa 4100

kr. der sku11e betales mdenfor en uge.

Det var situationen i Xkapist, det

danske rollespilmagasin p各nette’i

starten af december. Nu er de ovenpa

lgen Pa baggrund af stotte fra鉦e

rollespilsklubber・ KrlSen Skyldtes det

㊨konomlSke rod, der fulgte med redak-

torsklftet ddligere i紅

Q4 er tiden pa et nyt science fiction

rollespil, der forventes pa gaden i 1999.

Sp皿et har v雑et hele otte at undervejS’

Og den lange tld skyldes en tlng, der

h。rer til blandt de ret interessante dele

af dette projekt. Det er nemlig menin-

gen, at Q4 skal vare det ultimative

komplette rollespilssystem - der er

garanti mod丘二emr也ge nye udgaver・

Derfor har sp皿et varet spiltestet langt

mere, end det normalt er tilfaldet.

Q4 fremstar som et opr②r mOd den

del af rollespdsindustrien, der malker

Penge ud af sp皿eme ved at udgive det

ene supplement efter det andet’SOm

man er n④dt til at kあe, for at kume

SP皿e spillet. Derfor vil Q4 komme i en

boks med alt, hvad der beh(Z)VeS. Sku11e

der mod forventnlng Ske eendringer i

regler mm", Sa Vil kあeme af den

tidligere udgave modtage en ny - gratis.

Q4　Productions siger selv,∴at

SP皿et er et science丘ctlOn rOllespilssys-

tem, der er en blanding af en action-

film og en tegneserle’hvor sp皿eme er

hovedpersoneme. Det foreg琵i en

fremtidig rum-Verden med et vald af

forske皿ge planeter, Sまder er basIS for

enhver form for sci-fi-rOllespil・

Et andet interessant aspekt er, at

der ikke er nogen sp山eder l SP皿et, men

en　“Director,’’ der skal styre

omglVelsemes reaktlOn Pa SP皿eme.

Det sku11e ifolge Q4 Productions

glVe SP皿eme mere釦’ne rammer’men

de definerer ikke n蟹rmere, hvad

forskellen pa en spi11eder og en

DlreCtOr er.

Selv om man altsa ikke behe)Ver

SPekulere p担t investere i fremndige

regeludgaver, lover Q4 Productions

dog at udgive scenarier og supple-

menter lあende, Sa man hele tiden kan

鰭ny mSPlradon" Sa helt fh for at kあe

flere Q4-bnger,皿ver man m錆ke ikke.

FASA Interactive, den del af

FASA, der besk乞e鉦ger sig med com-

PuterSPil, bliver i n耕meste fremdd

k(Z)bt af Microsoft.Hverken Microsoft

eller FASA vil dog bekrate handelen

endnu. Det er FASA, der blandt andet

har udgivet Shadowrun, Og FASA

Interactive arbejder i @jeblikket pa et

computerspil bygget over det popul耕e

roⅡe sp正

Faktum er at i september rationalis-

erede White Wolf Game Studios og

en rzekke personer blev fyret og血er

blev mere e11er mindre stoppet.

Werewolf westem spillet var

allerede stoppet, men Wraith og

Changehng gav lkke overskud. I forste

omgang blev det bare sagt at de

stoppede血eme’men efter en del pro-

tester fortalte WW at de ‘皿e la=gge de

to spil over i underselskaber som sa

sku11e lave en mere beskeden produk-

tion. Men hvomdr dette sker vides ikke

for WW har lkke fortalt sarllgt meget

siden oktober.

WW,s skのnlitteratur afdeling har

PrOblemer f。rdi det amerikanske

marked er domineret af meget store

udgivere. Men de fortsa班er Pa lavere

gear og kommer med en r2Ckke roman-

er om Vamplre reV Og de forandmger

SOmWbD er pavej ind i.

Trinity er den grlmme a=皿ng i WW

Det s乞elger udemarket efier WW stan-

dard, men er faktisk det mest salgene

science丘ction rollespil l Verden da

West End Games stadigva=k ligger i

konkurs forhandhnger (sa ingen Star

W癌s forel⑦bi室) ・

Men W ledelsen er ikke helt dl-
freds og vil have flere folk til at

sp田edet, Sa de udsender en b皿g soft-

COVer VerSion af spillet til april・

Dennye bog indeholder bl・a・ OgSa et

appendiks med mange af sp皿etshem-

meligheder som der ikke var nogen

svar p紅den oprindelige core bog・ Den

bhver ret b皿g, WW har overve)et PrlS-

er fra 15 ti1 25 do11ars.

Derg缶ogsa en masse snak om nye

spil til i ’99. Mest opm耕ksomhed er

der omkmg at WW har sagt at der

kommer et nyt World of Darkness

SPil, men de vil ikke f。rta311e noget som

helst om hvad det handler om. Det har

Sat enOm gang l SPekulationeme pa

nettet.

lak til www.xkapist・dk

Og Nikoiaj Lemche

与



Smerten var der. Ligemeget hvad

han gjorde var den der・ Han var trat...

trat og frygtelig sulten.

For sulten til at sove eller til at ga.

Han ville relSe Slg for at finde en orm

eller en rotte, hvad som helst - bare

mad. Selvom han vidste, at det var

forg?VeS" Han havde pr②Vet alt, men

uden held.

Smerten var der uanset hvor mange

klumper af sejt rottek⑦d han spISte,

uanset hvor mange kakerlakker han

knuste med t2endeme - Smerten Og Sul-

ten fulgte ham overalt. Han turde lkke

at slge det h⑦jt, men i tankeme for-

bandede han sin mester for, hvad han

havde gjOrt・ Han var fanget・ Fanget af

sin sult og tvunget til at bhve i tamet

for evigt・ Kun med det spinkle hab at

hans mester en dag v皿e komme tilbage

og oph2eVe forbandelsen・ En dag v山e

dette uendellge marerldt鰭en ende.

Hvis bare han kume恥me sulten…

召’Ⅱ二〇1d kan t鍵mmeS’’er et modul ul

Whrhammer Fantasy Roleplay Det er

designet til at beskeftige max. 5 sp皿ere

Og en GM @amemaster) i ca・ 6 timer・

Det er vigtigt at sla fast, at grundideen

med modulet er, at kombinere action

og s)OV med et anderledes pIot og sam-

tidlg bevare et vist niveau・ Der er ogsa

hdt detective-WOrk for dem, der kan

llde det・ Kort og godt: Lidt f。r enhver

Sm ag・

Jeg har valgt at opbygge handlingen

lidt l㊨St. I stedet for at lave en “Chain

of Events’’(forsthet pa den mnde, at

der er en kronoIogisk ra=kke af h2m-

delser der kommer uafha=nglgt af

SP皿emes handlinger) har jeg lavet en

liste af mulige encounters’der kan

komme ndr det passer GM at bruge

dem・ Dette glVer GM mullghed for at

lege med spllleme og skabe de s)OVe

situationer pa de rlgtige tidspunkter.

Bagg「Undshisto「ie

Indtil for cirka　6　mineder siden

stod der p続n af Hallershofs marker

et tam, der forhlndrede

Andreas Haller i at

bruge marken. Det

Der er natur軽lS en ral{ke locations, Var Simpelthen for

der er frote i deres design, men ellers besvedigt at

skal mange af handelseme handteres Pleye udenom

SOm Wandemg mOnSterS・

Setting
Eventyret丘nder sted l The Old

World (SVarende ul Europa) i at 2500

(svarende tll sen middelalder)・

Handlingen udsp皿er slg l PrOVin-

sen Averland midt i Imperiets

“komkammer’’. Det omrade

vi kommer tll at beszcftige os

med ligger ca. 70 mil ost for

Nuln, Og er Centreret

omkring en sla:gtSg拒d ved

navn Hallersho Khyttet tll

garden er ca・ 28 m2 jord,

hvilket er ret lidt, men det at

det er meget godt land-

brugsjord kompenserer for

st(狂relsen. Landet er fladt

opdyrket jord, med nogle鋤

SPredte egetraer og en皿e

S⑦　OmglVet af en mini-

egeskov Mod nord afgra=nSeS

omr各det af Averfloden, mOd

syd af den Lllle M0Otland vel

(der f排er血ha皿ng-fhstaden

“The Moot’’),挑tP狙gger Hame-

Muller dlStriktet. Der hgger en land-

by pa omr狙et ved navn Pavelsheim,

der huser godt 20 familier・ Byens kro,

バThe Tbwer Im,,, er meget bes⑦gt af

relSende fra @St mOd Nuln og har et

godt renomm6.

tamet, Og desu-

den var man

bange for at

beskadige lands-

byens falles pIov

hvis der sku11e ligge

rester af andre

bygningsstruk-

turer l jorden.



Et Wa「hamme「 Fantasy Roleplay-Scena「ie

Af Kresten Osg0Od

Engang i fordums tid tilhorte tar-

net Sardo, en Ond og led altmulig-

magiker, hvIS forf耕dehge grusomhed-

er heldlgVIS el glemt i tidens lねHan

SPredte kaos og de,d overalt, men en

dag drog han bort og kom aldrig

tilb食ge. Hans sid5te gruSOmme gemmg _

Var at kaste en forbandelse pa manden,

der havde v耕et hans h均re hねd igen-

nem mange f土hans trofaste tjener

Mingus. Staklen var forbandet血

atあ1e evlg.

Sul亡uden at kume d②・ Samddigvar han

ude af stand til at forlade tarnet.

Forbandelsen kume kun opha三VeS, hvIS

Mingus blev dra=bt af en med et a三delt

Sind・ Mingus boede i tamet i mange

hundrede都y sulten og ulykkellg・ Han

klamrede slg til h犯et om, at hans

mester v皿e lsomme dlbage og frigore

ham fra den utalelige sult. Men intet

Skete for en dag, hvor der kom en

masse memesker og begyndte at

e’dela=gge tamet. Mingus flygtede ned i

kalderen, hvor han ellers aldrlg

VOVede slg ned fordi hans mester

havde　魚〕rbudt ham det. I dag har

Mingus v耕et l kalderen l OVer 6

mineder, Og kan lkke unds止ppe m排ket

Og kulden for udgangen er spa三rret af

mange tons jord.

Landsbyboeme under Andreas

Ha11ers ledelse, reV t琵net ned for 6

mineder siden. Andreas brugte en del

af stenene til at bygge en ny lade med,

Og landsbyboeme fik resten af stenene

samt en del andre matenaler. Marken

blev grundlgt gememS②gt for andre

Sten, hvorefter den blev pldyet og s罷t・

Andreas ved lkke hvorfor, men komet

Pa den mark v。kser ekstraordina=rt

godt, Og S融fakdsk en halv meter

h均ere end de andre marker・ Efter at

det ellers begyndte at ga ned ad

bakke for Andreas har han

betragtet deme mark som sm

“pensIOnSOrdnmg’’og har

aftalt med M611en-

尊書詰霊
Hyres’’), at han

b e h ol d e r

mdt2egteme fra

denne mark.

Ha=e「shof

Hallershof blev oprindelig bygget

af Fritz Haller, en kislevitisk bonde,

der var relSt ul omridet for at starte pa

en frisk. Efter 4 ats slid og sla=b havde

han skrabet penge nok sammen dl at

kume bygge slg Selv og sin nystartede

famille en rePSektabel bolig・

Hallersheim var girdens oprindelige

navn, men dengang ejede Haller-

Sl2fgten OgS差vaasen血g mere jord end

den ge’r i dag・

Hele Weidegger omr狙et og det

meste af Harne-Mu11er distriktet var

tilknyttet g缶den・ For godt 150 dr slden

begyndte omr狙et af forskellige

琵sager止gesa stille at svinde ind til

hvad det er i dag - en ubetydellg Stribe

jord・ Slden da er det g罷t ned ad bakke

for Hallershof (som navnet blev

andret til) og HallersIzegten. I dag for-

Valtes g缶den af Andreas Haller, der af

ckonomlSke錠sager er blevet tvunget

til at sa班e g琵den og det血st②dende

Omr狙e til salg・ Det hele er blevet ke)bt

Og betalt og skal overdrages til de nye

e)ere Om 9 dage.

Selve Hallershof bestar af en to-

la=nget bygmng, der er som den var for

350 dr siden, da den blev bygget.

Derudover er der en ny lade, der ogsa

fungerer som stald, med tilh②rende

indhegmng血路r og heste・ Andreas

Haller bor i hovedbygmngen og han er,

da PCeme ankommer, Ved at pakke, Sa

hans hus er faktisk ikke v街rd at detal-

jere. PCeme bliver to om hvert rum, Og

der er tre i alt (max. 6). Andreas regner

med at de selv har deres tlng med, for

rummene er helt tomme for m(ねler -

7



dem har han pakket ned for de kom・

Han regner ogsa med at de selv sorger

for kost, det han har i hvert fald ikke

lavet nogen aftale med Hr・ M糾enheim

Om. Andreas er i d鉦血gt hum⑦r na:Sten

hele tiden. De亡er et StOrt nederlag for

ham, at han har v耕et ne,dt血at sa=lge

familiens g琵d gemem 350 ir. Han vil

da hjalpe PCeme hvis de beder ham

om det, men i det store hele er det som

Om at hans livsgnlSt er forsvundet.

Ideen med Hallershof er, at det skal

fmgere som en base for PCeme; et

Sted, hvor det er uta:nkeligt, at der kan

Ske noget.

PC’e「ne Hy「es

PCeme er halv-erf壷ne eventyrere,

der har boet i Nuln l et Par mineder og

har fundet sammen omkring det, at de

alle e’nSker at opleve eventyr og action・

De har `brugt tiden pa at samle蘭t

Penge Sammen, Og at l雑e hinanden

bedre at kende. Hver dag i den sidste

uge har de sa fulgtes ned til召Reiks

Platz’’for at finde et arbejde. Her bliv-

er de hyret af en lettere distrat forret-

nmgSmand, Adam M61lenheim,血at

rydde op i de gobl⊥nS, der plager hans

nyerhvervede jorder l Hallershof. De

筋r 9 dage…

Situationen i

PaveIsheim
De sidste 2 uger har befolkningen

haft problemer med en皿e gruppe

gobliner, der har angrebet byen gen-

tagne gange, men uden held takket

Va=:re Frantz Kastler, en Sergent

udsendt fra Nuln, Og hans ma:nd・ Byen

er i sikkerhed, men llge udenfor

bymuren gemmer fjenden slg・

Situationen er ved at v雑e rimelig kri-

tisk for b⑦ndeme har, SOm bekendt,

deres marker udenfor bymuren og kan

ikke komme til at passe dem・ For at

g排e det hele v雑re er det ved at v耕e

h②Sttid. HvIS der ikke h(asteS indenfor

de na=Ste 3 uger vil h挑ten v耕e slaet

fe)l igen l鉦

Gob止ner er kun den ene side af

Sagen・ Der er en ting, SOm lkke engang

b(Z)nderne kender til. Flere af dem har

v耕et med til at rive tamet ned, Og har

modtaget materialer fra ruinen (sten,

klz2=der og tra=), SOm Pga・ deres enorme

Ondskab, kan ga hen og blive farlige"

Disse materialer glVer glimrende anled-

mng til at retf耕digge’re en ra=kke mys-

dske ha:ndelser (kun din fantasi satter

gra=nSer). Mystiske sygdomme kume

udbryde, folk kume begynde at opf読e

Slg underligt, Og hvad du nu ellers kan

魚nde pa. Brug deme chance血at ky-

dre PCemes ophold l Pavelsheim・

Hvordan Frantz Kastler vil reagere

Pa PCemes tilstedevarelse afhamger

meget af deres opfe’rSel og fremtr狂

den. Hvis de blander s王g for meget l

hans arbejde og betvivler hans autoritet

kan og vil han g排e livet surt for dem・

Deres opgave vil b止ve lettere at le,Se’

hvis de arbejder sammen, men det er

SPillemes opgave at opf俳e slg Pa=nt.

Situationen p台

HaIIe「shof

Andreas, der er alene pa garden, har

af‘ en e皿er anden grund ikke haft prob-

lemer med gobliner (selvom han er et

nemt offer), men der har v耕et andre

PrOblemer・ Som sagt var det ham, de

StOd bag nedrivmngen af tamet.

Materlaleme derfra er blevet brugt pa

to m狙er・ Andreas har鰭et bygget en

SPlintemy lade af sten fra tamet. Hvad

han lkke ved, er at der er en sten med

en rune pa inde i laden・ En af hoved-

grundene血at han har v耕et ne’dt血at

Sa=lge s王n sla智Sgatd er, at der udbre,d

Sygdom blandt hans鰭r, der drあ亡e

dem alle indenfor et d②gn (han tror

bare, at det var et uheld, men det

hzenger garanteret sammen med den

mystiske rune, SOm Andreas ikke

kender血)・

Den anden tmg, SOm Andreas har

faet ud af nedrivnlngen, er, SOm

tidligere na:Vnt, den nye mark (den der

hgger la=ngSt mOd @St), SOm er Placeret

lige ovenpa tamet. Andras mener selv,

at han har v鍵ret Smart Ved at lade b(2)n一

deme tage a11e de sten de kume finde

Pa Omridet. S猫an kume han fa

marken ryddet og g」Ort klar til saning

Og Samtidig h摩lpe be’ndeme lldt oven-

Pa Sidste狂s d狙ge he,St. Det er svart

at se om noget er direkte galt med kor-

ne亡pa deme mark. Andreas kan i hvert

fald konstatere, at kornet vokser meget

godt, men han har ikke smagt pa det

endnu. Det er uden亡Vivl hans bedste

mark og han har lkke t2enkt sig at lade

nogen r鎚e den lige meget hvad・

Det er pengene fra deme mark, der

Skal slkre hans fremtid nat han flytter

fra sin g祉d.

Situationen i

om冶det

Der foreg琵mystiske dng l Omridet

Omkring Hallershof. Den ondskab, der

Var i tdrnet, er blevet sluppet fh som en

王ndirekte folge af Andreas’nedrivnmg

af det (se afsnittet “The Dungeons of

Sardo’s Tbwer”: `Sardos Vzegt’). Deme

ondskabs aura har betydet at monstre

foler slg tiltrukket af omr組et. De gob-

1iner, der angriber byen, er et tegn Pa

det. Det der falger nu, er en beskrivelse

af nogle af de ting, SOm deme ond-

Skab medforer・ Det skal siges med det

Samme, at der sikkert er mange andre

muligheder og det er’SOm SZedvanlig,

kun din egen fintasi der satter gra=nSer・



Gob「ot Puss(○○t’s

Wa「band

Det er Gobrot og hans stamme af

gobliner, der terroriserer Pavelshem・

Der er ialt = gobliner (Gobrot ibereg-

net), Og de har slaet sig ned midt

imellem bendemes marker, hvor de

Skiftevis zEder, h耕ger og angrber byen.

Deme lejrplads tjener tre fomal. For

det f排ste er der masser af mad (kom

+　markmus), for det andet ligger det

tat pa byen, Ogやr det tredje er det

Strategisk smart placeret (be,ndeme kan

ikke leve uden deres kom)・ Faktisk er

det ogsa ret godt skjult, i hvert fald har

b②ndeme i Pavelsheim ikke fundet ud

af; at de亡er her de gemmer slg・

The Pussfoots er en d狂1igt

udrustet gruppe. De har mgen ruSt-

nmger Pa, ka=mPer med @kser og

kortsv耕d og bruger ikke hjelm. De

e)er intet af v徹也.

