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Nu er for缶et endelig pa v亭主og

med det et vald af arrangementer.

Aldrig har kalenderen varet sa fuld af

kongresser, livearrangementer, tume-

nnger mのder og seminarer. Der var

engang, hvor det kunne lade slg gのre

for 6n person pa SU at tage til

Samtlige kongresser i Danmark i lわet

af et紅Men den tid er for lamgst

Til gengald er der noget for na:Sten

enhver smag. Er man til seriのst,

tva3rkulturelt arb句de i en intemation-

al kontekst eller er man til rahygge,

useriositet og elg-humor, Sa er der et

arrangement, der passer. Men hvad

far man ud af at komme til sadan et

arrangement? Hvorfor i alverden

betale sine surt opsparede lom-

mepenge for at drage tva3rS gennem

1andet - bare for at spille rollespil,

SOm man lige s紅et kunne have gjort

hjemme i stuen?

Oplevelsen !

En af mine kloge venner sagde

engang til mlg: “De ting, du engang

Vil fortryde, er de oplevelser, du

aldrig fik, Saml pa oplevelser.’’

Derfor vil i hvert fald jeg igen i鉦

bruge mine alt for給weekender pa at

Samle mig oplevelser for livet"

Maske ses vi derude.
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乳轡寮幾重豊

Velkommen tII Ro壮ens

hjerne af Ne廿et. Nattens emne er

VamPyrer Og 」eg kan anbefale at du

ruster dig med en nyere version af

en browser, en MP3-afspiiie「 og

ReaiAudioi Siuk lyset,屋n dig tjibage

i ska∋rmenS blege sk…即ta3nd et sort

StearinIys og sta巾med at surfe t正i

WWW,Stitch ,COm佃udio丁un ind

Valg underl鍵gningsmusik (kra三一

Ver RealAudio) og叫g min hale.

Det er tid til at pile en tur pa net-

tet.

Vampyrer. Man kan ikke

komme langt pa nettet uden at

St。de ind i Goths og Gothick

beveegelsen, ndr man sQ′ger Pa

VamPyrer. Det er sv鍵rt at overse

at White Wolf helt sikkert har

ladet sig groft inspirere her・ Et kik

Pa Goths og deres undergrunds-
kultur kan findes pa…

WWW,graveSide.com/[oc, htm :

Her er information om

Gothick-beveegelsen og dens op-

rindelse. Mere information kan

findes pa…

WWW' d arkwave. o rg. u k任q居g/

Graveside udm鍵rker sig ved en

helt anden ting: Her sa∋lges ret

fantastiske′　Obskure′　eksperi-

menterende undergrunds hor-

ror/vampyr film, foruden sound-

tracks fra overma3Vnte film. Du

kan hqre samples med RealAudio′

eller surfe videre pa deres links-

side til andre horror-Sites.

Men vi holder os til vampyreme,

Og na∋Ste Sted pa山ren bliver…

WWW.geOCities. com/Area5 1 /Cham

be砺29 0/

Et nydelig site om vampyrer, der

blandt andet indeholder et link til

et klinisk kig pa vampyrlSme. Her

kan man blandt andet kan se

billeder af en hudsygdom der

ligner vampyrbid p各en prik. Her

er ogsa en liste over IRC chats, der

beskaeftiger sig med vampyrer. En

hurtig rund山r gav ikke det store

udbytte - folk snakker mere om

ka∋reSter end om vampyrer′ Og Pa

mange af dem var jeg helt alene.

OrSqg v鍵rd i de sene

nattetimer. Her kan du ogsa finde

en god film- Og litteraturliste med

korte synopser - desveerre er den

ikke online.

Nu jeg er ved IRC-kanaler, Sa er …

WWW,Venger, COmんampire. htm

et kig v鍵rd, hvis du tra∋nger til at

Chatte med ligesindede.

Det er hjemmesiden for den

(pdst証t) eeldste IRC-kanal med

ermet vampyrer. Siten indeholder

OgSa en down-tO-basics forklaring

Om hvad IRC er, Og hvordan man

kommer pa, for dem der ikke har

PrqVet at Chatte endnu・ Jeg

Checkede #Vampire ud, men der

Var ikke sa meget vampyr-Snak,

Og mere en Sldet-OP-med-k誕reSte

Situntion. Folk virkede forholds-

Vist venlige (for IRC) og om-

favnede ikke hinanden hvert

andet dyeblik. Der var heller ikke

nogen M56Homy. Det i sig selv

Iover jo godt.

Der findes mange, mange,

mange vampyr-Sites pa nettet・

Nogle er grlmme, ubrugelige

hjemmesider, Og nOgle ser mere

PrOfessionelle ud・ Efter min

mening kan en af de bedre findes

Pま…

WWW'Vam PyreS-O n Iy , COm

SOm er et flot layoutet site. Jo mere

jeg surfer, jo mere v鍵rdsa抽er jeg

folk der ikke har galoperende elge

eller bloddryppende linier pa

deres sites. Her kan blandt andet

finde et kaempestort billedgalleri -

SOm uheldigvis er specialdesignet

til Nescape 4 og Intemet Explorer

4. Til gengald har de en gigantisk

fiktion-　Og fakta litteraturliste

med anmeldelser′　Og en gOd

nyhedsside, hvor man kan abon-

nere pa deres newsletter. Pa siten

kan du ogsa finde en grundig
′vampyr草AQ’(bem鍵rk den tabe-

1ige flagermus:)

En andet (knap sa p…en) site om

VamPyrer kan findes pa…

users・Wantree" COm ,au/- PentuP/nt

2, htm

Hvis man kan udholde den bero止-

gend6 ‘midi-miiZ誌m蒜s宣託
surfer pa siten (MIDI skal b鍬), er

den et besqg vaerd. Her er lidt for

enhver smag - PerSOnligt blev jeg

interesseret i Vampire Trivia, hvor

det blandt andet afslqres at

VamPyrerS OVerfQdsomhed over-

for sollys er en filmopfindelse.

Check ogsa Vidum Et Reper山m

ud for inspiration til scenarier.

Hvis man kan lide Midi, er der

OgSa en Samling lydfiler man kan

hI2Jre Online.

Vampyrer er for mange syn-

Onymt med World Of Darkness,

Sa jeg tog et kort kig pa WhiteWolf

sider. De fleste kender sikkert

WWW.White-WOlf.com, men der er

en blomstrende undergrund af

folk′　der la∋gger deres egne

regelforslag og udvidelser ud pa

nettet. En af dem er...

WWW - Sfee ntral , COmんam pire

SOm er et Valdigt flot designet

site. Den har VVW’s officie11e stem-

Pel. Et kig overbeviste mig om at
layoutet er bedre end indholdet,

men der er blandt andet en fup-

Videnskabelig artikel kaldet

BioIogy of the Vampire, Og flere

tekster om Thaumathurgy og

daemoner. Her kan ogsa findes

且ere links til White Wolf sites.

Check blandt andet Web of

Darkness ud:

henuxsa,eaS , aSu ,edu/- bucknertwo

d-htmi

N缶man ta3nker pa vampyrer′

er det sveert at komme uden om

Ame Rice, Sa jeg pilede lidt rundt,

Og fandt…

WWW.We bvood oo , COmねm e ri ce

Her er en hjemmeside dedikeret

til Ame Rice′ SOm OgSa indehold-

er en fanklub. Her kan man ogsa

finde links til ′Riceans’(hendes

fans) overalt pまnettet. Hvert ar

Omkring Halloween samles hen-

des fans i New Orleans til stort

VamPyr-maSkebal, Sa hvis du har

Penge til billetten kume det
maske va3re en interessant

OPlevelse (ligesom Trekkie-COn-

Ventions).

Ame Rice har ogsa indtalt



中頭申告Pまへe中el車嘩a軒(蕪÷
m細。m 5 m正也.en halV南轟e)

som man kan ringe op og ly壮e til -

hvis man vil betale taksten. For de

netbeha∋ndige kan der findes

online versioner af beskedeme pa

siten. Vil du have mere Ame

Rice, kan du surfe til・・・

www,aN比○昭

som skulle va3re den officielle ver-

sion. Her holder Anne Rice

Vampire Lestat Fan C山b til・ Har

du ikke fdet nok, Publicerer Rice

ogsa et online newsletter pa…

ea皿systems " Org/- Shay/com mo-

tion - htmI

En anden fin ting ved nettet er

BBS (Bulletin Boards), Og der er

mange af slagsen. Prqv at tage et

kig申

wvw" Cybercomm " net/Lduckytw

wboardtwwboard , htm l
Her findes et WWWboard om

vampyrer. Det ejes af en flink enti-

ty ved navn Claudia′ Og indehold-

er en jeevn blanding af spam′

flame, info og folk der skandes.

Et andet ret underholdende

BS i en meget Paent layoutet

騒擾撼鬱;醒轟灘　織豊態萎i
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f担Ia発etrangen m郵tet kan du/

一OgSa ‘finde士dskillige klassikere

som Dracula og Carmilla online

her, foruden original poesi og his-

torier skrevet af mindre kendte

memesker. Du kan ogsa sende

vampyr-Ecards′ SPille vampyr-

krydsord′ PrqVe VamPyr-qulZZen′

eller surfe videre fra deres

udma∋rkede links.

Der findes mange sites for

Live-foreninger′ men folk der ikke

er en del af rollespils-mi坤et hold-

er ogsa vampyr-trCef i den store

stil・ Tag et kig pa en engelsk site

for vampyr-gruPPer Og inter-

esserede...

form findes pa…

wvw " Pathwaytodarkness. com

Her kan bade rollespillere′

akademikere, Og folk der mener

de er vampyrer pOSte. For ovrigt

kan et site, der beska3ftiger sig

med ′virkelige′ vampyrer findes

申・・・

wvw " geOC軸es " COm侮he= Sβtyx#7

0l

Udover BBS’et er Pathway to

Darkness et rigtig fin site med et

nyttigt indhold. Man kan leese

vampyr-nyheder - for eksempel at

Blade II er pa banen′ Og hvad der

sker med Buffy‥ The Vampire

Slayer・即er laese online prosa -

jeg kan varmt anbefale A New
Hunter In Town, SOm er ret

underholdende. Der er ogsa en

chat (frames, ikke realtime), hvor

jeg mqdte et par flinke og velfor-
mulerede mennesker・ Jeg kan

anbefale deres artikel-database

om vampyrer′ Og hvis du ikke har

w.vein-euroPe "demon "CO " uk
Her kan man komme i kontakt

med vampyr-gruPPer i England

og se hvom缶de holder tra∋f′ Og

det kur皿e maske va3re interessant

at dukke op til en af dem. Her er

ogsa henvisninger til butikker′ der

seelger vampyr-udkl∈edninger og

tamder.

Nu vi er ved vampyrta∋nder

og kapper′ Sa findes der faktisk

steder hvor man kan bestille

online, isa謝hvis man er i besid-

delse af et Visakort. Tag et kig pa

wvw " n ightmarefatto ry " CO m

Her holder et amerikansk firma

til, Og de har stort set alt hvad man

nogensinde drqmte om til sin

udkleedning・ Her kan man blandt

andet kqbe en h鍵ngende vampyr

i fuld stqrrelse til at clipse i loftet′

en flot kiste i fuld stqrrelse og

selvfqlgelig alt i hugteender′

makeup′ blod′ kapper og fulde

kos山mer. De tager Visa′ fax′ POSt

og telefonkcb′ Sa der er ingen

undskyldning.

slte for klrkeg缶ds一

lihks,l information, historie′ Og

bille der.

For en lille pause′ glem ikke at

checke:

wvw,gOthic, net/-COSSaCk佃oth-

babe.htmi

_ Gothic Babe Of the Week:)

Det ha3nder ofte at man bruger

underlaegningsmusik til sit sce-

narie. Hvis du er tr凄∋t af din CD-

samling, Sa har jeg stqvet et Par

steder med musik op′ der er

velegnet til mqrke og dystre rolle-

spil・ Genren er DarkWave′

Industrial, Gothic og en smule

Metal. De fleste sites tilbyder

smagspr鐙ver online af deres

mus ik.

members,aOl.com/mortai6809

Et lille online-firma (US),der s…d-

ger DarkWave / Industrial titler.

www,COldmeat.se

Et rigtig fin site for det svenske

industrial/darkwave firma Cold

Meat Industry. Man kan down-

loade h例eprqver fra siten, Og jeg

kan varmt anbefale den! under

CMI′s paraply.

www, hali-OfLsemon.de

Mere Gothic end DarkWave.

Check ogsa...

ww,∽m.0「か十か何柄w

Her kan du kqbe officielle White

Wolf smykker" Uheldigvis tager

de ikke credit cards.

N缶man siger vampyr′ ma

man ogsa sige kirkeg拒d・ De er

skam ogsa pa nettet. Check

users.wantree ,COm.au/- PentuP/

cemlink.html ,

www,edipse "de

Stort, tySksproget site. Electron-

ic/industrial label. Jeg kan anbe-

fale Xenobyte og Velvet Acid

Christ.

www. nudearblast.de

Nuclear Blast. Mere metal end

darkwave, men til gengald kan

man h。re StereO-kvalitets h‘犯e-

PrqVer Online.

Fik du nok? Er natten ung

endnu, Og Stearinlyset ikke

br鍵ndt ned? Sa hop pa en sqge-

maskine, for eksempel

www , a惟IVista, COm

og led selv videre. De er derude.

De venter pa dig. Jeg er ude af her.

米SQU EA囚米



ve披Ommen til Ce丑en. Der er

ikke nOget at Vare bangeめr・

i種亀.乙uたve血的S亡dd要e露・ de亡

kra3Ver regiementet.でja・ Ve批onmen

i vのでeS
‥臆臆、置_ 」」_輸_観油壷伍ka迅e Dem du? Go亀L

宮の王s輝塊e hjem - maa je9葉a皿eリきれ-ひい一り‾‾’

Er &u en af den′ der S軸Stutere VOreS一'fordrejede”

ikke mi鎚st融eriige.1 fantaSier?で露hkte det nOk一

sandt? ifea jeg faa en Cigaret? Nej o虹y, det Var en

軍曹勾・翫a′ men Vi霧融

sikkert bruge ia3ngere tid sammen・ Saa jeg kan軸e

霧aa 90d亡書の軍拡丑e d吋鎚′ a亡

的e事主軸ren・ 09 ham亀色事′ han h尋で亡Va露9霧もan虫er

- ja, det Viisige′ ikke a闘- for tii tider trOr han

の留Saa・尋とhan互ever

i en Verden befoIket af tr鎚e - S軸t軸e?

勘孤en鎚抽雪尋gen・王Ivので軸的坤担e、′?

帥i醍醐mi担9e亀全で・神立I亡Van留Sゴa馳軸心er

nem軸王道とS七でam亡i

ve披Ommen tiユCeHen・ Stedet hvor fantasien har

如上電車軸心蛙雪道er V鎚er書r尋の9 m割轟de地

nunmer捜ive trY虻SynOPSer・ ha如t f誹dige SCe‾

露arier, biperSOner Og forSkeHige Skitser. Det

eneste. der紅oveS er et minimum a壇1ot・ Saa Serid

trygt jereS Sager ind tii:

JenS Chr.蝦f paa jens-Christian-Hoff@yahoo.com e彊er

朝ren S鉦enSen Paa LTonic@hotmail.com

af S.S.

