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LEDER
〉〉For ikke s狙ange siden i et land, 1angt, 1angt va3k, boede der en

皿e madglad halving, Ved navn Jobo. En dag, da Jobo var til fest i na-

bobyen, mqdte han Onkel HC, SOm mente at Jobo burde fa sig et arbQjde,

og ikke gまat spISe hele tiden" Sa onkel HC overtalte Jobo til at overtage et lille

bladprQjekt for rollespillere. Fqrst vi11e Jobo ikke, men da onkel HC Iokkede med

at redaktqre far lammekqlle til morgen, middag og aften, aret rundt, kume Jobo

ikke modst狙a3ngere. Nu var Jobo jo ikke sa dum, at han ville kqre et blad helt

alene, S各han kontaktede sin kammerat Bubbi Bjqm,Og SPurgte Om ikke han ville

巾alpe. Bubbi Bjqm havde altid v耕et lidt afen god ven, Og da han godt kume se at

Jobo var i lidt afen knibe, Sagde han straksja; han kumeJO gOdt se, at Jobo aldrig

ville fa et blad pa gaden hvis han selv skulle gqre det hele.〈〈

Det blad du holder i hinden er F之mix nummer 25, Og temaet er Cyberpunk" Fra

dette nummer har Fqnix faet, ikke en, men hele to nye redakt錐e, Og Vi har delt

arb匂det mellem os, Sa Vi hver iszer er ansvarlige for hver andet nummer・

Dette sku11e medfore at vi絡r bedre tid til at samle artikler,

.み.ふ
Brian Grave揮en, ndakt。r
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FASA stopper udgivelsen af Ea血dawn linien

Grunden til dette er, i卸ge FASA, at de ikke f如er at

de kan tage sig den tid’det vil tage at forsatte

Ea血dawn i den samme hofe kvalitet som hidtil’da

de planla3gger tO nye linier. Desuden har Earthdawn

har ikk。 haft de salgstal, SOm FASAville have’for at

bliv。 V。d m。d at udgive Earthdawri$

De to nye spil fra FASA er ikke rollespil・ men et

boardgame, Crimson Skies・ Og et figur sciencefiction

krigspil Vor i stil med Wdrhammer battles og 40k.

FASA vil blive ved med at sende b雄er ud til

Ea血dawn i et par maneder’Og har lagt deres nye

sourcebook Dragons ud til gratis download pa deres

website http ‥//www.fasa.com侶arthDawn.

GURPS har偽et Iicens til Conspiracy X

Eden Studios og Steve Jackson Games g鉦sammen

om at lave New Mi11ennium Entertainments

consplraCy X ro11espil. GURPS ConsplraCy X vil

blive skrevet, redigeret og給lavet layout af Eden

studios stab og vil blive udgivet af GURPS. Indtil nu

er der ikke fastsat en udgivelsesdato’men det skulle

vare klar i lのbet af 1999.

Hogshead publishing pianlaegge「 en ny iinie

en叩v rollespils linie i stil med Baron M血chausen.

De kalder deres nye linie af rollespil New Style som

skulle v耕e lavprlS’genre blandende og gra3nSe OVer-

skridende. De regner med at udgive et Now Style rol-

lespil hver sjette mined i stil med Baron

Hogshead publishing har to planlagte rollespil i g蒔b-

1ikket:

Puppetlaれd og Power KiiI

John Tynes, manden bag Pagan Publishing har skabt

to ekseptionelle korte og uafh創gige rollespil:

Puppetland and Power Ki11. Begge spil har varet

tilgangelige som freeware i組ere ar’Og er begge

blevet revideret og udvidet for den nye udgave.

puppetland er et surrealistisk barnligt mareridt i en

verden, hvor Mr Punch har slaet den venlige gamle

lege吻Smager ihjel, Og OVertaget kontrollen ved面a31p

af sine hindlangere, traedukkebolleme - the nut-

Men Judy, Punchs tidligere elskerinde er fast

besluttet pa at rydde Puppetland for hans ondskab.

Men det vil ikke forstyrre dig sa meget som Power

Kill, Power Ki11 er et meta-RPG af psykoIogisk

karakter, SOm udforsker gr創seme mellem virke-

1igheden og make-believe, Og SOm Sti11er ubehagelige

sp堕smal om, hvor spillere slutter og karaktere beg-

ynder.

Forventet udgivelse: August 1999

Youdunnit er efterfolgeren til The Extraordinary

Adventures of Baron Miinchausen og skulle va3re i

samme stil.

Deme gang handler det om mordmysterier i stil

med How to Host a Murder. Et spil for hurtige hjem-

er, hvor du prover at give de andre spi11ere skylden for

de n缶at glVe dig den.

Beskyldninger, alibier’Skjulte hemmeligheder og

dramatiske afsl如inger spiller alle en rolle i dette spil’

hvor du skulle kume spi11e den samme sag flere gan-

ge, Og hver gang med en forskellige skurk・

Regelbogen vil indeholde mindst ti ready-tO-Play

forfardelige forbrydelser.

Youdunnit er lavet af James Wa11is og for 4-6

SPillere.

Forventet udgivelse: August 1999



Velkommen pa Spindet’det龍rste spa3de

skridt mod den frie matrix, nattenS ende-

1qse drqm om Cyberspace. Sluk lyset,

boot op, jack in.・・Gqr dig fri af virkelig-

heden og folg rotten mens natten kv2em-

er de sidste rester af den falske virkelig-

hed bort og efterlader dig sva3Vende mel-

lem Nettets bit葛filamenter. Fqlg min hale

mens du tuner ind pa…

皿p:/lyp.shoutcast.com/

Her finder du underla∋gnmgSmuSi敗en

for de nzeste mange timer・ Det er

Streaming MP3 (http‥//shoutcast"COm/

info.html for de rigtig nysgerrige), Og

hvis du har den nye udgave af Winamp

er det bare at klikke pa linksene’Og Vat

ge `open’istedet for `save to disk,・ Va31g
`play location’i Winamp, Og tun for ek-

sempel ind pa　204.213.232.9:8303

(GoaBlaze), 128.61・75・117:8000 (Core-

Dump) eller 209.76.160.94‥8070 (Goth/

Industrial). Winamp fas pa http://www.

winamp.com/download/index.html"

Nattens emne er Cybexpunk. Nettet er

fyldt til bristepunktet med Cybeapunk’

som en naturlig forlangelse af hvad der

startede som en littera∋r genre Og udvik-

1ede sig til en livstil・ En dr鐙m・ En vision.

Mdske et hab. Men hvad er det? Hvad er

det de alle sammen poster og uPIoader

om? Fqlg min hale gemem rqrene...

Den eegte vare: Cyberpunk-FAQ’en

http : //www. s onoma. edu/c lub s/Co mputer

C lub侮1der/Cyb erp unk. faq. html

Her er FAQ’en (Frequently Asked Que-

stions) fra nyhedsgruppen alt"Cyber-

punk. Et godt sted at starte hvis du ikke

er helt sikker pa hvad Cyberpunk er" Her

er ogsa en rigtig god liste over b鐙ger

indenfor genren, hvis de ikke allerede

fylder i dine reoler.

馴ade Runner: 1kke tiI at komme uden om

Blade Rumer st拒for mange som ren-

dyrket Cybe町unk, Sa lad os pile forbi

http ://www.bladezone. com/content2.ht

ml.

Her er sageme for Blade Runner fans.

Interviews, manuSkriptet i indti=lere

versioner, billeder, 1yde og musik i hdy

kvalitet. Du kan ogsa abonnere pa deres

newsletter. Her findes ogsa en chat for

fans, der holder manedlige mqder

(http ://www.bladezone.com硯adechat.ht

ml) og originale historier (af svingende

kvalitet) der foregar i Blade Runner ver-

denen. `POV’er lzesevardig, Om ikke

andet s各for id6en.

The Matrix Has Got Ybu!

Nu vi er ved Cyberpunk-film, Sa SyneS

Jeg The Matrix er et godt bud・ Omend al-

temativt. Vi piler hastigt over til

www.whatisthematrix. com

坤emmesiden for珊men. Her kan du se

alle trailer-Varianteme (Manson-udga-

ven er min favorit!), SPille adrenal-Pisk-

ende shoot-,em-uP (kraever Shockwave-

plugin), 1ase alt om de fede special ef

fects, Og downloade billeder til desktop-

pen・ Det hemmelige password er‥ Steak.

Og hvis du ikke har set Matrix endnu膏

ved du ikke hvad dit liv mangler上)

Cyberpunk: 202O og Shadowrun

Oldies But Goodies

Lad os forlade filmens verden, Og fluks

pile videre over til rollespillets for et

kort edeblik. Her finder vi en side dedi-

keret til Cyberpunk:2020 pa http://users.

aoLcom/mominman/cybrindx.htm.

Foruden at indeholde foreslag til Ocean-

Punk med en samling vidunderlige ka-

rakterskitser, er der ogsa en masse nytti-

ge links til andre Cyberpunk:2020 sites.

Pil selv videre, Og Check iszBr http://

www.geocities.com/Area5 1/7038/ ud:

Aliens til Cyberpunk‥2020! Ikke specielt

stemningssa3ttende, men PrOPPet med

regler til at lette integrationen. Et kig pa

http : //barador. gameverse. org/neo-City/

neo-City.htm vil afSlqre at her arb?jdes

der p各en 3rd edition udgave af Cyber-

Punk:2020 som et fa11es online-Prqjekt・

Bidrag med dit udspil!

Vi haster videre over Spindet til http://

www.mblade. demon. co.uk/archive.htm,

en site dedikeret til gode, gamle Sha-

dowrun. Her kan blandt andet findes

scenarier lige til at downloade. Men den

bedste og mest omfattende site er

sandsynligvIS http://shadowrun.html・

com/, der har flere Shadowrun sites un-

der sin paraply. Herfra kan du ogsa pile

videre pa egen hand via The Shadowrun

Webring til andre relaterede sites.

Lad os lige pile forbi http://www.1ng.

puc.cl句SZagal/Cyberfonts.html og hen-

te et par fbnte til de naste mange Cyber-

handouts. Og s狂flger vi den naste tr狙

ud i dataregnen…

MUSH: OnIine Roiiespil

Der findes et hav afonline rollespil i alle

mulige fomer, farver og varianter" Og

selv劫gelig er der ogsa Cyberpunk-Sites

derude, eller det der ligner, nemlig

Shadowrun. Hvis du ikke allerede har

prqvet at spille rollespil online, Sa er her

en lille guide: http://www.best・COm/

-merlin/mush-help.html・ Med den l PO-

ten kan du prqve at Telnette til Shadow-

run Detroit pa joshua.dnaco.net 4201.

Frag it, Chummer!

Se Det Ske

CybeIPunk startede som en皿erar gen-

re, S各r凱g min hale forbi http://www.

achilles.net句green/, hvor du finder en

online Cyberpunk novelle i stadig pro-

duktion. Check ind og folg med, menS

jeg piler videre...

h Prevent Extinction...

Lad os lige stoppe ved en fyr der laver

Cyberpunk-agtige smykker pa

http ://www.kinetic-artS.demon・CO.uk/

work/work.htm. De er fascinerende og

har indbyggede funktioner’SaSOm Satel-

1ite of Love, der kan blokere mobil-tele-

foner pa kort afstand. Desva3ITe Ser det

ikke ud til at han vil sa31ge. Men man kan

」O altid prove med en Email…

The Transhuman Society:

Pa Forkant med Menneskeheden

Rollespillet tilside, S猫ndes der mange

andre Net-reSSOurCer for den sultne Cy一



鬱鬱墨豊基鬱撥謬虹鱒卦

berpunk一時1. En af de mere mzerkva3r-

dige sites kan findes p各http://www"

aleph.se/Trans/index"html・ Her kan du

l2eSe Om en flok memesker der arb匂der

pa at udvikle memeskeracen til dens餌-

de potentiale - Og Videre. De forsker i

kunstig forlangelse af livet pa a11e ma-

der, nanOteknologi, CryOnics, Og Sidst

men i敗e minst at upIoade den meme-

skelige?ja31 til maskineme. Deres umid-

delbare plan daekker den n秘te million

ar - Og Sa er Vi bare lige begyndt・ Ud-

over at v耕e underholdende og tanke-

va3kkende lasnmg er det ogsa godt stof

til scenarier,

NEONGUD
AF JENS CHRISTIAN HoFF

Neongud er ta3nkt til at forega i en ver-

den, der kume ligge et sted mellem den

som william Gibson beskriver i hans

〉〉Cyberspace TrilogyくくOg den han be-

skriver i 〉〉Virtual LightくくOg 〉〉Ido-

ruくく二Rent teknoIogisk er udvik-

Men scenariet er kun

insplreret af Gibson, Sa

sm去捌ndringer sa det aldrig er det sam-

me man kan sqge efter.

Der er imidle正d sket det at virussen

pa en eller anden made er blevet sa

kompleks, S各udviklet, at den

nおrmeSt er blevet be-

vidst. Det er ALICE

der har skrevet virus-

set som nぉrmest har

taget hendes identi-

tet.　Saledes er

誓書霊霊誓　m亡he書画e
burde la3ne Slg mere OP af bowe亀and prayed

〉〉Cyberspace Trilogyくく　　to the neOn gOd

亡hey made

der er mange ting der ikke so“nd卵lence,

passer ind og mange tmg　　　　鋤On&Ga所nkel

som scenariet ikke rammer.