Det er ikke for ingenting, at Gobrot

皿ver kaldt “Pussfoot’’. Han er en god

og meget beha=ndig leder og faktisk har

han rlmelig godt check pa sine tropper・

Han ved ikke rigtig hvorfor han valgte

at rejse helt herhen (han kommer langt

astfra), men nOget Sagde ham, at der

Var SlOV her・

Gobrot er ikke idiot, Og han ved

godt at be’ndeme snart bliver ne’dt址at

he,Ste. Hans plan er at blive i markeme

ind血b⑦ndeme er tvunget血at komme

ud, Sa kan han nemt overmande dem.

Han angriber kun byen n狂hans

tropper bllVer for rastle’Se eller ndr

b②ndeme skal have at vide, at de endnu

er der・ Det er uta:nkeligt at Gobrot vil

angribe PCeme, med m王ndre oddsene

er meget gode e11er at der ikke er andet

Valgi

Unde「 b「oen bo「

de「 S」OVe ting

Ja, det g排der fakdsk. I lあet af de

sidste par dage er ogrenJens flyttet ind

under broen. Stakkels Jens er, hvad

man med et fint udtryk v皿e kalde

召psyko-infintil,,・ Han har pa en eller

anden

skummel made faet fat i brud-

Stykker af hlStOrien om De Tre

Bukkebruse, Og nu iden血cerer han slg

med v鍵Senet under broen - SOm han

tror var en ogre, men det var en trold.

Deme uheldige mlSforstifelse kan

nemt ende galt, for Jens leger legen

lgemem hver gang nogen pre)Ver Pa at

krydse broen・ Inddl videre har det

kostet　3　mand livet fordi de ikke

forstod situationens alvor.

Jens indleder med at r創)e: ``Hvem

er det der tramper pa min bro?”

Herefter forventer han et svar, men det

har han ikke pr②Vet at fa endnu’for

legen har altid患et en brat ende・ Dette

kan der komme meget sIOV ud af, is雑

hvis PCeme bruger deres fintasi・ Vent

Og Se hvad de g排, Og SPil

Jens e宙er hans personlighed・ Det

ma班ve PCemes opgave at undga

kamp med Jens, for han er faktisk rigtig

Sej til at k鍵mPe.

Jens er et meget dumt, men ulykke-

止gt vasen. Hans opvarst har v雑et helt

forkert, Og det har sa resulteret i, at han

er blevet lidt speciel・ Som f卯n乞evnt

kan man sige atJens er “psyko-mfantil’’

- et bam l en VOksen krop. Han er

meget voldelig (1igesom alle b②m), Og

l⑦Ser Sine problemer med vold・ Derfor

galder det om, hvis man vil overleve et

me,de med Jens, at behandle ham som

et皿e bam. Dette indeb耕er at lege

med pa hans lege, tale dl ham som et

bam og mdske endda forkale ham hdt.

Jens har ingen v耕dier, men der ligger

to lig under broen (folk, der ikke

forstod ham).

D「agen i dammen

Huset oppe i skoven, Ved siden af

dammen har mgen h排t fra i en uge

qvilket ikke er specielt bem耕kelses-

v耕digt omsta=ndighedeme taget i

betragtning)・ Huset tilh鎚er et∴逼1dre

a=gtePar Ved navn Peter og Irene

Braun・ De har valgt ikke at flytte med

deres se)n, Thomas亘I Pavelsheim負⊃rdi

Peter ynder at fiske efter skaller l den

皿e dam. Nu er Peter de’d. En morgen,

hvor han v皿e ud at丘ske fik han noget

meget storre pa krogen - en k2emPe

Drageskildpadde. Det var ikke dragen

der dra:bte stakkels Peter, det var

Chokket der gjOrde at hans hjerte sim-

Pelthen holdt op med at sla.

Situationen pa nuv雑ende ddspunkt er,

at Irene har opdaget dragen og har set

hvad der er sket. Hun har barrikaderet

Slg i hytten og har v耕et der i 6 dage nu

qun har 3 dages mad血bage). Der er

intet her i verden, der kan鰭Irene tll at

forlade hytten, Og hun er i en enorm

cho ktils tand.

Siias,

d「ageskiidspadde

Silas er ikke et ondt v2eSen, han er

bare frygtindgydende at se pa. Man kan

ikke sige, at han er ked af at “FISkeren’’

(dvs・ Peter) d②de, men det var l hvert

fald ikke menmgen. Silas er ugidelig og

afもlappet, Og nOrmalt ligger han bare

Og flyder l Vandet og driver med str⑦m-

men. Hvis han魚nder et sted, hvor han

kan止de at v2ere, bhver han der i et

Stykke tld for derefter at padle videre.

Faktisk synes han, at denne dam er

ganske hygge崎Han har faktisk plan-

lagt at b止ve her en mineds tid・ Det er

ikke altid lige s)OVt at V耕e drage, SyneS

Silas; faktisk er en af de eneste glarder

man har at forskr徴irke folk. Det var det

Silas gjorde med fiskeren・ De sidste par

dage har gdet med at flyde rundt i van-

det og hygge Sig lidt, men Silas kunne

efterhinden godt bruge lidt forandring・



Netop det, at Shas har brug for

spzending kan pivirke hans opforsel

overfor PCeme. Han vil helt sikkert

forse,ge at g②re Slg mere interessant

end han i vlrkeligheden er工eks. ved at

h之evde, at der er en skjult skat pa bun-

den af dammen, e11er ved at slge at han

er血trukket af en mystlSk kraft der er

her i omridet (hvilket faktisk passer,

1rOnisk nok). Det ska=ige fbr gOd

ordens skyld navnes, at Shas er 4’5 m

lang og 2,5 m bred (!)・

Det kan ga hen og bllVe ganSke

interessant, for PCemes kontrakt siger

)O, at alle monstre skal v耕e ryddet af

ve)en indenfor 9 dage. Det er jO ikke

slkkert, at Silas glder at flytte slg Pa

kommando…

Me「e ondskab

Der er slkkert flere andre tmg end

disse 3 jeg har na=Vnt, men der skal ogsa

vare plads til alle de monstre, der

ankommer l l②bet af de 9 dage. Ideen

er jo den, at PCemes antrengelser skal

synes forgaves・ I starten skal det

komme llge Sa S址e, men Senere Skal

ma=ngden, SV耕hedsgraden og absur-

ditetsgraden vokse st②t. Pa den 8. og 9.

dag skal h創ol⑦Sheden v耕e totaL DISSe

monstre vil som sagt f排st holde op

med at komme valtende, n拒va:gt-

skalen nede i k街lderen er blevet bal-

anceret (men det skal jeg nok vende

dlbage til)・ Jeg vil nu lave en oversigt

over, hvad der evt. kume bruges som

dagene gdr (det er memgen at deme

止ste skal bruges som guideline og ikke

魚c血ste) ・

Dag 2
Ingen nye monstre deme dag, men

“The Pussfoots’’angriber om natten.

Dag 3
Harpyer slat slg ned i den皿e skov

langs med vejen, der forer op til hytten

ved s⑦en, Og den store skov De flyver

lldt rundt med tr鍵eme SOm base i hab

om at kume falde nogle for-

blPaSSerende i baghold.

Dag 4
En stamme pa 43 sno址nger slar sig

ned i den store skov ude ved s(Zlen.

Stammen kalder slg “The Creepmg

Fungi" og er temmelig uoganiseret.

Der er mgen leder, fakdsk kan man

slge, at de bare render rundt og er

tra=1se. De vil ikke beva=ge Slg udenfor

det f排ste stykke dd (det er en flok

kujoner), Og nar de endelig tager

beslutnmgen Om at forlade skoven vil

de ga efter de 4 gatde, der ligger syd for

hytten ved se,en・ De er ganske vISt

svage, men de er ogsa vamle’Onde og

mange, hvilket betyder at de fa・ktlSk kan

ga hen og udg排e en trussel for PCeme

(der jo har skrevet under pa, at de ville

垂me alle monstre fra omridet =あet

af 9 dage)・

Dag 5
Peevey GamboIputty og hans to

vemer Tbm og Seamus (diplomater fra

The Moot) angrlbes af nogle trolde

(dem, der slat slg ned i skoven dagen

efter) og s④ger tilflugt i Pavelsheim・ De

te)r ikke at re)Se l2Cngere. Alle detaljer

om denne l皿e af鍵re kommer ef[er

dette afsnit.

Dag 6
3 trolde sldr slg ned・ De opsnuser

hurtigt sno血ngemes血stedev耕else og

vil spise dem - V皿panik. Sno址ngeme

lくねer i alle retnmger (og ned til Silas?)・

Troldene bosatter slg i skoven, men Vil

hver dag tage ud for at s②ge efter noget

at a:de.

Samme dag sv②mmer 234 (hvis

nogen gider at t2e11e) oddere (刑) rundt

i Me)11eba:kken. Der er flest i s(Z)en inde

l byen・

Dag 7
En Wyvem (!) sva=Ver hen over

omridet, dog uden at lande. PCeme

opdager det ved at der pludselig bhver

solfom⑦rkelse, da wyvemen da=kker

for solens lys.

The Pussfoots angriber om natten.

Dag 8
PCerne血nder en dのd isbj鎚n・ Den

har mgen S狂den er bare d歓ユaf

Hvis The Pussfoots lever endnu,

drives de pa flugt idag pa fe,lgende

mide (dette skal kun ske, hvis PCeme

kommer forbi markeme ved h切lys

dag): PCeme ser hvad der er血bage af

The Pussfoots komme sp鍵nende ud

fra markeme med en bisonflok i

halene. De store bisonokser gallopper-

er gemem markeme og edela=gger

dem totalt, Og de stakkels gobliner

dr(Z)ner V鍵k derfra. Det er et ret komlSk

og absurd syn・ Der har nemlig aldrig

va:ret bisonokser i lOO km omkreds -

en situation, der geme sk皿e indramme

at der er noget galt (hvis det ikke er

gifet op for dem endnu)・

Dag 9
Indtil kl. 18.00 er der vild kaos og

panik i hele omrndet. Det vrimler med

gobliner, Orker, Oddere’ del丘ner,

edderkopper og drager (som sagt: Kun

fantaslen Satter gramSer).

M611enheimeme ankommer kl.

18.00, Og hvis problemet ikke er blevet

l@St, bliver de meget sure (bl.a・ fordi de

har oplevet nogle mystiske ting pa

vejeヰ) og afskediger PCeme. Modulet

er forbi.

Hvis problemet er blevet le)St鰭o

PCeme deres penge og der slgeS farvel

og tak. Modulet er forbl.

Lad os lige sla fast, at disse ham-

delser alle kommer pga・ den onde kra庇

der er blevet l④SSluppet nede i kalderen

dybt under jorden. Det er oplagt at

PCeme ikke har en jordisk chance for

at bese)re alle disse monstre fysisk. Der

Skal noget andet血.



Sagen om Peevey

GamboIputty
L皿e Mootlandvej bruges meget af

relSende dl og fra ha皿ng-fristaden,

The Moot. Netop i deme dd kommer

der en vigtig rejsende, nem鳴Peevey

GamboIputty - Person止g Assistent for

halflingemes ambassad排,　den

Kejsedige Elector Hisme Stoutheart.

Peevey er pa vej for at m⑦des med

Hisme血et vigdgt m②de l Nuh, der

Skal amOldes pa dag 8. Hvis han ikke

kommer dl det m⑦de, n缶de vigtige

nyheder han har med血Hisme ikke

frem, Og halflingeme far intet at sku11e

have sagt med hensyn til skatter det

naste紅UheldigvIS bhver han og hans

falge angrebet af de 3 trolde (der v皿e

SPise dem -SOm Sa:dvanlig). Peevey var

n耕ikke sluppet derfra med止vet i

behold, Og han er blevet sa skra=mt’at

han lkke t排fortsa光e sin re)Se uden en

eskorte・ Dette kan godt ga hen og bllVe

interessant, for PC ’eme har l hvert fald

ikke tid til at g⑦re det (det er 2 dage

hver vej)・ Det er nasten ne,dt tll at皿ve

en opgave for Frantz Kastlers ma=nd,

men har de tld og vil de, Og hvem skal

Sa beskytte byen og sa videre?

PaveIsheim
Landsbyen Pavelshelm har v雑et i

Omridet i ca" 300狂og har stort set

ikke a:ndret slg Siden・ Byen er opstdet

omkring afstikkeren血Averfloden, der

af de lokale er dあt “M④lleba=kken’’, Og

den er en vlgtig rasteplads for de

re)Sende nordpa. Dette skyldes, at Ve)en

der g缶gemem byen, f排er over

Averfloden og mod Stirland-PrOVlnSen・

Den anden vej i byen g缶fra Nuln,

langs med floden og til bymidten, hvor

den g琵sammen med “Nordvejen”.

Selv om byen er皿e, b耕er den pra3g af

de mange gememrejSende, den huser.

Kroen “The Tower Inn’’ har ofte

mange gaster, der er pa ve) nOrdpa eller

mod (兆t til The Moot.

Besk〉仲else:

Pavelsheim er omglVet af en 2 m.

h⑦j tr2apalisade, der glVer folk en fe,lelse

af tryghed, men he11er ikke mere. Det

er sket, at StOre Sektioner af’den er

bla:St Vaek under en storm, Og den vil

ikke kume modsta et angreb af nogen

art. I mldten af byen ligger der en h勧,

SOm bruges til udkigspost. De lokale

kalder den, med feddal op丘ndsomhed,

for “Kiggeh②j en”.

回i凪a:

Som det fremgdr er sikkerheden

meget lav Men de sidste par dage har

den v耕et skarpet pga. gob止nproble-

meme. Der er kommet 8 vagter og en

Sergent血byen fra m亜aen i Nuln.

Vagteme ledes af deres egen med-

bragte sergent, Og er lkke ret samarbe-

jdsv皿ge, men de har drevet goblineme

Pa flugt et par gange og holder stand

mod hvad der matte v街re af trusler.

Med hensyn til opre血oldelse af lov

Og Orden i selve byen er der den lokale

militia, bestaende af 3 b②nder og en

sher誼

Befoikning:

Der bor i alt　69　mennesker i

Pavelsheim (19 kvinder, 20 ma=nd, Og

30 b排n). De fleste er be’nder, der bor i

byen og har marker udenfor bymuren,

SOm de passer血daghg・ Byen ledes af

en “borgmester’’ (dvs. den rigeste),

mens de rdigi㊨Se Sager Ordnes af byens

gej stlige repra=Sentant.

㊨konom上

Beboeme i Pavelsheim betaler 30% af

deres afむのde til Ridet i Nuln. Til

gengald far de beskyttelse. 40% af
afgr㊨deme g缶tll fam址en Haller, der

e)er jorden. B㊨ndeme har de

resterende 30% til sig selv. I tilfzElde ai

at der er noget血overs af a烏reden,

kan den byttes eller sa痩es pa markedet

l Nuln.

Hande上

Der er mgen butikker i Pavelsheim,

men der kommer en flok handlende fra

Nuln en gang om ugen med diverse

varer (tey; SPeCielle fe,devarer; luksus-

varer, SOm krydderier og tobak og

andet) til en rlmelig pris. E11ers salges

der helt basale tmg Pa kroen・

Det sto「e skridt

Det )eg har glOrt ind血nu, er at

redeg排e for alt det der sker mens

SPilleme s⑦ger ef[er l⑦Snmgen.

Der er en fare med hensyn til

gameplay i dette modul, Og den hgger i

at handlingen er afha=nglg af at

PCノeme l@Ser g組en・ Derfor skal det

Sikres at der er spor nok血at de kan

finde ud af hvad der egen址g foreg鉦

Her er a11e de spor jeg kan komme i

tanke om pa st養nde fod:

Det er mgen hemmelighed at tamet

Var der, Og at det er blevet revet ned for

nylig, men mgen anSer det for

vasentligt・ Ingen ta=nker over det.

Hvordan kommer PCeme p各at sp排ge

de lokale om tarnet?

. Hvorfor hedder kroen “The

Tbwer Inn’’う

・ Hvis Andreas er i pengen②d,

hvorfor bygger han sa en lade af s猫ne

sten?

. Hvorfor kan m祖kere fe’le tilst-

edev耕elsen af magl l en lade?

・ Hvorfor er alle dyrene i laden

de,de af en mystisk sygdom?

. De tre spe)rgSmal ovenfor leder til

SP鎚gSm創et: Hvor kommer de sten

仕a?

Hvis PCeme ikke kan regne den

ud, Sa ma du hja:;lpe dem ved f.eks. at:

…lade ordet　“Sardo” v街re de

lokales skaldsord, hvilket glVer anled-

nmg til sp卯gsmalet:召Hvem er Sardo?’’

…lade en eller anden pa kroen

forta:lle en lokal kre宣ke, der omtaler

Sardo og hans tam.

=



N缶PCeme har regnet ud hvad de

Skal g排e, er der kun et皿e problem

tilbage: Kalderen er overdynget af

jord, Og der er en丘n og god kommark

der hvor nedgangen sk皿e vare. Dette

er Andreas, bedste mark, Og SOm for

na:Vnt har han lkke ta三nkt sig at glVe Sin

PenSionsopsparmg ul en flok unge

eventyrere, der har en teori・ PCeme

bliver n⑦dt血at finde en le,Snmg・ Det

kunne f.eks. v鍵re:

・ Betale Andreas kompensation for

det, der e)dela=ggeS af marken.

・ G(狂e det uden at han far det at

vide.

・ “Overtale ham’’

・ Slaham ihlel - hvad ved jeg・

Nu g祉vi ud fra at det problem er

blevet lost og fortsatter. Lemmen ned

dl kalderen ligger ca 2 m. under jorden

Og det vil tage noget tid at lede (Check

sk皿s, 1uck etc.). N壷de endelig finder

lemmen kan de se et tegn (en rune),

meget lig det, der var inde i laden解

en af stenene)・ Runen symbo止serer

generelt ondskab, Og er md⊥katoren pa

at de tr鍵der ind i ondskabens hule. Gor

det klart for sp皿eme, at deres gode

hum②r forsvlnder ved synet af deme

rune.

Herfra kommer sa sidste etape af

召十七〇1d kan t2emmeS”…

The Dungeons of

Sa「do’s Towe「
“Lemmen abner ned til et fugtigt

Og muggent m排ke, med en gang

ledende nedad s狙angt叫et ra=kker・’’

Der er fugtigt og glat herinde, Og

man kan se at murstenene er ved at

Smuldre va=k. Dette er den generelle

forfatnmg deme ka=1der er i. Der har

ikke v耕et udskiftning af luften i lang

tid, Og fugten fra jorden rundt omkring

siver ind mellem murstenene.

1) Sardos opholdsIokale. Ofte over-

nattede han hemede for at va:re t鍵ttere

Pa Sine stl皿dier og andre gange var han

for udmattet til at ga op ad trappen.

Her er der en muggen sofal en vammel

l鍵neStOI og feSteme af et smattet gul-

Vt‘apPe. Det halvridne sofあOrd er

tomt og stemnmgen er generelt, at

dette rum ikke har va:ret re)rt Siden

Sardo forlod det for l散麺税葦ange Siden・

2) Bibliotekarens run. Alle mあler

hemde er l gOd stand, Og der er ikke

noget st②V OVerhovedet.