Pande′　Og kigger pa lom-

meuret. 7.07 pm - SyV minutter

for sent. De, der er indkaldt til

m(21det, Sidder i la∋neStO-

lene, deres samtale

er forstummet. Lam-

PemeS gaSflammer
hv鍵ser.　Kaminen

eeder langsomt treeet

i sit indre. Rummet

er dunkelt, fyldt med

Clgarrqg. Remington

laegger de hemmeligt-

StemPlede dokumenter fra

Sig og vifter申neren ud. Med et

anstrengt smil siger han:
‘‘Godaften d’herrer, jeg haber

ikke, jeg har ladet dem vente for

lま∋nge … ’’

Sadan starter det: En li11e

gruppe medlemmer fra den
eksklusive mandeklub Trinity,

besqges en aften af koIoniminis-

teriets advokat Remington.

Medlemmeme er tidligere blevet



informeret om

dette mqde af

Trinitys stifter

(!), Og de

takkede alle　-

under disse

oms ta∋ndighe der

ja・ ’’Sagens’’

bagrund er simpel・

Sir Courad, der nyligt er

hjemvendt fra Guldkysten′ har

indskrevet sig under det falske

navn welboum, i Trinity (han har

besqgt den enkelte gange) og er

nu 。jensynligt forsvundet.

KoIoniministeriet har for maned-

er tilbage modtaget forskellige

breve fra Conrad, SOm dengang

bestyrede handelsstationen Bel-

West i Afrika. De talte deres

tydelige sprog: Årene i junglen′

nedslagtningeme af de indfqdte

oprqrere og inalariaen har gjort

Courads syg.

Det sidste brev forta31ler om,

hvorledes Conrad i vildt raseri

dr鍵ber stationens sekret鍵r med 7

knivstik i ansigtet′ tager alle

qkonomiske optegnelser med sig′

og forsvinder sporlqst ud i jun-

glen (forfattet af Conrads efterfql-

ger) ・

Nu er han altsa, if‘九ge rygteme,

atter i England. Der er gdet 2

maneder siden det sidste brev

blev sendt. KoIoniministeriet

qnsker de I水onomiske opteg-

nelser tilbage′ Og Sagen Skulle

egentligt overlades til Scotland

Yard.

Ministeriet lod sig dog imidlertid

overtale af Trinitys stifter′ den

velhavende Neumann. Han

onskede ikke at rygteme skulle

lqbe og Trinitys navn derved

besudles. Derfor bad han om 4

dage til at lqse sagen ′‘internt’’′ Og

dem fik han.

Medlemmeme bliver briefet af

Remington og sat pa Sagen.

PIottet kgrer videre. Medlemmer

drager ud til Conrads families

gods′ hvor de ma foregive at vaere

Conrads bekendte. De modtages

af Conrads kone, der kan forta址e,

at conrad siden i forg拒s er

fo rsvundet.　E fterforskningen

starter. spor og hemmeligheder

dukker op. De har 4 dage sa skal

sagen v甜e l@St川ret tikker・

Hemmeligheder

Conrad brugte kontakteme i

Trinity til at forfine sit okkulte

eksperiment. Han havde set noget

i junglen, nOget han atter′ igen-

nem et ri山al, 。nSkede at finde.

Han vendte derfor hjem til

England.

Natten til i gar rev han sin sqns

sjeel af ud dennes unge

drengekrop′ Og fortarede den.

Ritualet skabte klarhed, Og dren-

gen blev gemt bort i t缶nvaerelset

(Han sidder fastspaendt i en
tvangsjakke i pulterkammeret′

for han dede faktisk ikke). CoⅢad

perverterede ved samme lejlighed
familiens hund Vic med en vaeske,

der forvandlede den til halvt

da∋mOn. Den strejfer nu omkring i

skovene. I familiekirkeg缶dens

kapel skjulte han offerdolken og

en del underlige notater. Conrad

forsvandt i forgars i skoven′

opslugt af det v読en han frem-

manede.

Andre hemmeligheder

(- bruges til forvirring eller fyld・)

Vandrehistorien om slaEgtenS
′′mqrke′′ led. Muligvis er垂n-

estepigen Mary (som Conrad har

voldtaget), der er u賓3gte bam af

Conrads far dette ′‘m例ke’’led.

Hun er underbevidst muligvis en

heks. Hun drrmmer i hvert fald

om den mqrke s2,, der ligger bag

ved godset - Sqen hvor bastet

lever (!).

Desuden er Francois (husets over-

betalte franske kok) p誕dofil og

Marcus (gartneren) har betalt ham

sin spillegald tilbage ved at skaffe

fattige bqm fra byen.

Laura, Conrads kone′　har en

affa覚e med over咋neren - Og hvad

laver husets ovrige申nere Robert

og John egentligt?

Spo「

. s。nnenS and der manifesterer

sig′ eVt. SOm POltergeist e11er igen-

nem en lille spilled誌e.

・ Sl鍵gtsbogen・

・ Conrads, Lauras eller Marys

dagbog.

. Et symbol ridset ind i den store

sten naer sIaen, der hvor Mary i

habet af den 2. Nat i dr。mme fores

ned.

● Skygger i skoven - enten hun-

den eller Conrad.

● Marcus som prover at glemme

sine synder med opium.

● Hemmelighedeme i kapellet.

● Og na山rligvis Conrads hem-

melige boks′ der indeholder de

qkonomiske optegnelser. Osv.

Poi nter

Bare brug ordina∋re Skr鍵mmemi-

dleri Underlige lyde /beva3gelser′

sma lys der vandrer ud i natten′

uforklarlige h指ndelser og klas-

siske chok-effekter. Hen ad vejen

skulle spqrgsmalet om Conrads

sindssyge geme opsta: Er han

virkelig gal og dybt sindssyg eller

er han besat?

Har hans indre da∋mOn OVertaget

ham? Kan han reddes, eller skal

han - under opgqret - Skydes? Det

er vigtigt′ at SPilleme finder det

hemmelige kultrum under huset′

og at de f拒et glimt af baestet i

sqen, Forvir dem, hvis de鋤er sig

sikre og overlegne.



af」CH

Genre: Sci-Fi/Alien

De vagnede ved den ubehagelige

Summen, SOm anti-StaSe-medika-

mentetforarsagede i deres kroppe.

Mens de langsomt gled frem af

StaSenS tager, kom virkeligheden

atter i fokus. De la endnu i deres

StaSer傷r, frysende og oversdet

med elektroder.

Hvad FANDEN! De skulle v鍵re

Pa jorden. De skulle ligge i blQ′de

Senge i korpsets rekreationsfa-

ciliteter. De havde ferie. En

Velfor申nt ferie efter den 2-arige

turnus i rummet.

Men det var alt for klart at de

endnu befandt sig ombord pa

deres skib, SVeeVende et sted i det

endel之事Se kolde mqrke‥.

Sergenten var allerede pa benene:
′′Kom sa folkens, det er endnu en

Smuk dag i rummet! Vi har en

nQidsituation. Prioritet l !’’

Gruppen af marinesoldater,

der egentligt var pa veJ mOd jor-

den, Pa Vej mod orlov, er af

regeringen blevet omdirigeret.

Sergenten er som lederen af grup-

Pen blevet vaekket fQust Og har

udstukket ordreme: Deres mis-

Sion er at underse,ge e七drivende

rumskib, der er dukket op i aster-

Oidebaltet・ Der er ingen signaler

fra fartqjet og enhver langdis-

tance-identificering er sldet年jl.

De skal bestemme hvorfor rum-

Skibet driver og hvor det kommer

fra.

Milit鍵rskibet er endnu et par

timer fra det forliste skibs position

Og tiden udnyttes til klargormg af

udstyr og en del brokkeri over

uds鍵ttelsen af deres ferie. Det

eneste sergenten kan sige, er at de

var det n鍵rmeste skib.

Mens de langsomt g止der n鎖∋rmere

Pa det andet skib, forteeller sen-

sorerne at skibet virker delvist

uden energi・ Ingen signalkald

bliver besvaret, COmPuteren Viser

kun rummets baggrundsstqj "

Ta9ttere Pa melder computeren

Pludselig at det drivende skibs

affaldsgenvinding er ude af drift,

Og at Skibet derfor med stor

Sikkerhed er oversvqmmet at gift-

StOffer. Computeren ordinerer
′’anti-tOksin’’ hver time ombord

Pa det fremmede fartみ

Eftersom det forliste skib heller

ikke har noget fungerende radio-

fyr er det eneste, der kan identifi-

Cere fartqjet, de store hvide

bogstaver, der st缶hen langs skro-

gets sider: ′’H.M.S. Trinity’’

Computeren siger at det er et

engelsk fartqj, bygget for 5拒

Siden pa det amerikanske Orbital-

v鍵rft. Skibet har indtil nu vaeret

indsat som fragtskib mellem en

minekoIoni og jorden, Sidste kon-

takt, 1 maned, Plarm誕SSig radio-

transmission.

Helt freIrme Ved det forliste fartqj

kan lngen eksteme skader

bestemmes, Skibet ser intakt ud,

Og lysene bag de sma glughuller

er taendt.

En af soldateme synes bestemt at

han ser en skikkelse bag en af rud-

eme. Men den er hurtigt va…k.

Det intomatiske tilkoblings-SyS-

tem svarer ikke og de ma foretage

en manuel tilkobling med de store

kroge′ Skibet er udstyret med.

Luftsluseme kobles sammen og

trykket udlignes…

Hemmeligheder
De kaere soldater kan nu begive

Sig ombord pa H.M・S. Trinity.

Hvad de ikke aner, er at de bliver

brugt som pirater af deres egen

regering. Skibet er ikke forlist pa

Sin planm鍵ssige rute me11em

koIonien og manen, alle fejl og

manglen pa kommunikation

simuleres af milita∋rSkibets com-

Puter・ Mandskabet ombord pa

Trinity er i stase og opdager f鎖st

at noget er galt, da milit纂uskibet

kommer teet nok pa. Da bliver de

Veekket af deres skibscomputer,

Og eftersom soldatemes computer

aldrig sender Trinitys signalkald

Videre, antager fragterens besa∋t-

ning at der er tale om pirater, men

kan ikke na at starte deres motor-

er og begynder saledes at for-

berede sig pa at blive bordet.

Hvilket de ogsa g卵.

Kernen i miseeren er at det anti-

toksin, SOldateme skal tage hver

time, i virkeligheden er et

ekstremt avanceret hallucinogen

som lader soldater se monstre

hvor der ingen er. De vil derfor se

andre mermesker som forvredne

baester. De ser imidlertid ikke alle

det samme′ Og der vil derfor v鍵re

mange forskellige

bud pa hvad det

er der lurer i

m②rket. Som

i virkelighe-

den blot er

det for-

skraemte

mandskab

Pa fragtski-
bet.



Ha9ndelser

Ombord pa

Trinty vil

SPilleme lige

sa stille blive

konfronteret

med de uhyg-

gelige skabnin-

Nar de kommer

ombord, Vil skibet vaere gde

og forladt′ ting ligger smidt rundt

omkring (mandskabet havde

travlt) og luftsluser er svejset

sammen. Det hele giver et indtryk

af at mandskabet har villet

forsvaret sig mod et eller andet

(ja, SOldateme)・ Lige sa stille ser

soldateme glimt og skygger′

h(犯er ekkoer i de lange gange og

skrig runge. Lad dem mqde mon-

strene og lad det hele ga amok.

Ved deme ko正rontation skal en

af soldateme fa sin automatiske

medikament-injektor odelagt

(den anordning som automatisk

sprqjter　′′anti-tOksinet’’ind i

blodbanen) og lad dem ogsa

komme til den konklusion at

mandskabet pa fragtskibet er

blevet inficeret med et eller andet

(som naturligvis ikke er til at

pavise) og at giftstoffet i luften er
dqdeligt og fのrer til en for-

f鍵rdelig mutation.

Spilleme opdager sa senere - Cirka

2 timer efter angrebet - at den ene

spillers i可ektor er gdelagt′ Og

demed er der lagt op til paranoia・

Er, han inficeret? Vil han blive

ligesom dem? Kan vi stole pa ham

nu? Osv. Han far en manuel ind-

spr印血g og der bliver holdt gje

med ham. Sergenten kan m誌ke

give en af de andre ordre til at

skyde den ′′inficerede′′ hvis han

skulle ga amok.

Spo「

● Spi11erne kan undersqge Trini-

tys computer og finde ud af der

ikke er noget toksisk la∋k (fqrst

sent) og de kan finde kaptajnens

Iog′ SOm m証ke har optegnelser′

der kan kaste lys over de virkelige

heendelser.

● M誌ke finder de en suspekt

mangel pa beviser pa at der skulle

v鍵re tale om nogen infektion. Der

skal her naevnes at soldateme

ogsa ser eventuelt dqde men-

nesker som muterede ba3Ster

(smart men spqrg ikke hvordan

det i det hele taget kan lade sig

gqre) ・

Note
Hvis man er interesseret, kan man

m誌ke hente yderligere msplra‾

tion, idet ideen stammer ret direk-

te fra et afsnit af ′’The Outer

Limits′′.丁eg kan desvaerre ikke

huske hvad det hed. Jeg vil i

ovrigt anbefale serien til alle der

bryder sig om sci-fi - der er nogle

ganske gode afsnit ind imellem.

Pointe

Spilleren′ der ikke fdr hallucino-

genet′ Vil begynde at se men-

neskenes sande form, f(狐St kun i

glimt og siden helt tydeligt. Han
vil tvivle og m誌ke kume overtale

de andre til at prove at finde ud af

hvad der virkelig foregar.

Brug spillemes kendskab til gen-

ren, de vil forvente at der er noget

skummelt og monstrqst i gangene

og spil pa deme forventning og

brug de effekter′ der hqrer til′ byg

det hele klassisk op indtil tvivlen

indfinder sig. Mdske betyder det

at spi11eme til sidst redder de sid-

ste overlevende, mdske finder de

aldrig ud af at de bliver manip-

uleret, maSke skyder de tvivleren.

Maske modsiger de sig regerin-

gens ordrer′ maSke ikke.

Hvis de g例’har de en skibscom-

puter′ der er pa regeringens side

og vil gqre det svart for dem at

vende hjem i live. Der er mange

muligheder′ eVentuelt kan de

ogsa finde deden for mandska-

bets h証d, SOm jo blot forsvarer

Sig selv.

Regeringens plan er at spilleme

skal udrydde besatningen og

destruere skibet (for at skade en

konkurrerende nation gkono-

misk).
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.. Kommentarer om Vam-

pire-獲ive og/e11er hvordan

man undg計at gere hoved-

parten af sine sp川ere til

Stati ste rL

Pa kort tid er Vampire blevet

et af de mest spillede systemer i

dansk rollespil・ I kqlvandet pa

denne succes fulgte en masse

fors②g Pa at OVerfqre Vampire til

live. Isa∋r kampagner er skudt op i

alle dele af landet. Her er en guide

til arrangqrer om hvordan man

undg缶mange almindelige begy-

nderfejl. Den er primart skrevet

ud fra erfaringer opndet i

forbindelse med V(九venarrange-

mentet Carpe Noctem II og er

altsa is鍵r henvendt til enaftens-

arrangementer′ men mange af

punkteme galder i lige sa hqj

grad for kampagner.