Hvis det er hardkogt cybexpunk

ALICE to personer,

en levende afkqd og

blod og en levende af

bits og bytes. Hvem der

sa er hvem og gqr hvad’ma

The Clberpunk Project:

Ybu WilI Assimilate!

Na, Sa du vil geme vare Cyberpunker?

Jamen,餌g min hale til http://prQject・

cyberpunk.ru/, hvor en en巾siatisk grup-

pe af net-memeSker vil samle hackers’

crackers, Phreaks, nethoveder, raVerS Og

andre ba3rere af en mqrk fremtidsvision

under 6n paraply. Her findes en database

med en overvaldende m2engde span-

dende artikler og links om alt hvad der

relaterer til fおnomenet・ Og sa er desig-

net af siten rigtigt la=kkert. Check http‥//

pr可vct, Cyberpunk.ru/idb/otakus.html ud

- et Skra3mmende bi11ede af hvad fremti葛

den mdske kan blive for nogle derude.

S各snart deres chat-forum og medlems-

omr狙er er oppe, erjeg den der er pa :)

Natten er ung. Nettet er oppe. Hvad ven-

ter du pa? Fald ind pa http://gearheads.

wirewd.com/cybrpunk/. Skriv. Skab.

UpIoad dine drqmme til Nettet・ Det vok-

ser gemem os, genemSiver og forvitrer

enhver granse. Der er ikke flere forhin-

dringer. Vi er坤eme til坤eme. Down-

load fremtiden! Information wants to

spread! Jeg er ude afher.

man gnsker er det muligt at til坤e de

deta巧er der mangler, Neongud er her af

pladshensyn ikke mere end en scenar-

ieskitse, SOm man kan bruge til mange

ting.

Stemnmg er dog ta3]正t til at skulle

fremha3Ve Skqnheden i forfaldet, bede

det rent memeskelige og det samfunds-

mおSSlge・

Temaet er klassisk: Memesket har

udviklet et samfund sa gennemsyret af

teknoIogi at memesket ikke langere kan

overskue det e11er kontrollere det. Tek-

noIogien udvikler sig til mere end sun-

men af dets enkelte dele (virusen) og

lくわer lqbsk.

B aggr u nd sfakta

Anarcheron er en gruppe af ekstremistis-

ke, anarkistiske hackere som ALICE er

medlem af

ALICE har, Pa Ordrer fra Anarcheron

og ganske ufrivilligt・ meldt sine vemer

til politiet og plantet beviser p為dem (en

diskette som Mark har glemt). Anarch-

eron har brug for nogle syndebukke som

kan glVeS Skylden for at have lavet den

virus som Anarcheron vil slippe lqs pa

Nettet, med meget slemme勉lger.

Anarcheron har indsluset en virus p各

nettet et meget farligt program der er i

stand til at kamuflere slg SOm alt, hvad

der nu passer bedst.

Desuden forplanter det sig meget hur-

tigt og kopiere hele tiden sig selv’med

sta hen i det uvisse.

Men eftersom Anarcheron har mistet

kontrollen med viruset er de ret despera-

te, men Prover a11igevel at筋re deres

plan ud i livet・ De mist訓ker hurtigt

spi11eme for at have et e11er andet med

det hele at g錐e"

Det er godt 2 mineder siden at Anarche-

ron har indsluset programmet Og det har

bredt sig til hele nettet.

Mediekoncemen MEDIASTAR ind-

blandes i hele afferen da Anarcheron/

ALICE prover at bruge dem til deres

egen fordel - mOd spilleme"

Panorama

脇sik.・ Sound Qfsilence

Synsfeltet glider langs gaden.〇・ Det er

nat, men man kan mgen sbemer eller

m各ne se. Himlen er en endelqs skem af

statisk sted. Gadelyset er bleggult natri-

umdamplys, blandet med lyset fra neon-

reklameme. Et sted blinker en et skilt

med en elektrisk summen, det sprutter et

par gange og dqr sa ud, de b凶vde glas-

rqr bliver gra, dqde.

Generationer af spraymalende’raStl針

se unge har forvandlet butikkemes stal-

porte til en endel。S Vang af tags og sIo-

gans over frustrationer og magteslqshed.

En tom sort plastikpose bliver blast

ned afgaden med en raspene lyd. Et sted

langt v萩h鐙res sirener, ellers er alt sti11e.



Vi stopper ved et vindue’bag det er

en va3g aftv’er stillet op’de viser a11e det

samme... Reportager fra de seneste da-

ges begive血eder, VOld, mOrd og drab…

I deme scene er det ikke menmgen at

spilleme skal vare med, den er med for

at satte stermingen fast lige fra starten・

Det hele skal virke totalt gde og d2’dt,

koldt og hardt・

Til slut skal der skiftes lynhu正gt til sce-

ne 2 hvor spilleme sidder pa en ba3nk i

downtown …

Her sidder spi11eme pa en b劉正mens

de venter pa ALICE. Nogle af dem vil

vare mest for at ga igen, menS andre vil

forts2ette med at vente.

1nter「upt

Musik.・ Sort SoI

Det er koldt, Vinden suser omkring 」er,

det er m。rkt. Lyset fra de sparsomme ga-

delygter l Parken bliver reflekteret af

skyskrabemes sp珂facader. Et sted langt

oppe pa en af facader, en Penthouse l匂-

1ighed, en anden verden’er et Vindue sla-

et op. Koldt blegt lys flader ud afvinduet

og tegner en skikkelse i silhuet・ Lyset fra

byen rammer smoggen og farver den;

himmelen er gullig. Det minderjer mest

af alt om en stor radioaktiv sky der sva3-

ver over byen mens den lige sa stille for-

gifter alle.

Nu har i snart ventet en time her p各

bzenken i kulden… Hun kommer m各ske

ikke, maSke er hun blevet forhindret・

Men det ligner ikke ALICE at komme

for sent, hun er AIJrID pra3Cis. I venter i

kulden... Og sa… Sirener splintrer stilhe-

den og mens splinteme regner omkring

」er Ser I det pulserende bla lys reflekteret

i bygmngemeS SP申flader. Snart efter

tordner en sort politibil rundt om吋yr-

net, Pa dens glinsende sorte kromover-

flade er der skrevet med store bogstaver,

SVAT; reflekterende hvid maling, der

far bogstaveme til at lyse op i natten;

dqrene flyver op og et dusin SWAT-bet-

jente i skudsikre veste vrimler ud. 1ys

reflekseme glimtende i deres bri11er, Sma

mikrofoner ved deres hager.

〉〉Freeze甲くく, Tordner det ud afen me-

gafon, 〉〉Okay! Everybody drop flat,

arms out! Now!くく

SV¥IAT er ikke ligefrem kendt for deres

blqde metoder og hvis spi11eme sku11e

v耕e sa dumme at prqve at slippe vaek

bliver de skudt ned! I benene naturligvIS.

Vememe kan ikke gのre andet end at lade

slg Smide ind i bilen og taget med pa sta-

tlOnen.

Stationen

Sz勿〆a MTV eller CNN

Stationen er stor og mqrk og bygget und-

er en af fortidens utallige nostalgiske

bqlger. I aner ikke hvilken svunden tids

former den imiterer. Men en imitation er

det.

Pa stationen bliver alle spilleme smidt

ind i en celle og der far de sa lov atvente

i nogen tid. Her kan de sa fundere over

hvad der egentligt sker. Dette burde

va3re en forholdsvis kort rollespilsscene,

som a烏luttes s各snart der ikke er mere at

hente (m.h.t. rouespil)"

V街ggene er OVerSdet medもofle teg-

nmger, en SPi11er bema3rker勉lgende be-

mzerkning: Sbger du kya袖brodder?

Anarcheron l-666-2401-432.

Derefter bliver de en for en bliver fe庇

ind i forqrsIokalet,

Efter kort tid bliver spilleme forhffrt.

Det er ikke sarligt behagelige metoder

der benyttes, den gode gamle med lamp-

en er stadig i brug. Forhqret bliver kort’

da spilleme nok ikke tilst狂da tra3kker

en ung l函nant kaptajnen tilside og hvis-

ker et e11er andet ham. Kaptaynen slger

sa: Okay, 」eg kan ikke holde jer tilbage,

men husk vi ved hvem i er I sma anarkis-

tiske skiderikker.

Spilleme bliver derefter sat p狙i fod.

Politiet pa stationen er overfladiske og

ligeglade,餌dstzendigt ligegalde’de er

kolde og afetumpede, ikke sarligt hen-

syntagende eller medmemeskelige.

De fleste af dem skal beskrives som

siddende bag ved skriveborde og stirre

koldt ud pa spi11eme mens de drikker de-

res ka舐) Og laeser USA TODAY

Stationen er rodet, OVerf)′ldt, beskidt

og kaotisk. Politiet virker som om de har

mistet kontro11en, Selv over deres eget

territorium.

Kaptajn Henry Iemer

En hard og indskra3nket mand der, ud

over at vおre racist uden at vide hvorfor,

he11er ikke kan lide ret meget andet ved

Sine omgivelser"

Lojtnant Benjamin White

En ung yuppietype der kender regleme

udenad og retter slg efter dem til punkt

og prikke, det er ogsa derfor han lader

SPi11eme ga‥"

Gaden ligger tom hen, i det巧eme hqres

den hvinende lyd af sirener, et eller an-

det sted er der en brand eller er der ble-

vet begaet en forbrydelse, POSedameme

og de fattige hjeml錆se, Vandre passivt

hen ad gaden, Sqgende efter noget der

mdske kume berige deres kummerlige

tilva3relse.

Spilleme vil nu fomodentligt ikke vide

hvad de skal gqre.

Men en ting vil de sikkert blive klar

over, ALICE har meldt dem til politiet,

af en e11er anden grund.

Spi11eme har kun to steder de kan ga

hen:坤em eller ned p各Tech Noir, en

lille high-teCh cafe’der ikke ligger langt

fra deres面em・

Hundertwasser

晩sik.・ Sort SoI

Hundertwasser; Et l勘ighedskompleks

bygget af en e11er anden tysk arkitekt. Et

rigtigt fint sted at bo言forrige拒hundre-

de. De store firkantede klodser, bygget

af beton og forsynet med aluminiums-

gangbroer, ligger som spredte Legoklod-

ser, en Park, der mest afalt bestar afen

lettere bulet gra3SPl紀ne.

… Regnen driver ned af de gra mure

og drypper fra de anlqbne aluminiums-

brandtrapper, de mqrke opgange ligner
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indgange til dystre huler, det blege’dqde

lys fra gadelampeme blinker uregelmas-

sigt, en afdem summer hidsigt og dqr ud

med en sydende lyd…

… Jeres opgang, nr. 66’1yset i tallene

er forlangst forsvundet‥ ・

L叫igheden ligger ode og forladt hen,

en vandhane drypper et eller andet sted.

KJZJkkenet flyder med bleghvide plasト

dunke fra energlma31k og endelqse ra3k-

ker af bakker fra functional food. Va3g-

gene er klistret til med zeldgamle珊m-

plakater og afrevne stumper fra bill-

boards. Gulvet flyder med kabler og afL

lagte elektroniske apparater.

Denne scene udspi11er sig hvis spi11eme

pa et tidspunkt skulle beslutte sig for at

vende tilbage til deres fa11es l叫ighed・

Spillemes IQjlighed ligger i det gamle

middelklasses kvarter, bygget engang l

halv卸rdseme, hvor beton var in. Her er

匂endommene ikke blevet renoveret i

lang, lang tid…

Disc’en fra Anarcheron kan findes pa

Marks v2erelse i den konvolut han har

飴et den i, Pa konvolutten st拒　der:

〉〉Mark Remmington, Hundertwasser

66C, a癖.: ALICEくく・

Det er en underligt gammeldags made at

sende noget pa, helt sikkert ikke

ALICEs stil, POStVasnet er nedlagt for

langst・ I det hele taget vil spilleme

undre slg OVer hvordan man kan sende

noget sadant, en undersqgelse af

kuverten vil afslqre et lille logo 〉〉Real

Couriersくく.

Hvis budbringeme kontaktes kan

spilleme, hvis de forstdr at tale for deres

sag, finde ud af at forsendelsen er betalt

af en hvis ALICE og disc’en blev aflev-

eret af en tilfaldigt udseende ung mand.

Spilleme kender kun ALICE ved hendes

fomavn. Og de ved ikke hvor hun bor.

巾⊂h Noi「

Musik.・ Jt?an-Michel Jarre, Ch/りnOlogie

〉〉Tech Noir - Cyberspace caf&〈 lぉser I

p各skiltet, der best缶af en aluminiums一

看O戸珍NIX

plade, hvor bogstaveme er skaret ud og

oplyst af et blat neonlys bag ved pladen.

De store ruder, hvor prlSeme bliver

vist i sma neonbogstaver, S珂er med

vand i den silende regn.

Indenfor er der halvfyldt, det szedvan-

1ige sla∋ng af gamle fallerede hackere,

retroere og et par yngre, folk som 」er.

De sma runde borde og stole, lavet af

forkromet stal, gulvet er sorte’blanke,

餌ser, der sp叫er borde og gaster i deres

kolde overflade.