For enden af et skrivebord sidder

der en aldre mand og t排rer st⑦V af

bordet" Han虹gger op, lettere forbavset

Og Slger: “De har da vist ikke v耕et her

for, har De talt med mesteren?’’

F②r vi fortsatter er der nok et par

ting, )eg hellere ma forklare・ Manden er

Bal血azar van Eyk - Sardos personllge

bibliotekar. Da han kigger op l街gger

PCerne m2erke til at man kan se muren

lgennem ham・ Han er gememsigtig!

Balthazar er et spe,gelse, men et

Selvsta=ndigt ta3nkende sp⑦gelse’der

gat op l at g排e rent i sit rum og sa

vldere. Det interessante ved ham er, at

han ikke selv ved at han er d②d og

immateriel・ Han kan ga gemem mure

Sa let som mgenting, men han t2enker

ikke over at han g④r det. Hans

OPrindelige funktlOn Var at bevogte den

eneste indgang血Sardos bib止otek og

laboratorier - en hemmelig d排bag ved

ham - men han har glemt hvordan man

aktiverer den, fordi han bare plejer at

ga gemem muren・



Der kan komme meget spa=nding

ud af Balthazar, bl.a. fordl PCerne er

tvunget til at sp皿e pa hans pr乞emisser

for at komme videre. Der er kun denne

hemmlige d排som han ikke kan husk

hvor er, Og dette kombmeret med at

han er ude af trit med aldng vil nok

resultere i en del frustration. Han er

utrolig bedrevidende, Og meget Sta=dig,

men lkke et ondt vasen, Og hvIS

PC’eme forstar at leve slg ind i hans

univers kan de fa meget nyttig infor-

matlOn ud af ham (han er trods alt

Sardos personlige biblioteka千) ・

Han vll sandsyn止gvis kra=Ve at fa at

vide hvad PCemes a=mde er, Og han

kan ikke f0rSta at de ikke har tid til at

Vente Pa meSteren. For at deme scene

Skal fungere uden at det bliver for lat-

tedigt og stemnmgSdra=bende, er det

Vigtigt at du er fuldt ud bevidst om,

hvordan du sp山er Balthazar・

Det er meget sandsynligt, at

PC’eme vil eksperimentere med at

forta:lle Balthazar at han er d(Z)d.

Dette vil slet ikke rore ham. Han vil

begynde med at stille umulige

SP②rgSmal for at bevISe hvor overlegen

han er i inte皿gens og bruge det血at

retfa=rdlgg排e Sin menmg・ “Hvem er

klogest af os to? Hvordan kan du sa

t皿ade dig at komme med sidan en lat-

terhg p益tand?’’.. osv

Pa et eller andet tidspunkt finder

PC’eme )O nOk den hemme嶋e d《犯

3) Dette rum er ganske storslaet.

Der er en bagva=g Og fire reoler udefra

fyldt med gamle st②Vede be,ger・

Desva:rre er det sadan. at de fleste

b⑦ger kun er intakte pa omslaget; n琵

man re)rer Ved dem smuldrer de v鍵k

mellem魚ngrene. Balthazar er meget

⑦m OVer b④geme, Og gar amOk hvis

PC’eme @dela三gger en bog, Og hver

gang det sker nedkalder Balthazar s王n

mesters fe)rbandelse over dem. Der er

nok over 300 b(クger, Og de fleste

dalcker folgende emner:

Ark乞eoIo料historie, medicin, alky-

ml, geOgrafi, myt0logi, diverse sagaer,

OPSlagsvarker om okkuldsme, OVertrO

Og fenomener, he皿ge be,ger fra kaos-

religioneme (dvs. Khome, Nurgle,

TZeentch, Malal og Slaneesh), “Hekse,

k鮒ere og andet godtfolk’’om hekse

Og m排k magl’Samt flere kendte og

Sja=ldne varker om nekromanti og

damonoIogi・ Altsa et ondt bibllOtek.

Pa skrivebordet er der et udt②rret

blekhus og noget gammelt ubrugellgt

Pergament. Der ligger ogsa en bog der

er sldet op i. Den hedder “Kulter i

Norsca,, og er skrevet af Ingulf

Debberdwindler for over 800 ar siden.

Man kan lkke se, hvad der st拒i bogen

la=ngere. Kun pa omslaget kan man se

bogens titel.

Til sidst en pudsig detalje・ Bal血azar

er den eneste, der kan fa noget ud af

b⑦geme. Dette skyldes at han, SOm

SPe,gelse, n耕meSt kan　勉　den

P結a=ldende bog til at sva=Ve ud fra sin

hylde og abne Sig uden fysisk at have

rort ved den. Han mener naturligvis at

PC’ernes manglende evner血at g排e

det, Skyldes deres klodsethed, Og

bruger det som endnu en grund til at

bevise at han er overlegen bide med

hensyn血inte皿gens og beha=ndighed.

Jeg beh‘クVer Vel ikke at nzevne at

Balthazar har la=St Samtlige va=rker

adskillige gange.

4) Hvad dette rum blev brugt til er

et godt spe,rgSmal. det eneste der er

血bage er nogle tomme’Stovede hylder

Og en Vindeltrappe, der f排er ned til

na:Ste etage.

Det skal止ge na=VneS’at hvis over

etagen var bygget i mursten er denne

etage hugget ud i stengrunden (!)・

5) Dette rum er tomt, men der er et

forha三ng der da=kker for indgangen til

Sardos laboratorium.

6) Her er sa Sardos laboratorium・

Det er et pa 6n gang lmPOnerende og

uhyggeligt sted. Der er 2 store borde

med stropper og spa=nder i hvert

hjome (sikkert for at holde diverse

fors②gSPerSOner i ro), Og der er blod-

Pletter pa begge borde. Det var pa disse

borde, at Ofrene gememgik umen-

neskelig smerte, Og hvis man lytter

meget intenst kan man endnu h②re

deres vilde skrig som om de har sat slg

fast i va=ggene.

Oppe i hdyre hje’me er der en sort

cirkel, der ser ud som om den er blevet

bra:ndt ned i stengulvet.

Hvad deme cirkel er blevet brugt

til kan man kun gatte sig til (m養ke

eksperimenter med da=mOnOIogiう),

men st山er man slg inde i cirklen kan

man fe,le. at der er nogen der stirrer pa

6n fra m②rket. Det er faktisk rlgtig ube-

hagehgt’Og dem det sker for skal lave

et Cool-Check eller blive rigtig bange og

interesseret i at forlade hele kalderen

med det samme.



Skrivebordet er gammelt og rid-

dent, med nogle ukeselige pergamenter

liggende l en Stak. Der er 4 skuffer l

bordet - 3 af dem er tomme, menS den

4. rummer flere ula:Selige paplrer Og

n②glen til metaldoren・

D②ren ind til nr. 8 er en stor met-

aldのr med et lille tremmevindue.

D⑦ren ind til nr. 7 star aben Pa Vid gab.

7) Dette rum er ganske interessant.

3 af de 4 va=gge er d2ekket med hylder’

med de mest mystiske dng・ Her er

meget rodet, Og der ligger glasskat og

andre @delagte ting pa gulvet. Der er

ogsa et stort skab hermde. Op ad ska-

bet sidder et mysdsk va:Sen (Mingus)・

Hans hud er helt okkergul og @甲ene

star ud af hans magre ansigt (som ved

Marty Feldman). Han er sa mager, at

man kunne bruge hans ribben som

xyoIofon・ Han er ikla=dt et la=ndekla:de

og er skaldet. Han sidder med en皿e

flaske i hinden, Og Stirrer ud i luften・

Hvis man ser pa hans mave, Sa er der et

stort abent S狂i den, hvorfra der

kravler sma orm og mider・ Den d紺ige

belysnlng Og Stanken skulle geme

閣

PC’eme血at tro at Mingus er de,d

for la=ngSt Og er i forridnelse qad dem

lave et Cool-Check for at se om de

bra=kker sig) ・

Men han er faktisk i live og vn, n狂

han har samlet kra3fter nok, fors②ge at

kommunikere med PC’eme. Han har

glemt sproget, men Vil ra=kke sin hind

frem og fors㊨ge at na 6n af spilleme’

mens hans kuglerunde qune stirrer v血dt

Pa dem. Sa vil han udst④de nogle gur-

glelyde i forse,get Pa at Slge “drzeb

mig,,・ Hvis ikke PCeme kapper hans

hovede af; vil han faktisk (Pga・ forban-

delsen) blive holdt l live i denne

Smerte血stand for evigt・ De kan godt

OPglVe at fa noget ud af Mingus.

Han er simpelthen sa svag, at han i

teorien burde v耕e dQ〉d forlangst.

Mおke var det pa sin plads at

forta:lle hvad der er sket her・ Mingus

havde l Sin ulykkelighed famlet slg

hemed og var begyndt at gememrode

alt i sin sngen efter noget’der kunne

glVe ham mad, Sla ham ihjel, eller

OPha=Ve forbandelsen・ Han var blandt

andet kommet til at valte v須gten (se

nedenfor) i sin desperadon. Skabet var

fyldt med potions og Mingus’

nuv耕ende血stand skyldtes at han har

drukket 6 flasker med trolde- maVeSyre

(den starkeste syre man kender i The

Old Wbrld)・ Dette skete for = dage

Siden, Og l me11emtiden er orm og

mider begyndt at a=de ham op.

Hyldeme var oprindehg opbevar-

mgssted for eksperimenter, b狙e vel-

1ykkede og mislykkede.

Desv耕re er alt @delzngt nu, men

va=gten’der er lavet af metal’Skal bare

stilles pa plads for at den kan begynde

at virke igen・

Sa「dos v鍵gt

Nu er det vist pa tide at給fofklaret

hvad det er der er galt med deme v2egt.

V2Egten er af en s⑦lvlegermg af det

klassiske design, med to va=gtSkale.

Indgraveret i bunden pa den ene er der

en flamme, menS det velkendte tegn丘a

laden og lemmen, betydende ondskab,

er l bunden pa den anden skal.

Normal血standen er, nar der er

balance imellem de to skale, Sa der

er lige store dele af onsdkab og god-

hed, S紀an som det bor v耕e. Hvis man

⑦nSker er aura af ondskab

forsta≡rket tynger man skalen

for ondskab lidt, Og @nSker

窮　man en gOd aura tynger man
den gode skal.

Saleden kan man regulere

auraens natur. Oprmdelig blev dette

magtfulde instrument skabt af Sardo

saledes at han kume eksperimentere

med da=mOnOIogl Pa et h句t plan

qeldigv王s gik det ikke galt)・

Med en ekstremt ond aura v皿e

det blive nemmere at fremmane en

meget magtfuld da=mOn・ Det

virker ogsa s組edes, atつO mere

man tynger sk釘en, desto kraftlgere

bliver effekten. Skalen止gger pa gulvet

og er tippet helt mod den onde side -

graden af ondskab er ekstrem・

Dette er forklaringen pa at der

kommer monstre sa langvejs fra・ De

tiltra=kkes simpel血en af’deme召onsk-

abens sender’’. Det dyeblik hvor kos-



mos restaureres, gider monstrene ikke

at v耕e der l紀ngere Og re)Ser hjem hvor

de kom fra helt fhv皿gt.

8) Herinde opbevarede Sardo sa

alle sine fysiske eksperimenter. Bag den

laste metald例亡ligger der muterede

Skeletter. Et af dem har s恕ar haft

kra:fter址at grave en tumel i forsng pa

at s止ppe ud, men dets lig ligger nu

血bage i den hule, det selv har gravet.

Pe「sone「 i

PaveIsheim

PC’eme vil sandsynligvis komme

dl at tilbringe en del dd i Pavelsheim,

Og for at krydre gameplay i byen, er der

en ra=kke personer som det er praktisk

at glVe en detaljeret beskrlVelse af

Dette galder byens spidser, Sarlinge og

sa videre.

Ma「kus StoltenpIS

Sherif i PaveIsheim

Markus er det humonSuSke ele-

ment l Pavelsheim・ Han er en rigdg

tyran, der udnytter sine 3 vicesheriffer

Pa det grovesre, meSt fordi han ikke

Dette var sa mysteriet ved

Hallershof Men nu er det sa op til dig,

SOm maSter, at g②re disse information-

er levende. Det beh⑦Ver ikke v街re Sa

SV従t hvis du forstar de grundla=ggende

Stemnmger Og temaer i modulet・ Den

folelse du skal bestrあe dig pa at vaekke

i dine sp皿ere er prma班Habl④Shed.

Men hele situationen skal udvikle slg

og皿ve mere og mere Absurd・ Jeg

kume godt have kaldt dette modul for

“Oddeme i M(alledammen’’, men Sa

V皿e jeg lkke have taget temaet s料ig

alvo血gt. Stemmngen kan maske bedst

SammenllgneS med en af de nyere

Amold Schwarzenegger-創m: `Absurd

Action’’(som i ``Last Action Hero”

euer “True Lies’’).

Godnat og sov godt.

kan finde ud af en pind selv Han er

forfa=ngelig, Og er OVerbevist 。m, at

byen v皿e ga til grunde uden hans

beskyttende h祖d・ Han er meget a la

PrinsJohn i Robin Hood - en皿e hid-

Slg mand, der hundser rundt med alle

Og enhver・

Heldigvis, for ham, er han fatter血

Alfred Strasser (der er ogsa en vis

lighed med hensyn til ego) og det er

derfor at han er i en magtposition. I

denne tid er Markus ondere end han

Plejer at v耕e fordi han foler sit ego

kra=nket af Nuln-VagtemeS tilstede-

v雑else. Han vil evt. fors②ge at mani-

festere slg Ved at gore livet surt for

PCノeme og vise dem hvem der bestem-

mer・ Markus er vigdg for gameplayet i

byen・ Det er sikkert at han ikke vil ga

g止p af noget som helst, Og han vil

blande slg i alt og generelt v耕e

irriterende hele tiden. Det er OK at

OVerdrive ham lidt for hans person er

den, der satter liv og dynamik l byen.

Eventuelle insplra廿OnSkilder dl hvor-

dan Markus kan r01lespi11es kume

v耕e: Adolf H王tler og fzengelsinpek-

t②ren i “Natural Bom K皿ers’’.

Note: Markus har en pIStOI som

han har kあt i Nuln. Han har aldrig

brugt den, Og er derfor ret elendig til at

Skyde, men en PIStOl er en pIStOI og for

Markus er den mere end en pIStOl・ Den

er et symboI pa hansバmagt’’og han

bruger meget tid pa at pudse og

gnubbe pa den. Han har 8 skud i alt.

径“懇

○　○　　●

れ○。:?

UIrich B「aun

Krovaerf p& “丁he Tower im”

Ulrich er en venlig man, der, efter

eget udsagn, har v雑et vidt omkmg・

Han er en typisk krov雑t pa godt og

Ondt. Han er en snakkesagelig og

im⑦dekommende mand, der altid er pa

Pletten, n琵det g2elder intrlger Og Slad-

der, men han er ogsa lidt af en fusker,

der er god血at malke penge ud af folk.

Ulrich er fodt of opvokset i omr狙et

Og man anSer ham for en hyggelig

mand, der driver et sted med god bet-

)enmg・ Det passer slet ikke at han har

v耕et vidt omkring (faktisk har han

aldrlg V耕et la:ngere VZ=k end血Nuln),

men han har h排t utro止g meget om

utrolig mange ting, Og han har en止vllg

fantasi. Det er kombinationen af dlSSe

i与



2 ting, der g②r ham til en yderst kom-

Petent le,gner, Og der sme,reS tykt pa

n缶han forta地er historler Om dengang

hvor… (for at det skal blive nemt at

SP山e ham Hwhgt har jeg nederst plac-

eret en ra:kke af hans yndlingsemner)・

Kort sagt‥ Ulrich er en venlig, men

utrov耕dig mand, der bruger meget tid

Pa at forta=11e eventyr som han ikke selv

har oplevet.

Historier: Ulrich har som sagt en

rzekke emner som han elsker at fort鍵11e

om, men det betyder lkke at han ikke er

Pa jagt efter nye. Blandt klassikeme er

der: Dengang han reddede sin皿ebror

fra at blive angrebet af en tre-hovedet

drage; dengang han egenha=ndigt

bekampede en mindre h2er af orker

than na:Vner ingenting om go皿ner, af

gode grunde); dengang han snorede en

stor drage fra det halve af dens skat, Og

om hvordan han gav alle pengene til

sln hjemby, der i dag ligger langt mod

⑦St. Der er mange flere af den slags

sk工のner Og folk i byen ved da heller

ikke hvad de skal tro om historiemes

Sandf雑dighed・

Ulrich har en kone ved navn

Johama, der stdr for det meste af mad-

lavningen; en datter Ouliane, 16), der

tager slg af servemgen. Sldst og

mindst er der s(狙neme Fritz og Lars,

der er enzeggede tv皿nger og tager slg

af jobs som staldkarleri og andet.

EIsa Weidenhof
Priest of Sigmar

EIsa er en aldrende kvlnde, der har

v耕et i Pavelsheim i mange狂Hun er

en rolig og dipIomatisk person, men

hun har et ret alvorligt problem‥ Hun

lugter…・ Nej, hun stinker! EIsa lugter

simpelthen ridden og hgemeget hvor

meget hun vasker sig, b止ver lugten

ha:ngende =uften overalt hvor hun g紅

Det kan mdske lyde morsomt, men for

EIsa er det et reelt problem"

Stanken betyder, at hun har sv耕t

Ved at飴士別c t血at tage det rehgi②Se

alvorligt・ Hun har ingen aspiranter og

hun er ]O Ved at v耕e oppe i alderen,

hv止ket medf排er at hun er begyndt at

tvivle pa at det nogensinde skal lykkes

at fa en asplrant. Al deme modgang

har betydet at EIsa er blevet ret

OPglVende. Hun er meget passiv,

nasten畦eglad, Og hun fe,ler at hun er

isoleret i bylrvet (hvis man kan tale om

byliv i en by med 17 finilier)・ EIsas

PrOblemer har medf読t, at det rehgi②Se

aspekt i byen er meget forse’mt’Og det

er uheldigt - netOP nu i en tid, hvor der

er meget brug for tro.

Udseende: EIsa er egen址g ganske

ken. Hun har langt grat har, Og et

behage止gt anslgt’men det er de far-

reste der la=gger marke血det, fordi

hendes stank c}dela=gger alt for hendes

fremtra:den.

Hun er ikl鍵dt en hvid kabe med

Sigmar Heldenhammers tegn pa

ryggen, Og g琵med en trastav

Hun er h切, Slank og har et alvorligt

og he申dehgt anslgt" Man ser hende

sja:ldent sm血e, men hvis hun gjorde,

kume man se et s②rgeligt tandsat, der

vidner om fors⑦mt dental hygiejne.

Micha
Artm u l igmand

Micha er hindva:rkel’, Og tager Slg

af praktisk talt alt hvad der har med

reparation og ved心geholdelse at gore.

Han er den tavse type, der llcke siger

noget med mindre han bhver spurgt

qvilket godt kan fore til en kommu-

nikationsbrist)・ Nar han endelig taler,

er hans stemme betydelig lysere end

man kume forvente (ta=nk pa Mike

Tyson), Sa lys at det gra:nSer til det

kom王ske. Han er genert og holder slg

for slg Selv, men han hj2elper folk med

deres utatte tage og hvad der nu e11ers

matte v耕e af problemer. MICha er en

meget dygtig og effekdv hindvarker.