I) Ger a=e sp冊ere t冊ov-

edpe「soner

・・・En regel′ der ga±1der alle

livearrangementer′ men den er

isa∋r Vigtig i Vampire′ da karakter-

er i deme verden er meget indi-

viduelle i forhold til andre syste-

mer. Enhver arrangqr bqr altid

str誕be efter, at Samtlige spillere

oplever sig selv som en hovedper-

son. Ikke at alle skal v鍵re kandi-

dat til fyrsteposten′ men at de skal

fqle, at de var vigtige i det′ de nu

var invoIveret i. Det er en tem-

melig deprimerende fqlelse af

kede sig til et liverolle-

spilsarrangement′ fordi man ikke

var ′′dygtig′′ nok til at飴en af de

roller, der var invoIveret i et pIot.

Det med at folk selv skal opsqge

og finde pa pIots holder generelt

ikke fra en arrang鐙rs side (iseer

ikke ved enaftensarrangementer).

Det er en popul凄∋r Og meget

udbredt undskyldning, men

bruges mest af arrangqrer med for

fa pIots e11er af spillere′ der som

regel a皿gevel render med de pIot-

invoIverede hovedroller. Husk at

du som arrangqr altid er den′ der

har bedst mulighed for at lave

pIots omkring ting′ der er foreg罷t

inden spillet. Blandt andet fordi

du har overblikket til at kurme se

mulighe deme.



En anden vigtig deta吟man

bqr huske er, at SPi11ere har en ten-

dens til at tage pIots mere seriqst,

hvis de kommer fra en spilleder

end hvis det kommer fra en anden

SPiller ・

2) G狙drig efter reaiisme i

VAmpire-看ive.

…Vampire-Verdenen er skre-

Vet til almindeligt rollespil, hvor

man generelt sidder 4-6 spillere

med karakterer af 12. generation

Og derfor har nogenlunde lige

Vilk缶. Skal man vaere konsekvent,

nar man overfqrer derme verden

til live, kommer en del af spilleme

i praksis til at have det omtrent

lige sa morsomt, SOm f…eSteb`2mder

i feudalsamfundet. Det kan v鍵re

enerverende i la∋ngden at intet

lykkedes for en 13. genera-

tionsvampyr, fordi det er mest

realistisk pa den made. Derfor

forsl缶vi, at man Ofrer realismen

for at gore spillet mere fantasi-

fuldt og eventyrligt.

Bemeerk at Vampire-SyStemet

i sin realistiske form skaber fa vin-

dere og mange tabere, Og det er nu

en gang sjovere at vinde end at

3) Realistisk afslutning kon-

tra episk finaIe.

…Realistisk = Verden er gru-

SOm Og a11e taber. En tendens, der

er meget popul鍵r for tiden pa

grund af sin realisme, men er det

Seerligt sjovt for nogen? Nogle spil

er lagt an pa, at SPillere ikke kan

Vinde, fordi verden simpelthen er

for ond og grusom. Er det s∈erligt

Sjovt i la∋ngden? Vi foreslar, at

man som forfa壮er forbereder sin

afslutning og bruger den som for-

l‘狛ning for spillet i stedet for som

antiklimaks. En afslutning ma

geme va3re et h`カdepunkt, der er

v誕rd at blive ved med at tale om.

4) ∨おr storyte=e叫ikke

gamemaSter

…White Wolf opfordrer direk-

te til at man prioriterer historien

OVer regleme, Sa hvorfor ikke

OgSa gqre det? Dette system er

naermere besl鍵gtet med histo-

riefortalling end med et klassisk

SPil, Og derfor b卯regleme ogsa

VeegteS tilsvarende. Regler er kun

til for at afgqre en situation, hvor

to spillere er uenige" Ikke til situa-

tioner, hvor spiller og storyte11er

er uenige. Hvorfor handh鍵ve

regleme hvis man kan blive enlge

Om nOget andet og dermed f缶en

Smukkere twist pa spillets histo-

5) ∨おr beskeden med

brug af NPC’ere.

…Hvis de ikke har et pIotma∋S-

Sigt formal, der giver spilleme

noget, bqr de ikke v鍵re der.

NPC’ere tiltr凄∋kker sig meget

OPm鍵rksomhed fra spillemes

Side, fordi spilleme regner med at

nu sker der noget vigtigt, n缶der

er en NPC’er er til stede. Lad helst

ikke samme person spille flere

NPC-rOller med mindre det er

meget let at skelne personeme fra

hinanden. Det skaber altid forvir-

ring ・

Husk ogsa at NPC-rO11en ikke

ma veere nogens undskyldning for

at lege uovervindelig med super-

StatS. Omnipotente NPC-rOller,

der ikke kan dQしbliver hurtigt

tr鍵ttende. NPC-rOller, der har

betydning for spilleme, bqr veere

tilga∋ngelige hele spillet f.eks. hvis

de skylder en垂nester eller er

allierede med spilpersoner, Og

disse sa far brug for dem. Det er

upraktisk, at et Primogen kun

VISer Slg en gang Pa en aften, fordi

hun skal spille 31 andre roller. Er

rollen af deme type, burde den

nok gives til en spilperson. Du har

mindre kontroI over karakteren,

men den bliver til geng鍵ld mere

tredimensionel og levende. Det

kan faktisk tilftye gyldne @jeblik

til dit arrangemant, SOm du ikke

Selv havde ta∋nkt pa. Det skader

ikke at vise sine spillere ti11id

(men va3r Sikker pa at spilleren er

tilliden v鍵rdig).

6) Besa=t hovedro11er med

SPi=ere, der vii forsta at

guide historien.

…Fyrsteposten er en spa∋n-

dende rolle, men Vadg din spiller

med omhu・ V鍵lg hellere en per-

SOn, du har tillid til, end en der

kan spi11e rollen n勾agtigt som du

forestiller dig det. Bes鍵t i det hele

taget vigtige ro11er pa den made,

da de baerer et stort ansvar for

kvaliteten af spi11et. Husk bare

ikke at bruge de samme hver

gang. Nepotisme er tilladt.." Har
du en vigtig rolle, ma du geme

besaette den med din ven. GQげdet

hvis hun er ansvarlig og vil gqre

det godt i deme rolle. G髭)r det

ikke, fordi hun er din ven og i

qvrigt elsker at have magt・

音書



7) Ger det lige sa sjovt at

SPi=e hのj som lav genera-

tion.

…Det kan veere ska3gt at SPille

fa3Stebonde, hvis kongen har

andet at lave end at demonstrere

sin overlegenhed. Hvis det skal

v鍵re sjovt at spille en svag gener-

ation, kr鍵ver det′ at de sta3rke har

andet at lave end at h鍵vde sig

over for de svagere. Va3r i 。Vrigt

kritisk med at uddele lav genera-

tion. Ikke engang fyrster er nqd-

vendigvis superma∋nd・ Det er

ikke en gang specielt sjovt at

spille omnipotent. Det gqr en

karakter mere trov鍵rdig og

udfordrende at spille′ hvis den

ogsa har svagheder.

8) Primogenmede輸

...Kender du det, n拒primo-

genet hele tiden forsvinder til
me,de og alt spillet g缶i sta? En

time efter dukker primogenr組et

op og offentligg。r naVnet Pa den

nye fyrste. Spilleme fqler sig

impotente og dybt overflqdige.

Det er en god ide at begr鍵nSe Prl-

mogeme’der eller helt afskaffe-

9) information til h勧Og

Iav

…I nogle spil er det kun pri-

mogenet′ der far oplysninger. Det

betyder′ at alt pIotrelevant gdr

gemem primogenet. Hvor fedt er
det for resten af spilleme? Isaer

hvis det kombineres med masse

af primogenmqder? Gqr mere ud

af at give oplysninger og hints til

karakterer, der har en sandsynlig

grund til at falde over disse infor-

mationer・ V鍵r igen aben

over for, at en helt uventet

karakter far bestemte

oplysninger i hinden.

Skab ogsa information-

skontakter som opfor-

10) VaEr割oen over for

ande「ledes problemlgs-

ninge輸

…Mange arrangqrer afslar

kreative ideer fra spillemes side af

den simple grund′ at de er for

utraditionelle e11er fordi man som

arrangqr havde forventet noget

andet og holder fast pa, at det skal

vaere netop pa den made man selv

har planlagt. Regn selv ud hvorfor

dette er ufedt...

Konsekvensen er, at SPillet

mister sin spontanitet′ Og SPi11eme

fe,ler sig som statister′ der skal til-

fredsstille arrangoremes fantasier.

1 1) Spar pa krydderieme.

…Hvorfor lave en setite, n缶

man kan lave en korrupt tore-

ador? Hvis du vil bruge eksotiske

elementer b。r der v鍵re en god

grund. For eksempel at dit scenar-
ie gor en direkte pointe ud af at

have mange elementer fra World

of Darkness med. Undga at have

den klassiske undercoversabbat

gdende rundt bare′ fordi det

kurme v鍵re sjovt at have en et

eller andet sted. Tro aldrig at jo

flere krydderier (sabbatklaner′

varulve, FBI-folk, feer, aSSamites,

golemmer′　SPqgelser′　Setites′

da∋mOner, Giovanni, Pentex-

medarbejdere etc.) jo bedre sce-

narier. Problemet med for mange

krydderier′ er blandt andet at du

udvander dit scenarie′ Og at kryd-

derieme mister sin effekt. Mange

kokke fordaerver maden og det

samme gqr krydderier. Gem dine

eksotiske elementer til n拒de kan

komme til deres ret.

c夕鶴`ケ」訪
〃l着物/ん滋

drer til kreative og

udfordrende rollespilssit-

uationer … Folk der skal

bestikkes, trueS e11er

lokkes kan altid give

sp∈endende optrin og

godt rollespil.

園田圏四四



12) Sabbat og maIkavian

kr2eVer dygtige spi=ere・

…Dette er nogle af de svaereste

roller at spille trov鍵rdigt. Sabbat

kra∋Ver nOSSer Og gememfqrthed,

som de fa∋rreSte ejer・ Disse roller

kra3Ver, at enS Ondskab eller

Sindssyge sidder i spillet og selve

karakterens sjal - ikke i tqjet.

Malkavians er ikke lallede - de er

Sindssyge, Og Sindssyge synes

ikke selv, at de er

unormale! Mange synes′ at malka-

vians er helt vildt iiove at spille,

men i virkeligheden kraever det en

StOr Smerte at SPille sindssyg.

Husk pa at det er en sygdom -

ikke noget lallende morsomt.

Husk i ovrigt ogsa at skizofreni

ikke nqdvendigvis er en lidelse

hvor man har forskellige person-

1igheder′ men en Sygdom′ hvor

man kan have skizofrene person-

1igheder. Giv kun disse roller til

PerSOner′ der vil kume gengive

dem gemem rollespil og ikke kun

gennem p振l誕dning/udkla∋d-

n血g ・

獲3) Undg各kIich6e輸

…Hvad er forske11en mellem

en dansk snobbet, arrOgant,

dekadent, tOreador-adelsmand og

en fransk snobbet, arrOgant,

dekadent toreador-adelsmand?

Klicheer gqr karakterer meget

forudsigelige og gqr det ogsa

sveerere at la∋gge Sjad i rollen・

Tredimensionelle karakterer med

drqmme′ ha心′ SOrg Og frygt er tit

mere interessante. Undga i den

forbindelse at gQue Samtlige man-

dlige toreadors til bqsser og

Samtlige brujahs til uinte11igente

bqller・ Ingen af klaneme har fort-

jent det. Glem dine fordomme og
udnyt klanemes potentialer. At

beskrive en karakter som voldelig

brujah e11er kunstelskende tore-

ador′ giver ikke s箕正igt meget til

治、 PerSOnligheden′ menS en t雪‾
telskende brujah eller en voldelig

toreador begynder at afspejle en

interessant personlighed. Dette er

Selvfqlgeligt meget forsimplet′

men du burde kume fange

P Ointen.

1 2) Sjov og knap sかyovI

...Nar du har fundet pa et pIot,

Sa StOP OP Og ta∋nk dig om・ Er

dette her virkelig iiovt? Det kan

V鍵re Sjovt at vaere pa r。Ven, Og

det kan va3re knap sまsjovt. Saet

dig i spillerens sted og t鍵nk over

hvor sjovt dit pIot egentlig er. Det

er tit praktisk at fremlaegge pIots

over for folk, der ikke har v鍵ret

med til at udt指nke det, da de tit er

bedre til at se svaghedeme. Gode

SParringspartnere er generelt guld

13) Enkle og ro看lespils-

fremmende regIer

…Der er regler, Og Sa er der

rollespilsfremmende regler. I liv-

erollespil kan man valge mellem

eIckle regler eller realistiske regler・

Vi foresl缶, at man Ofrer realismen

P各enkelhedens alter′ da de fleste

foretra:'kker at forberede sig pa sin

rolle frem for pa sine regler・

Regleme m含meget geme v鍵re

udformet sa situationer afg卯es

hurtigt′ Sa SPillet kan ga videre.

Mange rollespillere foretr鍵kker at

fa regeltekniske ting overstifet

hurtigt frem for at鰭en fuld-

Staendig realistisk udgang pa

PrOblemet.

Rent psykoIogisk vil spillere

OgSa Prioritere rollespi11et hqjest

hvis regleme l鍵gger op til det.

F.eks. kan man ikke undre sig

OVer′ at SPillere forfalder til at

bruge deres discipliner i stedet for

at rollespille′ hvis deres materiale

best缶　af　80%　disciplinregler・

Dette ga∋lder selvfqlgelig ikke

altid, men det er v誕rd at overve〕e

hvilket indtryk man giver med sit

14) Stil krav til dine

SPi=ere・

…Du leegger jo selv stilen, Sa

fort鍵l dine spillere′ at du forven-

ter en flot udklaedning og rollespil

frem for regler′ Sa er der stqrre

chancer for at du far det. I den

anledning er forbud mod dit og

dat og noget tredje ikke sa brug-

bart. Stil krav til voksne og lav

forbud til beJrn.

音量



i 5) Gangvandrere.、

…Folk, der vandrer frem og

tilbage uden mal’keder sig! Det

kan godt v鍵re′ at PerSOnen Ser

bestemt og malrettet ud′ men

kommer han/hun gdende pa

samme made bare i modsat ret-

ning er det sikkert bare skuespil.

Husk dette na.r du skal vurdere

dit eget arrangement.

I 6) Kぉrester

…Nogle k捷ueSter emSker at

spille sammen og hvem andre end

kaerester kan spi11e elskende over-

bevisende, men ka3reSter Slar af en

eller anden grund tit op kort for

arrangementet. Hvis du frygter

dette, Sa lav en relation′ der bade

kan fore til det ene og det andet.

Det kan overraskende tit va3re

meget praktisk.

I 7) Gruppevis t‖meIding.

...som arrang。r mqder man tit

et krav om, at folk geme vil spille

sammen gruppevis. Problemet

kan vaere at grupper′ der spiller

sammen, ikke lukker andre

spillere ind og tit bliver meget

inteme i deres spil・ Det kan ogsa

v鍵re, at en Samling erfame eller

uerfame spillere bliver koncentr-

eret i en gruppering′ hvor det ville

v鍵re bedre at sprede dem

lidt ud. Giv dem i stedet relation-

er pa tva3rS af gruppermgeme

eller spred dem ud i mindre grup-

I8)丁目meldinger; der ikke

kan op坤des.

…Eksempelvis malkavian-

tilmelding nummer 20. Lqsningen

kan veere at udspqrge din spi11er

om hvad det er ved klan malka-

vian, der fascinerer, Og dem凄封

opfylde det pa en indirekte mede.