Baren er en stor glasmontre, glassene

og de mange farvede spiritus flasker’er

synlige gemem den" Bag baren star en

stor italiensk kaffemaskine, Samt en

mere almindelig en, der serveres ikke gl,

Pa Tech Noir.

Pa Web-terminaleme k。rer PauSe-

ska3mene deres endeluse fraktaler, de

komplicerede mのnstre der endelqst re-

plicerer slg Selv. Den svage kliken af et

tastatur hqres gemem lokalet, fra den

ene teminal der bliver brugt.

Cafeen er et li11e retrosted言ndretningen

er high-teCh stil som taget ud af

1980,eme, Og et yndet sted for outsidere

og folk der bevaeger slg i hackerkredse.

Spilleme pl句ede at ha3nge ud sammen

med ALICE, nede pa Tech Noir, en gang

imellem kom der ogsa nogle af hendes

andre vermer.

Nogle underlige typer, klaedt ligesom

ALICE, i plastic’Syntetisk la∋der og metaL

Der er mgen Pa baren som pc’eme

kender umiddelbart, men de kender bar-

tenderen, Og kan spqrge ham om han ved

noget・

iames Cohey直arteれder

En tidligere hacker. Der er nogle der

slger at han har s串Iet pengene til at

oprette cafeen fra en mulitnational og

sluppet godt fra det・

James er 45 og en ganske fomuftig og

venlig mand, der geme snakker med sine

kunder og er et sandt leksikon i 21・ År-

hundredes computer trivia・

Han kender godt ALICE og er klar

over at hun er medlem af Anarcheron.

Dette er han imidlertid ikke sa vild med

at spytte up, men han kan overtales’til at

slge at hun er medlem af en eller anden

hackerbeva3gelse. Desuden kender Ja-

mes ALICEs adresse, SOm han kan glVe

spi11eme: Tyre11 Heights nr. 45, 5" Sal’

l珂ighed nr. 218.

Han ved dog ikke hvor hun er og hvor

de mdske ville kume finde hende, Men

foreslat dem at snakke med RAZOR

som er en hacker der kender ALICE,

men som ikke er medlem afAnarcheron.

Spilleme kan kontakte RAZOR over

nettet. Razor ved ikke andet end at

ALICE pIQjer at komme nede pa )〉The

Gentleman LoserくくSOm er et rigtig hard-

core hackersted言kke et roligt sted som

Tech Noir.

U Itimatum

晩sik.・ Paradise Lost

Pludselig flimrer a11e web-teminalemes

sk鈴rme til live. Et billede trおder frem, et

computerskabt memeskeligt ansigt duk-

ker frem.

Ansigtet er meget magert, na3Sten et

kranie, med to glqdende幻ne og et stort

〉〉Anarchyくく1 Panden・

Dets ka3ber bevaeger slg, Og der hqres

en stemme fra h勾taleme: 〉〉Vi er ANAR-

CHERON. Vi har indsluset en virus pa

det globale telekommunikationsnet, en

virus der i址e kan fjemes og ikke kan

qdela∋ggeS! Virussen er momentant inak-

tiv, men Vi kan aktivere den ndr vi

qnsker og vi VIL gqre det, hvis vore

krav ikke bliver eftergivet. I safald vil

hele nettet bryde sammen og alt hvad der

er tilsluttet i verden bryde sammen.

Vi glVer jer 24 timer til at fastsla at

det forholder slg SOm Vi siger, hvorefter

vi vil fremsatte vore krav! Sku11e der

ske nogen efterforskning eller nogen

arrestation af et af vore medlemmer sa

vil vi aktivere virusset!くく

Konfl.0れtation med medierれe

晩sik.・ Sort SoI

Gaden er tom, regnen er Stilnet ind til en

svag stqvregn, der siver ned宜a himlen

som et tages12,r. GIorier omkring alle ga-

dens lys.
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Asfalten og fliseme skimede vnde,

glinsende i neonlyset・

Pludselig hqrer i hjul hvine og en stor

varevogn kommer susende om巾gmet

Og bremser h紅dt op foran Jer.

工n拒lige at opfange bogtaveme p各

siden af den m鐙rke bil 〉〉MEDIASTARくく,

龍r en kvinde med en mikrofon og en

mand b耕ende p各et kamera hopper ud

ad vognen og stikker deres apparater op

l 」ereS anSigter.

MEDIASTAR, SOm Pa dette tidspunkt

mest af alt er degenereret til en global

version af a11e verdens sladreblade til

sammen, har fundet ud af at politiet har

haft fat i spilleme i ANARCHERON sa-

gen, derfor vil de nu prove at fa et fedt

statement fra dem.

De f加er en meget aggressiv JOumalistik

Og lader sig ikke sadan vifte af

SandsynligvIS Vil det ende med at JOur-

nalisteme far en e11er anden form for

kommentar (de truer med at finde pa de-

res egen historie og satte de fire venner

i et meget d狙igt lys言rvilket de sndan

set gqr uanset hvad spilleme foretager

Sig).

Det er selv節lgelig ALICE der har pud-

set joumalisteme pa spilleme, for at for-

sinke dem.

I AしiCEs IejIighed

L申igheden er stor, meget Stqrre end for-

ventet og meget dyrere. Dqren g缶op

Ved den anglVne kode med et sagte

〉〉tWeePくく・

Inde i l珂igheden er alt i hi-teCh revi-

val stil, Stal mqbler, blanke gulve og

masser af elektroniske apparater.

Hendes store computer st各r tzendt

men det eneste der st紅pa skarmen er

〉〉brug ikke deme maskine葛den er ikke

sikkerくく,

En diskette uden label ligger p各et so-

fabord af glas.

Stedet ser ud til at va3re blevet forladt

i hast, eller at va;re blevet gememrodet,

der ligger t勾og flyder i sovevarelset,

1まF綴NIX

sku節er er abnet og et ba:gerglas med to

udkogte a3g St各r Stadig og koger i kqkke-

net.

Et vindue st各r fbent og a鳥lqrer en ud-

Sigt ned i parken og ned til den ba3nk

SOm Spi11eme sad pa i励rste scene.

The Gentleman Loser

脇sik.・ Hardcore Jechno

De gamle, ruStne, Stalsiloer, tiner slg OP

i natten. Det gamle, nu StOrt Set forladte,

indus正kvarter, 1igger ode og stille hen.

Med undtagelse afen dyb, dunp lyd, der

Pulser ud i natten fra et af stal tamene.

En bla laser tegner ordene )The Gentle-

man Loser《 Pa tametS mqrke overflade’

bogstaveme skalver og knitrer, SOm Var

de af elektricitet.

En smal metaltrappe snor sig op langs

siloen, hvor der halw?JS OPPe er Skaret

en dのr i metalva3ggen. Skarpe lysimpul-

Ser, i takt til musikken, Slipper ud derin-

de fra. Et par skikkelser kan skimtes i

d錐en.

Stedet er, SOm na3Vnt, et hardcore

hackersted, bvor den digitale under-

grund m鐙des for at feste og syre ud" Der

Salges underlige drinks, ingen 。1. Desig-

nerdrugs fas ogsa uden besva3r, i baren・

Baren er faktisk Qjet af ANARCHE-

RON, men det er igemem et mellemled

og der er mgen der kender deme for-

bindelse. Gruppen bruger 〉〉The Gentle-

man LoserくくSOm et組dehul og dels sor

et sted hvor de kan forsvinde i m衡ngde

af andre, mindre ambiti。Se, hackere.

Af nzevnevおrdige personer, der er 2

finde i baren er der:

Tri pwi re

En noget udslidt junkie, SOm SPillem

ikke kan fa noget ud af Hans kronisk

mangel pa korttidshukommelse taler s

tydelige sprog, hans hjeme er blevc

bra3ndt, SandsynligvIS af noget Sort I!

Han skal udelukkende bruges som steIr

ning.

Hougan

En voodootilbeder der har misforstaet (

e11er andet. Han tror at loaeme bebc

nettet pa en eller anden mede og at ma

kan komme i kontakt med dem lgemer

nettet. Han er ikke ANARCHEROト

men han kender ALICE og kan bekra荊

at hun kommer p各stedet・ Han ved ikk

om hun kommer men hvis hun g!2Jr de

sa prぉcis kl. 23.23, hun kommer alti

ved den tid.

D-ROW

En mand der imponerer, D-ROW g:

altid kla3dt i et elegant sortjakkes盆巧faL

tisk er alt hans tdy sort, hans h缶er ogs

sort, men hans幼ne er bla言mplantate

Hans hud er na3Sten hvid og nおme∫

plastikglat, tydeligvis ogs各et resultat :

OPerationer og genterapi・ D-ROW (

medlem af ANARHERON, men det鮭

spilleme selv勉lgelig ikke at vide" Ha

vil sige at ALICE ikke vil komme de

aften og at spilleme skal prqve en ande

dag.

Spilleme kan vente pa stedet indt

klokken er 24,00 og det bliver klart言

ALICE ikke kommer. Hvis spillerr

venter vil de blive antastet af flere :

ga3Steme, SOm ikke bryder slg Om fren

mede.

Pa et andet tidspunkt kommer en st(

mand hen til dem, han er tydeligv

〉函Cked-uPくくPa en eller anden med

man kan se pa de spjattene bevaegel(

Og maniske qjne. Han vil begynde



PrOVOkere spilleme og forsqge at starte

et slagsmal. Hvis spilleme vil slas med

ham sa lad dem絡nogle ordentlige ta3Sk.

De reddes kun af Hougan, der kommer

Og Slger til dem at en 〉〉1oa〈〈 Vil tale med

dem. Hougan stopper den store og han

forsvinder.

Henne ved videofoneme venter en sam-

tale med ALICE, kun audio, SOm fortおl-

1er dem at hun er ked afdet og at hun

geme vil mqdes med dem, Samme Sted

SOm勉r, kl. 1.00.

60 minutter

Vinden er taget til, gademe ligger ode og

forblおSte hen, megakorporationemes Io-

goer pryder de h勾e skyskrabere lidt

uden for byen. Men et er det som om alt

lys i byen sprutter, det falder ud et kort

勾eblik og kommer s各igen・

Den nおSte time bliver en lang flugt fra

medieme. Mens spilleme venter p各at

klokken bliver l ,00 vil de uanset hvad de

foretager sig fole sig forfulgt" Denne fo-

1else vil hurtigt blive st鍵rkere og til sidst

Vil der ikke vzere nogen tvivl der bliver

Skygget af personer i suspekt diskret t叫

Lad ikke spilleme vide hvem det er der

Skygger dem, det kan 」O OgSa SagtenS

Va:ne at det ikke kun er JOumalister, det

kume ogs各va;re POlitiet eller Anarche-

ron. Lad deme forf壷lgelse gradvist op-

trappes indtil spi11eme til sidst m各flygte

til parken for at fa fat i ALICE og nogle

SVar. Stress dem sa meget som muligt.

Det der er sket er at den nu bevidste vi-

rus/ALICE er begyndt at pille ved hele

nettet, hvorfor ogsa strqmmen svigter.

Hvis spi11eme prqver at kommer ind i

Cyberspace, Vil de finde ud af at de ikke

kan.

End Program

晩sik.・ Sort SoI

Parken ligger gde hen, SOm den gjorde

tidligere pa aftenen. Himlen er stadig

bleg og gu11ig som var den radioaktiv…

De k2emPeStOre neOⅢeklamer glitrer,

mens de sender deres hぅgne ud over byen.

Da i har siddet pa ba3nken lidt tid,

ALICE er ikke kommet, men det er hel-

1er ikke tid endnu, da v2ekkes en enorm

tv-Skaem pludseligt ti=ive… Sk徴;men

ha3nger Pa MEDIASTAR Tbwer som i

kan se ned af lst Avenue…

Hqjtaleme skratter, Summer Og ud-

Stqder sa MEDIASTARs globale vlgnet.

Samtidig toner MEDIASTAR Iogoet op

P各Ska3men, efterfulgt af den store rote葛

rende globe.

〉〉MEDIASTAR bringer nu en eksklu-

Siv udtalelse fra ANARCHERON, den

Organisation der lige nu truer hele vor

nationくく. Folk er begyndt at strqmme ud

Pa gaden, Stirrer betaget p各den store

ska;m …

Pludselig hviner en bla varevogn

rundt om hjqmet, den accelerer og dqren

abnes, SOrtklおdte skikkelser med auto-

matval)en la3ner Slg ud og sigter mod

jer…

I lqber!

Dette er kulminationen pa jagten - en

Slags stom for stilheden. Ligesom spil-

1eme er ved at blive indhentet tra3kker en

kulsor=imousine op pa siden af dem,

dqrene g拒op og de bliver opfordret til

at hoppe ind.

Personeme inde i bilen har alle sorte

jakkesa巧hvide skjorter og mqrke bri-

11er.

De slger at de arb匂der for NSA…

戸ataI容rror

晩sik.. Paradise Lo項Once Solem/

Sonnd QfSilence

I glider af sted, bilens lyd blot en sum-

men, dens beva3gelse blot en blid vug-

gen・

De to tavse typer studerer jer. Gen-

nem de tonede ruder ser i folkem捉ngden

uden for.