Det sker sj2Cldent at han svigter en
“deadlme’’, Og folk i byen s2etter StOr

PrlS Pa hans ydelser, men man SyneS at

han er en smule under崎Det er som

Om der er en side af ham, SOm mgen

範at se. Han er noget oprindehgt’

noget prlmitivt - et g紬efult memeske,

der hlger efter nogle kvaliteter, SOm

Pavelsheim ikke opfylder・

Udseende: Micha er et mega bre’d.

Han er ca. 180 cm h④j, OgVeler 81 kg・

Han har et m⑦rkebrunt fuldska=g, Og

ret meget h琵pa hovedet og kroppen・

Han er som regel bare ikla=dt robuste

la=derbukser og en bondeskjorte. Han

ryger pibe og har gule ta=nder, der vid-

ner om en (ja, fulsta=ndig r王gtigt!)

forse’mt mundhygie)ne.

AIf「ed Strasse「

Bo喝meste r

A距ed er den rlgeSte man i

Pavelsheim, hvilket glVer ham st排st

indflydelse. Han ejer 3 store marker, Og

er en af de eneste l byen, der har over-

Skud nok血at salge nogle af sine

afgre)der pa markedspladsen i Nuln.

Alf (som han kaldes af de fleste) er en

rimelig god leder. Han er smart og

PraktlSk, men en皿e smule usympatisk.

Det er ikke fordi han er en meget travl

mand - faktisk laver han ikke en skid,

ud over at admjnistrere sine marker

thans to s②mer, Helmut (17) og FrltZ

(19) laver alt det fys王ske arbejde), men

a皿gevel pre’Ver han at vlrke som en

travI og dlStrat mand, der lkke har tid

血noget som helst. Alf har puklet for

at na dertil hvor han er i dag, Og han er

af den menmg, at man ikke kommer let

dl noget her i livet. Han er stolt af sin

POSltlOn, Og g拒meget OP i at styre

byen… Mdske lidt for meget.

Udseende:　Alfred er en

halvskaldet, gr組狂et mand midt i

50eme'　Han er ikke s2E揖g he,j og

n2ermeSt SPinkel, men hans blik

udstraler autorltet Og alvor・ Han smiler

aldrig, men hvis han gjorde kume man

Se, at han mangler mange t之ender・

Alfreds stemme er lys, men gemem-

Sk耕ende, Og han taler meget hurtigt・

Han er velkla:dt, men ikke prangende.

Alfied har en kone (Irma, 43), tO

S`狙ner Og en datter (den fagre Britta,

16)・

」od「i Baidei,

Smed

Jodri er en meget popul微三r PerSOn・

Han er den eneste dv耕g i byen qan

bor alene i sm Smedje) og en dygtlg

Smed・ Han har altid tid til a11e og han er

meget )OVlal・ Jodri er bestemt ikke en

typisk dv耕g" Han er im②dekommende,

Og kan godt hde at omgas memesker.

Han mener faktisk at mennesker er

mmdst llgeSa CIViliserede som dv耕ge,

Og han hader gr組ighed. Nej, Jodri er

bestemt ikke den typiske dv耕g. Man

Ved f壷tisk ikke meget om hans fortid,

men han har boet i byen s狙a=nge man

kan huske (dvs. 43的. Mdske gemmer

han pa en hemmelighed, men mgen

undrer slg OVer det, Sa man SPe’rger

lkke om hvad den overdimensionerede

②kse laver i hans smedje.

Udseendeリodrl har sma, m⑦rke

②jne, der kan se ven止ge ud, men Slkkert

OgSa det modsatte.

Hans brune h拒　er tjavset og

SnaVSet・ FaktlSk ser han temmelig farlig

ud, Og hans kampe overarm bidrager

Sit. Alligevel er der noget onkel-agtigt

OVer den buttede dv雑g・ Hans smil

afda=kker et alvorligt paradentoseprob-

lem, men man筋r indtrykket atJodri er

ligeglad・ Han er ofte皿a=dt et beskidt

larderforkla=de, Og beskidte l2eder-

StgVler・ Jodrl er glatbarberet用

F「antz KastIe「

Sergent for deIingen什a Nuin

Frantz er en respekteret mand, der

hvor han kommer fra. Han er sindig,

beregnende, Og meget VOksen (en

Ska=rende kontrast til Markus). Han

Stemme er dyb og autorita=r・ Han er i

Pavelsheim fe)r at beskytte befolknin-

gen og han agter at folge sine ordrer ul

Punkt og prikke. Han er kortfattet, men

meget klar og pra3Cis I Sme formu-

1eringer・ Han styrer slne ma:nd med



1emh拒d dlSCiplm, men han har deres

respekt, Og han er ikke en urimelig

mand. Frantz er en a=gte PrOfessionel,

der er tr鍵net i at hindtere situationer

som denne. Han er maske en anelse

tung at danse med, men han holder en

h⑦Hig og veloverve)et afstand fra folk.

Dette betyder, at lngen rlgtlg Ved noget

om ham udover at han har v鍵ret anSat

i militiaen i Nuln rigtig 12enge.

Han b耕er et skjold med Nulns

V創)enSkjold pa, Og har et smukt poleret

langsv耕d. Han er lidt sel at Se Pa - en

rlgtlg milit耕mand med rank ryg og et

anslgt, der kan skifte fra at v耕e venhgt

til at v耕e sdft og stramt・

Delingen f「a Nuln

Med sig har Frantz Kdstler en

gruppe pa 8 soldater fra ml血aen l

Nuln. De har det tilfalles, at de alle er

ret nyuddannede, Og at dette er en af fraNulnvagteme) 14 m蟹nd, 13 kvinder

deres forste missioner・ He皿gvis er de og 24 b排n (under 18拒) tilbage. Langt

under ledelse af en kompetent mand, de fleste af disse er helt normale bon-

der nok skal s鎚ge for at de klarer defamiller, Og dem v申eg ikke bruge

OPgaVen・

Typisk bonde i

Paveisheim
GennemsnltSbonden har et hus

mdenfor bymuren, Og tO til tre marker

udenfor・ Her dyrkes der mest kom

thvede og byg), men der er ogsまnogle

鰭kartoffelmarker・ Nu, hvor )eg har

gememg罷t alle de mtereSSante men-

nesker i byen er der (hvis man ser bort

Plads坪・



Af Line Tho「up og Mikkel Sander

FA KTA BOX

Knudepunkt er en kongres

for og med liverollesp冊ere

f「a Norge, Sverige, Dan-

mark og Finiand, P含

Knudepunkt vii der ikke

biive spiiie川ve, men derv=

foreg含　en Iang r鈴kke

live「eiaterede aktiviteter,
‾forsdag til sqndag vil der

Va∋re Sm鈴kfyldt, med

kurse「, WO「kshops, fore-

drag, diskussionspaneier,

SOCiaie aktivitete「 og ikke

mindst muiigheden for at

me'de iive「o=espi=ere, SOm

du aId「ig ha「 set dem fqr.

HeIe he川gheden biiver

afhoIdt fra den

Det startede engang i det m排ke Norge, hvor en gal nordmand udt2enkte en

Plan. Han v皿e samle livesp皿ere fra hele norden og se, hvor gale aue var・ Uanset

hvad man nu engang slger Om nOrdma=nd, SZ叫kkes det rent fak廿Sk deme nord-

mand at f排e sin plan ud i livet, Og festligt blev det…

Pa et umVerSitet i OsIo samles nu den ”m《狂ke ungdom’’fra

hele norden, Og de dlSkuterede s紅ntellektuelle ting som,

kan vi samarbejde, er der vlrkelig llVe l Finland og er

SVenSkeme virkelig sa undehige som alle tror・

Nu er det hverken gifet varre eller bedre,

end at dre)mmen Om det nordiske samarbe-

jde stadig lever (til forskel fra kommunis-

men som for l2f'ngSt er erldaret d《rd (mener

nogle!))・ Nogle svenskere besluttede slg

for at tage den tmge arv fra Knudepunkt

i OsIo pa slg, Og afholdte i 1998 den

SVenSke udgave. Se nu er det )O n2eSten

blevet en historie’der kume endes med ”og

de levede lykkelig dl deres dages ende” men・

Som den onde stedmoder i historien er Danmark

nu tridt til som arrang排land, Og t2enk dig, her var inter-

essen for dette storslaede, nyta=nkende, helt vlldt fede og ganske

60’er-agtige arrangement egen址g lkke s雛壇StOr・ Der fandtes godt nok i dette

皿e kongerlge en皿e gruppe, der fanatlSk pdstod, at dette var det storste der var

Sket i dansk liverollespil siden opfindelsen af poIstrmg Pa Vaben, menS de fleste

mente, at det var en smule overvurderet.

En dag sad deme皿e gruppe og diskuterede deres planer for, hvordan de

kume lave Knudepunkt 1999 til det bedste nogensinde, da de kiggede slg

Omkring og falte, at de manglede noget feedback fra deres hjemland・ De havde i

deres IVer maSke glemt, at det vigtigste i Danmark, Var det danske livemilj@. De

tog en rask beslut正ng og tromlede (SOm en bu11dozer tromler et hus, der er blevet

eksproprieret af排esundsforbindelsen) det danske mllje, med oprab Om, hvad

deres seje PrOjekt gik ud pa, hvor godt det hele var, Og hvad folk l

e,Vrigt sku11e mene om det・ Der var fakdsk en masse interesse’

Og de fleste findt ideen fascinerende, men de havde aldrig

rigtig overve)et PrOjektet nok til at havde s耕止g meget at

Slge. Sa den皿e entuslaStiske gruppe i storbyen pa den

皿e gre’me @ tOg en beslutnmg om at 2endre deres

Strategi・ Nu var det slut med at forta=lle folk hvad de

kume forvente og hvorfor, de skulle synes det ene og

det andet. Nej, nu ville de have noget debat‥ ・

i9



…Hvad er det egen山g at de g缶og laver i de andre lande? Kan det virke止g

passe at man skal betale 700 kr. for en weekends品e i Sverlge? Og hvis de vlrke-

llg er Sa interesserede i nordisk samarbejde i de andre lande, hvorfor ser vi dem sa

aldrig til vores arrangementer eller modtager nogle血meldingsfoldere fra dem?

Hvad tror de egendig at vi laver her i Danmark, nat det drejer slg Om live?

Har de h排t om andet en hack and slash i Hareskoven, Og Ved de at Danmark er

st@rre end der hvor flyvebidene fra Malm② Og Danmarksb狙en血Frederikshavn

la三gger til? Tror de at Danmark er landet, der flyder med m2elk og hommg・ fordi

vi kan arrangere vores liverollespil til halvdelen af hvad deres koster? HvIS

danskeme virkelig er sainteresseret l nOrdisk samarbejde, hvorfor ser vl dem sa

aldrig血vores live e11er modtager en tilmeldingsfolder fra dem?

Kan min lokalforenmg ikke v従e totalt ligeglad med

nordisk samarbejde? Vl forst狂a皿gevel lkke finsk,

og der er for @Vrigt mmdst tusind kilometer til

Norge. Desuden har vi altsa et samarbejde

her pa Vestsja=11and, det ma vare nok!

Eller er det?

Nu har jeg spillet hve ligesala=nge

SOm Skine, Halland og Blekinge har

Varet Selvsta=ndige - der er mgen

VOdkadrikkende og knivkastende

fime, der skal komme og la三re mlg

noget nyt・ Jeg kan a11e tricksene, Og

hvis der var nogen, der sk皿e l耕e

noget, Sa Var det da de andre…hov !

hvad var det der stod pa deres

hjemmeside om at de sngte foredragsh-

oldere…? Kommer Knudepunkt til

Danmark for at vi skal勉serveret en rzekke

perletips og ny guddommelig insplradon fra

de andre? Eller kommer de til os for at l耕e nye

心ngう

Debat er hvad vi @nSker. Derfor blev deme ardkel til og

derfor s皿ede vl jer deme r2ekke sp排gsm紬, SOm geme

sk皿e blive grundlaget en debat om nordisk samarbejde

omridet livero11espil. Nar du sa har t2ankt

1idt over sp卯gsmalene, debatteret med dig selv’

diskuteret nordisk samarbejde med dine vemer

over et spil clayorama og kigget lldt pa

Knudepmkts hjemmeside og andre liverolle-

SPilssider med nordisk relevans, )a Sa Vil vl geme

have at du kotakter os og forta=11er os, hvad du

synes og ikke det, Vi geme vil h排e.

Planl街gnmgen af Knudepunkt i Danmark er

allerede n罷t langt, men til gengald er vi

heldigvIS OgS紅Sa gOd dd, at alt kan na at blive

lavet om og helst med andres indny「delse end

vores efterhinden lidt forhindsindtagne insplration・

2200 Kbh。 N

35830880

Pa vores hjemmeside viI

det ogs含　snariigst vae「e

muIigt at paskrive sig en

ma掴ngiiste med nyheder

fra og om Knudepunkt" Er

du en鈴gte gIad entusiast

kan du ogsa f各　tilsendt

VO「eS nyhedsbrev i papi「-

fo「m,
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Om　Kaiende「en 

Her omkringjui og M計er dertra-

ditionen tro ikke salrygteIig mange

arrangementer, men “SまSnart Vi

kommer hen i februar og foraret

naermer slg, begynder arrange-

menteme a壮er at vaalte frem.

Dine trofaste kaiendemisser Peter

Og HC forse)ger at f凶ge med i alt

hvad der foreg計rundt om i iandet

OgVil du hja∋lpe os, erdu mere end

velkommen tii at kontakte os:

Peter Bengtsen, der blandt andet

OgSa Star for NetKalenderen og

Xkapist-kalenderen, 86247667,

F)eterbengts@ hotma正com

HC r当oIbech, der biandt andet

OgSまst&r for aktivitetskaiender

Side「ne pa www.sleiPne「dk,

86275526, hc@eidoIon.dk

M　e　d　e「 

9-iO/「

B i什ost-Wee ke nd

Sted : Hobro

Kontakt : Erik Pedersen,

98 1 36076, erik_krogh_Pedersen

@fc.skoiekom idk

i6-「7/i:

Regionsmede @stjy=and

Sted : Odder

Kontakt : Christian Nielsen,

40972582 eiler Maria Lind Hee上

fO8@mv.hsrds.dk

iZ-I4β

Sieipners generalforsamling

Sted : K2)benhavn

Kontakt : Christian N㊨嘩rd,

Christ@i9stud i.iprod,aUCidk,
98 i 20608 (Sleipner)

」anuar eller februar

Regionsm(うde?庫=and

Sted: Et sted pま$a3‖and

Kontakt : Carsten CLarfe「

CarSten ,Claefer@get2net・dk

Regionsmeide SQinde巾y=and

Hoider deres向rste m(Zjde i starten

afdet nye紅

Kontakt: Rune SQSted, 75932929

Kong「ess′e「 

一一●○○

i9ユ0/iZ

Baiie田P Ro=espi Isfestivai

Der v= vaere en masse f6rskeilige

aktiviteter i de to dage, SOm COn’en

Striekker slg OVer - udover aimin-

de噛roiiesp= er der live, WOrk-

Shops, foredrag, bode「 udsti=inger

en kempe fest og meget merei Der

er non-StOP roiiesp" og en gallafest

afsiutter hele herligheden om

S㊨ndagen.

Konta,kt: VOgnPOrten@baik'dk

与-7/Z

Ca=ing AiI Heroes IX

Con-PrOgrammet er ude nu, Og der

er ogsa mu=ghed for online t‖meid-

1ng Pa hjemmesiden・ En anden

nyhed e「 at hvis du kan fremvise din

entreseddei fra Claustrum Con　用

語rdu en rabat pa 20 kr

Konta,kt: 」esper Hansen,

jhan97@humiauC・dk (ARL)

URL: http:〃vwwcs.auc’dk/

- kalu93/ARL/Con/CAH9 i htm1

与-7/Z

VI nte rvap

Den l川e con i F約〇rg i det sydfynske

e「 netop fly甘et什a den ferste week-

end i decembertil den fQrSte Week-

end i februa「

Kontakt: Morten 」e’rgenSen ,

CraZy@get2netidk (KI㊨Vedal)

iZ-i4/Z

lnconsekyent Reconstn」Ction =b

Sa er det langt om鹿nge lykkedes at

偽kommunen i Hi=ereid til at godk-

ende dameisen af en r01lespils-

forening, Si det blev mu噂at lまne

en sk0le og holde con i H用ered!

Kontakt: RIkke Munchkin,

SrO40877@geoigeO上kuidk (Con ll

C rew)



i8-之i/之

_.t Knudepunk=999

Knudepunkt er en fae‖esnordisk live-

kongres. RoIiesp用ere fra Sverlge,

Norge, Finland og Danmark medes

til en stor kongres centreret om
“levende roilespil’’i Herv=而e dage

biive diskuteret, a什oldt kurser

んorkshops og blive begbet sociait

SamVa3r me=em de ca, 400　delt-

age re.

Ko巾由kt: kp99@knudepunktidk

URL: h廿p:〃wwiknudepunkt,dk/

之6-之8/Z

A:M:○:K川

Kun et haivt ar efter deres

foregdende con stabler Helios

endnu en spllkongres pa benene j

Alierqd - denne gang med cyber-

Punk som tema.

Kontakt: Carsten C鹿fer

amok@personidk (Heljos)
URL: h坤:〃wwiamOk.person,dk/

之6-Z8伍

Kon什ontation =I

Det er efterh飢den et par &r siden

der sidst har va3ret COn i Hemlng,

hvilket der nu biiver ridet bod pa.

Skriv eller rlng til Martin for

yderIigere oplysnlnger

Konta庇Ma面n Lindhardt,

2 1 798555,hop_hest@hotma=
'COm (HERO)

i9-2iβ

RUSCon 8

Ringkめing Ungdomssk0les con vjI

SOm S{3edvan=g v鍵re en hyggeiig lille

COn med masser af ro=e○ ○g bratspil

Samt live og en masse andet godt'

Kontakt: Bjame Knudsen,

9734 1 65上97zbk@ma帖ngkb-

gym.dk (Ringk。bing Ungdomssk0le)

I9-之iβ

N exus

Ro=esp=sforeningen Styxx fra Sa∋by

arrangerer i faliesskab med Bifrost

live-SCenariet Nexus - et SC十f日ive

der varer en hel weekend!