Vampyrer med noget′ der minder

om sindssyge′ er ikke helt ualmin-

delige. Pa samme m狙e kan

mange andre 。nSker ogsa

opfyldes pa en lidt utraditionel

mえde.

He「fra er det bare at

komme i gang・ Komme「 du i

tanke om probIemst冊nger; de「

ikke er beIyst her (Og det gor

du sikkert), hjaeiper det som

regeI at sa3tte Sig i sp川erens

sted og se det fra hendes

synsvinkel. Pa den m紬e opnar

du et mere spi11ervenligt

arrangement, Og glade sp川ere

spⅢer bedre og mere entusi-

astisk ro=esp=, hv冊et aItid

厨uer et roIiespi= det heIe

taget e「 gIade spiilere ofte den

dejIige belQnning, de「 ger det

vおrd at bIive ved med at arran-

gere ro=espils-a「rangementer
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¥厄mpire : The etemal

Strugle, VTES, er

VamPyr kortspil

Wizards of the

samarbejde med

W看f.

Man kan godt maerke pa

V:TES, at der her er tale om et 2.

generations kortspil′ hvor der er

ta3nkt over regleme, Og gjort et

vellykket forsqg pa at fange en

god stemning. Spillet er som
Magic indelt i flere faser′ her med

untap′ maSter′ minion og discard

fase, men Sa holder sammen-

1igningeme ogsa op. V:TES er et

endyrket flerspiller spil′ SOm dog

odt kan spi11es af to spillere′ men

det er ikke sjovt; nOrmalt vil man

va=re 4-6 spillere′ hvilket man

selvfqlgelig ogsa kurme va=re i et

spil Magic; forske11en er blot at

V:TES′s regelsa…t er bygget til at

kunne klare det antal spillere, Og

skabe en dybde med politik′

intriger og magtkampe′ SOm ikke

finder sted i andre kortspil. Spillet

har flere dimensioner end noget

andet kortspil′ Og man kan vinde

spillet pa mange flere m紬er′ end

bare at kaste sig

hovedkulds ind i

Sit prey′ Og h糾)e at

vedkommende fal-

der dqd om.

Den sqlvtungede spiller kan

m誌ke opbygge en politisk posi-

tion, der gqr ham/hende ustop-

pelig′ eller man kunne m誌ke

udnytte de dqdelige til at stoppe

ns申nder, at Sende vampyr-

gere e11er varulve efter hinan-

en er ikke en ukendt strategi.

Narre en af de andre vampyrer til

at komme op at slas med en bisset

brujah eller en snerrende gangrel

er ej heller dumt. Gleeden ved at

se en anden klans justicar飴en

pal gemem hjertet, eller blive
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tilberedt med en flammekaster,

kan fa selv den usleste vampyr til

at feelde en t缶e af gl鍵de.

V:TES er et billigt kortspil} en

kasse med kort kan mange gange

erhverves for lO-20 dollars pa net-

tet, Og Selv de sj鍵Idneste

enkeltkort koster hqjst 3 dollars

(dog er de lidt dyrere i Darmark)・

Det ser desv鍵rre ud til at der ikke

kommer flere udvidelser til

V:TES, ud over de tre der er kom-

met, hvilket egentligt er lidt synd

for nogle af de nye klaner′ der er

kommet med i udvidelseme.

Specielt har Sabbat vampyreme

meget fa kort til deres klan disci-

pliner′ hvilket kan gqre dem

sv鍵re at spille ordentligt′ Selvom

de dog stadig kan bruge mange af

kortene fra grundserien′ Sa man-

gler de den alsidighed de syv
klaner fra grundserien har. Men jo

且ere vi er, der sende venlige e-

mails til Wizards of the coast og

spqrge om V:TES’s fremtid′ jo

storre chance er der for at der sker

noget.

Hvo「dan komme「 」eg l gang

med C蕩考舶 ko「tsp川et?

foran sig. Herefter sendes resten

af kortene videre til venstre til

sidemanden og dette fortsa班es

indtil der ikke er flere kort i boost-

eme. Den n鍵ste booster tages op

og proceduren fortsatter indtil

der ikke er flere boosters.

Derefter tages bunken af fralagde

vampyrer op og de draftes som

med kortene: et af gangen og

resten sendes videre til sideman-

den. Valg lO kort og 5 vampyrer

fra og spil med resten!

・ N鉦nu alle kort er pakket op

kan der bygges deck med dem.

Jeg foresl缶decks pa mindst lOO

kort og med mindst lO vampyrer.

Der ma kun va3re 4 af hvert kort

og kun et af hvert Unique kort og

kortene Threats og Conditioning.

Af Mads Lunau

Se om modstandeme kan

og vi看stoppe din horde af

sm各selvmordsvampyrer!

Vampyrer:

Specielt i dette deck skal vampyr-

eme valges ′unge′′ dvs. en blod-

kapacitet pa l-3, h2,jst fire.

Master:
● Presence

O Obfuscate

● Tribute to the Master

・ Effective Management

' Misdirection

Der er ikke sa preecise regler i

Vampire som i Magic・ Derfor

oreslar jeg fqlgende:

・ Kqb en kasse Vampire (evt.

Jyhad) og en kasse Sabbat.

・ Åbn Vampire-kortene, kig pa

dem og find ud af hvordan

regleme er.

● Spil en draft med Sabbat-kor-

tene. Det foregar saledes:

Saml en 5-8 spillere og del

boosteme ud ligeligt. Hver spiller

abner den feuste booster og tager

vampyreme fra. Spilleren valger

et kort ud og la3gger det skjult

hvor

kort,諾
nogle ideer til decks′

prima如er almindelige

er brugt. Suppler selv

med de mere sjaldne kort, der

passer i konceptet. Til hvert af

deckene finder du normalt de

vampyrer′ der passer bedst med

de egenskaber′ kortene kreever.

Lad dig ikke friste til kun at tage

store vampyrer med. De kommer

langsomt i spil・

し鍵=geしeve Ma向山S Van derし=bbes

lnte「nationaie B「andbombekommitte!



Equipment:

・ Leather Jacket

● Flak Jacket

・ Grenade

● White Phosphorous Grenade

● Bomb

Skill-kort:
● Fake Out

● Dodge

● Concealed Veapon”

● Open Crate

● Computer Hacking

● Disquised veapon

● Lost in Crowds

・ Swallowed by the Night

● Quick Exit

・ Faceless Night

' Media Influence

● Staredown

● Majesty

Taeveme

r一二三Sa skal der uddeles tぉve-

一㌔ 1ussinger! Men mange hur-

Dy「enes Beskyttelse

Dyreve他erd er vel p抽Ies

sind i disse tider…　Her

bruges de fritg誌nde dyr ti看

beskytteise, n計nogen iidt

for gkoIogisk sunde Gan-

greis og Nosferatu tram-

Per ud i natten.

Master:
o Animalism

● Fortitude

● Potence

● BIood Doll

● Minion Tap

Equipment:

● Wolf Companion

● Raptor

O Brass Knuckles

Skills:

・ Hidden Strength

● Skin of Steel

. Superior Mettle

● Unflinching Persistence

● Rolling with the Punches

● Skin of Rock

● Indomitabilrty

● Restoration

● Aid from Bats

o Carrion Crows

● Guard Dogs

. Rats’Wammg

' Cats Guidance

● Canine Horde

・ Undead Strength

・ Pushing the Limit

・ Sacrament of Camage

tige sm各nogen af sIagsen

Og geme i form af varmt

bly!

Vampyrer:

Der er helt klart kqnsdiskriminer-

ing i det her deck! Kun for piger!

Master:

● Celerity

● Auspex

● Secret Horde

Equipment:

●.44 magnum

● Saturday-Night Special

・ Leather Jacket

● Sport Bike

● Hawg

Skills:
・ Forced Awakening

・ Concealed Weapon*

● Vampiric Speed

● Flash

● Prenatural Evasion

● Sideslip

● Acrobatics

● Side Strike

● Pursuit

. Nimble Feet

● Blur

. Telepa址c Misdirection

● Telepathic Counter

● Spirits Touch

● Enchanced Senses

● Precognition

* Concealed Veapon短a3Z’eγ搬e

O坊rscate som det ellers` cr〆tγykt

た0γtet.
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Bedste Magike「

Danmarksmesterskabet i Magic

I999 er a=erede i gang med

kva看ifikationer over heIe landet.

SeIve mesterskabet a屯eres pま

et stort nationaIt Magic-Sta3Vne

I3.-I6. maj.

Sidste ar ankom Timme uden

frygt for de store mestre og

bankede dem med sit SIiver-

deck. Hvem er outsideren i a.r?

Hvordan kIarer vore intema-

tionaIe navne sig overfor en

efterh糾den solid sp川ergruppe

f「a heIe Iandet?

Som noget nyt er der kamp om

Amtsmesterskabet. I skrivende

stund er de fleste amtsmestre

k糾et og kan nu i mindst et計

forsvare den Iokale aere.看

na9Ste Fenix b「inger vi de

IokaIe heIte.

Er du ikke kvaIificeret, Sa fort-

Vivi ej. SeIve DM afholdes i

RoskiIde og har; Sammen med

et hav af andre tu「neringer

gennem a=e de什e dnge, tre i-

Sidste○○jebIiks kvaIifikation-

Stumerlnger:

Ny=「a

MagIC一

件onten.

Frem med Hovedpine-

PilIeme

Har du allerede den n

Urza’s Legacv. i

mler ma

Og fredag d. i4. kI・ 10-I8 i

Rocheste「 Draft.

De bedste IO% g各r videre tiI

lirdagens og s⑦ndagens stra-

badser med Rochester Draft og

Standard (lype =) sp乱

Det gぉIder titlen som Dan-

marks Bedste og om at vaEre

blandt de 4 som skaI t叫apan

for at se om Verdensmesteren i

計ikke kume bIive en, derved

hvordan RQdgred med Flgde

udtaIes og smager.

Kontakt Magic HotIine pa 3 29

666∴∴29　for flere DM-

OPIysninger

Vi偽「ら.

Grundserien i Magic,

)1ikket hedder 5’ed, bli

Spil Kort Med de Store.

Den na∋S tS tqr Ste



KAしENDEREN

Rygtekassen

MuCon 5 i Hoistebro vii

biive afholdt sidst i septem-

ber. Kontakt Dennis

GodbaIIe, 264 I O299, den-

nis@eidoIon.dk.

CIaustrum Con IV i Ho_

bro v出汁ligge fdrst i okto-

ber. Kontakt Peter

Bengtsen, 86247667, Peter-

bengts@hotmaiI.com.

Cyberiivet Matrix viI for-

三豊措謹呈誌i
Pa http:〃wwweidoion.dk/

matrix

Viking Con i Kqbenhavn

leber i a.rafstabien den I5_

17/IO.. L2eSaItpa

http:〃wwwvi ki ng-COn. d k

Livekongressen Hygge-

COn ViI blive afhoidt midt i

november i Århus.. Laes

ait串

http :〃www eidoion. d k/hygg

eCOn

Artusindets sidste ⊂On,

M川eni-COn, ViI bIive afl10Idt

den 27-29/I2 i Hjerring.

Hvis du ikke tror pa det,

kan du maiIe 」an Skrubbei-

tang, jan@skrubbeItang.dk.

Ja, Sa Skiftede kalenderen sqrme stil igen. Som du kan se, har vi

droppet beskrivelseme af arrangementeme til fordel for en mere over-

Skuelig kalender. I stedet har Jeg Pataget mig det hverv at finde frem til

nogle spa∋ndende arrangementer og forhabentlig komme med en lidt

mere uddybende omtale end de korte beskrivelser tidligere har givet.

Se det kan jo hurtigt ga hen og blive noget frygteligt noget at jeg sidder

her og fremh鍵ver visse arrangementer frem for andre, S猫or du dqm-

mer mig alt for h缶dt, ma jeg hellere forklare mig.

Hvis du tager et kig pa kalenderen i dette nummer af Fqnix og sam-

menligner den med kalenderen fra foraret 1998′ Vil du opdage mange

gengangere i fom af kongresser som Fastaval′ Orkon og liveforeninger

SOm Ripens sommerscenarier・ Der er vist ingen′ der kan v鍵re i tvivI om

at disse arrangementer bade er interessante og velarrangerede, men Om

dem kan man nGePPe Sige meget andet end at de har faet et nyt tema,

eller at der i缶vil blive provet noget endnu bedre end sidste ar.

Sadame arrangementer kan fint kqbe en amonce i FeJnix i stedet.

Men hvem har hqrt om den nye arrangqrgruppe坤emmebryggeme og

霊f誓諾誓書詰喜gr警ぎe慧詰ま蒜
(http: / /home7.inet.tele.dk/dwmch/) kan man leese alt om deres eget

葦詣霊誓書霊憲蒜豊霊悪霊荒鷲
1aver noget sqndag den 18. april′ Var det mdske noget for dig′ hvis du

er til fantasy-1ive og vil mqde nogle nye memesker.

Pa Sjadland er der ogsa gang l nOget nyt Pa fantasy-1ive-fronten.
′’Legendemes Tid’’er et projekt, der i hvert fald er sldet stort op. Pa

hjemmesiden (ht中//www.eclipse.dk/legender) kan man laese om

Planeme for to store scenarier: ‘′Troldmandens Pr。Ve′′ i starten af som-

merferien og ′′Skyggespil′′ i slutningen af sommerferien′ begge med et

max deltagerantal pa 800. Det lover jo meget godt, men Siden de forste

rygter ndede mig omkring jul, har der om datoeme pa de to arrange-

menter stdet ′’endnu ukendt’’・ Men det kommer jo nok her i lqbet af

foraret′ Og Om ikke andet kan man jo prove at maile hp@alrune.dk og

hore hvad der sker med projektet.

Se, det er s狙ame ting, jeg fremover vil traekke frem her - ndr nye rolle-

SPilsforeninger afholder deres forste con′ en ny gruPPe livearrangqrer

lancerer deres forste vampire-1ive eller der sker- noget helt revolu-

tionerende i det danske ro11espilsmi卑Desvaerre har jeg, SOm du

Sikkert har bema∋rket, ikke fundet frem til s掴rygte鴫meget nyt her i

foraret. Sa det skal du hjeelpe mig med. Hqrer du om en ny forening,

der arrangerer noget for forste gang′ eller en gruppe gamle arrangqrer,

der g缶sammen om et nyt og spandende prcyskt, Sa Send mig straks alt

hvad du ved og forsqg at overbevise mig om at det skal fremh鍵ves her

i Fqnix.

Kalendemjssens adresse:

HC Moibech. Egebおksvej 86, 8270 He,jbjerg

(hc@eidolon.dk)



16-18/4: Chop Con - Space Station:
Nykcbing Falster′ Dreamlands v. Damy Yde′ tlf: 54 82 14 85′ email: damy-S-yde@nykat-gym.dk

I 7- 1 8/4: Bifrost r豹sm②de: (regionsmede i Nordjy=and)

Arden, Bifrost v. Erik Pedersen, tlf: 98 13 60 76′ email: erik.krogh.pedersen@fc.skolekom.dk

http: / /www.kom.auc.dk/ -madcow /bifrost.htm

i 7- I 8/4: BestyreIsesm2,de i SIeipner

Århus, Sleipner v. Peter Bengtsen, tlf: 86 24 76 67, email: Peterbengts@hotmail.com

http: / /www.sleipner.dk

看7- ! 8/4: Vampire○○ive:

Odense, Solhverv v. Henning Martinussen′ tlf: 66 12 57 54′ email: hma@imada・Ou・dk

http: / /www.imada.ou・dk/-hma

I 8/4: 」agten pa det gr卯ne t「a=: (fantasy-1ive)

Virupskoven (nord for Århus), Hjemmebryggeme v. Rune Lippert, tlf: 86 22 24 10,

email: dwmch@post7.tele. dk, http : / /home7.inet.tele.dk/ dwmch/

23-25/4: Nordisk M養i Kongres: (magi og try‖eri)

Hqje Gladsaxe, Magisk Cirkel, Box 313, 1504 Kbh. V.