Marks mobilkommunikator bipper…

Et opkald fra ALICE, et Sqlv ansigt duk-

ker op p各ska3men…

Pludseligt vender en skikkelse slg, et

kvindeansigt lyser op i mqrket, SOm en

refleksion i et spQjl. ALICE. Men stod

ALICE virkelig derude eller var det blot

afわ申ingen fra kommunikatoren?

I kqrer afsted ud afbyen, i kan se ly-

Set fra de uta11ige forsta3der foran 」er…

Natten er m錐k, himlen gullig, Plud-

seligt begynder lysene at g各ud, et efter

et勉rst langsomt, Sa hurtigt. Til sidst gdr

de orange natriumdamplamper langs ga-

den i kerer pa ogsa ud, den blanke rude

ud til forsa3deme kqrer ned, manden bag

rattet vender slg Om… Sort jakkesa∋t,

hvid maske… I det sidste lysglimt der

kommer ind af rudeme ser i at manden

OVerfor Jer, i det mqrke tdy, er Ved at

Skrue en lydd穏mPer Pa Sin pistol…

Cybe rs pace

Hvis spilleme pa et e11er andet tidspunkt

tr2eder ind i cyberspace for at sqge efter

infomationer eller kontakte nogen sa vil

de bema3rke en pra3SenS, der synes at fol-

ge dem overalt hvor de kommer. En pra}

SenS der ikke lader sig de角nere nおmere,

men som blot er der.

Det er dem ikke muligt at kontakte

ALICE e11er ANARCHERON pa nogen

m各de.

Note

Scenariet ligger ikke op til nogen fork-

laring pa hvad der egentligt sker og det

er min memng at det heller ikke skal

forklares, heller ikke efter scenariet er

ferdigt hvad der egentligt sker er ogs各

meget vagt defineret i scenariet og en-

hver spilleder ma gqre op med sig selv

Om tingene skal forblive vag eller gqres

konkrete.

Det er selvfolgelig ogs各muligt at lade

ALICE forklare det hele til sidst, eller

indbygge en anden m紬e hvorpa sandhe-

den kan komme frem.

1(ara kte rfo rs I ag

Her er fire karakterid6er som kan bruges

til scenariet. De er ikke helt typiske cy-

bexpunk typer men det er ogsa memngen

- karakteme skal ikke va;re harde street-

Wise psykopater fyldt med cyberware.

Det er ikke det scenariet handler om. De

er fire forholdsvis unge vemer som bor

Sammen, Og SOm bliver fanget i noget de

ikke kan overskue.



Mark Remmington

Smal1撮me C))beアヤace Cowbの′

Mark er en hacker der aldrig er blevet til

det store, han er ved at vおre tredive og

dermed er det klart for enhver at han

skulle have gjort sit gemembrud, Sku11e

han forlzengst have gjort det・ En key-

board jockey pa 30 er en gammel key-

board jockey.

Han ser meget op til ALICE som han

ser som sin sidste store mulighed.

しorneしivingstone -しL

乃en匂′ DJ

Lome er en ung afroamerikaner midt i

tyveme. Han er en ret hip DJ p各natk-

lubben 〉〉WhirlくくSOm SPi11er Techno

Revival. Lome er en smart hurtig fyr der

forstar at navlgere i nattelivet’men han

har dog meget lidt begreb om men-

neskers skyggesider, han er feks. aldrig

blevet konfronteret med vold.

Han kender kun ALICE gemem

Mark, men SyneS at hun er mystisk og

SPおndende.

James Barkley Iones

Hired Mz/SCle

James kommer fra et rimeligt h缶dt

miU②. Hans store drqm er at arb匂de som

bodyguard for en af de stqrre agenter i

byen, men indtil videre har han kun

ka:mPet Slg OP til et arb匂de som

udsmider pa natklubben 〉〉Whirlくくhan

kender vemer gemem Lome.

Han kender ALICE gennem de andre

og mener i sit stille sind at hun er lig med

PrOb lemer.

Nicholas Leary

P710Vider

Nicholas er en mand med ft)rbindelser,

han kender utroligt mange memesker

fra mange lag, Og kan skaffe de mest

血Olige ting, hvis det skulle vare. Han

lever af at skaffe sm各kuriositeter for

folk. Mest af alt samle objekter og ikon-

er fra svundne artier.

Han kender ALICE fra f加Mark la誼e

hende at kende og ved hun har en

forbindelse til undergrunden.

I4吊りNIX



lem de to riger til at lqbe lobsk og kon-

gen smidt af pinden i den efterfolgende

tumult og strid.

Imidlertid har Coll fra Turennor s担-

let en af kongens personlig hest, for at

hane kongen. Kongen har dog en be置

grundet mistanke om at det m各va3re

Coll og rider tidligere pa dagen af sted til

Turennor for at飴sin hest tilbage.

Coll har ikke hesten mere eftersom

han dagen i forvQjen red til garden Kin-

tail pa kongens hest・ I skoven言na3rhe-

den af Kintail stoder han pa Kysceint pa

V匂mod naboriget med en besked til

Prinsesse Eddain. Coll vil ikke risikere

at blive genkendt af kongens ne‘砂Og

PrのVer at dra3be Kysceint med en pil

hvorefter Kysceint besvarer ilden og

drおber kongens hest. Til sidst nedla3gger

Coll Kysceint med en pil og s車uler b紬e

ham og hesten i den tykke underskov.

Coll g紅til K王ntail og餌der to pile

fra nabohget af Ishan, herren pa garden.

Ishans far har faet pilene som gave af

dromingen af naboriget for heltemod, i

en tid hvor stridighedeme var fa.

Co11 tager pilene ud af bade Kysceint

Og hesten og placerer en af pilene han fik

af Ishan, i h紅den pa Kysceint og den

anden placerer han i saret pa hesten・

Coll far desuden en hest sa han kan

Vende tilbage til Turennor.

Pa Turemor dagen efter strides kon-

gen derfor med Coll om hesten og det

ender med at kongen ma drage tilbage til

kongsg缶den om natten, med uforrettet

Sag・

I sin vrede mod kongen giver Coll i-

midlertid kongens hest salt s釦edes at

dens tのrst tvinger kongen til at gのre

holdt ved en lille kilde, hvor Co11 ved at

der bor alfer.

Da kongen stopper generer han derfor

alfeme som svarer lgen Ved at kaste en

S砂Vnfortry11else over kongen der kun

knapt kan kaste slg OP Pa hesten, SOm S各

Selv finder hjem.

Imidlertid er en helt anden ogsa kom-

met til kongens gard nemlig helbrederen

Fionn, SOm i virkeligheder er en elver,

der er kommet for at stra情e kongen, for

hans forf紀dres rov af fem magiske ringe,

fra det skjulte elverrige Llewyr, for hun-

drede af ar siden.

軸ook

Na3Ste mOrgen har kongen det endnu

d各rligere og sva3Ver tilsyneladende i

livsfare og det selvom helbrederen Fiom

har tilset ham. I virkeligheden ville kon-

gen va3re V蒔net op n鴛sten morgen uden

m6n, eftersom alfemes magi kun var

drilleri, men Fiom har forgiftet kongen

med en langsom snigende dedelig gift.

Dronnmgen宜nder spilleme og beder

dem om at undersoge sagen, eftersom

hun meget st紀rkt formoder at gemings-

mandene skal findes indenfor klanen.

Hun haber at nogen uden for klanen vil

Va3re mere P組delige i deme sag-

Spo「

Pa Turennor, mのder spilleme den uve血i-

ge Co11 og hans to lettere retarderet brq-

dre. Coll forklarer at kongen kom for at

SPくりrge til sin hest, men at han (Coll) aト

drig har set den hest. Undersoges stalden

Vil spilleme kunne finde salt i et foder-

trug, et indigoblat hesteda:kke - konge-

1igt kla3de. Sa皿t en hest med Kintail-

gardens bra3ndema3rke.

Kan man arrangere enerum med Co11s

kone Fiona vil hun e蹄er lidt beta:nkning

forta31le at Coll tit rider til Kintail selv-

Om han egentligt ikke har noget at gore

der.

Pa Kintail kan Ishan udsporges. Han

Vil indromme at Coll var der for to dage

Siden og at Coll fortalte at han var blevet

overfaldet af en ransmand i skoven.

Ransmanden dr紀bte Colls hest og derfor

lante Coll en hest af Ishan.

Undersoges skoven for spor efter

kampen kan bade kongens dqde hest og

liget af Kysceint丘ndes. Undersoges sa-

ret pa hesten for pilen tages ud, kan det

med sikkerhed fastslas at der allerede er

blevet trukket en pil ud af saret. Tla3kkes

Pilen ud fかst, Vil der vare tvivl" Ligele-

des er det usandsynlig at Kysceint skulle

have trukket pilen ud selv, eftersom

Skuddet kan vurderes, hvis man har for-

Stand pa dens slags, til at va:re qjeblik-

keligt dodeligt. Desuden finder spilleme

en besked som kun kan forstds som et

ka3rlighedsbrev fra Cymrun til Eddain.

丁なger spilleme tilbage til Ishan og

foreligger ham sagens fakta kan han

OVertales til at sige sandheden. Han vid-

ste rent faktisk ikke hvad Coll skulle

bruge pilene til, men Ishan er dybt

chokeret over at Coll har slaet en af sine

egne klansma3nd ihjel.

Han vil sige at hans loyalitet ligger

hos klanen og klanen alene. Han mener

at kongen er ineffcktiv, at han burde fjer-

nes og der burde f釘es krig mod naborig-

et, fordi der er h鉦dt brug for mere jord

til at brqdfode klanen.

Efterspil

Hvad der sa skal ske er uvist.

Allierer spilleme sig med Ishan for at

fa Coll domt for mord? G紅spilleme

med i sammensvargelsen, efter at Ishan

har vist dem de hungrende bonder, kvin-

der og b卯n, der ikke vil kume klare den

na3Ste Vinter, hvis ikke der indrages mere

jord og kva3g?

Hvad vil den ellers handlingslanme

Prins Cymrun gore, hvis han horer det?

Er spilleme blevet hans fortrolige? Har

deres eventuelle indiskretion sat dem op

mod Cymrun? Hvordan skal Cymrun nu

飴sendt den livsvigtige besked han net-

OP har skrevet til Eddain? Beder han

SPilleme om bya31p?

Hvad med kongen, der langsomt d卯?

Skal han reddes, eller er det bedre at han

d舞Sa klanen m誌ke kan vinde mad til at

overleve vinteren?

Nogen siger at naboriget har en alkymist

fra de fjeme lande, er det sandt, Og kan

han hjalpe? Kan Eddain hjalpe?

Hvorfor er kongen i det hele taget

imod en krig mod naboriget? Nogen sig-

er at han i sine ungdomsdage elskede

dromingen af naboriget, er det sandt, Og

hvis datter er Eddain sa?

Hvad med elveren, kan han stoppes?

門ener han retfardighedens ha3Vn? Hvad

med de magiske mge? Kan de mdske

hja31pe kongen? Hvem har forfa3dre

blandt fordums ringtyve?
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Dokumen七epne
Investigation (Holoca,uSt)

Regningen. Han krollede den sammen’

gik ud i regnen, Startede bilen, SPr姉ede

slam op over rudeme. En lille pause ef-

te血1gt af 3 timer i vognen pa v匂til ru-

inbyen K61n - det bet@d vgspa3mnger’

ha3ngte Stive lig langs gr蕪ekanteme, Og

altid at have 5n hind pa rattet og 6n pa

pistolens aftra3kker. Intet var sikkert pa

disse kanter i disse dage.

Flashback. 6 telegrammer udsendt for 36

timer siden. En simpel besked som alle

forstod: >WolfNeun samles igen - StOP -

D,herrer skylder riget en sidste lille串n-

este - StOP - De forventes at ankomme

inden 36 timer - StOP - Rendezvous: SS-

bunkeren GZ43 <.

6 gamle befalingsma3nd hevet bort fra

deres embeder for at l鉢e en Sidste li11e

OPgave.

I Bunkeren. Ankomsten overstaet med et

enkelt hom妨derefter en brie宜ng. Sa

overva3reS tOrturen af en uskyldig og ud

i de ventende biler. Sole igen, gemem 2

spa3mnger med 12-inge drenge som

vagtposter, Og forbi sqnderbombede hu-

se hvori skikkelser flakker rundt.

dage! Vi har kraftedeme nok at g@re med

oprorene i syd - NQj der er ikke flere

m訓d til Deres disposition, de har fan-

deme travlt med at pIokke forra3dere og

stikkere ned over altくC

Hovedpine og sove pa en briks af st温.

Vagne ved skrig et eller andet sted fra.

Larvefodder der knuser hjemeskaller.

Tanke tilbage til dengang ved fronten.