Kontakt: Rasmus Nielsen,

98463086 (Sty※)

i 〃-4〃

Fas[ava1 99

1emaet bliver i ar Atlantis og der

l∈eggeS OP til en p各ske med masser

af r0=espi川ve言igurspii og alt andet,

Samt en enkelt bajer ellerto i bareni

Kontakt: Forenlngen Fasta,

Frederiksgade 78, l., 8000 Århus

C, 86 1 85938, fasta@hotmail.com
URL:皿p:柄w.f料tavai.dk

iナI6/与

O「bn i=

I計vii Orkon i Odder blive p聡get

af et gennemgまende tema om rel十

giOn i den mQ~rke middelalder,

lemaet vil blandet andet ga jgen i

Udsmykningen og helcon-iivet'

Onsdag’hvor det hele starte「 v冊ge

SOm Sidste計vz遁re en hyggealten

uden pianlagte aktjvitete「

Kontakt Morten 」uul, 30605474,

morten ,juul@ma帖stofanet,dk

(ORK)
URL:皿p:〃home8言net.teIe.dk/

richardy/

Z上之4/与

V厄調On iX

Minatyr har ailerede faet t吊sagn af

kommunen til at bru茅e

Ka証nebjergskoIen i Arhus (som i &r)

tii at athoide VArcon lX- DM i

鴫ursp正

Kontakt: Christian Serensen,

40 1 95 1 04, bowie@get2net,dk

(回in加yr)

URL: h坤:〃「ome3.inet.teie.dk/

jrl/dmu

Z3

」ive 

kampagne「 

Fantasy

丁id : l. og2' S釦dagl mcheden,

miniaIderhhv, 15og 10計

Sted : Hareskoven, Kqbenhavn

Kontakt : Semper Ardens,

3Z9与iO83

丁id : 3. 1erdag l maneden

Sted : Brandbyskoven

Kontakt : Mark brbensen,

439628 1 7, live-rO=espii@usa.net

Tid : i. le’rdag l mcheden, Ripens

VVbltheim

Sted : fangeskoven i Ribe

Ko巾akt : Ripen川mmy 」ensen,

75420 1 6上calimar@mindless.com

Tid :上sendag l mcheden

Sted : V=helmsborgskoven syd for

Arhus, Ved kilden klokken 1 2:00

Kontakt : Einheheme, einher-

jeme@usa,net eiier 」acob

Schre)der, 86 1 532.84,

farkjds@moes.hum,aau.dk

丁id : 2. sondag l m抗eden

Sted : Robbedaieskoven, R㊨nne

Kontakt : Realms of Burgundia, bur-

gundia80@hotmai上com

V主mP蒔

Tid : l gangom m抗eden

Sted : Aalborg

Kontakt : TRoA vi Seren Parba≡k,

98 1 4563上parbaek@post8iteie.dk

Tid : l gangom m抗eden

Sted : Odense

Kontakt : Hem-ng Martinussen,

66 i 25754, hma@inada.ou.dk

H訓e血n :)

MoIbech & Bengtsen
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DEN RARE BEROMTHED
AI Mads Lunau

OPfundet ko巾SPi=et Ma-

agics far Richard Gar市eId, mener, man

勿st rammer plet en gang i s剛v som

OPinder・ Og det har han g」Ort.

Han slger Selv at han er
`berQmt Pa en rar m紬e’,

fordi han er kendtafen

masse r当agic-SPiiiere,

men samtidlgt kan ga

i fred pa gaden.

Den ber2)mte Var

OgSさ　rar i virke-

iigheden,

MaglC er dette

缶hundredes mest solgte

SPil, Og det er ikke hver dag,

man far chancen for at fa en

udder med op丘nderen.

uligheden for et soIointerview

imidlemd i sommer, da jeg var

upporter for det danske hold ved

agic-VM i Seattle.

Den arketypiske opfinder er止dt dis-

tra::t. Helst med rodet hdr og med

tankeme ude af mange tangenter pa en

gang. Og hvad udseendet ang狂skuffer

Richard Gar丘eld ikke・ Han dukkede op

tll vores af亡ale i str②mPefadder

(Str②mPeme Var OVen i kあet forske皿ge),

en krallet vest og et s止ps p狂rykt kul@rte

SPillekort. Men indenl OPfinderens hoved

holder forvirmgen OP. Han er uhyre interesseret og

OPm雑ksom, Selvom det skramler med TV-udstyr

Omkrmg ham, Og mObiltele魚〕ner皿strer slg

㌫:言計「言㌫ !　　　　　　日
Ronny en alvorllg Snak

Om, hvorfor rotter er

tegnet sまusympatisk og

U-CO○1 pa Magic-kort.

Z与

kimende til PR-folkenes (2)rer.

Garfield starter med at tage止vet af et

meget sejlivet rygte l SPiLVerdenen: Magic blev

ikke pra=Senteret for TSR (der lancerede

AD&D)・ IfらIge rygtet sku11e giganten have set

Pa det sare皿e kortspils koncept og gmet

afvisende. Idag er TSR opkあt af W王zards of

the Coast, SOm Var det皿e bitte firma, der



Sagde OK til at pr②Ve lykken og fore

Garfields ide ud i virkeligheden.

Garfield sm王ler afslappet og tra=kker

foddeme op under slg i den皿e stol i

det travle presselokale pa Seattle

Universitetet. Sa forta地er han, hvordan

det virke止g gik血:

Mike Davis, der nu er ansat sp止-

udvikler i Wizards of the Coast, hjalp i

Sln tid Garfield med at promovere

Robora11y Det blev dengang regnet

som Garfield bedste ide. Da han sa

Magic, mente han, det kume lanceres

Vla et mindre firma.Man valgte at

SP鎚ge Wizards of the Coast, der pa

det udspunkt n2ermeSt OPererede som

garage-firma, Og de sagde ja. Det spH,

Garfield pra≡Senterede var ikke helt

SOm det, Vi kender i dag・ Wizards v皿e

have et spil, der var b皿gt at produc-

ere, Og derfor blev

Magic et kortsp止. Herefter丘k Garfrold

en god ide血, hvordan det kume blive

introduceres pa en spilkongres: Magic

Skulle laves, Sa man kume bytte med

kortene! Og vIPS: en Stjeme var fodt.Vi

far os en kop kaffe af den nye PR-anS-

Varlige. Hun hedder Kristine, Og Ved

(endnu ikke) hvem Anson Maddocks’

er・ Skam pa hende… hun sa e11ers sa s(rd

ud!

F排　WIZards of the Coast

adopterede Magic’havde det hgget i

Gardelds skuffe i drevis. Han har stadig

en Gobhn med l/1 i hdyre hje,me fra

1984. Unge Richard sp皿ede nemlig

rollesp正Ogsa han har - SOm du og )eg

- Siddet med en pose chips og en cola

Og knuget sm 20-Sidede temng, menS

han lgnOrerede tanken om lektler Og at

bllVe VOksen・ Han startede med at sp皿e

AD&D som 13誼g. Det er her inspl-

rationen ul Flreba11 og Go皿ns og

resten af universet i Magまc er opst罷t.

Og som mange af os andre hutlede han

Slg lgennem en universitetsgrad i

matematik, menS han hjerte blev ved

med at banke for spillene. Selv i dag

SP皿er han med i en AD&D kampagne

med Peter Adkinson, der er administr-

erende dlrekt排i Wizards. Det er en

StOr tr⑦St for alle vi andre, der ogsa har

esluttet aldrig at blive voksne… Og

SOm Stadig kamper med uddan-

nelsenJeg ma uden blusel indr(2’mme

min falles baggrund med den store

mand. Hvorfor er der ikke et hem-

meligt hindtryk for os rollesp皿ere?

Han finder ogsa geme en pen frem og

Slgnerer kort, da jeg skammer mig til at

SP《狂ge. Hans eget favoritkort er

Shahrazad fra Arabian Night, hvor

jepladser血de danske hold ved VM 1996 og 1997

Var ikke en出産Idighed, da det danske firemandshold slog

forsvarende hollandske mestre og det stjemespa3kkede tyske favori血old.

man sp皿er et spil i spillet om halvdelen

af sine liv. Og Wylut Wbli der er et

anagram over hans kones ungplge-

Det kan godt v耕e, Garfield kan ga

i fred pa gaden, men her ved VM i

Seattle 1998 buver der revet i ham fra

fe)rSte minut, han er tradt ind af d排en.

Her er lokale aviser, der ikke helt

kender til sp止, men Ved, hvad salgstal er

for noget・ TVkameraer, der optager

Garfields budskab om at acceptere

hjemesport pa linie med andre sports-

grene. Og sa er der sidan en som mJ.g,

SOm han heldigvIS ikke ser ud血at

trattes ved・ Vi er nemlig i samme bid

Og kan diskutere spil og spiludvi皿ng・

Noget, der virkelig er ham pまsinde.

For nyligt har han for eksempel

inviteret spilopfindere fra hele verden

til kongres, Og han arbejder helhjertet

for at opfinde nye spil til undervis-

nmgsbrug・ Han haber, han kan bruge

Sin egen og MaglC’s ber‘2,mmelse血at fa

②)nene OP hos uddamelsesstedeme, Sa

de ser, at der er mange mider, at

indl耕e viden pa.

Interviewet er slut. Vi tager et glas

Vand i sommervarmen og snakker

matematiske simulationsmode11er, Men

der er gra=nSer for, hvor underlige ting,

)eg Vil skrive om her i F(2,nix…

ret sikkert og blev

De danske helte var de fire, der kvalificerede sig ved DM i foraret:

Jakob Steinaa, Peter Laier, Jonas Cleemam og Svend GeeftSen.

Opgaven var at lave fire decks af udleverede startere ng boosters. Jakob vandt alt med monosort pa bord l, Peter

SP田ede bla-gren kontrol (SOm Ved VAvD pa bord 2, bord 3 havde Jonas med et st雑kt hvidt deck med pletter af r⑦d og

Pa bord 4 havde man placeret Svend med ``en masse bras”; SOm Danmarks intemationalt starkeste sp皿er vandt forble,f

fende mange se)re med・

T皿ykke med det且otte resultat!

Z6



SimpeIthen Enkelt

Kra bbe-Zap

B胤grくりn, kontr0l og kombination,

Spil decket henhoidende og brug

mekanismer t= at manlPulere dig til

modstanderen. Fa kombinatjonen

noget stort op at flyve…

Kortene er taget fra Urzas Saga.

Magic-decks lavet af de almindeiige kort - COmmOn-Cardsi

af Mads Lunau.

Som traditionen byder s昌byder Fenix pまen h抗dfuld r当agic-decks, SOm

kan laves udelukkende afalmindeiige kort - COmmOn Cards,

De skuiie vaere nemme at by甘e sigtil og deckene er enkle at spillei De er

iavet sa ko巾ene st2’tter hinanden og udfordringen er at inde og bruge sam-

SPi‖et,

de indbyggede

bedre kort end

PまPlads e=er

Bぼ

4 Horseshoe Crab

4 Hermetlc Study

4 Spire Owi

4 Launch

8 Islands

2 Remote Isie

G形n:

4 Gaea’s Bounty

4 Blanchw0Od廿eefoik

4 Gor用a W伝rrior

4 Acrjdian

4 」uii

8 Forest

2 Siippery Karst

Magt og afmagt.

GrQin-SOrt, StOre mOnStre.

Her er det de sma, der hjalper de store,

med at sはp& de svage. Comprendo?

Kortene er fra Urzas Saga.

G形n:

4 Priest of Titania

4 1十eetOP Rangers

4 Winding Wurm

4 Symbiosis

4 Elvish Herder

8 Forest

2 Siippery Karst

S〇両

4 Despondency4 BIood VヨSSa1

4 Hollow Dogs

4 Ravenous Skirge

4 Breach

8 Swamp

2 Polluted Mire

Sid Iige s個e..

R㊨d-SO巾, land2)deLa3ggeise og v程SenS-kontrol ,

Fa din modstander til at forholde sig roIigt og s13 ham sa ned med noget

StOrt Og hまrdt.

Rのd :

4 Raze

4 Lay Waste

4 Arc Lightning

4 Heat Ray

4 Viashin0 Outrider

8 Mountain

2 Smoldering Crater

So巾

4 Befou1

4 Dark Ritua1

4 Expunge

4 Duress

4 Sk吐ering Skirge

8 Swamp

2 Polluted Mire
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○ ○g Do!

Send dine blまva3Sner Pa e’-le」r,

Ophaev dine va3SnerS handicap og gendr samtidig din mod-

standers manai Decket er iavet med to kort fra hver af de fem

Standard-Serier: 5 edition, lempest, Stronghold, Exodos og

Urza’s Sagai

4 Phantasma「ferrain

4 Portent

4 CapsIZe

4 Sea Monster

4 Hammerhead Shark

4 Tidai VVarrior

4 Cunning

4 rvlerfoik Looter

4 Spire Owi

4 Veiied Serpent

i6 Q∫er

4 Remote isiand

Disse decks er udvikiet

m諾:i霊盤訪

しivet i Skyggen.

Mono-hvid =vskontroi.

Fa et liv川asser af det og h細pa din modstander

ender pa nul向rst. Decket er lavet med to kort fra

hver af de fem Standard-Serier: 5 edition, lempest,

Strongh01d, Exodos og Urza’s Saga'

4 Aysen Bu「eaucrats

4 Disenchant

4 Soitari F0Ot S01dier

4 S01tari T0OPer

4 Venerabie Monk

4 Spirit en-Kor

4 Soul V伯rden

4 S01tari Visionary

4 Briiiiant Haio

4 Congregate

18 plainS

2 Dr冊ng Meadow

Nisse Pat山鳩en.

Mono-惚d S=gh.二

Det er sna叫Ui, S描a din modstander l 」uiestemning med en sto「flok niss-

er, der veniigt bes②ger hans hjem og smadrer a叱omk血g sig・

Decket er lavet med to kort fra hver af de fem Standard-Serier: 5 ed正ion,

lempest, Strongh01d’Exodos og Urza’s Saga.

4 BIood Lust　　　　　4 Raging Goblin

4 lncinerate　　　　　4 Maniacai Rage

4 r当ogg Raider　　　4 Gobiin Raider

4 Mogg Fanatic　　　4 Goblin VAr Buggy

4 Shock I 6 Bjerge

4 Mogg Fiunkies　　　4 Smoidering Crater
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5 udgivelse「 der udg2jr

kun to kort fra hver serie, der sa skai 4 af i decket (fx.

du kan valge tX" Disenchant什a en hvilken som helst afgr=nd serieme og det ta3=er sa

bonus for at t咽e et l与korts sideboard, SOm高gtige turneringsdecks. Det skalbesta af i kort fra hver serie, med

tre af hve「 Se乱e eksempler (uden sideboard) her pまMagicsideme,

3' Som ovenfo「.men iavet med 8 vaigfrie (COmmOn) ko血a hver afde 5 naavnte ser-er (max. 4 af hvert ko巾)・ 3 va抑e

kort fra hver serle i Sjdeboard.

丁‖ de tre fq「ste slags decks skal benyttes 20 land, hvo刑cycling-landene fra Urzas Saga og Urza」andene fra 5ied ma

ben〉伸es (max. 4 af hver slags).

4' Sidste kategori er helt fri mht. serie og kan inkludere aldre serier Decket skai va3re Pa mindst 60 kort og korfene skaI

Va3re nOgenlunde til at bytte sig til b冊gt (Chain Lightning er det b<. ikke). Selvom kate gorien ikke er begr鈴nset giver

det ekstra, hvis man kan begra:nSe Slg Selv pまen snedig, kreativ elier morsom mede og stadig fa et godt deck ud af det.

Det er en fordei at give dit deck et godt navn og ewi have ettema・ Er du i tvivi om noget kan din

Magicforhandler garanteret hjaalpe dig・ E=ers skriv tii mlg med dit spのrgSm訓,

Husk: begreensnlng er en af Magic-SPi=ets storste udfordringer og va南ioner. God fom勿eise!

Send dit/dine forslag til

Mads Lunau, veStervang 27 s壮∨, 8000 Århus C.

Cyberfoik kan skrive ti=unau@get2net.dk,

WWW.Magic.Com.F「isk! � 

Netforbindelse er efterhanden

hvermandseje eiier til at komme til

i skolen eiier pa uddanneisesstedet

Og hvis man har tid meilem chat-

rooms og eksotiske websites er der

mange infomatbner derude om

回agici

Informationeme herunder er ind-

Samlet med hjaalp af　」akob

GrQ)nba∋k og Boris Mi Hansen, hvis

danske Magic-Website er den

向rste言eg v= na3Vne:

Magic DK

COme.t。有nagjcd k

MaglCDK er den f断ste danske

Web-Central for dansk tumemgS-

Magic. Den fokuserer pa tumemger

her i landet, Og OPdateres flere gange

Om ugen・

Desuden kan man　丘nde decks,

Magic-PrOgrammer Og血ks til vigtige

Magic-Sider pa nettet. I na=r fremtid vil

den overtage Infemo’s hjemmeside

(SOm er Århus’s magic-klub).

The Magic Dojo
WWW-thedQjo.com

Den st④rSte internationale site

med decks, raPPOrter, etC. Det meste

er dog fra USA・

Mtgnews

WWW" mtgneWS・COm

En side hvis ste)rSte attraktion er

dens omfattende m微mgde fakta om

Serier, der endnu

Of七e har denne side ir

kort fra korrmende ser

Wiza「ds of t

W,Wizards,COm
e,htmI

WotC’s egen

meget lldt turnerings-

ma廿on.

Seneste

WWW , aCtivesw , COm/-

agic. htmi

O鮪cielle rulings &

alle kor亡lister. SteDhe]

ih耕dige opsamhng a

Og rulings lgemem狂en

teret i et solidt (Og StOrt)



Det er de fa:rreSte rO=espi‖ere, der

ikke har oplevet deres master vende slg

om pまet tldspunkt- rOde med sit

stereoanlaeg og s∂stte Underla=gn-

1ngSmUSik pa. Denne underia∋gn-

1ngSmuSik kan veere ait lige fra pop og

rock over 」aZZ Og tii kiassisk. Men mest

typisk af a=e former for under庭gn-

1ngSmuSlk er seIvf凶gelig soundtracks.

Denne artikel vil koncentrere sig Om

soundtracks anvendt som under屋gn-

1ngSmuSik i ro=esp申Omend anven-

delsen afandre typer musik ogs振ort vll

blive ben乙rt.

Og hvorfor er det sま) at SOUndtracks

er sまoplagte som underlaegningsmusik i

r0=espilsscenarier? Det mest oplagte

svar er faktisk det mest korrekte,

R0=espiiscenarier Og flm har ofte mere

tii屯=es, end man =ge g計og ta∋nker

over Begge handler om at forta3=e en

engagerende historie’Va3kke nogle

f凶elser i pubiikum (for roliespilsscenari-

ets vedkommende: deitageme) - med

andre ord: At underhoide, Hvis de sま

samtidig har noget at slge言a sa er det jo

bare endnu bedre.

Man h露)rer Ofte frasen, at et SOund-

tracks veesen捕gste funktion i en刊m er

at vaekke bestemte f凶eise「 l Pub=kum.

0g mens det da ogsa er en vasen捕g

del af et soundtracks funktion, er det

langt fra heie funktionen. Et soundtrack

kan have komplicerede pIot○ ○g hiStO-

riema∋SSlge betydnlnger, SOm lmidlertid

oftest fungerer pi et mere sub航plan

end det, man lige umiddelbart la3gger

m〔erke tl上　nemlig hvilken stemnlng

musikken b吊諒nge「

Og ligesom et soundtrack kan have

veesentlig flere betydningsnuancer p&

凧m, end man l-ge umiddeibart tr〇月a

s引edes kan de ogsまhave (e=er re廿ere:

fa) det i et roilespiisscenar-e. i ro=espil

herer de廿e dog som oftest til s直den-

hedeme. Her er soundtracket som

oftest begra3nSet til et stemn-ngSSk-

abende element, hvilket det da ogsa

egner sig fo面a=ife=gt t出

」ad os da derfor i forste omgang se

pa, hvorledes et soundtrack bedst

udnyttes tll at skabe en stemning) Og

hvilke soundtracks, der er bedst at

anvende.