23-25/4: Den Peiosianske Strid, 4. deI: (fantasy-Iive)

Roskilde, D即42? v. Claus Raasted, tlf: 46 35 16 54, email: demos@hotmail・COm

http: / /www.eclipse. dk/ def42

29/4- I/与: Nexus: (iive)

Saわy, Styxx v. Rasmus Nielsen, tlf: 98 46 30 86, http://surf・tO.rOllespil

1/5: Magic Mania: (M袖C-tumering)

Hobro,叩qlner v. Michael Gravesen, tlf: 98 52 56 12, email: graVeSen@hotmail・COm
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Bagsva3rd, GERF v. Daniel B. Clausen, tlf: 44 44 37 45, email: danielbenjamin@forum.dk
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http: / /members.tripod・COm/ ein98
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Kqbenhavn, HP Hartsteen, email: hp@alrune.dk, ht中: / /www.eclipse.dk/legender

5-8/8: NikhiIs Saga: (fantasy月ntrige-iive)

Gl・ Rye (ca. Silkeborg), Vqlven v. Mette Markert, tlf: 35 37 01 54, email: markert@image.dk

ht中/ /www.dsr.kvl.dk/ -markert

1 3- 1 5/8: Fredens Hersker: (fantasy-1ive)

Odense, Solhverv v. Heming Martinussen, tlf: 66 12 57 54, email: hma@imada・Ou・dk
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England, kontakt Jakob Bavnshe,j, tlf: 86 18 99 36, email: jocab@xkat　言語, htp:/ /www厄olle.dk/gathering





med ved Iebordet.

Hvis man er blevet sa glad for

Magic, at man geme Vil spi11e

mere tumeringslignende Magic,

e11er har man ikke spillet i nogen

tid, Og SyneS det skal have en

Chance til med de nye kort, der er

kommet′ Sa er der udgivet hele

deck, der h鍵nger sammen

SPilm鍵ssigt og har en vis styrke i

det almindelige spilmi坤

De kaldes Pre-Construc-tede

decks og udgives med fire nye seet

hver gang et udvidelse udkom-

Sidste udgivelse var fire decks

konstrueret af serien Urza’s Saga

Og Vi har bedt et par gode spillere

teste deckene mod hinanden,

Speciai Delive「y

電埼母母
「由d/G 「のn

Dette deck holder

lige fra begyn-

delsen modstan-

deren besk鍵f-

tiget ved hjeelp af

billige dyr, der pa

grund af den nye

Urza’s Saga-ability,

beskrive dem og give dem karak-

ter

(1 lavest, 5 hqjest).

Spilleme er丁akob Grqn-b鍵k og

Boris M. Hansen, der begge er fra

Århus og for ovrigt ogs組ar eT

aktiv website for Magic I

Darmark pa

http: / /www.infemo-magic.dk/.

Echo, er langt st鍵rkere end de

CreatureS, man nOrmalt f拒　for

Samme CaSting cost. Dermed

dominerer Special Delivery spillet

Creature-ma∋SSigt, Og i de senere

runder la∋gger det endnu st卵re

dyr sasom Winding Wurm. Er

dette ikke helt nok Arc Lightning

Og Heat Ray　車eme mod-

standerens blokkere. Til at vende

SPillet bruges Wildfire.

Boris:

Sattes Special Deli。eγ3/ Op mOd et

andet creatuγe-baseγet dec亙zJil det

hazJe en gOd chmce〆gγund fydets

♪寂s〆71etOp bil嬢-e CreatureS, men

en sta9r航ombo演l sagtens kume Zβse

det ned, da de出男n indeholder Gt hort

til 。dela3ggelse fy enchantments

(Hush) og 6t fil #γt狗CtS (Scγap)・

」akob:

H演s mαれSp調eγ med cZe丑e虎cた,協n

mn zJa9re Siたkeγ p杭t hazre cn chance

mod h荻枕et som helst decた-〆grund

ケ“lle de huγ商e echo-Cγeatuγe十

dわeγSe Skydespells. Det cγ SZX磐rt at

tra萩e en ubrugelig staγ脇nd og det

er enjbγdeZ.

母電球
Hvid.

Dette deck har飴.et sit navn fra

en m∈engde nye kort i Urza’s

Saga・ Disse kort er enchantments

n缶de laegges i spil′ men hvis

modstanderen spiller en bestemt

type kort, Vil deme enchantment

blive til et creature. Opal Gargoyle

Vil saledes blive et 2/2 creature

med flying hvis modstanderen

SPiller et creature, Og for to mana

er det et billigt creature. Dermed

er modstanderen haemmet i situa-

tioner, hvor han ved spil at en

bestemt type kort pludselig vil sta

overfor en horde af hvide crea-

tures.

I decket findes ogsa

adskillige kort til at

forbedre dine creatures

med - Dragon BIood og

Brilliant Halo kan g鐙re

dine styrker mere mod-
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Standsdygtige′ Og Skulle du finde

dig selv i undertal′ kan creature

removal som Pacifism og Humble

benyttes. Endelig kan Disenchant′

Clear og Monk Realist tage sig af

de trusler der ikke kommer i form

af creatures.

Bo「is:

Sleepeγ indeholder ct bredt b巌d of

mu穣・heder /bγ at 7te研raliseγe mOd-

Standerens koγt, men fil genga3Zd cγ

deγ掘e m略et czt hente Z deckets cγea-

tuγeS. Alle sleepeγ-加γt加a3ZJer, at

modstandeγen J肇洛eγ netOp et Crea-

tuγe, Sd mod de decたs hZJOr CreatuγeS

er mere垂vldne,拐Sleepeγ Q解st Z薙e

haひe en Chance.

」akob:

Deck’et haγ en gOd Z,ianding of huγ-

tige cγeatuγeS Og hort som kan

クdeZa3gge mOdstandeγenS Permnen-

ter・ Dette gクr det ±il et 7‘et /Zexibelt

de(丸som bdde kan klare szg godt mod

huγ壌・e Og Jangsomme decks.

Tombstone

母母
Sort, Bla, Hvid

Dette decks opgave er hele

tiden at have en stor h鍵r af血y-

vende creatures, SOm kan sla

modstanderen ihjel. For at dette

kan lade sig gqre benytter decket

Sig af adskillige sorte kort som

kan hente creatures fra grave-

yarden i spil igen n缶de er dqde

e11er er blevet ′′cyklet’’・ Deck’et

har ogsa kort som power sink og

disenchant der sikrer at mod-

standeren har sv鍵rt ved at fa en

kombo til at fungere. En v鍵sentlig

del i dette deck handler om at

kurme genbruge kort og det bety-

der man hele tiden skal sikre sig

hvad man har i sin graveyard.

The PIague

Boris:

TombStOne-konceptet　砂deγ　mdsたe

teoretisk set meget〆)rn明海men det

巧ngereγ ikke・ H演s decket skal演nde

p杭zt hente creatures op万a gγ物eyard

i en華γt, nytteγ det Z枕e #t det stクγSte

cγeature er 3/4. Desuden巌n dette

tγ勿γZ,ede dec短枕e巧ngeγe Optima丑

uden Jmde deγ kan giz,e /Zere slags

mana.

埼母埼埼埼
HVid, S°巾.

The Plague er et deck som er

bygget op omkring kortet Pesti-

lence, men kan sagtens fungere

uden, hvilket g`犯det meget mere

flexibelt. Deckets creatures er alle

n鍵sten immun over for pesti-

lence-effekten, nOgle har protec-

tion black og andre kan

regenerere. Det er muligt at va3re

n鍵sten udqdelig′ Pa grund af

kombinationer som Pariah e11er

Worship + et regenererende crea-

ture.

Boris:

De mnge華cetter訪en kombo,虎eγ eγ

kernen訪ette deck, ggr, at decket bZiぴ

eγ jZeたsibelt og mu履-hedsγ軌Deγ eγ

damet smd koγtkombimtioner〆

kruds og比,a37‘S, Sd n務ten uanset

hz)ilken hβn(Z d坊starteγ med,涼I du

搬e sidde Qg Se PaSSわt fil・

」akob:

Thc Plague har czmen fi上訪履me

初詣γe undeγ pγeS gemem heie spillet

Og Sd pludse暗転慾e et cnkelt koγt

der z’ender spiliet he丑og det放n ogsd

SagtenS S暢幼el med cγeatureS・ Et

godt deck som擁frods fy♪rsk調裡e

kombo’er Zkke cγ〆ha3ng蜜“ケet cnたe丑

めγt.

」akob:

騰en med genbγug f卑ort eγ m略et

god og deck,et協n sJd hdγdt med cn

bunke華yz’ende cγeatuγeS. Men pγOb-

lemet er desz;a3rγe #t deck’et be弱γケ

3〆招’er Og det er協t stぽrt ”t fγa克ke

det man sたal bγuge・



Grundet den korte tid

siden sidste nummer af

F②nix udkom fortsおtter

konkurrencen om at bygge

de h計deste, Skaeggeste og

mest snedige common-

card-decks.

Common-Cards er de

mest almindelige magicko-

rt, i de fleste serier kendes

de ved, at udvideIsens Iogo

er trykt med sort.

Bemaerk at selvom Urza’s

Legacy er kommet i

butikkeme, er det de

Samme regIer som i sidste

nummer!

De bedste bud bringes her

i spalteme og略r prおmier

Praemieme er p「e-COn-

StruCtede decks givet a十

Midgaard, der distribuerer

anmark.

I.

Decks lavet indenfor en af grund-

Serieme i Standard (Type II)・ Dvs.

5.edition, Tempest eller Urzas

Saga・ Det skal v鍵re i to farver

med 5 kort fra hver farve og 4 kort

af hver slags.

Der er bonus for at tilfqje et 15

korts sideboard, SOm i rigtige

山meringsdecks. Det skal besta af

5 kort med tre af hver.

Se tre eksempler konstrueret af

Urza-s Saga i sidste nummer af

耳(クn王x.

2.

Decks lavet af alle 5 udgivelser,

der udgqr Standard: 5.ed′

Tempest′ Stronghold′ Exodus og

Urza’s Saga. Valgfrit antal farver,

men kun to kort fra hver serie, der

Sa Skal vaere 4 af i decket (fx. 4

Terror og 4 Fireball fra 5.ed og sa

ikke flere fra den serie). Husk du

kan vadge fx. Disenchant fra en

hvilken som helst af grund-

Serieme og det taeller sa indenfor

den valgte.

Der er bonus for at tilfqje et 15

korts sideboard, SOm i rigtige

山meringsdecks. Det skal besta af

l kort fra hver serie, med tre af

hver.

Se tre eksempler (uden sideboard)

3.

Som ovenfor, men lavet med 8

Valgfrie (common) kort fra hver af

de 5 n指vnte serier (max. 4 af hvert

kort)・ 3 valgfrie kort fra hver serie

i Sideboard.

Til de fγeカγSte Slags decke skal

beny坊es 20 Zmd, hz’0γtil eycling-lm-

CZene万a urzas Saga og uγZa-landene

万a 5.ed 77毒benyites (max. 4 qfhz)eγ

Slags)・

4.

Sidste kategori er helt fri mht.

Serie og kan inkludere aldre

Serier・ Decket skal v鍵re pa mindst

60 kort og kortene skal veere

nogenlunde til at bytte sig til bil-

1igt (Chain Lightning er det fx.

ikke)・ Selvom kategorien ikke er

begr鍵nset giver det ekstra′ hvis

man kan begraense sig selv pa en

Snedig, kreativ eller morsom

made og stadig fa et godt deck ud

af det.<kan sk鍵res>

Det er m fyrdel at giz)e dit decたet

godt nazm 。g e沈haz’e et fema・

Eγ du吊れI om noget協n din

M碓i帥γhandler garanteret sz;aγe

Sp動笹m鉱勤eγS S

dit spク碓Smdl
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lpI「eSCena「Ie

一書下_
tmひaγ〆ldet pd oひeγ

dney・ Rcgnen silede

en koZd z)edz)arende

γ培n deγ SynteS at#e 4据bOrt Z sit

力ld・ Denhndt sin z’匂ned Z gyden

巌)0γ det beStialsたe moγd z)aγ bleて)et

begdef, heγ blandede den sおmed

blodet der stγqmmede Jj・a #tal掲e sdγ

呼r昨eγ・ Jsabel碗gリden・ Dqd・ Foγ華

minutteγ Siden z)aγ hun ble0et OZJeγ〇

万ldet, men々γSt nu Slu薙edes den

Sidste Ziusgnist i hmdes dyne・ Maria

γ華te s裡OZrer denあde・ Hendes Zmge

hzJide kyole z)aγ tilsね調et med blod・

R略nen庇r壌nede he77des加op og

S物bte kyolen fa井om加ing hende・

Maria Jagde na薙en filbage og Jod

γCgnen mmme he77des b嬢e mS蜜-t,

hele hendes脂Sen Sitrede qf eたstase・

Lmgsomt t’aSkede rqgr形n blodplet-

teγne〆hendes h荻de均ole boγt・

Sidney z,aγ en力・ede掲b!/・ L蜜-e

siden Prins Louis Simon Braussai

たom fil magten haγ hm々γt en S庇r-

pet kontγOl med h荻枕e z,ampリγeγ deγ

華Joz’fil at opholde s蜜- der・ Men/訳

man〆γS=oz, Z,aγ mS mu壌’hedeγ

na誇ten ub讐ra3nSede・ Deγ Z)aγ力′ie

jagtomr巌er qg man kume Z卵ueγe

bβde politikere, pO協og pγeSSe・ Til

geng劫d考ente alle z)ampyγeγne Prm-

Sen qg Pγimogenen, med at holde dye

med bUen Og maSkeraden,呼h演s prz-

mogenen bad om h声Ip棚γ det cn

S寂畑おe man均alp・ Pγinsen haede

magt nok sβ han・ t,ed czt han s互/γede

byen, Og PrZm呼enet haede m略t 770た

til at de ofdste “t de styγede bgen・

Sydneリmγ en万ede穣一砂場“e fil det

Sene♪γ存1999・ Den I7 #pγil ankom

Maγia Leminent ±il Sydne!/ Og blez’

budt椛lhommen fy pγimogenen′ da

hun fyldt Z deγeS Smag・ S研,餌/ndte

moγdene・ Den 24・ Apγ研7Zez, Robert

OγSOn, en ung brl擁h布ndet myγdet,

jZa3nSet Op f〃ange脇eγ・ Prinsen og

prmogenen fuγde Zkke bl務e det op da

de t’aγ bangejbr at det訪le staγte en

紡en kγig med Zupines. Rob blez’

b略raZret擁SycZney Pubiic Cemeteγy

med kun J蜜’uγOZ) Sla訪ch filstede z’ed

CeγemOnien・ Den 5. M勿blez月sabel

Tuγell, en foγeador og pγinsens

els加γinde,掲eledes m3/γdet・ Deme

gang z)ar deγ d略;ntet der kume

StOppe PγmSen待t g訪mo短Sydneys

gadeγ, i sin s略en 4チeγ mOrdeγen・

助n /わdt ±ntet・ Dagen gβer ka協e

han pγZmOgenen Sammen・ De

Opdagede at Jsabels履z,ar JbγSZ,un-

det・ 4#穣t〆)r himnden og prinsens

Urede enedes de om at samle en加m-

petent gruWe f旬ngγe協mpyreγ, de

Z,ar Sがeγe〆de kume加ntγOlleγe Og at

moγlZeγen Zkke z)ar ibZandt kem. De

tog.朽L

N

」esper Mortensen

Og

Anders Kem KemeI

Sydney er en by i sorg. Tunge

Skyer h鍵nger over byen′ Og byens

natlige befolkning foler en stor

byrde ha∋nge OVer deres hoveder.