Mere hovedpine, Sk耕er ta3nder’鰭r fe-

ber og granatchok i flere sekunder. Ry-

Sagen udvikler slg. Gerhards l却ighed

var overvaget. Der var skrevet noget pa

hans notesblok om en levermg. Han var

sin kone utro, Og KRIPO overvager de-

res mindste beva3gelser・ Spor i alle reト

ninger og pludseligt melder morderen

sig: En面emevasket Stiimkrieger, der

har b如n SOm gidsler. Sagen tager en

drejnmg, da SS-riddere likviderer mor-

deren under spi11emes arrestation. Snu-

sen rundt, Og et kig ind i SS-borg K6lns

mのrke: Eksperimenter med memesker

hvor nogle af垂vlelivets dybder klarla:g一

Klimaks. Spi11eme opdager sandheden

hvorom KRIPO, SS-rideme og sagens

andre invoIverede k…emPer" Dokumenter

ska紐et fra en aldgammel munkegrav’

hvis indhold underminerer hele den vest-

1ige tros fundament. Dokumenteme har

stort potentiale for at hidse de sidste

kr鈴fter, der stadigt holder stand mod Fの-

reren, OP lmOd hinanden. Dokumenteme

som taler om en anden glemt verden

gemt bag denne verdens illusioner・ blev

s轟1et af en russisk agent celle n耕K61n

under en togtransport. KRIPO likvidere-

de pa egen h紅d denne celle’1aste doku-

menteme inde, men mistede dem via en

stikker til Gestapo. Der skete dog det at

aftageren - Gerhard som blev overvaget

- aldrig fik dem. I stedet blev han sat ud

af spi11et med en s萌1et pistol,劫rt af en

巾emevasket S咄rmkrieger. Bagmand-

ene er vatikanets korsriddere, der er ble-

vet v紀kket ti1 1ive for at hente dokumen-

teme tilbage. Stikkeren fra KRIPO har

stadig dokumenteme i sin vareta3gt Og

JageS, da spi11eme fanger ham, of sine

egne …

Kortslutning. Dokumenteme man ikke

㊧-㊧鍾㊧㊧
Sagens begyndelse. En h擁Stdende

mand inden for Gestapo, Gerhard Schaf-

ner, fundet skudt 2 gange gemem hove-

det, Struben flaet ud, klasket op mod en

vzBg, kroppen gennemta}Vet・ Morderen

m誌ke flygtet ud af vinduet og et under-

1igt gemingssted‥ Gerhards l勘ighed’

med kokaiⅢeSter i gulvta3PPet, blodige

lagner, Og S噌ulte mikrofoner som ikke

er tyske. Beskeden de批, inden de tog af

sted, SOm et ekko i hovedet: ”Sagen er

opklaret inden Himmler ankommer om 2

16F㊨NiX

、シ′「′▲--

ges. Fundet af en rapport. Konklusion‥

Nogle sindssyge testpersoner kan qjen-

sy皿gt se ind i en anden verden!

Fortvivlelse. Uret tikker, Og Pludselig

melder hun sig. Den smukke enkeffue

Kirsten Krantz, tra3der ud af det bla ind i

efterforskningen. Hun er kristen’Og hen-

des - nyligt afdのde - mand talte pa

dodsl匂et om de herrers komme, Virke-

1ighedens opIosning’Og Verdens under-

gang.

forst鉦.. Det eneste der g各r ind, er deres

potentiale. Himmler ankommer om l ti-

me" Sp卯gSmalet er simpelt. verdens to-

tale opl%ning, alle idealers forfald, Hit-

1ers enevaldige magt ved overdragelse

af dokumenteme til SS-Reich飯hrer

Himmler, eller det sikre selvmord ved at

tilbageholde dem’Selvom SS-riddeme

nu sandsynligvis ved besked"

Der er intet sikkert valg. En Luger ham-

rer吻S…



Du kender ham mdske. Hvis du godt

kan lide computere, hacking og cyber-

Punk, Sa kender du ham sikkert. Han

Ser egentligt ikke ud af noget s鍵rligt,

men a11igevel er han en af de mest

kendte cyberpunkforfattere og com-

Puterjoumalister i verden. Han var en

af de forende stemmer mod Secret

Service’s raid pa Steve Jackson Ga-

mes i forbindelse med udgivelsen af

GURPS Cyberpunk. Hans navn er

Bruce Sterling, Og Fonix har ha請for-

nbjelsen af at snakke lidt med ham.

Her kommer et li11e sammendrag af,

hvad han havde at sige.

Har du nogensinde坤illet rollejpil?

Ja,jeg pl匂ede at spille Dungeons & Dra-

gOnS・

Kunne du lide det?

Ja, da vi f加st havde modificeret regleme

grundigt" Jeg kume iszer godt lide at

va3re 〉〉Dungeon Masterくく・ Det var lidt

ligesom at lave en mini-teaterforest皿

ing.

>…Vi kan ikke iide science fic-

tion fordi det er x>gOd =ttera-

tur<, Vi kan lide det fordi det

Saert, FのIg jeres s穏「hed, mine

dame「 og herrer, Glem at for-

S21ge at Vi「ke no「maIe" Falg je-

「es nqrddom..,《　-　》丁he Won-

derfui Power of Sto「yte旧ng,“

Computer Game Deveiopers

Conference, martS `91 ,

Hvo帝aj荻du din inやiration?

Mest fra det research jeg laver. Jeg bru-

ger det meste af min tid pa at studere

mおrkelige og usa3dvanlige ting. Ind-

imellem foler 」eg trang til at skrive om

det, men for det mester betragterjeg bare

den store historiske parade.

Hvo擁,r g)be7punk?

Hvorfor ikke cybeapunk?

Hl,ad er dit yndlingrやil?

For edeblikket kan 」eg gOdt lide det euro-

PZeiske bra∋tSPil 〉〉Settlers of Catanくく・ Jeg

har bqm nu, Sajeg har ikke tid til at spil-

le lange spil.

Hvad er din yndlingdvlm?

〉〉Aelita, Queen of MarsくくOg SOVjetiske

konstruktivistiske science-fiction stum-

允1m.

>…lnformationssamfundet har

basalt set givet afkaid pa en-

hver demokratisk kont「oI ove「

Sjn egen skaebne. lngen er

nogensinde bievet spurgt,

ingens mening er nogensinde

blevet hのrt, Hvis vi var bievet

bedt om at stemme om en di-

gital revoiution, V紺e den h勾St

Sandsy両gt ald「ig have vaE「et

Sket…≪ - 》State of the Digital

Nation,< SOmmeren `96,

Hvordan tror dのat VeJden vil se ud om

lO (3r?

Det vil v2ere Vamere Og V句ret vil vaere

d缶ligere. Der vil ogsa vおre flere meme-

Sker og farre vilde dyr・

Hyad er dine egne planerj2’rf宅mtiden?

Jeg vil blive en bedre forfatter og 」Ouma-

1ist. Jeg har ta3Ikt mig at blive bedre, til

」eg dqr. Lige for tiden arbQjderjeg pa en

roman, der hedder Zeitgeist, SOm Sku11e

vおre ude ved slutningen af artusindet"

Har du nogensinde vのnt i Danmark?

Ja, jeg har. Jeg var med til en dansk sci-

ence fiction kongres i Kqbenhavn, Fabu-

1a. Jeg kume godt lide Kqbenhavn, SOm

」eg fandt behagelig og interessant, isar

Christiania, Jeg haber, jeg kan vende til-

bage en dag, m各Ske for en la3ngere Peri-

ode. Jeg kan sagtens forestille mlg at Sla

mig ned i Kqbenhavn i seks e11er otte

mineder, Sala3nge jeg kume fa lavet no-

get seriqst arb句de" Det er en af mine

yndlingsbyer i Europa.

Hvem ved? Mdske ser vi pludselig Ster-

1ing til en kongres et sted pa $alland.

Han har tidligere skrevet indledningen

til et dansk cyberpunkscenarie, 〉〉The En-

dorphimore Documentくく, S各han er ikke

fuldst2endigt ubekendt med det danske

ro11espilsmi串・ Det skulle ikke va3re

fuldst2endigt umuligt at overtale ham til

at deltage i et hurtigt slag 〉〉Settlers of

Catanくくeller m謎ke en omgang D&D el-

ler Shadowrun…

Hvis du vil vide mere om Bruce Sterling

eller har lyst til at la3Se nOget af det, han

har skrevet, kan Jeg anbefale folgende

netsites :

http ‥//www.well.com/conf!mirrorsha-

des/ (alt muligt blandet)

http ‥ //1onestar.texas.net/%7Edub/new-

front.html (artikler og taler)

http ://www. 1ysator. 1iu・ Se/etexts/hacker/

(〉〉The Hacker Crackdownくくi en webud-

gave)

http://www.eff.org/pub/Publications/

Bruce Sterling/Hacker Crackdown/

Crakdown.zip (〉〉The Hacker Crack-

downくくi en udgave til at downloade -

gratis og lovlig!)

Du kan ogsa skrive til ham pa e-mail

adressen: bruces@well.com.



Bjom Clausen er en

beskeden mand, Pa alle andre om-

liverollespil. Han kalder sig

erdenen EIorias gud, Og han

et at have det i, for Daniel forstar

bringe EIoria ti1 1ive.

1995 har Daniel BeI互amin Bjのm

lausen organiseret det ene ambitiのse li-

ero11espil efter det andet. I juli lqber sa-

gaen om S舞Iottet af stabelen, Og Sa Vil

Cirka 4OO rollespi11ere fra hele landet

Samles for tredje gang. >Det kra3Ver en

hvis portion organisatorisk talent≪, Siger

aniel. ”Og det har 」eg≪. Daniel sidder

mig i sin Viking-Con T-Shirt. Han

rommende blaか

an er en sand rolle-

ganske rigti

a Vest可alland. De sku11

ave temauge, Og Var interesseret i

agde straks ja til

N紅Daniel pra3Senterer et StOrt SCenarie

SOm >S〈bsIottet≪, ligger der et k紀mPe ar-

b匂de bag. Han starter op til seks mined-

er inden med at sのge om lov til at bruge

Omradet omkring Bagsva3rd So. >Jeg har

最re punkter, SOm Skal vare i orden≪, for-

taeller Daniel. De er som fめlger:

F砂場te punんt er tilladelse fra det o龍三ntli-

ge til at bruge deres b

SCenariet skal foreg続

skole. Det far man ve

t工l sm komun

hvad det er, der

rent praktlSk I

hvad enten

えsk五節fb直紀11e

1e kommuner er

en fritidskoordinator,

Ugen op til ”S嬢1ottet《 arbQjder Daniel

nonstop, dのgnet rundt. Da han lavede

”SosIottet II≪, brugte han kun tre ma-

neders forberedelse.雌l gengald var det

et fuldtidsafo句de, Og han m釦te ta

for at klare det. Efter scenariet var -

niel bede psykisk og fysis

ter den hdrde arbejdsindsa

StOd han, SOm han selv udtrykker

lort op til kna3ene, med kun fem h

re, Og m細e rydde op efter 400

sker. Han matte dackke et underskud

kr. 2000,- ud af hans egen lomme;

ledes udgiften til benzin og telefonreg-

hvor ligger ti距edssti11elsen

iver et kick at fuldfore detくく,

Slger Danlel og fork]arer, at det er den

indre gla3de ved at bringe noget fra id6-

1an til筋rdigt prQjekt, der gor det alle

「ne va3rd. ”Og sa nyder jeg

egen li11e gud“, tilf勿er han.

ener, at liverollespil inden for de

na3Ste ti-tyVe紅vil sla igennem. Vi vil

ive tra3tte af den ga:ngSe underhold-

lgSindustri, fordi den mangler den in-

aktive, SOCiale kontakt. Nar det sker,

Vil Daniel va3re Parat til at indtage rollen

SOm PrOfessionel livearrangor.

看nfo om Soslo償et li

adlOmarken



er /angsomt ved at blive

存3ger qf intethed. Midt j disse

霧ger寂gger det l紹e加ngerige Momvia・

Oprindelig blev Momvia形geret qf den

g Ha諦ieJ, menわr

r tvivIsom-

teちblev be

fo rめ′ndt

de >Den

居mnen hos damonen i f

svandt sd. Siden duk居ed
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mellem den gaml

S砂n A壷os. Arわs van

tilんonge, menS

lande. Fbr at ti

mag弗Ide adel吋l

Arkos med til

datte7: I DS勿

ned石omme

bund med de

舘prcz?Ster O

til qpr鉢Og Zo



NE丁RUNNER
AF ANDREAS RAVN SKOVSE

I disse tider, hvor selv SimCity - the

Trading Card Game er pa markedet (om

end ikke sa3rlig mange steder), undrer

det vel ingen, at Samtlige rollespilsset-

tings har deres eget trading card game.

Call of Cthulhu har Mythos, Vampire

har V:TES, Werewolf har Rage, MERP

har Middleearth, Og de fleste fantasy-

SPil kan dぉkke slg ind under TSR’s

AD&D kortspil e11er Magic. Og sandelig

om ikke man ogsa kan finde et trading

Card game baseret pa William Gibsons

romaner og cyberpunksettingen. Dette

kortspil er, SOm den opma3rksomme

lzeser mdske havde gattet ud fra over-

Skriften, Netrunner. Spi11et Netrunner

fokuserer udelukkende pa nettet, der JO

OgS各er en uhyggelig vasentlig de=

cyberpunk. Spillet er udelukkende

designet til to spillere - en SPiller rumer,

mens en anden er The Corp. The Coap er

det store kapitalistiske fima, der

forsqger at daekke sine tophemmelige

forskningspr。jekter, agendas, bag

avancerede kodesystemer,  ICE.