En af de store fejl mange mastere

beg&r er at n凋de op tii et scenarie afen

bestemt type med en bestemt type

soundtrack =ommen, SOm de sa:tter Pa

anla=gget Sa Snart SPi‖et begynder・

Frygtindgydende ofte far det lov at kere

- mdske endda uden afbrydeise - i de

30

na∋Ste 4-5-6 timer, eller hvor lang tid

scenariet nu end tager Nogle gange kan

de廿e fungere’ is∂∋r hvis lydstyrken

hoides tiipas lav, men Oftest virker det

siet lkke. Uanset hvor langt et sound-

track er, Vil man i lQ)bet af et scenarie

komme til at hz)re det ¶ere gange, hvis

det er det eneste soundtrack masteren

har medbragt. Og n計spi=eme har h@rt

musikken bbt en gang’Vii det begynde

at miste sin effekt, Derfor b④r denne

taktik undg誌.

Det mindste man som master kan

gere, hvis man vaalge「 kun at bruge ct

soundtrack, er derfor at vente med at

bruge det til de situationer hvor under-

la3gnlngSmuSikken skannes vasent"g for

pIo龍et・ Et godt - Og klassisk - eksempel

er et ca= of Cthulhu-SCenarie, hvor

masteren for at鹿gge en uhygge=g

stemnlng, begynder med at sae廿e sit

uhygge-SOundtrack pa. Problemet er

blot, at de [este Ca= of Cthuihu-SCenar-

ier (=gesom i evriet de fleste andre sce-

narier) ikke begynder med at va3re

uhyggeilge. Effekten l et gOdt horror-

scenarie - SOm i @Vri由enhver horro「 (

film - er 」O netOP en langsom opstart’

der piudselig udvikIer s-g i en mere Og

mere skra3mmende retning・ Hvis

uhygge-muSikken kerer什a scenariets

begyndelse'　Vii det derfor ofte

forekomme heit maiplaceret, Og dets

effekt vii va3re mindsket, n計SCenariet

向rst begynder at b=ve skra3mmende.

Derfor ma et mindste-krav va:re, at

man venter med at bruge musikken) til

det passer ind l SCenariet.



Endnu bedre er det at medbringe

[ere soundtracks, geme af variende

“grad” indenfor genren, Og endnu

bedre: Soundtracks l forske帖ge genrer

De fleste scenarler fungerer jO efter en

form for spEendingskurve, hvor mas-

teren med en vis grad af sikkerhed vil

kume indplacere sine soundtracks efter

“styrke”. Begynde med noget meget lidt

uhygge悼　musik (mdske slet ikke

uhyggeligt overhovedet; mange gySer-

film begynder 」O OgSa Pa SOibesklmede

dage, hvorefter de tager en drejning),

for derefter langsomt at opbygge

StemnIngen言takt med spi=emes pr○○

gression i scenariet. Med lidt e)Veise vil

masteren kunne placere det vildeste

SOundtrack pr2eCis i scenariets k‖maks,

uden at va:re nZidttil at a∋ndre i ra≡kke-

f凶gen undervejs. Uiig film har ro=espil

imidle面d ingen fast handiing, Og hvis

SF)illeme reagerer uventet, V=　det

SeIvf凶gelig kume bIive n。dvendigt at

a:ndre plane「 men som hovedregel vll

detv猿re muligt at have sine CDer eller

bchd l庭gende i en bunke og bare begy-

nde fra en ende.

inden jeg g計Videre vil 」eg dog lige

komme med en li=e advarsei her Der

er lkke noget va3rre end end master,

der hver 5. minut vender slg Om for at

Sk肝e bきnd elIer CD. Hvis spi=eme -

eiler scenariet　-　er fuldstaendig

Uforudsige=ge kan det va3re SVaert at

Undg&, men dette h。rer til und-

Hvis man som master bestemmer

Sig for at benytte forskeilige former for

musik i le)bet af et scenarie, beh(Z)Ver

man selvf凶gelig lkke at h01de slg tll

soundtracks hele tiden. Soundtracks kan

Va:re effektive, men hvis spllleme kom-

mer ind pa et diskotek =めet af scenar-

iet, kan man 」O S〔e廿e noget diskotek-

SPOP Paいqua? Gud forbyde det!). Tii

en ll=e lummer bar i 1920emes USA

kan man opst(うVe nOget 1920er 」aZZ.

0g til et kIoster eller en kirke i midde-

laIderen vil gregorlanSk kirkesang 」O

Va3re OPlagt. De廿e kan uden problemer

Veksle med soundtracks, Og hvis man er

rigtigt hardcore, kan man 」0 OgS掴nde

bestemte rock/pop力azz-numre SOm

PaSSer tll bestemte dele af scenariet, Og

beny廿e dem ligesom soundtracks. Det

Samme kan slgeS Om klassisk musik,

SOm Uden probiemer vil kume udfyide

den funktIOn, SOm et decideret sound-

track ud坤der lnstrumentaie sound-

tracks og kiassISk musik har mange ting

tiif訓es, Og med lidt iha3rdlg Sqgen kan

man sagtens inde noget, der matcher

de stemnlnger man leder efter Bela

Bartok er f,eks. et godt eksempei pa

“horror-klassisk’’, Og Pa

回oza巾S

quiem’’

m a n

kunne

finde

mang

tagelseme, Hovedreglen mivおre atga dystre

efter den gyldne mellemve」: Undgまat passager.

Sk惟e musik altfor ofte (det bryder sce-　For at

nariets flow) men at undga ogsa at lade　=iustrere,

noget musik kere for lang tjd.

mindst　白ge sa

anvendeIigt som

et konventioneit

SOUndtrack, kan man blotta≡rke pi den

向rste “Star Wars”-凧m (Episode lV - A

New Hope), Og hvordan George

Lucas言ndtil hans gode ven Steven

Spielberg fortalte ham om fllmkompon-

isten 」ohn Williams, havde tEenkt sig at

benytte klassisk musik som凧mmusik i

heIe凧men!

Alt de廿e vll 」eg dog ikke komme

nEermere ind pa h6「 da denne artikel

SOm na3Vnt hovedsagelig beska拍ger slg

med deciderede soundtracks.

Men hvlike soundtracks er si

OPlagte at ben〉仲e som underleegn-

IngSmuSlk? For det fe’rSte ma det anbe-

fales at undga kendte temaer. Med min-

dre man spi=er lndiana 」ones-r〇月espi=et

vii Raiders March’en f.eks. va3re katas-

trofalt malpiaceret, nEeSten uanSet hvor

heroisk et scenarie man spi=er. De廿e

har natuiふvs at gQ腔med den sta∋rke

ident南kation, der er kny廿et til de廿e

tema. N岩r man h②rer Raiders March’en

ta∋nker man uviIkまr悼Pa den piskesvin-

gende arkaeoiog fra 1930eme der

tamper nazier og indere. Og med min-

dre det lige Pra∋Cis er etsedant scenarie

man spille「 」a Sa Vil det va3re meget

Uklogt at ben〉柾e Raiders March’en. Det

Samme ga∋ider for kompositione「

der indeh01der brudstykker af

et sedant tema, hvilket

er ga≡ldende for

ganske mange af

numrene p&

」ohn W冊ams’
“Raiders of the Lost Ark’’-SOundtrack

(der dog i sig selv er et fantastisk sound-

track; men 」eg er nOk forudindfattet, da

」eg e川asket op med de film og i 2)Vriet

er arka=0logistuderende). Af andre

SOundtracks, der har iignende temae「

der straks med向rer bestemte assocla-

tioner er f.eks. “Star Wars” 00hn



GODE iDE

SOUNDTR

SOm er gOde a口y甘e t" og

Soundtracks’ene er opf融

ist, hvilken genretste「言ning

til og l nOgie t廿feeIde en剛e not

Fu= Meta日acket

IAbigaii Mead

Numrene i十i5 (undgまfor Guds

Skyld de for屯rde=ge popnumre)・

De廿e var i mange計vores s鍵dvan鳴e

Cali of Cthulhu-muSik’」eg tror vi aile

endte med at biive tra三上af det, men

det tog aitsa ogs紅re an Gi而rende til

at l麺gge en snlgende uhyggeiig stemn-

ing (modsat Alien3), SOm er Perfckt til

Ca=i lsぉrnumrene 12og 15"

D膨ngOdt soundtrack t" at

stemnlng Pまen m測e, de

dog lngeniunde er diskret・

SOm baggrundssoundtrack
“Castle Drachenfeis”

Roieplay), Og det holdt aldrig op

ーTivin Peaks - Fire W倒kVv冊1

IAngeio Badalamentり

Mysti k/Horror

Numrene i-4.脆gger en god bund

et horror-SCenrie, men er bedst inde

det virkeiig begynder at blive spooky

e)Vriet言sig seIv nogie fede jazzed

numre, men meget m㊨rke.

The Usual Suspe

Oohn O壮man)

Wi‖iams), “」urassie Park” 00hn Wlliams)

Og “Back to the Future” (Alan Silvestri)・

Generelt har mange af 」ohn W冊ams’

SOUndtracks disse meget iet ident柾6r-

bare temae「 som fremkaider vold-

SOmme aSSOCiationer Roliesptsmeessigt

er de廿e et problem, men SOm SOUnd-

track-entUSiast ma man elske Wi=iams

Stanley Kubricl<’s

剛鴫相聞し」舶議書汀
〇〔白く)=ヾぺしlメo-10Iヾ　タiCi UI)[ (OUN°rp′‖〔X

Og hans genl for at skrive

temaer,　Check dog

alilgeVel W帖ams’sound-

tracks ud ;　Udover

temaeme er der altsa

mange brugbare ting pa

dem,

HvIS man helt vii

undga forke面e assoc融oner ma man i

Stedet g猫用m, der ikke har sa klart

artlkulerede temaer, eller flm som lkke

er blevet sa store successer. Hvem vllIe

jo feks. kende Raiders March’en hvis

ikke lndiana 」ones-剖mene var bievet

box offlce-hits?

Eilers kan man helt generelt forse)ge

at undga soundtracks med temaer Et

godt eksempel p& et soundtrack, der

Mystikrondskab

Der er d(2)mt ha>neStemnlng Og Snigend

de廿e glimrende soundtrack. Og selv hove

egner sig tii roilespi上Guf

OPererer med na:Sten

lngen temaer er Mark

Snows soundt「ack til “X-

Files”-　印men.　De壮e

soundtrack best紅neesten

udelukkende af lydeifekter

Skabt med orkester og

Synthesizer・ De刑　kom-

mer nogle minimaiistiske

temaer, men hovedparten bestar af

hastigt sk血ende lydbi‖eder som er

ekstremt stemlngSSkabende. l “×-Fiies”-

SOundtrackets tilfalde er stemnlngen,

ikke overraskende, hovedsage=gt para-

n01a Og aCt-On, men man Vll kunne finde

lignende soundtracks i andre genrer 」eg

skal imidlertid med det samme

indrQ~mme at deme slags soundtracks

ikke er mlne favo而e「 sa jeg er - Pa

nuva3rende

tidspunkt - 1kke i

Stand til at navnglVe

andre, Omend jeg mener af

」erry Goidsmiths soundtrack tii “Planet

Ofthe Apes” er afsamme type.

Hviiken type soundtrack man vaa古

ger er selvfalgelig en smagssag, men det

Vii som oftest va:re ga∋idende, at man

ikke kan ben〉仕e et soundtrack af “X-

Files’’typen i et heit scenarie, men Vll

V鍵re n2’dt tiI at veksie med nogle lidt

mere konventionelle. Og de ¶este

soundtracks er da ogsa af deme type.

En meget veesentlig komponist som

sva3Ver lmellem den mere tematisk or主

enterede type soundtrack og lydeifekt-

typen er Elliot G01dentha上som bl.a. ha「

komponeret soundtracket til `A=en3”,

som kan varmt anbefales til horro「

Nuvel, Ovenstaende var lidt om

SOundtracks som generei bag-

grundsmusik til scenarie「 Men sound-

tracks kan ogs& benyttes pまen meget

mere而egreret dei af et scenarie eller

en kampagne, nemlig hvis man laver et

“skra∋ddersyet soundtrack”一a幌et

soundtrack, med numre hentet fra

mange forskellige kllder og som er

Skra∋ddersyet tll et bestemt scenarie

eiler en bestemt kampagne. Deme

m測e at benytte soundtracks p各er

meget mere arbe」dskra∋Vende, end hvis

man bIot bruger dem som

generel bag-

grundsmusik,

men det er r

en poten-

tie圧



UtrOlig eflektiv

Og Udby廿erig

metode. Metoden kan

komblnereS med brugen af en

Assistant Directo「 hviiket jeg kort skal

Vende tiibage t正

Fordelen ved at lave sit eget skraed-

dersyede soundtrack er naturligvIS, at

det ti=ader en at na=rme S-g Visse

flmiske effckte「 som jkke lader s-g ge,re,

hv-S man blot benytter soundtracks som

generel baggrund. Her taenkes isa∋r Pa

mullgheden for at introducere bestemte

temaer som knyttes til bestemte per-

SOne「 ting’Steder e=er lignendel De廿e

mullgg〈2)r bestemte eifekter som kan

Skabes alene ved brugen af soundtracks

- eksempeivis assoc融onsforskydelser

nar spi=eme =ge pIudseiig he)rer et ellers

Velkendt tema i en sltuation, hvor de廿e

tema ikke var at forvente, hvilket

naturligvis indikerer (e=er kan indikere)

at ikke alt er som det ser ud. Samtjdig er

det f凶elsesma∋SSlge jmpact naturlふvs

Va3Sentlig sterre, n計muSlkken skrま∋d-

dersyes t冊and=ngen, end n計ct e=er i

hvert fald nogle偽soundtracks beskriver

hele scenari〔効くamPagnen.

N計de甘e er sagt skal det lmidlertid

OgSa S-geS’ at metOden naturllgVIS

kra:Ver at maSteren har et forh01dsvis

godt billede af, hvor scenariet eller kam-

Pagnen V= bev誕ge Sig henad, Eilers er

det umu=gt for ham e=er

hende at forberede

`., ∴SOUndtracket.

De甘e er

naturligvIS

全n訪de

SVa3reSte ting ved at

beny廿e deme metode.

Personer og steder kan

forholdsvis uproblematisk

偽deres bestemte numme「 mens han-

diInger Og aCtion er sva3rere at lave

SOundtrack til pa forh鉦d, fordi PCeme

PIudse悼kan foretage sig uventede

ting, SOm enten gQ~r at en bestemt

begivenhed ikke finder sted, eller at en

begivenhed, SOm burde have haft sin

egen musikalske baggrund言kke給r det.

l sadanne situatlOner kan

det seivf凶gelig lade slg

g@re at improvISere Slg Ud

at det, hvis man alts紬gger

inde med tllstraekkelig

mange soundtracks og

kender dem tilstr∂∋kkelig

godt.

Dette leder mlg Videre tii det na3Ste

PrOblem ved deme metode. For det

forste er det en meget tidskraevende

m3de at sa∋甘e muslk tjl sine

SCenarje休ampagner p&. Det kraver

Selv s租Sin tld at gennemlytte sound-

tracks (eller for den sags skyld andre

typer musik) for at flnde llge Pra3Cis den

Stemning, man leder efter. For det

andet er det en ka∋mPe

fordel at have en del kend-

Skab til soundtracks i forve-

」en, da det h直Per en del

med ovenstまende sorte「-

1ngSarbe」de.0g for det

tredje er der sp(argSm割et

Om anVendelsen af disse

mange numre i praksjs. 」eg

Var tidligere lnde pa, hvor lrrlterende

det er (eller kan va=re) for spi=eme, nar

en master vender slg Om hver femte

minut for at skif[e muslk. De廿e kan

meget ofte va3re n2’dvendigt, hvis man

Stoke「’s Dracula

jciech Kilar)

Horror

Oundtrack er s& bidende ondt,

∋ident 〉伸er t‖ det言eg

en ikke h01de det ud. 」eg har

yt亡et det e=er vEeret udsat

ro帖espiIssammenh爺ng, men

∋n hvor ma det va:re eifektivL

he Eng=sh Patient

abr-el Yared)

庭hed/e)mhed

tamt soundtrack‘ Meget

Sik, hviiket ikke er en kritik.円ot

く凧m.

B raveheart

ames Homer)

deialder/Fantasy作pik.

ine yndlingssoundtracks, Og Per-

delalder-SCenarier af計sager der

Va3re tyde=ge. Nummer 1 3

ganske vist “Betrayal &

ation一’. men i m正sind vil det altid

e “Bra∋ndende Landsby”, hvilket

P Var den scene nummeret blev

ny廿et som underl粥ningsmusik紺

rie, hvor jeg Var Assistant

e e宜e「

2 - 」udgment Day

Brad Fiedel)

Paranoia

n retfor陸rde=gt bare at胆e til.

de廿e soundtrack.

F脆h Eiement

(Eric Serra)

Science FICtion

nre p& de廿e soundtrack vil

glimrende til sci雷scenarie「

et e「 meget afda3mPet Og egne「 Slg

at la3gge en na≡Sten trist stemn-
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Schindier’s List

Oohn W冊ams)

巾agisk

Meget j。disk kiingende (hvorfo

mon?), men Stadiet uhyre smukt og

anvende噛soundtrack tii a口a3gge en

trist stemning i na∋Sten alIe genrer本it-

uationer (og endnu et bevis pi at

W冊ams er et geni).

丁he Rock

(Nick Glemie-Smith, Hans Zmmer
G regsonWii‖ams)

Adon

llubang, hvor det g計- Og l OVer en

time.

X-FiIes: Fight the Future

(Mark Snow
Horror/paranoia万

Der gまr nogen tid inden man ko

mer tii at holde af de壮e soun

men det ska「 nok ske. Det er e

mende, men heIvedes under

ende soundtrack at lytte til.

benytter sig af denne

metode. Handiingen sk沌er

Oftere end man lige tro「 og

et bestemt stykke musik

bllVer Pludsellg uPaSSende. He「 som sa

mange andre stede「 ma imidiertid gives

det gode gamle rad om den gyldne

mellemvej. Fo「s(ng at lade va:re med at

lade entusiasmen tage over葛

h凱d, n各r du “komponerer’“

dlt SOUndtrack; begra∋nS dig

til de vigtlgSte begivenheder

Ogた‖er persone「 og udvaalg

eventuelt derudover et

mere generelt passende

SOUndtrack som kan udfylde

“pauseme” som et af de

baggrundssoundtracks jeg skrev om

tid=gere.