De ved at en morder vandrer

iblandt dem, Og at der ingen fred

Og gla∋de vil v鍵re, far deme for-

bryder er blevet bragt til ret-

f蟹rdighed. Enhver kume v鍵re

morderen, din veerste垂nde eller

V鍵rre endnu din bedste ven,

ingen stoler pa nogen la∋ngere.

Ingen ved at det er den

nytilkorme Maria Leminent der i

sin rus for at fa blod har dr;ebt to

af byens vampyrer′ Og Vil myrde

lgen …

Scenariet starter i Prins Louis

Simon Braussais Mansion, mid-

nat.
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〇物/あを)/脇
En let regn falder fra de

lavthaengende m。rke skyer over

Prinsens hjem, et StOrt herreg缶d-

Sagtigt hus′ der ligger to kilometer

VeSt for Sydney. Det ligger p抗op-

Pen af en bakke med udsyn over
Sydneys villakvarterer, midt-

byens forretningskvarterer og

havnekvarteret. Huset er tre

etager og bygget i fransk roman-

tisk stil′ med springvand foran

huset omgivet af en pragtfuld

have, hvor i gemem en grusvej

gar op til husets gardsplads. Ved
SCenariets start holder der en gam-

mel Chevrolet og en Mercedes

Parkeret foran huset.

Spilleme bliver fort gemem en

entr6 af husets/prinsens eneste

tjener, en ung hushovmester, Og

bliver derefter fqrt op pa l. etage

Og igennem en lang gang

udsmykket med portra班er (1600-

tals stil), Og middelalder rust-

ninger/vaben, alle flotte men

ubrugelige. De bliver fort ind i
’’Riddersalen’’, et Smukt rum med

tre store vinduer med udsyn over

Sydney. Midt i rummet st缶et

mahognibord formet som super-

elipsen′ med plads til ti personer・

Pa vaeggen overfor indgangen til

rummet ha3nger et POrtrat af en

Smuk kvinde, de der kender

Isabel′ Vil genkende hende pa

billedet. Tapetet i runmet er vin-

rqdt, i kontrast til det fldylsbla

taeppe der bekla∋der gulvet. Ved

SPillemes ankomst vil folgende

ersoner allerede v穏re til stede:

Kimmi, Simon, Slavitzh, Pitbull

Og Niel・ Alle sidder de ved bordet

undtagen Simon der star oprejst

Ved bordenden naermest portrat-

tet. Simon ser trat og sorgmodig

ud, menS han afventer fuld_

Sta∋ndig ro. Her begynder scenari-

et.‥

Louis Simon Braussai smiler et

Venligt men en smule tynget smil

til jer. Da han taler, taler han med

en stemme I ikke har hqrt ham

tale med for′ en tynget Stemme,

tynget af sorg…

’’Den Dame′ Og de Herrer・. ・ Som I

nok har h鎖t, SOm nOgle afjer nok

har he,rt′ er der opstdet et stqrre

PrOblem i den sidste maneds tid.
For to uger siden blev liget af

Robert Orson, en brujah neonate,

fundet. Hans krop var synder-

revet og hans hals spraettet op′

tydeligvis af lange klqer. Vi

afgjorde at det matte veere et

intemt opgqr mellem ham og

lupines og da ingen kreevede

blodhaevn, lod vi det veere da

VOreS nuV鍵rende fred med

lupines er yderst skrめelig. For tre

dage siden fandt vi min Isabel,

ligeledes lemlaestet, beskaemmet

af det morderiske bast og…′′

Simons stemme kneekker over og

han bgjer hovedet. ’’Hun blev fun-

det i samme forfatning som Rob.

Men deme gang kreever jeg blod-

haevn. Jeg kraver retfardighed.

Isabel havde ingen fjender,

hverken blandt lupines eller

Kindred. Vi har diskuteret si山a_

tionen l PrmOgeuredet′ Og enedes

Om at Vi ma壮e sta sammen mod

derme trussel. Det er derfor I er

tilkaldt i dag.′′

Jigorov Slavitzh rqmmer sig og

Siger med en haes daempet

’’Da r紬et ikke gnskede at gqre

dette til Louis en-mands-korstog′

har vi samlet jer, hver af jer

repra∋Sentant fra en klan, da vi

tror at vi forenet har en stqrre

Chance for at fange den skyldige. I

Vil fa vores samlede resourcer stil_

let til redighed, Og VOr t可atp

Skulle I fa brug for den. Det eneste

Vi gnsker fra jer er at falqst deme

Sag Sa hurtigt som muligt, at I

finder den skyldige og bringer

ham′ eller bevis for at det er ham,

til os. Vi I狐Sker ikke at I skal

dr鍵be eller pa anden m紬e

uskadeliggere ham′ Og Pa ingen

m紬e ensker vi at I skal bryde

maskeraden.

Dog er der opstdet et mindre

PrOblem; menS Vi samlede jer, er

liget af Isabel forsvundet. Det

forsvandt fra Louis k鍵lder, Vi

Sqgte efter det men fandt ingen

SPOr af hverken det eller tyven.

Liget af Robert Orson er begravet

ude pa Sydney Public Cemetery′

hvis det kan hjadpe jer. Jeg kender

en gammel graver der befinder sig

derude′ det meste af drn弧et. Hans ¥

navn er John Leefeldt, hvis I siger

I kommer fra mig vil han hjalpe

jer・’’

Primogenen afventer spillemes

SPqrgSmal og kommentarer・

Derefter fort割er Niel at han pa

Primogenens vegne har lukket
lufthavnen samt alle andre udv句e

af byen for kindred, indtil den

Skyldige er pisrebet. De飴r tele-

fomumrene til primogermedlem-

meme, Og鮎derefter at vide at de

har fire dage til at finde morderen,

hvorefter Simon f@lger dem til

dqren. Regnen er holdt op.

Spilleme vil ikke kume bruge

auspex i deme scene da Slavitzh

StOk forhindrer ethvert forsqg pa

dette. Liget er blevet s申Iet, men

ikke af morderen som gruppen

kurme ledes til at tro. Tvaertimod

er det en malkavian doktor Jonash

Von Dreib正g e11er Stanley

McAddams′ der s山derer va竺Pyr-

ers anatomi og blot onsker at

hjadpe dem. GmPPen Vil have

m血ghed for enten at tage ud til

kirkegarden hvor de finder det

f‘狂・Ste rigtige spor′ eller snakke

med resten af nattens befolkning i

byen. Frem over i alle scener hvor

StOrytelleren finder det pa sin

Plads′ Vil Prinsen eller et primo-

gen medlem ringe dem op for at飴

en rapport eller skynde pa dem.

Det er vigtigt at gruppen hele

tiden foler sig under pres′ b狙e

for at飴deres nerver pa h勾kant

Og for at skabe en god sterming l

SP illet.
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Der findes tre steder i

Sydney hvor der opholder

Sig vampyrer.　The

Jailhouse,　　Fairfield

Playground og Sydney

Museum of Modem Art.

The Jailhouse er en vel-

holdt bikerklub, med et

klientel der rangerer fra

bikere til jakkes凄∋tklardte

PuShere. Baren hyrer en

gang imellem et live-
band, Og muSikken bliver

normalt spillet　卵e-

dQ,Vende h‘Z舟　hvilket

PaSSer klientellet godt.
Hvis spilleme kommer

her for at lede efter kindred

Vil de h匂St Sandsynligt finde

Pitbull med sin kvinde,

Latisha. Ogsa Anarchsne hold-

er til her, Og Sidder over i et

hjqme hvor de holder gje

med hvad der sker i baren.

Fairfield Playground er en

Stqrre legeplads i midtbyen.

Den er veludrustet med hen-

Syn til vipper og gynger og det

er oftest her man finder byens

malkavians, Nick og Kimmi, hvis

de ikke har andet at foretage sig.

Disse befandt sig begge pa

Fairfield Playground begge na∋t-

ter hvor mordene var begdet′ den

ene af n鍵tteme havde de endog

besqg af de tre Anarchs. Hver

S。ndag kommer Dr. McAddams

ned til legepladsen for at afhente

ting han har bedt Kimmi om at

kqbe til sig′ Samt for at give hende

en liste over nye ting hun skal

k。be. Sidney Museum of Modem

Art har dqgnabent. Museets

udstillinger er normalt malerier,

men ind imellem har de s鍵rud-

Stillinger i forhallen. I gjeblikket

udsti11er de Sarah Josephine Harts

udstilling af skulpturer, Den

N`クgne Sandhed・ Sarah har befun-

det sig her pa museet den for-　R

gangne mまned, Og OgSa Niel

befinder sig tit her i gang med sin

b鍵rbare.

タイ∴∴∴∴骨子



McAddams der tager imod・斬ter

at have sikret sig at gruppen ikke

har abenlyse onde intentioner

lukker han dem ind. Inde i

dagligstuen byder han pa en kop

te (laver det altid, drikker det

aldrig) ・

Efter at have gdet doktoren

kraftigt pa klingen vil han lukke

gruppen ned i sit laboratorium i

ka31deren.

Nede i laboratoriet ligger ligene af

Rob og Isabel pa hver sit opera-

tionsbord′　begge er n②gne.

Overalt er der beskidt. I hjqmet

St缶en blodig rundsav og en

SymaSkine til staltrad. Isabel er

mildest talt parteret. Hovedet er

SaVet af′ Og ligger i en guldfiske-

bowle f山d af sprit. Hendes h勿re

am er fjemet og brugt til veevs-

Og knogleprqver. Resten af krop-

Pen ligger pa bordet under en

ta…ndt operationslampe. Rob er

endnu ikke taget alvorligt i behan-

dling, dog er der fastgjort led-

rmger til de fleste lemmer pa hans

krop. Rifteme er markeret og

nummeret med bla tusch.

Doktoren, der nu er forfaldet til

rollen som Jonash forklarer om sit

arbejde. Hvis spilleme bliver

VOldelige vil han stikke af′ Og

Senere kontakte de sp址ere der

ikke angreb ham・ Da han er en

mester i obfuscate er det intet

PrOblem at komme v鍵k. Doktoren

er ndet frem til at de to lig dgde pa

Samme made, Og redskabet der

dra3bte dem var det samme. Hans

forteellinger afbrydes af gn鍵ggen

Og Stirren mod trappestigen til

S山eetagen, SOm Var han bange.

Efter en tid fort誕Iler doktoren alt

hvad han ved: Mordet er ikke

foretaget af vampyr-　eller

lupinekleer. V紋)net er lavet af

bronze′ hvilket findes i alle sar, Og

bestar af fire tatsiddende klinger.

Der er flest s缶Pa armene, SOm

Provede ofret at forsvare sig.

Begge lig er tqmt for blod.

Doktoren beder spilleme vente

med at forta判e prinsen om Isabel,

da han forst skal have hende syet

Sammen lgen.

Selvom sporene ikke virker af

meget er de nok til at afslqre

hvilket v謝’en der er blevet brugt.

De eneste der kender til den

gamle Bagh Naghs er Niel
Anderson′ der befinder sig pa

museet, Samt Jigorov Slavitzh, der

Vanligt holder til i sit chantry.

Dette er dog ikke nqdvendigt′ Sa

hvis gruppen er i tidspres kan sto-

rytelleren springe dette over′ Og

OmVendt kan han ogsa traekke

dette ud for han spiller den na3Ste

SCene,

C偽物
Derme scene kan fremkomme

fra der hvor spilleme finder den

tomme kiste′ til efter bese,get hos

doktoren. Den sker n缶spilleme

beslutter sig for atjage. Ideen er at

SPilleme her deles op′ Sandsyn-

1igvis for at jage. Maria vil under

Sin jagt ga frenzy da hun mqder

den forholdsvis svage Ventrue

Samson Grimm. Scenen kan dog

ikke forega sammen med de

andre spillere, derfor skal

SPilleme ud for dqren hver iseer,

for ikke at afslqre Maria som

morderen blot fordi hun kommer

uden for d費犯en. Alle behover ikke

komme ud, det skal bare virke tro-

Vaerdigt. Ndr de andre kommer

ud for dqren′ Vil de opleve noget

ligegyldigt. Flere af dem vil blive

kontaktet af prinsen eller deres
’’yndlings′′　primogen medlem,

der skynder pまdem og truer dem

med udvisning fra byen hvis de

ikke rubber neglene.

Den spa∋ndende scene foreg缶

med Maria・ For at undga for

meget forvirring′　f缶spilleren

ganske enkelt et handout, hvor

Situationen star beskrevet.

SPilleren under situationen

frenzy kan deme ikke styre

Selv. N缶spilleren har l鍵st

forstdet situationen′ tager du

lgen. Med lidt held og master-

Snilde tror de andre spillere at de

a11e er kommet ud for nogenlunde

de samme ting・ Det er nu op til

Marias rollespil at klare skeerene.

Mordet opdages natten efter at

Maria jager, af en af prinsens

勺enere, der er sendt ud for at lede

efter Samson. Da han ikke er at

finde de g…engSe Steder′ leder han

Pa Samsons jagtomr狙e, i den

Sydlige del af Sydney. Da han

rmger til Samson fra gaden he,rer

han dermes mobiltelefon svare fra

en container・ I den ligger Samson.

Tjeneren tilkalder straks prinsen
der ankommer. Derefter tilkalder

Simon spilleme. Simon er bade

Vred′ forvirret og bange. Bange da

ingen forventede det var hende,

forvirret fordi han ikke er lOO %

Sikker pa det er hende og vred

fordi hun s差har holdt dem alle for

nar.

ミミ
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Baggyden er m卯k. Det eneste

der oplyser den er neonlyset fra et

blinkende Cola reklame skilt.

Gyden best缶af bagv鍵ggen fra et

Cafeteria, et Plankev鍵rk for enden

Og en hus-V鍵g. Ingen vinduer

Vender ud til gyden. I gyden er

der foruden en del affald, tO bla

COntainere hvor Samson ligger i

den ene・ Hans lig er fleenset fuld-

Steendigt, Sandigt hans arme som

han har pr‘avet at afv穏rge med.