Rumeren er hackeren, der forsnger at

bryde The Corps sikkerhedssystemer for

at s咋Ie deres prQjekter og sa31ge dem til

h勾estbydende, Til dette fomal har han

(hun) ICE-breakers, SOm hver isar kan

gennembryde forskellige former for

ICE, af hvilken, der findes tre slags.

Wa11s og code-gateS er de defensive, der

bare afbryder hackerens forsqg og

demed spilder hans/hendes kostbare tid,

mens sentries er de mere sofistikerede,

der kan spore telefonforbindelsen, ad-

vare andre programmer om den uvel-

komne gaest eller i saerlige tilfalde

(black ice) grille hjemen pa den stakkels

rumer, der jo bare passer sit arbejde.

Vinderen er den, der f壷st opnar 7 agen-

da point.

Styrker og svagheder

Spillet er forholdsvis tro mod Gibsons

romanopla3g, Og illustrationeme p各kor-

tene er stemningsfyldte og i mange til-

felde godt udfort. Desvane holder id6-

en ikke helt. For det勉rste er der kun fo-

kuseret pa netsiden af Gibsons cyber-

Punk-univers. Rumeren kan fa ganske

fa kort, der tillader hjaelp fra resten af

verden, reSOurCeS e11er comections, men

SPillet er bygget op omkring ICE og

ICE-breakers, Og bliver aldrig sおrligt

nuanceret. Spillene ligner potentielt set

hinanden, Og der er ikke s鈴rlig mange

variationer indenfor deck-muligheder,

hvis man onsker at vinde. Man skal have

ICE som Corp og ICE-breakers som run-

ner, Og Strategleme begra3nSer Sig til’

hvilke typer man foretrzekker. En anden

SVaghed er det faktum, at SPillet kun kan

鴫診

SPilles afto spillere. Det bliver aldrig en

S2erlig social beskz繭igelse, menS man,

selv i Magic, kan spille diverse fler-SPil-

ler varianter. Endelig bliver Netrumer

meget hu正gt forudsigeligt・ En ICE-

breaker kra3Ver et Vist antal bit (v2erdien-

heden, SOm man kan tjene pa diverse

mader) at benytte, Og et Styk ICE variere

aldrig sin e能丸De備e vil sige, at run-

neren, S各Snart en ganSke kort indleden-

de fase er overstaet, kan sa班e sig ned og

regne sig frem til, hvorvidt et givet run

(fors鐙g p各at hacke sig igemem) kan

lykkes e11er Qj, Samt, hvor dyrt det vil

va3re, Og Om det kan betale sig i forhold

til gevinsten i fom af agenda-POint e11er

skade pa The Coxp. Spillet er totalt blot-

tet for de taktiske overvQjelser og over-

raskelser, der ligger i Magic og andre

kortspil, hvor modstanderen pludselig

kan hive overraskende effckter ud af a3r-

met, Og bliver derfor hurtigt meget sta-

tisk og ensfomigt" Konklusionen m各

nzemest vおre, at Netrunner kan va3re

meget muntert de勉rste par spil, Og Sa-

mamd ogsa kan vedblive at va3re munter,

sal蟹nge man spi11er med sine to starter-

PaCks i et stort deck. Men sa snart man

OPtimerer sit deck, Og kun tager de kort

med, man kan bruge, bliver hvert eneste

spil ensfomigt og langtrukkent, hvilket

vel aldrig har v耕et fomalet med at

kqbe sig fattig i trading cards.



KA」ENDEREN
AF PETER BENGTSEN

Hvad skal du lave i sommerferien? Holde fri og til stran-

den med vermeme? Til en masse festivaler? P各ferie til

udlandet? Det kan du ligesa godt glemme, for et enkelt

kig pa kalenderen vil fa det til at krible i dine fingre for

at finde tilmeldingssedleme frem og melde dig til et af

de mange arrangementer! Med 13 1ive-SCenarier og to

COn’er i sommerferien er der nok at va31ge imellem. Er

du en rlgtig fanatiker, er det muligt for dig at spille live

hele juli mined - kun afbrudt af 4-5 dage ialt! Hvordan

man kan finde deltagere til a11e de arrangementer, nar

der i nogle weekender er helt op ti1 5 afslagsen, gdr over

min forstand.

Selv pa Roskilde Festivalen finder du live-rO11espil・

Eller i hvert fald noget der ligner. 〉〉<X>polisくくer naVnet

p各et prqjekt, der vil forestille en fiktiv by i en h勾tek-

noIogisk naer fremtid. Byen har forskellige lokationer

SPredt ud over en stor del af festpladsen, SOm festival-

ga3Steme kan besqge. Gぉsteme vil i lqbet af festivalen

Va;re tilskuere til og deltagere i en fortlqbende historie,

SOm fomidles gemem storska3me, Va:溜aViser, hqjtalere

Og lqbende events p各omradet. Festival-g鍵Steme har

Selv indflydelse pa historien gemem en ra3kke offentlige

afもtemnmger, der bestemmer <X>polis’samlede reak-

tion. Temaet er teknoIogi og memeskets forhold dertil"

Synes du, at Roskilde Festivalen er for stor og dyr’burde

du mdske istedet tage til den gratis Jonstrup

Musikfestival `99,., Som rent faktisk er et live-SCenarle,

der finder sted i Åbenra og arrangeres af foreningen

PLUMP! Settingen er en musikfestival, Og rOlleme er

skrevet efter regelszettet 〉〉Dogme 2くく, med hvilket

arrangqreme vil 〉〉genfinde det essentielle i rollespil.

Nemlig udtryk af sande folelserくく, SOm der star pa

forenmgen PLUMP’s hjemmeside. Dette indebarer

blandt andet, at rOlleme er skrevet ud i 6t - Stream Of

consciousness - efter den励rste nedskrivnmg m各intet

rettes. Og sceneriet skal va3re autentisk, dvs. mgen

kulisser, men kun virkeligheden. Du kan la;Se mere Pa

巾emmesiden http ://www.kogle. dk/plump.

Pa Fyn bliver der ogs各arrangeret live. De to亀′nSke live-

forenmger, Vqlven og Solhverv, har hver et fantasy-1ive

Pa PrOgrammet. For Solhverv’s vedkommende er det

forste gang, de pr鐙ver krおfter med fantasy-genren.

Forhen har de afholdt flere indendqrs live-SCenarier,

men nu har de faet omr狙et omkring herreg狂den

Holluf弟rd til at kのre 〉〉Fredens HerskerくくPa. Vqlvens

sommerlive hedder 〉〉Nikhils SagaくくOg er et Vikinge-

insplreret fantasy葛SCenarie, hvor der blandt andet vil

komme flere vikingehandlende med varer, du kan kqbe.

Nikhils Saga finder dog ikke sted pa Fyn, men Ved Gl.

Rye mellem Skanderborg og Silkeborg"

Og sa harjeg slet ikke na3Vnt SOmmerenS StOre jyske og

匂a11andske live’s. Du kan nu heller ikke have undgdet at

hqre om dem　-　ellers tag et smut forbi deres

巾emmesider eller kontakt arrangqreme, SOm Sikkert

bra3nder efter at fortalle dig mere. Du kan ogs各la3Se

meget mere om alle kalenderens arrangementer pa

Sleipners hjemmesides kalender pa http‥//www.sleipn-

er.dk. HQner du om nystartede forenmger, der arrangerer

en con e11er et sp蟹ndende live, eller om andre

anderledes arrangementer, Sa tag telefonen og mg Og

fortぉI mig om, hvorfor det er fedt og hvad nyt der er ved

det. Det kan JO Va;re, at det kommer i Fqnix og far lidt

gratis reklame!

Din personlige kalendemisse

Peter Bengtsen

JemaldervQj 204

8210 Århus V

Tl工86247667

email: Peter@sleipner.dk

RY館丁書冊§$剛
Endnu en Århus-COn Ser ud til at skyde op, da

Grotten gdr med planer om at afhOlde 6n i midten

af september. Kontakt Jost Hansen pa jost@get2-

net.dk

Horrorcon i Brovst vil blive amOldt i starten af

november. Kontakt Mikkel B鈴kgaard pa mbae

98 @hum.auc.dk

Confekt IIa lqber af stablen d. 3-5/12 i Hillerqd.

Rikke kan fortalle dig mere pa srO40877@geo.

geol.ku.dk

Cimbria er navnet pa den con, SOm 8-10 nord-

jyske rollespilsforenlnger er gdet sammen om at

arrangere i efteraret缶2000 - Rasmus Rytter kan

fortaelle dig mere pa, tlf 98 15 90 71 eller email‥

r_rytter@mob i liex. dk



Paintbal ○○看ive

Dato: 12/6

Hvor: Ålborg

Kontakt: FARP v. Henrik Jensen, tlf 20 61 24 07

email: hhh9808@loke.hgmfdk

Aztekeい看ive

Dato: 22-27/6

Hvor: Oslo

Kontakt: Lars Ivar Owesen-Lein Borge

email : borge@stud.uni-frank餌t.de

http ‥//www. stud. ifi.uio "nO/-1iseh/hobby/tempelstenen/te

mpelstenen・html

しegendernes tidタde=

Fa n ta少live

Dato: 25-27/6

Hvor: Kqbenhavn

Kontakt: HP Hartsteen

email: hp@laap.dk

http ://www. eclipse.dk/1egender

<X>po看is

Nce〆em tid live伽rt・短ling

Dato: l-4/7

Hvor: Roskilde

Kontakt: Roskilde Festival, Havsteensv句11, 4000

Roskilde

V¥ねnted

Wセs tern Jive

Dato: 3-9/7

Hvor: OsIo/Norge

Kontakt: Jonas Karlsbakk, tlf OO47 9285 0689

email: jonasak@online.no

http ://www.wanted99 " Org

」oれStrup MusikfestiYai `99

Mus i確証iva lJive !

Dato: Starten afjuli

Hvor: Åbenra

Kontakt: PLUMP v. Thomas Mertz, tlf 28 28 46 86

email: mertZ@sol・dk

http ://www.kogle. dk/tilmeld・htm

Sのsio備et l看l

Fan tary- 1il,e

Dato: 7-11/7

Hvor: Bagsv紀rd

Kontakt: GERF v, Daniel B, Clausen, tlf 44 44 37 45

email : danielber互amin@forum・ dk

はたAS丁

&?e/derhytte-CO n
Dato: 10-17/7

Hvor: Limfjorden

Kontakt: Workshop 2000 v. Charlotte Nielsen’

tlf 44 98 82 63, email: klokkeblomst@yahoo.com

Geistendorf看l - Genopstandelsen

Liγe

Dato: 14-18/7

Hvor: Hareskoven

Kontakt: De Sorte L。VerV. Jesper Domis, tlf 32 84 41 18

email: geistendorf@iname.com

http ‥//www. sortloeve.person.dk

Raukovs H鍵vn

Fa n ta5y- 1ive

Dato: 17/7

Hvor: Ringkqbing

Kontakt: EidoIon v. Tue Diemer, tlf 97 33 01 56

email: diemer@eidoIon.dk

りktsken

凡zn ta少’- 1ive

Dato: 20-24/7

Hvor: Sverlge

Kontakt: Live-Selskabet Galadrim, tlf OO46 01 9 1 82224

email: galadrim@larp.com

http ://www. 1arp. com/galadrim

Legendemes tid) de1 2

Fan tarylive

Dato: 30/7-1/8

Hvor: Kqbenhavn

Kontakt: HP Hartsteen

email: hp@laxp.dk

http ://www. eclipse◆dk/1egender

Skyggernes Sang

Ho rro r-侮n ta少,- 1ive

Dato: 30/7-1/8

Hvor :動ngeskoven/Ribe

Kontakt: Ripen v. Jimmy Jensen, tlf: 75 42 01 61

email: kajj@postl l.tele.dk

Nemefrego IY

Fa n taリノ- 1ive

Dato: 23/7-25/7

Hvor: Århus

Kontakt: Einherjeme v. Thomas Greve, tlf 86 19 86 83

email: far均ds@moes.hum.aau・dk (Jacob Schrqder)

http ://members.tripod. com/ein98

Hlttetu r

Dato: 30/7-1/8

Hvor: Jylland

Kontakt: EidoIon v. HC Molbech, tlf 86 27 55 26

email: hc@eidoIon・dk

Con D6me 99

Dato: 30/7-1/8

Hvor: Lyngby

Kontakt: Pfantasy Dome v. Kjeld Johansen

email:均eld@games.dk



Nikhiis Saga

Fa n ta少y?n trjge- 1ive

Dato: 5-8/8

Hvor: Gl・ Rye (Ca. Silkeborg)