Hvis man jmidlertid ikke

kan sla sigtjl t継med dette,

men vjl ha>e mange temaer

(hv=ket da ogsa∴ skal

indr②mmeS kan va3re utr01ig

fedt), ja sa kan det anbefales

at have en medsam-

mensvoren　-　en Assistant

Director e=er for nu at sjge

det pa godt dansk: en aSSisterende mas-

ter Deme roiie kan v穏re ufordeIagtjg

at ud坤de, hvIS det forlめer over l〔en-

gere perioder (det beh飢′er ikke va3re

tilfaldet), men hvis det kun er et enkeIt

SCenarie, 」a Sa kan det va:re uSa3dva輔g

fedtl Udover at va3re anSVarlig for at

Sk惟e soundtracks for cheトmasteren,

kan the Assistant Director 」○ VEere

behjaalpeiig med at sp用e nogle af

NPCeme, hvjlket kan va3re meget gOdt

b各de for spl=eme og for masteren. Det

glVer ekstra liv for spi‖eme, Og tager

noget af presset af cheトmasteren, BIot

er det uhyre vietiet, at begge mastre

Ved, l hvilken retning scenariet skal ga,

hvad der skal ske etc. Og sa betyder

de廿e natur=gVis ikke, at man kan lade

Va3re med at finde numrene t= sound-

tracket p& forhind=eg har seiv ud回dt

roilen som Assistant Director en enkeit

gang, Og dajeg dengang var med til at

Skrive scenariet, hjalp det naturligvIS en

del p& min forst紬se af handlingen, Og

hvor scenariet beva3gede sig henad,

men cheトmasteren og 」eg Satte OS

a旧gevel ned pまforhthd og bestemte

hvilke numre fra hvilke soundtracks, der

kume bruges i bestemte scener l evrigt

kan funktionen som Assistant Director

naturligvIS bruges pi mange ¶ere m捉er

end biot til atvaere soundtrack-Sk惟er og

NPC-rO=eindehaver. Man kan g②re

meget ud af denne funktion; g‘卯e Per-

SOnen Og hans川endes identitet og han-

dlinger lidt mystisk ved at hおnge et

forhang op mellem spi=eme og the

Assistant Djrector for fe)rSt at lade vedk-

Ommende tra3de ind og spille NPCer

Pまet va3Sent嶋=idspunkt. Eller vedk-

Ommende kan udstyres med diverse

dimser og lave sEere lyde ude什a m②r-

ket, SOm maSteren Og SPj=eme kan rea-

gere pa, Og SOm Pa Samme m紬e som

et soundtrack kan jndga i scenariets lyd-

SPOr

Aisiu廿ende kommer =ge et sidste

godt rきd. Soundtracks er fede at bruge i

Sine scenarje「 men man skal som mas-

ter ogs& huske pa, at der ertidspunkter

i et scenarie - SOm l e,Vr庫OgSきP細m -

hvor stlihed er det bedste soundtrack,

DISSe tldspunkter er sva3re at definere,

Og arsagen til atjeg g⑦r OPma∋rksom pa

det her er at de - isa∋r n計masteren

bruger baggrundssoundtracks　-　er

nemme at. “giemme”. Det er ikke jo

engang sikke巾, at det er passende med

musik under scenariets klimaks　-　det

afh鍵nger helt af scenariet,

God fom勿else.

題



Af HC Molbech og」immy」ensen

Hvis du har va=ret t= en del fantasy-

1ives, Ved du at der findes lige sa

mange forskellige regier for v割Jen

SOm der indes forenlnge「酷ske

har du endda vaeret udsat for at dit

V割,en blev alvist til et arrangement,

trods det at det er bIevet godkendt

Ved en anden forenlngS arrange-

menterl At lave felles regler for alie

foreninger er hverken muiigt eller

㊨nSkveerdigt, Derimod er de廿e

OPIa:g et fors②g Pa at lave en dansk

Standard for　=vevaben, Sa Vaben

Iavet efter denne standard altid vil

kume godkendes tii et arrange-

i - Vaben: fatex e=er ga蹄

Det f読s亡e du skal g②re dig klart er

om dit vaben skal va:re et latex- eller

gaffa-bekla=dt壷ben・ De to typer er

Vldt forskellige, bnde i kampstil og

udseende. Latex-Vaben er tyPisk meget

realistiske i udseende og la謁ger i mod-

SZetnlng til gaffa-Vaben op til en

dlsvarende realistisk kampstil・ Et gaffa-

SV耕d bestar typisk af bambus eller lig-

nende beklzf:dt med en masse

Skumgummi, Sa man kan ta:Ve hman-

den sender og sammen uden at det g⑦r

SPeCielt ondt eller efierlader varlge

men. Bruger man samme kampstil med

et tyndt latex-SVa:rd bestdende af en

Plastlkkeme og et lag skumgummi

udenpa, kan man hurtlgt P狙rage slg en

masse bla m鍵rker e11er det der er v鍵rre.

Det vlgdge i deme forbmdelse er at

man lkke hensynslast blander de to

V細en押er・

I Danmark har gaffa-Vaben Varet

altdominerende i lang dd, men latex-

Vabnene er Ved at g排e deres mdtog・

For en forenlng er det derfor vlgtigt at

beslutte slg for om man vil udelukke de

blllige gaffa-V創Jen ul fordel for bedre

udseende og dyrere latex-

V創Jen e11er omvendt. For deltagere er

det llgeledes vlgtigt at g④re Slg klart

hvilke vaben der er tllladte. HvIS der

1ntet fremg狂af materialet fra forenin-

gen, ma man ga ud fra at de bruger tra-

ditionelle gaffa-Vaben・ HvIS man Selv

laver latex-V釦Jen Og Vll bruge dem til et

gaffa-1ive’ma man S②rge for fe,rSt at

r狙fore slg med den p恕aldende foren-

1ng・ da det ikke er sikkert at forenmgen

V王l blande vabentyPeme. Llgeledes kan

man ogsまrlSikere det modsatte - at

foremngen ikke vll godtage gaffa-

Vaben, da de kun bruger latex. Kort

Sagt: SPe’rg arrangoreme Om hvllke

vaben, de tlllader.

I det fe,lgende frems鮒es rettes-

nore　丘)r traditionelle vaben bekledt

med gaffa. Skal man deltage i et

arrangement hvor gaffa-Vaben er for-

budt’er det bedste man kan gのre at

unders②ge n切agtlg hvilke regler, der

galder for latex-Vabnene. Det folgende

kan bruges som en standard for gaffa-

Vaben, der kan accepteres af alle

forenmger der bruger disse vaben dl

deres fantasy」ives.
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2, MatehaIer

Mht. kemen af‘ dit vaben er det

allervlgngSte at det er b叫eligt hvis det

skal bruges til slag l n耕kamp - SV耕d’

kaher og lignende. Her kan du bruge

alt lige fra bambus ul elektrikerror og

skistave・ Spyd, hellebarder og lignende

kr鍵Ver naturligvIS en fast keme som

eksempelvis et langt kosteskaft. Nogle

forenmger kan vare sa skrappe med

deres vabenregler, at de slet lkke vll

tmade vfben med upoIstrede eller ube,-

jellge dele, SOm eksempelvIS SPyd, lige-

gyldig hvor meget poIster der er pa

spidsen. Det er meget forst養克gt, da

sma b②m der i en n耕kamp鰭r svunget

et kosteskaft i hovedet har en tendens

tll at ga l Stykker・ Derfor mÅ

udgangspunktet for deme standard

v従e at kemen altld skal vare b②jelig,

hvilket udelukker vaben SOm SPyd og

hgnende. Vll du lave sidame vaben膏

tag forst en snak med arrangoreme om

hvilke vaben, de皿ader.

Hvad du putter omkring kemen er

en hel anden historie・ Tykt liggeunder-

lag til sv雑d og kra血gt madrasskum ul

kaller og lignende er mest alminde止gt.

Andre materialer kan muligvis anven-

des, men SOm udgangspunkt b排du

valge de tradltione11e. V耕　dog

opm耕ksom pa kvallteten - der findes

mange typer liggeunderlag’Skumgum-

mi og madrasskum og ikke alle er llge

kra血ge. Noget skum er s狙u血gt’at det

meget let kan klemmes sammen・ S着

man rammer med kemen i stedet for

skummet. Ligeledes kan noget嶋geun-

derlag v雑e sa tyndt at der skal bruges

flere lag for det glVer nOgen SOm helst

affjedring. Den gyldne regel er at lO

mere tape og tyndt止ggeunderlag, man

putter omkring en keme言o hdrdere

bliver vabnet. Find derfor liggeunder-

lag og skum l gOd kvalltet Og brug sa

lidt tape som muligt.

3. Sv誕巾

For at v耕e slkker pa at dlt V釦Jen

bliver godkendt, b鎚dit svard forst og

fremmest overholde folgende 2 grun-

dregler:

Kemen skal v従e b②jellg・

Liggeunderlaget omkring kemen

ma ikke kume svuppe.

Det sidste kan du s排ge for ved at

lave klingen af to stykker hggeunderlag

med endnu to stykker pa hver side af

kemen. Pa den mide sikrer du dlg at du

aldrig rammer med kemen・ V耕dog

opm2erksom p紅t svardet ikke bliver et

“betonsv耕d”, der kan g排e lige sa

ondt som at blive ramt af kemen.

Stykkeme kan hmes sammen, taPeS

sammen med ta=PPetaPe eⅡer lignende

og affjedringen kan s王kres med

lufthuller. S排g i e,Vrlgt for at l慾ge

gaffaen palangs af klingen, da du med

vlkling af gaffaen spolerer sv耕d-

udseendet totalt.

Hvis du laver en parerstang, b排

den hgeledes v耕e be’jehg og poIstret.

Nogle forenmger Vil dllade hvad som

helst med parersta三nger, menS andre vil

krzeve at de er poIstrede og bdyelige・

Derfor ma udgangspunktet for deme

standard v耕e at parersta=nger lige som

resten af sv雑det er poIstrede og

b②jelige" Selvom en parerstang lavet

udelukkende af llggeunderlag og gaffa

maske ikke lyder s2erllg Smart, kan det

faktisk vise slg at Va貫e bide meget

holdbart og let bide at lave og ved止ge-

holde. Problemet med en parerstang af

heks. bambus bekla=dt med llggeunder-

lag er, at den med garanti vil glVe Slg

n缶den fat et par slag・ Med mindre det

lykkes dlg at lave den usandsyn嶋SOlid,

vll den mden lzenge sikkert e’del2egge

hele sv耕det fordl den glVer Slg Og

②dela=gger皿ngen. Eksperimenter der-

for med simpelthen at lave en par-

erstang af liggeunderlag eller ligne

4, Bue og pil

Buer er et meget omdiskuteret

emne. Nogle er helt konsekvente og

皿ader kun hiemmelavede buer, der ser

mlddelalderagtige ud, menS andre

synes at hjemmelavede flitsbuer er

noget ragelse og foretrakker at folk

bruger alminde止ge buer og armbr@Ste

der kan kあes pa almindellg Vis. Som

udgangspunkt skal du selvあlgelig

sp⑦rge arrang⑦reme’men hvis du lige

har kあt en konkurrerlCebue der kan

skTde lO km, Skal du n盆PPe re

at fa den godkendt血et hvil

hels〔 a鵬ngement. Det, du s

efter, er at fa dig en bue der

middelalderagtig ud (dvs. ik

lysered bue hvor der stdr et eller

丘rmanavn pa) og som samr融

skyder for hardt・ Det burde d

kume vurdere, men ellers:

arrang(狂eme.

Mht. pilene galder det o

strmgen kan holde, Sa Selve

bryder lgemem Og feks. s

②)e・ Det kan du bedst sikfe

placere en ment eller llgnende for

enden af pifen og putte solidt liggeun-

derlag udenom・ Derudover er den

absolutte minimumsgra=nSe 5　cm i

diameter for spidsen pa pifen, euer det



tilsvarende af en @jenhule. S④rg l @Vrlgt

for at afPre,Ve dine pile, Sa du er sikker

Pa at POIstringen kan holde.

5, Kastevaben

Daggerter, kastestjemer og llg-

nende er som regel ret popul耕e, men

1ngen del af v創)nene derfor vare upol-

Strede. Var i @Vrigt opmarksom pa

V釦oen som morgenstjemer og l王g-

nende’der har beva=gelige dele. Det

kan g排e丘ygte虹gt ondt hvis man far et

Stykke reb snoet rundt om sit hindled

mldt i en intens n耕kamp, Sa

an meget nemt va=re Skyld i nogle

・ygtellge S王tuationer・ Et godt eksempel

daggert lavet af en pmd med

POIster udenpa. N拒den kastes,

an den forkerte ende meget nemt

ramme forst. Far man den forkerte

ende af en hardt kastet daggert i eyet,

an det hurdgt blive血noget v耕re

Oget. Derfor er udgangspunktet at

kastevaben ma indeholde noget

elst solidt. Det betyder at

Ser, kastespyd og止gnende med

keme er forbudte.

ier, StaVe Og andre v昌ben

Det vigtigste ved disse v釦)en er

SOm rla:Vnt at de er beyelige og godt

POIstrede. V王sse forenmger ser let pa at

eksempelvis sk2誼et ul en ckse er upol-

Stret, menS andre er mere strikse og

kra:Ver at alt er p0lstret for at m王ndske

antallet af born der g狂i stykker・ Som

udgangspunkt for deme standard ma

udgangspunktet for dlSSe Vaben ma

Vare at beva=gelige dele pa vaben ikke

ma v衝re adskilt af mere end fa cm

SnOr・ Visse forenmger皿ader plas-

tikka=der, k2eder lavet af llggeunderlag

Og lignende, men SOm udgangspunkt

b排　sndame vaben med lange

beva:gelige dele undgas hvis du vil v耕e

Slkker pまat fa dlt Vaben gOdkendt til

ethvert arrangement.

7, Skjoide

Skjolde er som buer et meget

OmdlSkuteret emne. Nogle forenmger

er fuldstamdig ligeglade - et Skjold kan

SagtenS Vare et rlgdgt skjold med metal

Og alt muligt, menS andre forenmger

har meget skrappe regler, der kra=‥Ver at

hele skjoldet er poIstret med skum -

b狙e pa kanten, bagsiden og forsiden af

Skjoldet. Derfor: SP排g arrang②reme

om hvad de tlllader.

Hvis du nogensmde har pre’Vet at

鰭kanten af et skjold i hovedet i en

narkamp,　forst琵　du hvorfor

udgangspunktet for deme guide ma

V雑e at Skjolde mindst har poIstrede

kanter - f.eks・ med vandslange og ligge-

underlag eller la=der og skum e11er止g-

nende・ Det bedste er naturligvIS hvis

du kan poIstre hele sk)Oldet, Sa du uden

ha=mnlnger kan valte folk omkuld med

Skjoldet uden at v耕e bange for at

dldele dem varlge men・ HvIS du poIstr-

er hele skIOldet, burde du vare helt

Slkker pa at飴det godkendt til ethvert

arrangement, men minimum for deme

guide er som sagt poIstrede kanter・

Selve skjoldet kan du lave af alt hvad

du vil (undtagen metal selvfolgeli3, Om

end tr鍵er at foretr紀kke.

Opsummemg

V創oen: Latex eller gaffa - brug som

udgangspunkt kun enten gaffa eller

latex-Vaben og/eller sporg arrang排-

eme om deres krav og regler・

Materialer: Kernen skal v街re

bdyellg Og POIsteret skal v耕e af god

kva庇et. Sa ndt tape som muligt og

hellere et tykt lag poIster end flere

hardt vlklede.

Sv雛d: M紅kke kunne svuppe eller

V従e for harde. Parersta=nger Skal v耕e

POIstrede og b⑦jellge. Gaffa ska=a=ggeS

P狙angs og m鉦kke v皿es.

Bue og pll: Middelalderligt

udseende og ikke for kraftig bue-

Pllespldser skal v耕e mindst 5 cm i

diameter og have en ment eller lig-

nende for enden af pifen for at hindre

at den bryder igennem poIstringen・

Kastevaben: Ma ikke indeholde

noget som helst s01idt・ Altsa ingen

kasteckser, kastespyd og止gnende・

Ka皿er, StaVe Og andre vaben: Skal

V耕e b勿elige og poIstrede overalt -

OgSa Pa Ska誼er・ Beva=gelige dele pa

Vaben SOm eksempelvis morgenstjem-

er ma ikke v須re adskilt af mere end筋

Cm SnOr eller, efter arrang②remeS Valg,

altemativt andre former for ka:der, der

kan v従e lamgere.

Sk)Olde: Skal mindst v耕e poIstrede

Pa kanteme.

Fotos af」akob Baunshdy, Krjstoifer Lippert, 」onas Hansen og Christian M副er Christensen
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I en tid hvor nye rollespils genrer,

systemer og scenarier spyttes ud som

skidt fra en spardekalv er det rart at

vide, at hge meget hvor hablast det hele

ser ud, Sa kan man uden de store prob-

lemer s②ge tllbage til en forsvunden dd,

hvor man som en lllle purk eller

Purkmde rendte rundt og legede Robm

Hood, Lille John og Lady Marion・

Disse lege er nok det, Vi l dag ved,

var den f排ste sp2ede start til rollespil l

en genre, der stadig va=kker s②de min-

der og @jeb皿kelig genkendelse - nem-

止g亀n亡asy

Dette s(2)de ord da:kker over en

r2Ekke af heltemodige

krigere, kraftfulde trold-

mamd, far止ge drager og

ikke mmdst uud-

forskede

1abyrinter・ Vi

kender alle gen-

ren,　　har

Pre’Vet den i

m a n g e

afskygrmger og versioner, Og er i det

fleste tll珪1de blevet hangende ved

den・ Vl har llgeledes ogsa oftest fundet

vores egen “darhng,, - Om det sa er den

StOre dumme kriger, den皿e lystige

elver eller den gamle glemsomme

trold m and.

Fantasy er som sagt noget vi a11e

kender・ Der er udgivet tonsvIS af b⑦ger

Om emnet, Og det er derfor naturligt’at

det er i deme vdkendte genre, man

S②ger tilflugt, n祉ro11espi11et g狂i gang・

Hvis man star l den heldige sima-

tion, at det er llVe, man SP皿er, er

regleme oftest temmelig simple’

Selvom der pa dette omr狙e ogsa er

begyndt at komme flere og flere

nytamk血nger pa banen・ Desvarre er

det ikke os a11e, der kan fa samlet 70

memesker dl et godt live en gang om

ugen, Sa Vi slar os selvfolgelig pa det

mere ga=ngSe rundt-Om-bordet, der )O

er lidt nemmere at飴stablet pa benene.

0g det er her, at Vl

m②der prob

lemer i

Det皿ebltte PrOblem, der er med

dette, er, at P狂rods af at de alle koster

nogenlunde det samme, Sa er der him-

melvid forskel pa, hvad det er man鰭r

for sine penge. Og det er det, deme

ar宣kel vil pr②Ve at forklare dig・ Autsa

Sagt Pa gOdt gammeldags dansk:

L稀videre og frod ud af hvad de

forske皿ge systemer egentlig er for

nOget.

AD&D
(Avance「ede

{angek豊島鵠

AD&D er召The grand old man’’,

n缶man snakker om r01lespil, da det er

det 2eldste og st排ste. Alle kender det’

har pr④Vet at SPllle det eller har ihvert

fald en memng Om det. Hvis man ser

Pa SyStemet rent nngtemt, Sa har det de

klassISke車l, SOm na:‥Sten a11e fanta-

sysystemer har; nemlig at det ikke er

idere realistlSk inde

for sme rammer. Man

hvad, der′

skuⅡe v街re

en hyggelig tur

ned af fan-

tasiens al16. For

Vl er

nemlig

ikke de

eneste, der

har fundet

man

leme「 sgge tilbage t= en

forsvunden tid, hvor man

SOm en冊e pu「k elle「

Purkinde rendte田ndt og

legede Robin H○○d’L用e

」ohn og Lady Marion"

ud af, at fan-

tasy er en fed genre, SOm man geme Vil

bruge en del dd pa.