Begge containere, Samt V鍵ggene

er blevet tilst鍵nket med blod fra

Samson, SOm Maria blev ved med

at fla efter han var dqd. Hun har

derefter malet et Anarch tegn′

SOm et Sidste forsng p各skjule sin

misdad・ Tegnet er imidlertidigt

lavet af en Toreador og er derfor

Perfekt geometrisk, Og uhyre
deta申ret. En fejl fra Marias side,

da dette sta.r klart frem. En anden

申fra Maria er at hun tabte sit

tqrkleede pa stedet, det samme

tqrkleede hun havde pa ved det

f之,rSte mqde med prinsen. Ndr

SPilleme ankommer til stedet vil

Prinsen vaere der sammen med

hans申ner. Han har fundet tqr-

klaedet, Og Vil ved en given lす

Iighed tra∋kke Benjamin til side og

give ham det. Han fortaller at han
fandt det pa stedet. Simon tqr dog

ikke anklage nogen direkte, da det

er blevet ham forbudt af primoge-

at influere efterforskningen′

en han er overbevist om at det

er Maria der er den skyldige.

Efter at have set mordstedet

kan gruppen ligge to og to sam-

men′ eller kan de? Har de nogle

Sikre beviser? Hvem er skyldig?

Tiden lqber ud, Og alle i byen er

utalmodige efter en afg`犯else.

Ti11iden til gruppens uvildige

undersqgelse er stor, Og deres

beslutning kan meget vel vaere

altafg`犯ende for byens fremtid・

Is鍵r hvis nogle af byens spidser

anklages. Her abnes scenariet

totalt for b紬e gruppen og story-

telleren. Maria m名. tale for sin

uskyld og ligeledes ma story-

telleren tale for andre anklagede′

m誌ke byens Anarchs? Gruppen

er dog stadig i tidsnqd og en

beslutning ma tages... Hvis de

forholder sig fuldst鍵ndigt passive

Vil prinsen ringe dem op sidste

nat og bede dem komme til sig

hvor ogsa prmogenen befinder

Sig. Her vil prinsen forta∋11e om

Marias tqrkla∋de og primogenen

Vil bede om en grundig rapport.

.言∴.∴

Marias t卯kleede er blevet fun-

det pa mordstedet, hun har intet

alibi og ingen ved rigtigt noget om

hende. Alt peger mod hende…

Prinsen kunne ogsa v鍵re en

mulig mistaenkt, han har midleme

til at gore det, han har en grund til

at skyde skylden pa byens

Anarchs og han har heller intet

alibi… Hvis spilleme anklager

Maria′ er det hendes respons der

kan afgqre om hun bliver valgt

SOm den skyldige eller ej. Hvis

hun angriber dem, bliver rasende

eller prqver at flygte vil hun for-

mentligt stemple sig selv som den

Skyldige. Det eneste der kan

redde hende burde vaere hendes

eget rollespil, influer derfor deme

SCene Sa lidt som muligt. Hvis

SPilleme unders。ger hendes

haven, Vil de formentligt血Ide ud

af at hendes tqrkl鍵de mangler

Samt, hvis de undersf,ger hende,

finde hendes vaben. Hun kan dog

Stadig pasta at t鐙rkl穏det er blevet

S重工et og at vabenet er blevet plac-

eret pa hende (hvis spilleren er

Virkelig smart, Vil denne nok

Pdsta at det er prinsen der har

gjort dette). Spilleme vil

fo血割’∈n址gt herefter tage hende

med op血priusen der vil tilkalde

PrimOgenen. Maria vil, n缶disse

ankommer′ blive sti11et foran pri-

mogenens samt spillemes an-

岨age ・

ELis spi11eme derefter beslutter at

anklage prinsen, Vil de finde ham

i REddersalen, hvor han er i gang

med at fa∋gtetraene mOd en af hans

ghouls (for at komme af med
nogle agressioner)" Ved spillemes

ankomst vil han skule til Maria,

Og hans stemme er kold n缶han

taler・ Han byder gruppen velkom-

men og sporger hvad de har fun-

det ud af. Ved det f卯ste tegn pa at

de er kommet for at anklage ham

gribes han af vrede, Og reJSer Slg
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En af de fr,lgende afslutninger

l鍵ses h勿t efter scenariets slut-

n血g・

Hvis prinsen bliver fundet

Skyldig:

葛葛
○○

Og begynder at rabe af dem

(s養om: ’’Hvad? Kommer I her i

mit eget hus′ for at anklage mig?

For mordet pa min elskede?′′).

Overdriv geme dette en smule,

Va=r raSende′ dyrisk og frem for

alt′ giv dem svar p紅iltale′ anklag

dem′ Og SPeCielt Maria. Han vil

derefter gribe en telefon og raber

at de sa kommer til at bevise det.

Simon ringer til primogenen der

kommer inden for den na…Ste

halve time. Hvis spilleme

anklager ham gemem telefonen,

raber han stadig af dem og siger

han tilkalder primogenen til om

en halv time og at de ogsa hellere

ma veere der. I derme halve time

Vil Simon falde mere til ro′ begyn-

de at taenke sig om og blive en

Smule bange, da han indser at det

faktisk kume vaere ham.

N缶primogenen ankommer vil de

Satte Sig sammen med spilleme

Og bede den anklagede (det vaere

Sig Maria eller Simon) om at tale

godt for sig. Hvis det er Simon der
her bliver anklaget′ Sa SPil dette sa

godt du kan. Pr②V Virkelig at over-

bevise spilleme om at du er

uskyldig, dette er Simons eneste

Chance for at overleve. Herefter vil

den eller de (hvis de begge stadig

er under mistanke) blive f卯t ud af

rummet under bevogtning af

Niels ghouls (nogle tunge drenge,

medbragt til situationen).

Primogenen vil tale lavm鍵ldt

Sammen Og Vil herefter bede

SPilleme afsige en dom (de gnsker

ikke at braende fingrene ved at

Valge den forkerte). Primogenen

er i virkeligheden kold overfor om

det er Simon, Maria eller en anden

der er den skyldige. De har blot

brug for en syndebuk, Sa freden

atter kan falde over Sydney. Hvis

det er en anden end den der bliv_

er henrettet vil denne person

forh謝’entligt vaere klog nok til at

forlade Sydney og Australien, n拒

byen igen bliver鎌)net for kin-

dred・ Desuden mener de at grup-

Pen er Objektive og har den bedste

indsigt i sagen. Uanset hvem af de

to der bliver fundet skyldig′

nikker primogenen anerk-

endende. Hvis Simon bliver fun-

det skyldig vil Niels ghouls sla

ham ihjel. Hvis det er Maria vil

Simon selv sqrge for at hans

elskede far ha3Vn fra graven.

’’En uge gar efter prinsens fald.

Der bliver holdt et storre festivitas

i Niels mansion, hvor man fejrer

at den skyldige er fundet. Alle

VamPyreme mqder op. Ved festen

afgor primogenen enstemmigt at

Niel skal vaere den nye prins′ Og

han bliver hyldet som en vardig

tron捌ger. Prinsens forste han-

dling er at give jer alle lov til at

embrace et child. Festen skrider

frem men pludselig opdages at

den nye prins mangler・ Alle begy-

nder at lede′ Og til sidst finder I

Niel liggende i pa gulvet i

forhallen′ SPrattet OP Og tqmt for

blod! Kun en person mangler,

Maria Leminent… BIodspor fra

h勾e ha∋1e leder ud af hovedd卯en,

Og ned mod vejen.’’

Hvis Maria bliver fundet

Skyldig:

’’Efter at Simon har udfqrt sin

h鍵vn over Maria′ Samles I og pri-

mogenen rundt om det elipse-

formede bord o prinsens hus. En

StOr fred ses i hans 4ine, Og han

kigger taknemligt pa jer alle. Ud

OVer taksigelser giver han jer ret-

ten til at embrace et child′ Og erk-

ender at han skylder jer alle en

StOr申neSte. Tiden gar og det ser

ud til at freden er genoprettet i

Sydney…for nu.’’

暮雪
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Som alle stqrre byer er Sydney

fyldt med vampyrer. Lederen af

byen er Prins Louis Simon

Braussai. Sammen med ham

StyreS byen af et fire personers

PnmOgen′ af varierende indfly-

delse. Alle i byen er rystede over

de brutale mord′ rygteme SVirrer

Og mgen t研創oenlyst udtrykke

deres mistanke.

Toreador

Prins Louis Simon Braussai

Louis Simon Braussai [Lui

Simang Bruss鍵] er prinsen i

Sydney. Han虎uer h缶d kontrol

med hvem der bosa班er sig i hans

by, Og alle tilrejsende vampyrer

bliver kritisk vurderet f慶事r han

acceptere dem. Under spillet

befinder Simon sig i sit t可em,

Sta∋rkt tilraddet af primogenen,

der ikke onsker han skal starte et

blodbad i sin s②gen Pa mOrderen.

Som spillet skrider frem vokser

imons frustration og vrede. N缶

han taler med andre har han sva∋rt

Ved at beherske sig′ Og hadet

bobler allerede i ham. Simon har

en mork plet i sin fortid. I 1763

angreb og diaboliserede han sin

Sire, idet deme ifQ鳴e Simon

havde mistet sit sunde sind.

Mordet gav Simon magt og

Styrke, men han fik mere end det.

Hans aura blev for evigt ska∋mmet

SOm det sker for a11e diabolister.

Store sorte blodarer afslqres for

lle der l鍵ser prinsens aura.

Simon har langt krqllet h缶og et

Velholdt fransk ska∋g. Han kl鍵der

Sig som 1700-tallets franske aris-

tokrati. Under scenariet ba∋rer han

k缶de for at beskytte sig′　Og

eventuelt spidde sin elskers

morder. (6. generation)

Sarah 」osephine Hart

Sarah bruger al sin tid pa byens

eneste elysium, The Museum of

Modem Art. Her hensl鍵ber hun

Sit liv som vampyr i et forsqg pa at

finde den perfekte form og figur・

Hun b紬e maler′ tegner Og laver

Skulpturer. (11. generation)

Gangrel

Ma面n Peroy

Peroy er en stor fed mand. Han er

Skaldet men har alligevel et stort

fuldsk鍵g. T勾et er beskidt ligesom

Vememe. Peroy lever af lidt

narko og afpresning. I det store

hele er han blot en lille fisk. Den 5.

Maj var Peroy sammen med

Pittbull pa ’′The Jailhouse’’. (8.

generation)

Tremere

」igurov Slavitzh

Jigurov [Jigorof] er uden sammen-

1igning byens ma∋gtigste vampyr"

Han lever alene i byens eneste

Chantry′ der er skarpt bevogtet af

tre gargoyles"　Hvis Jigurov

qnskede det kurme han blive prins

uden de store problemer. Dette

gqr han dog ikke da han arbejder

under direkte ordre fra The

Council of Seven. Radets mal er

fuldsteendigt upolitiske, Jigurov

deltager kun l Primogenens arbe-

jde for at sikre sig at ingen direkte

modvirker hans og R紬ets

aktiviteter・ Jigurov kender til

Prinsens diaboIske aura, men det

PaSSer ham fint at have en
klemme pa den siddende prins,

derfor g鎖han intet.

Han er en鍵ldre nobel herre ifqrt

Amani og ofte baerende stok myrdet var Pitbull sammen med

(deme er magisk′ Og forhindre peroy og sin kaareste Latisha

brugen af auspex. Jigurov baerer G龍hrie. (9. generation)

臆I　臆1 1　　　　　　◆∴i「　　　　.

StOkken i forste scene hos prinsen′

derfor kan ingen l鍵se aura der).

Jigurov er intelligent og

udspekuleret. Han svarer ofte

med et spqrgsmal og mystificerer

Sig selv.

Fa kender hans fulde potentiale′

Han er en af de steerkeste 5. gener-

ationsvampyrer. Hans indflydelse

i byen er enorm. (5. generation)

Ventrue

Niei Anderson

Niel er byens finansbaron. Hans

hovedinteresse er transport′ Og

n鍵Sten al transport til og fra

Sydney styres af ham. Han ejer

metroen, Styrer havnen og kon-

trollere lu蝕1.aVnen. Han har aktier

i jembaneselskabet og sidder i

bestyrelsen for byens taxacentral.

Niel har monopoI pa transporten,

Og mange VamPyrer Skylder ham

垂nester fra dengang de kom血

Sydney. Mordene har skr鍵mt

Niel, der for tiden holder sine

Ghouls i naerheden hele tiden.

Niel er en flink mand. Han vil

geme hjadpe gruppen, Og kom-
mer med alle de oplysninger han

har. Selv har han intet alibi for

morddagene. (7. generation)

Niel har to childes, Richard

Graham og Samson Grimm・

Richard passer havnekvarteret′ Og

bruger sin tid der. Samson Grimm

er en lille tynd bqrsmagler. Han

申ner styrtende med penge men

de fleste g缶til at stqtte af Niel・

Samson bliver Marias tredje offer.

Bruj ah

Andrew “Pitbu看I’’Sandy

Pitbull er en lille tatoveret og

Piercet mand. Han er t鍵t bygget

Og Steerk som en okse. Han raber

hqjt og overreagere ofte. Som

BrLjahklanens prlmOgenmedlem

har han en vis indflydelse i

VamPyrSamfundet. Pa gaden styr-

er han mere end nogen anden

VamPyr. Natten hvor Isabel blev

Latisha er en flabet tidligere luder

ikl鍵dt en re,d lak均ole. Hun blev

embraced sidste dr da hun fyldte

15.

Byens tre Anarchs er ogsa Brujah.

De bruger tiden pa at ha∋nge ud

Pa den lokal bar og snakke om
Verdens uretfeerdighed. De tre er:

Sukata′ en Aboriginal der holder



Stammetraditioneme i heevd.

Tom′ en forvirret countrysanger

uden musisk sans. Sasha, en fed

men ret sta3rk kvinde. Ingen af de

tre har noget reel magt.

Malkavian

Kimmi

Kimmi er en asiatisk kvinde med

kastanjefarvet har. Hun er

medlem af primogenen, men hen-

des indflydelse er yders

begra∋nSet. Hun er manisk. Ifqlge

Kimmi er mordene begdet af Cain

Se工v′ Og alle i byen er dqmt tiI

undergang. (8. generation)

Hun har et child, Nick Horton.

Nick er tidligere ja3ger, Og holder

勿e med om nogen lupines pr②Ver

at tra∋nge ind i byen. Han kan

med stor sikkerhed sige at der

ikke har vare nogen lupines de

Sidste par maneder.

D可onash von Dreibung /

Stanley McAddams

Byens sidste Malkavian er dok-

toren - Skizofren og rablende

Sindssyg. Begge hans person-

1igheder er l鍵ger′ Og forsker i

VamPyranatOmi. Dr. Jonash von

Dreiburg er en tysk og flygtede fra

Tyskland efter krigen. Jonash har

aldrig dra∋bt for at fa studiemate-

riale′ men han benytter sig af

enhver chance til at snuppe en der

Skrider i svinget.

Stanley McAddams er en a寸dre

fredelig mand der byder ga譲ter

indefor pa en kop te og en snak.

Han fremviser geme laboratoriet,

men sa snart han g缶ned ad sti-

gen skifter han personlighed.

Hans gode ven Jonash kommer

Ofte forbi med friske lig til

forskningen. Stanley er dog

bekymret for hvor ligene kommer

fra, men han er aldrig hjemme n缶

Jonash kigger forbi・

Doktoren tager?j鍵ldent ud n缶

han har et lig at arbejde med. Sit

blod far han fra de lokale pizz-

abude.

De tre malkavians havde ifolge

dem selv klarmqde, den nat Rob

blev myrdet.