Kontakt: Ve'lven v. Mette Markert, tlf. 35 37 01 54

email ‥ markert@image. dk

http : //www. dsr. kv l. dk/-markert

Den Enes Dod lI

H勿Ian ds - 1il,e

Dato: 9-14/8

Hvor: OsIo/Norge

Kontakt: Margrete Raaum, tlf. 0047 9520 1798

email: mraaum@usit.uio,nO

R紬smode i Bifrost

Dato: 13-14/8

Hvor: S2eby

Kontakt: Bifrost v. Erik Pedersen, tlf 98 13 60 76

email : erik.pedersen@sleipner. dk

Fredens Hersker

Fa n ta少L live

Dato: 13-15/8

Hvor: Odense

Kontakt: Solhverv v. Hemmg Martinussen, tlf 66 12

5754

email: hma@imada.ou.dk

ht中://www.imada. ou.dk/-hma

The Gathering

Dato: 27-30/8

Hvor: England

Kontakt: Jakob Bavnsh勾, tlf 86 18 99 36

email : jocab@xkapist.dk

htp : //www" trO l l e. dk/gathering

A:M:0:K IV

Dato: 1-3/10

Hvor: Allerqd

Kontakt: Helios v. Carsten Clおfer, tlf 28 31 72 42

email : CarSten@claefer.dk

Mat「ix

CJ,ber- 1ive

Dato: 1-3/10

Hvor: Århus

Kontakt: EidoIon v. HC Molbech, tlf 86 27 55 26

email: hc@eidoIon.dk

Krowy Night 3

Live

Dato: 2/10

Hvor: Lyngby

Kontakt: Pfantasy D6me v, Kjeld Johansen

email:均eld@games.dk

Krikkit Con MK & Romi

Dato: 8-10/10

Hvor: Århus

Kontakt: Krikkit Gambler v. David Thorhauge, tlf. 22

42 3242

email ‥ dthorhauge@hotmail. com

Viking Con

Dato: 15-17/10

Hvor: Kqbenhavn

Kontakt: email: Viking-COn@games.dk

http ‥//www.viking-COn. dk

巾e=eborg 99

坊king- 1ive

Dato: Efter缶sferien,

Hvor: Slagelse

Kontakt: Kasper SbemqvISt, tlf 38 71 35 28

email‥ bxO5409@post4.tele.dk

http ://www.tre11eborg.person.dk

Claustrum Con lV

.楊bil(物mS-COn

Dato: 29-31/10

Hvor: Hobro

Kontakt: Mjqlner v. Peter Bengtsen, tlf 86 24 76 67

email‥ Peter@sleipner,dk

http ://・WWW.mj oelner. iscool.net

Hyggecon

Live-COn

Dato: 12-14/11 (arb,dato)

Hvor: Århus

Kontakt: HC Molbech, tlf 86 27 55 26

email: hyggecon@eidoIon.dk

http ://www. eidoIon. dk

lntrige「nes SIor ○○

陥nq il宅- 1ive

Dato: 26-28/11

Hvor: Korsqr/Slagelse

Kontakt: Tbrtaros v. Christian M. Christensen

tlf: 5852 3517, email‥ Chmc@hotmail.com

http ://www.tartaros. dk



A」MINDE」IGHEDER
AF MADS LuNAU

Gunslingers

skyd til hgiv og venStre. Ma geme ledsages af musikken

til Sergio Leones SPaghettiwestems. Hvis du siger 〉〉bangくく

hver gang’der lyder knltren af Gunslingers, Vil du helt

sikkert driver din modstander til vanvid.

Bem料k de indlagte kombinationer・

Decket er lavet af kort fra Urza blokken・

Rqd

4 Spire Ow1　　4 Goblin War

4 Horseshoe Crab Buggy

4 decks sammenSat kun af almindelige ko巧

de sakaldt common-Cards’宜a Magic. Kortene

skulle vare nemme Og billige at anskaife sig

og deck’ene sku11e geme enten Vare Starke,

instruktive e11er morsOmme at SPille.

Lande Sideboard

4 Smoldering Crater　3 Weatherseed

6 Mountains

議二㍍三言s毒　4GoblinMedics lOIslands
4 Ghitu Slinger

Frantic Search　　4 Arc Lightning

4 Parch

-=・-叫叩----

St「esserne

廿ha, hvor har de travlt. Op ned, frem og tilbage til mod-

standeren er m鐙r Og Sa en lige trample-h姉v

Bla og grqn er tO gOde farver at kombinere" De er gode

til at manipulere og forede kortene’grqn har stor

slagkraft og det er ofte et stoVt deck at spille.

Decket er lavet af kort fra Urza blokken・

Grクn

4 Simian Grunts

4 Yavimaya Granger

4 Yavimaya Wum

4 Rancor

4 Fertile Ground

Godnat, Og SOV gOdt

So rt-H諒d

Bl(号

4 CIoud of Faeries

4 Frantic Search

4 Snap

4 Spire Ow1

4 Pendrell Drake

Lande

2 Slippery Karst

2 Remote Isle

8 Forest

8 Island

Magicspi11er’der troede enchantmentS
Der var engang en 」Vl乳grしb甲l⊥し’’‘‘‘ノ1∴∴’ふ〉‾‾‾ ‾

ikke kume vaae fatlige og at han sagtenS kunne sla et

hvidt-SOrt COmmOnCard deck. Men det kurme han ikke.

Godnat og soV gOdt・

Decket er lavet af kort fra Urza blokken"

Hγid

4 Opal ChampIOn

4 Opal Gargoyle

4 Opal Caryatid

4 Tragic Poet

4 Disenchant

工4戸②NIX

So rt

4 Skittermg Skirge

4 Swatt

4 Duress

4 Expunge

4 Sicken

Lande

lO Plains

10 Swamp

Faeries

3 Intervene

3 Annu1

3 Raze

3 Scrap

Sideboard

3 Miscalculation

3 Intervene

3 SIow Motion

3 Hush

3 Symbiosis

Sideboard

3 Expendable

Troops

3 Defender of Law

3 Erase

3 Befou1

3 Bog Raider



Grqnt

Hvad gqr det, at man er皿e, bare man er s♀i Og farlig?

Temaet i dette deck er, at kortene kun m各koste l mana

at kaste. Meget aggressivt og kan sl鉦thjel pa O tid・

Decket er lavet af kort fra serieme i Standard (indti1

1」uni).

5. ed　　　　　　　　7をnやeSt U7Za烏Lqgaの′

4 Ghazban Ogre　　　4 Spike Drone　　　4 Rancor

4 Scavenger Folk　　4 EIvish Fury

4 Llanowar EIves Lande

4 Thrpan U7Za烏Stzga　　　　1 6 forest

4 Giant Growth　　　4 Wild Dogs

4 Pouncmg Jaguar

4 EIvin Lyrist

Sideboa 7d

3 Silk Net

3 Hidden Spider

3 Reclaim

3 Frog Tongue

3 Shanodin Dryads

KOⅣ即龍榔珊曲Ⅳ
Konkurrencen om at bygge de s?JeSte Og meSt underhold-

ende decks af almindelige kort - COmmOn Cards - fortsat-

ter,

Den gqres nu noget simplere. Der er to kategorier‥

1. StandaJd

Byg et deck med almindelige kort fra Standard mi面qet

(grundserien og de seneste 2 store serier med de sma

udvidelser, der er knyttet til dem)・ Der m各va3re h勾st 8 fra

hver serie med (lande undtaget). Sideboard er med h勿st

tre fra hver serie.

Decket skal have et godt/stovt navn og helst et tema.

2. Extended

Byg et deck med almindelige kort fra Extended mi匝et

(fra gr皿dserien Revised og frem og fra udvidelsen Dark

Og frem). Der ma v紺e h勾St 3 kort fra hver serie med

(1ande undtaget), Sideboard med hqjst l fra hver serie.

Decket skal have et godt佃OVt naVn Og helst et tema

(hvilket er svart med den store spredning og derfor giver

flere point). Bemark, at de forskellige grundserier taller

SOm SeParate Serier"

FIotte pra3mier til de bedste decks, SPOnSOreret af Magic

Hotline 3 29 666 29, hvor de fleste Magicspqrgsmal geme

Sku11e kurme besvares.

Pra3mieme uddelt af absolut uvildig dommerkomitte.

Send dine forslag til Mads Lunau, Vestervang 27 sttv,

8000 Århus C. eller med E-mail ti1 1unau@get2net.dk.

IOO.000,- SP8」」E丁V4±K I OS」O…
GRAND PRIX I OS」O

AF MADS LuNAU

Årets store nordiske Magictra;fpa h勾t plan blev vundet af

‥ en tySker, Men besqget fra andre steder end norden var

OgS各Synligt i de 。VerSte Placeringer: Amerikanere og tys-

kere sIoges lige op med de bedste norske, danske og sven-

Ske spillere.

Grand Prix er det na3St鐙VerSte niveau af tumermger Og lig-

ger ta;t Pa StOrebroderen - Pro Tour.

Der uddeles over lOO.000 kr i kontantprおmie og det er

et stort bel鐙b for selv eliten blandt Magicspi11eme.

Udover nordiske spi11ere som Olle Rnde, Sturla Bingen

Og VOreS egen Svend Geertsen havde Grand Prix’et besqg

af tyskeme Kai Budde og Andre Konstantcer og amerika-

neren Steven O’Mahoney.



圏対置費え的D討Y

AF MADS LuNAU 螺もA翻圏R
Magic udgiver sin sjette grundserie

Hammeren og Orangotangen er inde,

Dragen og Necro’en er ude. En ny solid

grundserie pa gaden med store overras-

kelser og god struktur.

Magic blev fra starten udgivet med en

grundserie, SOm det var menmgen Skulle

va3re ubegra3nSet i opla∋g - Og Sa enkelt-

udvidelser, der var begra;nSede. Efter de

部rste sma oplag af `alpha’og `beta’kort

hed grundserien `unlimited’- ubegrzen-

set! Det er kort fra deme ubegra;nSede

grundserie, SOm idag topper prislisten

for Magic-kort, fordi de er … udgdet!

Med tiden forlangte spilmi面qet - Spe-

cielt de nye spi11ere, der ikke havde haft

mulighed for at kqbe de f証ste udvidel-

ser - at der kom kort fra de udgiede en-

keltserier l grundserien. Det gav udgive-

ren, Wizards of the Coast, det problem,

at skulle opdatere den `ubegraensede’

grundserie med ja∋Vne mellemrum・

Ydemere led grundserien af det pro-

blem, at den ikke var fomet konsistent.

En ny slags serie, Ice Age, Mirage, Ttm-

PeSt Og SeneSt Urzas Saga’havde samme

stqrrelse som grundserien, men Var for-

met konsistent og balanceret, hvis man

skulle bruge kortene til direkte spil; draft

og sealed deck. Det er en popul耕m綿e

at spi11e med nogle udleverede kort p各-

Og kun dem!

Grundserien var b各de ubalanceret for

den slags spil og kortene var generelt for

svage til at dyste med niveauet i de andre

formater,

Nu er en ny grundserie pa gaden. Den

hedder `Classic’og er ijette udgave af

grundserien. Den er dog langt fra `klas-

sisk’, da mange afde oprindelige kort ef

terhinden er udskiftet med nyere kort.

De alt for sta3rke og alt for svage kort

er erstattet med solide og brugbare kort.

Serien er ret velegnet til de ovemおVnte

fomer for begrおnset spil.

For de mere sjaldne ko巾, der i h勾grad

Pivirker tumermgSSPillet, er der faldet

gamle kendinge ud og nye er pa banen.

ま6F②N!X

En vemodig afcked til Shivan Dragon og

Fireba11 pavirker nok ikke tumemgSmil-

jqet sa meget som et farvel til Necropo-

tence, Manavault og Winterorb.

Nye interessante kort for kombinati-

OnSSPilleren er Infemal Contract, Do-

omsday, Vamplric Tutor, Ancestral

Memories, Diminishing Retums, Pros-

Perity, Mystical Tutor, Natures Resurg-

ence, Call of the Wild, Fervor og En-

1ightened Tutor.

For bqlleme er der kommet Hidden

Horror, Necrosavant, Balduvian Horde,

Pillage, Hammer of Bogardan, Abducti-

on, Maro, Uktabi Orangutan og River

Boa.

Shock har ersta請et血cinerate og vo-

res allesammens sede Benalish Hero er

gdet samme vej som Banding og erstat-

tet med en gr皿, arret, infanteriveteran.

K正gen mellem rqd og bla er stilnet en

del ved at sige farvel til Pyro- Og Hydro-

blast.

Banding er ude efter enten at va3re for

kompliceret eller for svagt og samme

skzebne har ramt Trample, Den findes

dog stadig i udvidelseme, Sa beslutnin-

gen ma have va∋ret fordi serien er pa s各-

kaldt `Advanced’niveau, hvor Portal er

`Starter’og feks, Urza’s Legacy er `Ex-

pe正.

Sammen med Classic udgives ogsa en

opdatermg af Magic-regleme. Spillet

skal nu spilles p各en lidt anden mede, der

geme skulle va3re mindre kompliceret at

finde ud af for spillere pa tumermgSPlan

og helst ikke pavirke almindeligt spil for

meget.

叩ERNEGYMNAS丁看K TlしOL?

UDYIDEしSE AF TANKESPORTEN I KiNA

Talkesport er ellers ikke en OL-disci-

plin, men f.eks. skak har opnaet stor in-

temational anerkendelse som (tanke)

SPOrtSgren. Nu勉lger Magic efter‥ I Ki-

na er Magic godkendt som en sportsgren

af det kinesiske sportsministerium・

Hvem ved? Maske ser vi Svend

Geertsen vandre ind p各et OL-Stadium

med en stak kort og en temmg i h各n-

den…

I Danmark findes der ikke noget sport-

ministerium og sportsgrene 〉〉gOdken-

desくくikke - de far enten tilskud e11er ikke

tilskud.

Magic er endnu ikke sa organiseret, at

det far det tilskud som feks. rolle-

SPilsmiLjqet gqr.