Det har en hel del virksomheder

nemllg OgSa Og har, SOm de flinke men-

nesker de er, 1avet systemer og oftest

ogsa baggrundsverdener som vi stakler

kan leve vores fantasier ud i.

kan for eksempel

odt tale at fa ethus

ned over sig, hvis

bare man er

h eldig;　i kke

videre sandsyn-

止錬Velう

En anden

mangel,　SOm

dette og andre syste-

mer har, er, at de ikke la=g-

gerspecielt meget op til

kva庇etsrollespil, hvor man er lOO%

“in character’’hele tiden, men Snarere

til en hyggestund sammen med nogle

vemer ul noget rollespil, hvor man er

sikker pa at vinde og have det s)OVt・

Ser man pa AD&D for slg Selv’Sa

ha=nger regleme dog a皿gevel temme止g

godt sammen’Og endnu vlgtigere glVer

systemet mullghed for, at man kan se

bort fra nogle regler og tilftye andre, Sa

man kan血passe det til sine egne ideer・



Systemet er som sidant rimeligt let

at ga til, der er glVet gOde eksempler i

regelbogen, Og man kan sagtens l耕e

Slg Selv at spllle det,

hvIS det er det man vil.

Med hensyn dl udbyggelse af sys-

temet, karaktereme og regleme sa har

AD&D et udbud, der er en mi=ang・

Disse b②ger SVmger meget rent

kva虹etsmassigt, Og du vil of[e m②de

memesker, der sv従ger til det ene, for-

bander det andet og vica versa・ Dette

Sker lS2er, fordi systemet breder slg ud

OVer en Sa StOr Skare mennesker, at det

er sva:rt at finde den ber④mte r㊨de

tr狙, der gor a11e ti距edse.

For at vende tilbage til

udbyggelseme, Sa er langt de fleste

dog af en sidame kva庇et, at du

kan finde et e11er andet, SOm aPPellerer

til dig og din kampagne i dem・

Apropos kampagne sa er det netop

her, at AD&D har sine allerstorste

Styrker - nemlig i baggrundsmateriale

ul verdener og kampagner bide som

fag- Og Sk②nhedslitteratur. Systemet

har 5 baggrundsverdener, der da:kker

2庇, hvad man kan @nSke slg inden for

fantasy De er alle godt opbygget og

hver iszer udbygget med et hav af

b②ger, der fortae11er om llge netOPdet,

man skal bruge血sin kampage, Om det

sa er i en af deres verdener eller i sin

egen hlemmelavede・HvIS jeg kort kig-

ger pa verdneme, Sa er “Forgotten

Realms’’den ste,rSte Og nOk ogsa snart

den mest kendte. Dette er den klassISke

Verden hvor alt findes llge fra trold-

m鍵nd til barbarer og fra sortelvere til

Organisationeme, der k2emPer de godes

Sag・ Jeg kan godt love at du med sikker-

hed kan飴dine behov d鍵kket, hvis du

SPiller i deme verden・ Den anden ver-

den “Dragonlance’’, der ogsa er

utroligt kendt, er mere en klassisk ver-

den med de godes kamp mod de onde

Og hvad dertil h排er・ Verdenen er ogsま

godt udbygget, men )eg foler, at man

oftere kommer til at k(狙e fast i en kon-

flikt, der hedder god kontra ond,

hvilket er synd, da verden pa sin vis er

fed nok at sp皿e i・

Nu skal jeg dog ikke sidde og prlSe

AD&D som var det Messias selv, der

havde lavet det. Systemet har ogsa slne

ulemper, SOm )eg har v雑et lldt inde pa,

Og mdenfor de sldste par ir er det ogsa

blevet sablet mere og mere ned i de

ga:ngSe rOllespilskredse.

Systemet er ikke ul tungt rollespil,

SOm )eg f排skrev, men n拒det er feset

ind, Sa er AD&D det system, der glVer

en den stのrSte frihed for at m(Z)des

med nogle vemer og hygge slg til en

gang fantasy, Samtidig med at man kan

Snakke om andre ting・ Jeg skal ikke

la=gge Skjul pa, at )eg elsker systemet,

ligesom )eg trOr en maSSe andre ogsa

gor, Selvom det er blevet sa popul耕t at

hakke pa det - for husk, SOm en klog

mand engang sagde, `` Den man tugter,

elsker man!’’

MERP
(MI瀧部

Middle-Earth roleplaymg er OgSa

en af de store klasslkere med en bag-

grund, der er endnu aldre end AD&D,

da dette systems verden er bygget op

Omkring bibelen over alle bibler,

Rmgenes Herre af Tb皿en・

Hvor man i AD&D manglede en

Smule reallSme, Sa har man faet det her

Sammen med en smule mere dybsindlgt

ro11esp止Regleme er ikke llgeSa fleksi-

ble og lette at ga血men vlrker alt i alt

om ikke bedre sa i hvert fald mere real-

istiske’nar man f読st er l gang・

Med hensyn til at udbygge sine

regler og血nde nyt faglitteratur til sine

karakterer, Sa byder MERP ikke pa en

br②kdel af, hvad AD&D har, Selvom

udbuddet er stadlgt VOksende. Det man

dog oftere far, er en bog, hvor man kan

bruge alt hvad, der star i den, i forhold

til at man mdske kun kan bruge halvde-

len i AD&D. Dette er der selvfoL

ge止g en hel natur止g grund dl,

da MERP mere tiltaler folk,

der er til en mellemting

mellem “hygge rollespll’’og det store

dybsindige, SOm Vi kommer til senere.

Der, hvor MERP sa betaler sin prlS,

er l Sin baggrund til verdenen・ Selvom

den er bygget op over, hvad mange

mener er den bedste bog mden for fan-

tasy genren, Sa har Tb皿en ogsa sam-

tidig sat verdenens gra=nSer for, hvad

der er muhgt. Der er ikke sa mange

folk’der har lyst ul at la、γe nye廿ng l en

Verden, der er sa kendt, Pa trOds af at

der jo lkke er skrevet sa meget om den・

Sa pa deme m組e far man調sv雑t

Ved, at丘nde ud af noget nytat lave her,

da rmgene jo kun kan s舶e herre SÅ

mange gange, far det lkke er s)OVt la=n-

gere.

HvIS man derlmOd glVer POkker l,

hvad Tblkien har eller maske snarere

ikke har skrevet, SÅ har man her et sys-

tem for de lidt mere kra:Vende, der

godt v⊥l have mere rollespll end hygge i

en verden og med et system, der begge

er store muligheder i, hvis man glVer

det den chance, det har fortjent.
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VMa「hamme「

‡鮨s鞘

RoIemaste「

(Ro=emester)

Rolemaster er lavet af’ samme

firma, der lavcr MERP og kan som

Sidan godt ses som en storebror血

dette, Pa trOds af, at SyStememe intet

har med hinanden at g餅e.

Med Rolemaster har de gjort det, at

de har opbygget det mest gememarbe-

jdede system, der nogensmde er skabt,

Sa hvIS du vil havereallSme Og detaljer,

Sa er det her, du ska皿gge. Ja, POPula:rt

Sagt har Rolemaster lavet en tabel over

hvilke tabeller, du kan bruge i de

forske山ge situationer, Og du kan vare

Sikker pa, at du nok skal finde en tabel,

over det du leder efter ○ ○m det sa er

hvor stor chancen er for at bhve bl街n-

det af s0len eher hvor mange gange

man kan s琉med et bordben, for det

kmkker・ De亡aljeme b厨er dog ogsa

SyStemetS ulempe’da de mestappe11erer

dl folk, der gider at sidde og finde 20

forske皿ge stats, fe,r de far lov血at

tampe orken en pa siden af hovedet.

Men der er)O nOgen, der glder dette, Sa

alt respekt til dem, de fleste har dog

glVet OP for la=ngSt.

Med hensyn til baggrundsverdnen

Sa er Rolemaster et allround system,

der b狙e kan bruges som fanatsy, hor-

ror eller sci-丘, hvis det er det, man Vil.

Dette betyder, at der ikke er det vilde

baggrundsmaterlale血en kampagne, Sa

her ma man selv i gang med at lave

nOget ・

Alt i alt et system’der glVer den

kr2eSne a11e de oplysnmger, han skal

bruge, Sa man eVentuelt selv kan v2elge

ud, hvad man vil bruge og mdske line

en kampagne fra et andet system, SOm

Sa kan tllpasses for en perfekt

OPlevels e.

Dette system bliver ikke lavet af

Games Workshop la=ngere, Sa det er

mereeller mindre uafha=ngigt, Selvom

det stadig b雑er navnet W疑hammer.

Dette system er ogsa mere til hygge

end det dybsindlge’SOm de sidste sys-

temer vi har set pa. WFRP har dog ikke

hugget det vilde fra AD&D, SOm man

maske kume frygte.

Faktisk er det mest rlmelige at slge,

at systemet selv har skabt en masse.

WFRPs store force er, at det glVer

SP皿eren en meget stor muhghed for at

Skabe en meget individuel karakter pま

en mere abenlys m組e, end AD&D

form紅I stedet for bare at valge

Systemet er et af de lettere at ga til,

da det er skrevet ret enkelt, Sa de亡er

lgen en fordel ved WFRP

Hvis man kigger pa verdenen, der

er lavet, er den ogsa meget godt

udbygget, Selvom den ikke n狂

AD&Ds mange valgmullgheder fe〉r at

fa specificeret enkelte dele.

Der, hvor WFRP ogsa har en anden

Styrke, er, at der er lavet en hel del

utrohgt gode kampagner og eventyr,

SOm man kan bruge. Pa deme m組e

OPVe)er man lidt丘)r den manglende

baggrund, da det ikke bliver den, der er

i centrum pa samme m狙e.

Den mest negative ting man kan

Slge Om W疑hammer Fantasy Role-

Playing, er, at det har navnet imod sig

hos en del memesker・ Systemet var

tamkt som en muighed for at丘gur-

SPillere ogsa kume sp山e rollesp止, men

da disse opdagede, at man ikke skal

∴　∴ �鞭繊配開脚醐岡里 ��∴∴一二∴ 
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me11em de klassiske fire - fem klasser

Og Sa derefter specifisere, Valger du her

med det samme, hvad du vil v耕e, Om

det sa er korsr王dder eller indbrudst叩

Det har den effekt’at man meget

Ofte fe’ler, at man Prover nOge亡nyt, nir

der er 20 klasser at valge me11em, Sa Pえ

den m狙e har du hele dden muligheden

for at fa noget nyt ud af systemet.

Dette galder is耕hvis baggrundshisto-

r王e til din karakter er noget, du hader at

lave, hv止ket mange uheldigvis g鉱

bruge en masse figurer, faldt interessen

en del. Hos de gamle ro11espillere, der

Oftest ser ned pa f gur- Og kortspfl, har

man med det samme taget afstand fra

alt h‘γad, der hedder W庇hammer, Sa

det, der of[est sker, er, at folk bare

rakker WFRP ned.

En anden af svaghedeme er, at Pa

en del punkter, ma man Satte SyStemet

endnu lamgere ned l hierarkiet end

AD&D med hensyn tll banalitet.

Systemet la=gger Pa nasten mgen

mide op til dybsind王gt rollespll, Sa her

taber det en hel del.

Jeg syntes dog personligt, at man

Skal give det en chance’men )eg trOr

Samtidlgt, at hvis folk vil hygge slg’Sa

Valger de AD&D, der har lidt flere

ting, SOm WFRP mangler, Selvom

begge helt klart har deres st耕ke sider.



AiIe de a nd「e.‥

丁ii at starte med er en afde store, SOm 」eg ikke har na3Vnt endnuiiiGurps‥

GURPS

Dette system er ikke declderet fan-

tasy men et system, der er lige til at ga

叫og som kan spl11es sammen med alle

genrer -　altsa groft sagt en lettere

udgave af Rolemaster・ En ting, man

Skal v耕e opm2erksom pa, er, at dl

GURPS er der ikke sa meget ekstremt

uddybet baggrmdsmateriale, Sa man

Skal selv i gang med at v耕e k工eativ.

Men hvis man lkke gider l餅e en masse

regler og geme vil spille en masse

forskellige genrer, Sa er det her man

Skal begynde.

Pend ragon

Pendragon er et system’hvor bag-

grundsverdenen og ro11espi11et virkelig

er i he,jsa:det・ Det forgir i ridderddens

England under Kong Artur, SOm jO

OgSまer temmeligt velkendt. Her er man

Oftest en ridderllg lensherre, der tager

Slg af de pllgter, SOm dertil h排er・

Systemet er lidt skrabet, men hvIS

man elsker intrlger, POlltik og rid-

derlighed, Sa b鎚man kigge lidt pa

dette noget forblgaede system・

Ea rthdawn

Og

Shadow「un

Earthdawn og Shadowrun er to

Semifantasy systemer fra samme udgiv-

er, Og har systemma3SSlgt en del til

fa=11es. Disse er nogenlunde uden at

OVerraSke pa nogen vild mide - men alt

i alt sa=rdeles brugbare.

Der, hvor systememe adskiller slg

fra andre, er, at Earthdawn forgar i en

meget horrorfyldt verden, hvor

frygtelige mytoIogiske monstre h雑ger

Og Skaber kaos.

Shadowrun er dog nok det mest

Sk排e, man kan fors血Ie sig, da man her

har taget de

ga∋ngSe fantasy med riddere, magi

Og mOnStre Og Sat dem ind i en nymod-

ens cyberpmk verden・ Nu har man en

ridder med en platemail og en uzl,

hvilket satter et nyt perspektiv pa hack-

’n’slash, SyneS )eg.

Til slut fe,ler )eg止ge, at )eg bliver

ne,dt til at indskyde, at OVenSthende

ydmyge anmeldelser selvfolge止g bare

er mit eget personlige sk②n Pa hvilke

muligheder, der er i en af de alds亡e og

bedste genrer inden for rollesp心.
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En kede8ig side om S8eipner

臆Og 8idt om hvad v萱gorfor dig

Og andre ro漢音e- Og konf8iktspi漢音ere

i Danmark...

Sleipner er Landsfo「enjngen fo「

Roiie- Og Kon砧ktsp用e「e i Dan-

mark. Vi eksisterer fo「 at udb「ede

kendskabet t‖ roIlespii og kon帖kト

SP吊Iandet, Og for at hjaeIpe fore-

ninger og enkeItpe「soner med de

PrObieme「 de matte have. i denne

foIder kan du pa en overskueiig

mede se′ hvad vi kan tiibyde dig,

hvis du er mediem af Sieipner.

Vej萱edning og hjae!p

Har din forening p「obIemer med

kommunen, fx. med at fまtiiskud

elier finde lokaIe「 t申e「es fo「ening,

kan vi hjalpe p掴ere made「.

Vii du starte en ny fo「ening, eiler

er din forening d(狛nde, fo「d= ha「

for mange probieme与kan vi ogsま

Vee「e behjalpeIige pa disse om「a-

der mht. at lave vedtaegter, OVer-

Skue 。konomien, kontingentop-

kra∋Vning, 「約tii at hverve medIem-

me「′ OSV.

A漢ter Ego

Er vores medIemsbiad, SOm Vi sen-

der ud tii aiie vores mediemmeら

dvs. a看ie indmeidte i vores med-

iemsfo「eninge「 og aiIe som er per-

SOniigt med看em af Sieipner.

Aite「 Ego udsendes hver anden

maned og indehoIder det seneste

nyt om hvad de「 sker =andsfore-

ningen, i bestyreIsen og vo「es

arbejdsg「upper og en kalender

med beskriveiser af de kommende

a「-「angementer i heIe landet.

At菓antis Scena「ie

Service
Vi samle「 sa mange scena「ier ind

SOm muiigt fra landets con’er, hv正

ket gQ汀det muligt for alle at best用e

dem hos os ogfa dem tiisendttil

eget brug. Man betaier kun for por-

to og kopIe「mg.

Sprede information

Om dit arrangement
丁ii mange memesker i hele iandet

Via kalende「e i Alter Ego, Pa VOreS

hjemmeside og pa ma吊ng-iiste pa

inte「nettet. Du sender biot de

OPlysninger, SOm du mener foik har

b「ugfortiI os, Sa Sende「vi det

Sieipnerstand pa dit

arrangement
Vi vil ut「oiigt geme komme ud p含

Sa mange COn’e「 som overhovedet

muligt, da deteren ietog god

mede at snakke med foik og vise

VO「eS anSigte「. Vi kommer med

hvad vi ha「 af scena「ier f「a Scenarie

Se「vice, gamle FQmix-numre, g「atis

kaffe tiI Sleipne「mediemmer, gene-

re=nfo「mation og hvad vi e曜「s

Figurspi8stumer8nger

Pa dit arrangement
Vi ha「 et figu「spilsudvaIg, SOm hed-

der -toumament l十avelle「s, de「 som

navnet antyder rejser rundt i Iandet

for at styre og dQ~mme figurspiis「tu「-

Kontakt ti書andre

ro萱!espi8sfo「en萱nge「

Hvis du ska= kontakt med en

bestemt fo「ening eile「 fo「eninge「 i

en bestemt dei af Iandet - e=er

maske sende con-PrOgramme「 eiie「

andre a「range-mentSbeskriveiser

ud, kan du fa deme liste tilsendt.

KongrespIan案aegnmg

Erdu i tvivi om, hvo「 og hvo「dan

du s(nge「 St。tte, hvor du far scenar主

er fra, hvor meget de「 skai kqbes

ind, hvordan det heie skaI koord主

ne「es, eiier hvo「dan man undg鉦

StreSS Og OVe「beiastning (hvis det er

muiigt)

Kurse「

Hvis en gruppe pe「sone「 。nSke「

det, tage「 Vi geme ud og holder

kurser om forske帖ge ting′ Sdsom at

Sk「ive et scena「ie, Om at Va3re SP正

ieder, Om at Vae「e SP川er, Om fore-

ningsteknik og oJll forenings-qko-

S書中Pner Pa nettet
Udbve「 Alte「 Ego som sendes tiI

aIle vores medIemmer, kan du ogsま

fe鴫e med i, hvad der ske「 i Sieip-

ner pa vo「es hjemmeside, SOm fin-

des函

ht中〃www.§I ei pn er.dl(

Stemme「et Pa

genera萱forsam音ingen
Pa vo「es gene「aifo「samlinger ha「

aile med-lemmer muiighed fo「 at

deltage i diskussione「ne og p含virke

besiutninge「ne.

Hvad koster det?
Et medlemskab af Sleipner koster

20 kr. om計et som personligt med-

Iem.

Det koster lOO k「. om dret for det

剛e fo「eningsmedlemskab (anbefa-

Ies alIe fo「eninger at tegne dette i

fo「ste omgang), Og 400 k「. om a「et

for det sto「e mediemskab (inkiude-

rer fle「e administrative serviceL

SOm ikke er mu看igtforos attiibyde

endnu).

Hvis du vii vide me「e, Sa kontakt:

Christian Nqrgaard 98 12 06 08

eIler E-maii sIeipner@sve「ok.se

間
At漢ant冒s
Scenarie Se「vice
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