、¥∴「・.千・辛.仁牛

」ack Dawnport

Ok, det er lidt forvirrende det her.

For ca・ 3 uger siden blev jeg

embraced. Det kalder de det n缶

man bliver vampyr. Det er en

meerkelig fomemmelse, at V鍵re

d②d. Jeg er f卯st nu ved at la∋re Om

VamPyrSamfundet′ Og hold ka拍

hvor er der meget at lare. Jeg har

mgen klan′ for ingen har tr狙t

frem og sagt de skabte mig. Jeg er

Privatdetektiv. Det vil sige, jeg
Var. Efter en affa∋re med min

Sekretaer lめkonen med det hele,

ellers en sqd dame. Jeg har fdet at

Vide at jeg skal adlyde de gamle

VamPyrer der styrer byen, Sa da

Prinsen forleden indbqd mig til

mqde, ma jeg hellere dukke op.

Jack er en helt ny vampyr. Han
kender ikke de andres styrke, Og

fascineres til stadighed over

VamPyremeS eVner Og formden

Samt a11e de sva∋re Ord de bruger

Sdsom neonate′ anCilla og lupine.

Vaer venlig og aben′ du far brug

for vermer.

fommy O’Rourke

A11erede som bam blev du

invoIveret i krisen i Nordirland.

Du tilsluttede dig en af de mere

radikale og ekstremistiske grup-

Per, Og det var her du blev
OPdaget af din sire. Du kan lidt af

hvert′ b紬e slas og taenke, er treef-

Sikker med b抗e neeve og pistol,

men foretra永ker at le,Se PrOble-

meme uden vold・ Da du lige var

ankomme=il Sydney blev du

gode venner med Rob′ Og du

Sqrger Stadig over hans d②d. I

tiden efter′ da du sqrgede over

Rob blev du taet knyttet til Maria,

SOm du beundrer og med tiden

har forelsket dig i. Du er Brujah,

Og kleeder dig i en stilfuld leeder-

jakke, S均orte og et par nye jeans.

Du er altid ren og切jet er mod-

erigtigt. Under jakken har du din

Magnum.44 klar hvis der skulle

blive problemer,

Benjamin 」arvis

Nye tider kr鍵ver nye folk. I

modsatning til nogle vampyrer

der kommer til Sydney er du her

ikke bare for at bo og leve. Du vil

regere! I dag er din magt lille, men

med gode allierede og ved at

bevise dit vaerd′ Vil du hurtigt

Stige i grademe. Du er den perfek-

te leder, f印fri, mOdig og frem for

alt intelligent. Prinsen har kaldt

dig til mqde med primogenen′ det

er nu startskuddet g缶til din v句

til toppen′ hvis du bare spiller

dine kort rigtigt.

Ben er gruppens ambitiqse leder-

type. Du ba3rer til dagligt

jakkes勘Og S卯ger generelt for at

fremtra∋de ansteendigt. Hvis der

er grove problemer klarer din Colt

det for dig.

Maria Leminent

Hvem ville dog mist鍵nke lille,

uskyldige, kqme Maria for at

Vaere mOrder? Lille Maria der lige

er kommet til byen′ Og knap nok

er stedkendt. Ikke destro mindre

er morder lige netop hvad Maria

er・ Lille ′′uskyldige′′ Maria, er

desvarre blevet afhamgig af

VamPyr blod. Allerede som ung

VamPyr matte du kun drikke af

din sire′ Og SOm bekendt ha∋nger

gamle vaner ved. Det opdagede
din sire′ den dag du ikke ′′kume′′

StOPPe med at suge pa hans hal-

SPuls are. Og det var kun begyn-

delsen. Du r垂te igemem Europa

Og Me11emqsten for at slippe for

fqlgeme af dit blodbad. Det var

OgSa i Mellemqsten at du la∋rte at

bruge dit vaben′ Bagh Nagh/n, et

Par kn。jem med fire klinger i kob-

ber・ Det幻orde det hele meget

nemmere. Til sidst endte du her i

Sydney. Ogsa her lqb lysteme af

med dig. Fqrst pa en ung brujah,

Og derefter pa prinsens

elskerinde..○ ○g sa inviterer den

Selvsamme prins dig til at finde

morderen. Sk鍵bnens iron王.

Maria ser utroligt godt ud. Hun
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SPiller for det meste en lidt naiv

Og uSikker ung pige, der sjaldent

taler′ undtagen n缶hun ud傷ver

Sin ’′kunst’’. Du er oftest ikla∋dt en

lang kjole og et tqrklaede. Dit

V糾’en befinder sig altid i din

handtaske. Det vigtigste af alt er

at skjule din sande identitet, OVer-

for de andre. Hvis de forst finder

ud af at det er dig der er

morderen, er dine chancer for at

OVerleve scenariet meget sma.

Anarchs

Der befinder sig tre Anarchs i

Sydney. Sasha′ Sokarta og Tom,

befinder sig normalt i The

Jailhouse hvor de ope,Ver deres

macho stil, Samt gejler hinanden

OP til ulovligheder i oprqr mod

PrmSen. Den eneste de tre virkelig
respekterer er Pitbull′ der en gang

imellem ogsa sidder hos dem. Den

Virkelige grund til han gqr de壮e er

for at holde dem i skak for prin-

Sen. Umiddelbart virker de tre

SOm Seje macho typer, der svarer

igen pa enhver bemaerkning′ men

PrGVer SPilleme at gejle dem op til

Slagsmal, treekker de sig. De find-

er sig dog ikke i at blive kuet for

meget, Og hvis spilleme bliver ved

kan det ende i et blodigt slagsm礼

De tre er ret skreemte over mor-

dene og mener det er Lupines der

PrqVer at tage byen tilbage.

Auspex 
ALtSPeXereれmeyetV夢をdisc坤血idettescemrie,dadetka冊的re♭ideMariacgS血oれ 

50肌d王a批5亡5・Deれ几e抗C卑n最aしder危r♭eッ亡亡e出汁幣亡れ少O肌亡afs亡oヅ訊ereれ.砂塵れde 

PerSO几erk肌♭rLtge肌SPeXC扉arlderveda硬reMarta撃p血seれ; 

ノg中rovS[av庇h’MariaLemine項PrfroLouisS血onBraussaicgTo肌nyO`Rourke. 

Handout t= Maria

I hvad der f功es so肌dage v肌drer dLt rundt説岬密en Pa b[od. pi抗V mL4der山中geれ

der kaれ描redss批品ro ♭ehov・ ingeれγ肌Pyrer, ingeれO斤er ft,r品n hunger・ S肌erten缶抗

torterede塵e肌e伸r品弓封stykker,撃γanVtddet over乱ke at信♭[od飢堰朋3Ster圧はt

♭ryde s肌m飢Netop som九er ved atgive op山kker抗丘eしe op pまetgad均〆ne, San仰n

命r血肌円去れerサdeし短川de (頑諮られaれわし等e aれ鴫撃βerれe勿れe 5er d和様e 30肌山勘一

ger e仕er ham, [okket af山ferrafb[o描a h肌s [幣肌e. Hゑr1 5tOPPer en肌aれd pまgaden’e仕er

erl kort s肌ta[e f〆er s肌son ham品erlgyde.

Du ve庇er udeれf扉bag eれStOr a仔a捗co吐血er・ B[odt〆steれer rla2Ste…n巧at ta2γれme. Din

庇晶g[ider ned i d肌etasken撃乱der gre♭et pまBagh Nag航, dit va♭e11.. D庇fangs er

有e肌肌e・ D叩r最にer山中れu堅飢撃dr根er品亡等e亡♭しo九動ek飢er OVer惟(deれde.

柄e肌e最e亡比o肌nler u描a抄′d飢言pa53erer h血れdeれは♭中葉出直de i妙de几紺∫a肌∽れ

me車y怒eれt塙t釣rer s蜜o肌刑⊥ndeれ肌ed et serviet. DLt ta♭er dametaskeれPajordeれ, men

ho[der亀st読♭れet. rtyderl触r sa肌SOれti[ at vende s蜜・ 0γt互aれSer dk亘g skrger. Du er over

ha肌肌ed det 5え肌me …

Dere仕er五山最er dいれ亡e亡.

Da dL点on肌er tt[ d短e[v er九品n [少軌ed. Du er mat cg t怖eds. E仕er et hurt# ♭a車get

吟妬er dL点[ar ti[ at丘)rtSatte ′1a亡亡eれ・ Noter lO ♭[00dpo血s p講t charac亡ersheet.
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abylon.

ar ikke

e llV Og de

dens glans la

sa den i

kult. Men hvad

derme skikkelse

SP鍵ndende,

at vi til stadig

dens na∋rV鍵r? En

I)aevlens forvandling til gu

En yndiingsperversion

Vampyren er vel nok den a

alle skr鍵kfigurer, der er bleve

elsket leengst og h勿est og efter-

handen dyrket i flest og

udformninger′ fra de tidligste laI

tiders skreemmebi11eder og frem Fa11es

til nutidens in-CrOWd scenarier og bloddrik

kultdyrkelse, hvor unge men-

nesker med kunstige hjqmet鍵n-

der og bleg make-uP g鍵Ster nat-

tens diskoteker.

ag Slg O

e skreve

ed hugten

er har eksisteret og

memesket pa godt dg

g lidelse.

ulturer har haft

tidligste var

Tilsyneladende har de altsa

altid eksisteret hos det vi vil

ben鍵vne som civilisationer, Om

tlOner En sklkkels

fasthbldt sin evne til at

forskra∋kke pa den me

fulde og tilfredstillend

mgen

else i

hvor

tudaf

myte i

gemem拒hunderedene, Se

de samfund hvor i den opsto

forlangst blevet grus og historie.

Maske er ltionen endda vok-

缶hundereder og

r vampyrskikkelsen

dviklet sig med men-

ns stigende popularitet

鍵ppe herske tvivI om,

Ser Pa de seneste缶s ten-

t mindre boom i filmatis-

f vampyrlitteratur′ Sti一

tdyrkelse og voksende

Omfang af vampyr-relaterede sce-
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narier i ro11espilsmiljqet. Det er s狙an skikkelses popularitet og blevet manges Iod・ Vampyren

rlige et primitivt blodoffers gribende

ritual, hvor udedelige

Pa SPil. Og det ti]b
ennem ossomsikkert,

artusin-　Victorianskeme

de重二　var tede Bram Sto

mennes- (3) ′‘Dracula’’var

kets be-　for at komme i na∋

vidsthed臆　de forbudte kroppe

forackret i somme seksualitet.

kr鍵fter er

forskellige menneske undg誌　AIDS og

former for eventuelle ubehagelige fqlger af at

fa尋1esskab,

OP, Og i dag keemper

re de mere perverterede

igheder・ I det vampyrens

litet og fysiske kontakt er

lyttet til hjqmeta∋ndeme,

S nemlig en hel verden af sek-

le fomqjelser, der ellers vi11e

kke voldsomt anstqd.

ampyrens frihed overg缶langt

vi stadig med den den memeskelige. Voldta∋gt er

eksiensielle ensomhed′　hverdagskost′　homoseksualitet′

der som f。lge heraf er pa∋dofili og sadomasochisme en



tilenBeverlyHills90210-1ignende De er mennesker uden men-

neskemes problemer: frygten for

VamPyrer de,den′ kroppens forfald og det

udte seksuelle nederlag. De kan′ kvit

Og frit′ aldeles urqrligt′ Og uden

Om出血g

andet besi

鏡Ske

det psykoIo-

Dracula ma

glede′ Og det sa overmade, at

hans offe

del af repert

holder os i

detr之,je, eksisI

VamPyren. Hver

da ondskab,
′’En Vam

nem et r

mulighe

underfuldt

Seksualakt. Vi har

PrOblematisk seksualitet, men er

det virkeligt vigtig derfor den er

Sa POPula∋r Og folgelig ma vaere sa

n②dvendig i dag? Det kan

delbart synes maerkvaerdigt

moralsk set temmelig frie n

hvor seksualiteten har飴.et st

Set frit spil. Tydeligvis har

Veeret et Sadant behov so
′‘Dracula′′-genren med dens m

StrqSe VamPyrer har

daekke, men hvad med de se

Anne Rice-VamPyrer Og The

Masqurade′′′ der sagar er blevet

n鍵rmest kan s】

neskelige en

Vampyren er b

den nyere van

SOm mermeSke.

mere men-　　Vl

mennesket! h〔

il helten i os

Vampyren er blevet

neske′ ikke bare dyriske

ikl街dt kQid med en

evne til kommunikati

t mermeske,

ikkelsen in

" StOre forven血inger til det per-

te liv. De er evigt unge′

Llkke og med en overvaldende

Seksualitet′ der aldrig sveekkes.

hengive sig ti1 1yst og

Og OPna en Stadig st膨m

er med bid i samt

ikke. End ikke mord

deres samvit-

oint of view

(1): ’’I lyst og de,d’’, Samvirke 6/7

1993

(2): Beskrevet af Eva Jのnholt i

artiklen ’’I erotikkens Vold′′

(3): Jvf. M. L. Carter: ′′Dracula, the

VamPire and the Critics’’

(4): Filmversionen af Niel丁ordan,

efter manuskript af Ame Rice.

(5): e)jeblikket, hvor alt giver

mening og alt er vidunderligt.

(6): Filmversionen af ′′En Vampyrs

Bekend els er ’’

4漢
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Priseksemp量er pa udstyr:

Bry巾eskjorte置30.000 stalringe, knalang m. aaner til albueme……・5.625 kn

Brynjeh鍵tte - 6.000 st餌nge, h削ger til lidt under skulderene...……1.850 k購

Jemhandsker - fingerhandsker eller luffer,組ere mode11er. … ‥Sat fra l.825 kI:

間elme - t如de匝Ime, bagsinetter, Salader, flere modeller....………..fra 2.275 kr;

Ben/Arme一触d pladepanser, uden sko爪andsker ………………‥§at fra 3.475 kn

Brystplader - med la3derremme pa ryggen …… … …………… ……‥fra 2.750 kL

Svaerd - kvalitetsvaben i uendelig mange mode11er eller eget design.丑a 2.375 k嶋

のkse嶋daggerte嶋Stridsklller仙amre ……………………・証a l.875 kn

S嶋Olde - mange mOde11er, tra3, la3derbesp訓dt, bemalet, m‘ jer血ant …..3.675 kL

Sko - middelaldersko i skind og la3der, a11e storrelser,皿ere modeuer …fra l.400 kI:

Langbuer - Handlavede Engelske kvalitetsbuer, flere slags. … … … ‥fra 2.125 kr.

認諾認流露露盤器惣黙諾嵩綴㌘

Brynje ringe

Priseksemp量er pa udstyr:
- 1,5 mm. staltrad, indre diameter 8 mm. ,

Uldsto倣うr - 100 % ren uld, mange farver og kvaliteter

Horstoffer - nr. 3345 - 100 % hvid h舞grOV, kra綿g kvalitet

Silke _ nr. 3222 - 100 % ren rasilke, fintva3Vet kvalitet

Middela獲derdragttskomqnster med videre

Tinsager - SPander, knapper med videre …………………………・pr Stk. fra 15 kn

Er (勅# M励め脇r L加e ft萌西?
-輔me物騰香Hめ癌ためm虎物晦的加融現職呼rゆmd

励磁地鵜e一臓職融必澱膨形肋敬か助形胸筋脅低彫物脇座敗。・
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