Men hvem ved? Hvis det begynder at

vrimle med kinesiske professione11e Ma-

glC-SPillere kan det maske satte gang l

den danske konkurrencelyst… !?

DENしORALE HE音丁

De f如ste amtsmesterskal)er i Magic er

afviklet. Og de lokale helte blev:

Nordjylland - Kate Ettrup

Viborg - Danny Ib

Århus Amt - Jacob Pilgaard

Ringk鐙bing - Bjame Siemons

V句Ie - Per Tbft

SqndeIjylland喜Dan Sqnderskov

Fyn - Sune E11egaard

Frederiksborg - Lau Madsen

Vest垂vlland - Michael Hansen

K鐙benhavn - Anton Lunau

StorstrQim - Anders Wulff

Bomholms og Ribe Amt folte sig ikke

lige i form til den harde dyst og i Roskil-

de havde ingen af deltageme i kvalifika-

tionen bop蟹l i amtet (!)・
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EN F音GURS T8」B」音VEN

AF REN宣ToFT

Der var engang…

Hvis der er et sted hvor klich6er trives,

S各er det i rollespil. Hvem kender ikke til

den onde, mqrke troldmand med hang til

memeskeofringer, eller den store Ram-

botype med en IQ pa 14)4? Vi kender

dem alle, Og har sikkert op til flere gange

SPi11et dem. Det gode ved klich6er er at

de er betryggende. Man ved altid hvor-

dan personen vil reagere i en glVne Situa-

tion. Heltene opforer slg SOm rigtige hel-

te, Og Skurkene t6r sig som de skurke de

nu engang er. Men hey, har vi ikke set

det hele勉r? Ikke bare en gang, men

mange gange. Pa film, i b量租de og l eVen-

tyret vi spillede sidste uge"

En klich6fyldt figur er en god ting til

et enkelt aftens/nats scenarie, da man ik-

ke kender figuren og h勾St SanSynligt ik-

ke kommer til at spille med den lgen.

Det er derfor nemmere at styre en lidt

mere enkel figur end en neurotisk skop-

udser med paranoia, mindrev2erdskom-

Plekser og klaustrofobi.

For en kampagne derimod, er det lidt

測overe at starte med at tage fat i person-

en helt fra bunden…

Do ya fee=ucky punk?

Efter man har faet sine Styrke, Stamina

Og alle de andre stats pa plads, er man

klar til den egentlige rolleskabning. Sa

hvilken type skal den nye figur v鍵re?

Som tidligere sagt behqver en spille-

gruppe ikke AITID besta af en forvirret

troldmand, en tanketom Schwarznegger-

Wamabe, en hobbit tyv og en drikfaldig

dv鍵rg. Pr。V at undga de mest typiske

klich6er. Krigeren kan feks. ga rundt og

Citere Shakespeare og dva3rgen Va3re af

holdsmand - det kan va3re lidt mere pro-

blematisk for dvぉrgen, end det lyder.

Forestil jer de andre g2BSter Pa kroen:

Hva’ sa’ du? Er du for fin til at drik

m蟹’os? Allerede her er lagt op til slags-

mal e11er andre former for ubehage-

1igheder. Det kan ogsa va3re at hobbitten

Vil v蟹re medlem af vagtvzemet, Og at

troldmanden mest af alt er bekymret for

Sin vlgende h紅grおnse…..

For at viderearbQjde p着et sedant lille

28FQ∫NIX

koncept, er det nok en god id6 at finde

nogle karaktertr鈴k, der passer til perso-

nen. Na3SVIS, gradig, jaloux, Sarkastisk,

hoven, neurOtisk, ParanOid e11er maske

gnaven pa den ene side" Optimistisk,

gavmild, naiv, ligefrem (kan ogsa va3re

negativt), medfalende eller glad pa den

anden side. Find selv p各flere. Trold-

manden er mdskejaloux p各alle med har

Og dvおrgen maske lidt hoven overfor

pqblen, der kun vil drikke og hobbitten

er maske eks億a

gavmild

overfor

alle舟a

VagtVおrnet,

der s各tror han

Prover at bestik-

ke dem,.,

En anden god

ting er at finde pa et

motto. Og et yndlings-

udtryk. Mottoet er mdske

nogle leveregler og ord-

SprOg PerSOnen fik ind

med modersmzelken, Og

udtrykket bare noget per-

SOnen Slger fra tid til

anden (Do ya fee=ucky

Punk? Do ya?),

Det er meget anbe葛

falelsesvおrdigt at finde

et par karaktertra来,

mottoer og udtryk til

din person fra starten.

Men du behqver ikke

SPille fuldt ud helt

fra forste spilleafL

ten, da det kun vil tratte dine medspil-

lere. Lad din figur vokse stille og roligt,

Og maSke oven i k`わet finde pa flere fin-

urligheder efterhinden.

Og hYad Iaver du sa?

Det na3Ste Skridt er baggrunden. Histori-

en, Om hvad din person har oplevet indtil

nu, Skrives maske i samarb句de med din



GM, da den s各kan bruges senere i kam-

Pagnen. Du mqder m誌ke din耕kef-

jende pa en tilfaldig kro en stomfuld

nat; eller din bamdomska3reSte, der nu er

sammen med det stqrste b錆vehovede der

findes i byen. Men det er」O OP til GM.

Hvad der er op til dig, er Selve histo-

rien. Hvor kommer figuren fra? Hvad

har han erhvervet sig med de sidste man-

ge缶? Har han familie? Hvor stor er

den? Hvor befinder den sig? Og vil den

overhovedet kendes ved ham?

Det er egentlig ikke nqdvendigt at fin葛

de pa en baggrund til sin person, men det

er en god m組e at give figuren mere per-

SOnlighed pa, Og S各kan det ogs各forklare

en del af personens fremtidige handling-

er. F.eks, kan en person, der har siddet i

fangsel, maSke vおre bare en lille smule

autori tets巧endsk ,

Det tager ikke lang tid at gqre noget

Ved en persons baggrund. Faktisk beh針

Ver man ikke engang at skrive noget ned.

Det er nok at have det inde i hovedet

Men hvis det skal bruges i kampagnen er

det nok en god id6 at have infomeret

GM om sine taIlker. Visse personer

n即eS dog ikke kun med at udta3nke

deres personers baggrund. De tegner fi-

guren, laver stamtra3, Skriver familiens

historie og udarbQjder i det hele taget

en meget fyldig baggrund omkring

PerSOnen, de 8nSker at spille.

Hvis man ikke gider alt det

besvzer, er der 」O altid;

Jamen, 」eg er forおl-

drelqs,.,

At vaere e=er ikke

at v鍵「e

Nu har du fundet ud

hvordan din person er

Og nOgle helt grundlzeg-

gende karaktertr鍵k. Nu

mangler vi bare, hvordan

du skal spille din figur og

de fam(ase karakteristiske

仕おk.

For det forste er det nok en

god id6 at lave lidt research.

Nu lyder det godt nok lidt voldsomt med

ordet research, men det er det ikke nqd-

Vendigvis. Hvis din figur feks" er Para-

noid, Sa Se et Par film med udpr鍵get

ParanOid adfおrd (Farlige Teorier, de

fleste afinit af X-親es osv.). Va3rre er det

ikke. Ellers la)S et Par bqger, eller bare

ga og tおnk over det・

Som f加na;Vnt er en anden vigtig

ting, at du skal lade ro11en komme til dig.

Hvis du la3SSer a11e dine neuroser, mOttO-

er eller optimistiske livsanskuelse ud pa

en aften, har du ingenting til na3Sten

gang. Og dine medspillere vil hurtig

blive tra∋t af dig, Sa spar pa krudtet og

1ad personen, e11er rollen som du spiller

udvikle slg Stille og roligt.

Sidst men ikke mindst m各vi huske pa

at rollespil er en slags improvisationstea-

ter s各hatten passer, uden det nqdvendig-

Vis er stovt. Og som i impro-teater Skal

der ta3nkes hu正gt. Sa nar GM giver dig

en ny s血ation, Skal der reageres med

det samme. Vi kender alle situationen:

Jeg sk雄er lige genre・ GM’en siger:

〉〉Gyden I er l鐙bet ind i, er en blindgyde.

Da I vender」er Om, kan I se de to

POlitibiler komme modjer med 200 km i

timen. Hvad vil I gqre?くくhvorefter

SPillegruppen glVer Sig til at diskutere i

lO minutter… Roadkill! Taenk hurtigt.

Bnde for realismens skyld, men OgSa

for GMs og for selve spa∋ndingen・

Der er altsa lidt mere panik og

hjertebanken, hvis det hele skal

a屯qres i l筋bet af lO sekunder i

stedet for l O minutter.

The End

N拒din figur sa er ferdig, Og du har

qvet dig lidt pa mottoer osv. er der

ikke andet for end at ga i gang. Med

baggrunden pa plads og mottoeme

Og udtrykkene i baghovedet, Vil

det va3re dig nemmere at fal一

de ind i rollen, Og du vil

meget hurtigere kun-

ne relatere og fale

noget for per-

sonen du har

kreeret, Du

har JO gjort

alt det arb句-

de, S各Skulle

POkker da st狂

det om figuren

dqde i lqbet af

勉rste spilleaften‥.



M園丁HJ題RN■

Torsdag den enogtyvende marts; jeg

blev kaldt ned til hovedkvarteret, da jeg

Skulle sta til regnskab for de skallede

aberJeg Slagtede pa havnen i g缶aftes...

I starten lyder det mdske som noget kun

en sygeligt litterer forfatterasplrant kun-

ne finde pa, men nar man lader tanken

glVe genlyd i hovedet et par gange, er det

maske ikke helt sa tosset: Hver eneste

begivenhed i sin karakters historie skre-

Vet Pa tryk.

Pa den made kan man nemt og

Smertefrit bevare alle de gode minder og

〉〉highlightsくくfra sine spilpersoners histo-

rie.

Dagbogen er et id6elt va3rk吻, hvis

man skal holde styr pa l鍵ngerevarende

historier, krqniker, kampagner etc.

Hvem har ikke prqvet at tabe traden i en

langvarig historie, fordi man ikke lige

kan huske, hvem der er der har gjort

hvad. Desuden er det vel ogs各de fer-

reste, der ferdiggqr deres kampagner pa

en aften, Og S各er dagbogen lgen en gOd

m狙e at folge op pa foregaende aftener.

K「yder lndholdet!

Hvordan man tager slg af at forfatte dag-

bogen, er helt op til en selv, der findes

mgen 〉〉m各derくくat gqre det pa. Dog kan

man gqre en del for at krydre indholdet,

Og gbre det interessant at kigge p各senere

hen - Selv efter spillet for lぉngst er slut.

En af de bedste ting man kan supplere

dagbogen med, er Selv龍lgelig en per-

SOnlig indfaldsvinkel; Skriv som var du i

din karakters sted.

Hvis man havde at gqre med en barsk

Privatdetektiv fra 1990’emes Chicago,

Skulle sproget man benytter, mdske vおre

hardt og lige til benet, uden for mange fi-

ne falelser, men rigeligt med bandeord,

hvorimod en godsQjer i 1890’emes Eng-

1and, mdske ville benytte et mere sofisti-

keret og adeligt sprog, med masser af

fremmedord uden meget til overs for

dem der star under ham.

For at udnytte dagbogen til fulde b鐙r

man ogsa inkluderer beskrivelser af 〉〉de

VlgtigsteくくNPC’ere. Disse er selvfol-

gelig ogs各bedst, hvis de er skrevet ud

fra en personlig indfaldsvinkel. Den per-

SOnlige indfaldsvinkel i beskrivelser kan

OgS担ia31pe en med at udvikle personens

karakter og holdning,

I bogens f加ste sider kan man

inkluderer stats’ene og baggrundshisto-

rien for karakteren. Dette er naturligvis

ikke s各be坤alpeligt i forbindelse med

Selve spillet, men for andre eventuelle

lおSere kan det vaere en god id6, Sa de kan

forsta personens handlinger bedre nar de

la3Ser dagbogen.

Afhおnglg af hvor meget man vil ga

OP i det og/eller kan finde ud af det, kan

man lave tegnmger til de beskrivelser af

forskellige personer og steder, man h錆rer

Om i bogen, mdske endda fa fat i en

rigtig bog at skrive i葛bare tanken om en

troldmand, der tra3kker en ka3mPem鍵S-

Sig bog, OVerStrqet med underlige runer,

OP af sin hat... eller en amerikansk soldat

under vietnamkrigen, der sender breve

hjem til familien…

Handouts og lignende (i papirfom)

kan man ogsa, med god viUe, Stikke ind

i bogen - e11er konvolutteme - de steder,

i historien, hvor de er beskrevet.



En ol,db獲ind Yikings dngbog

Har man en karakteI; der hverken kan

lぉse eller skrive’eller spiller man pa et

tidspuhkt, hvor alfabetet ikke er kommet

Pa mOde endun, har man jo lidt afpro-

blem med at forklare, hvordan personen

kan skrive dagbog... Og s各alligevel

ikke・ Man kan med fordel opfatte dagbo-

gen, SOm de tanker personen har gjort sig

i de glVne Situationer. Derfor skal en ord-

blind vikings dagbog ikke opfattes, SOm

noget der er skrevet ned - eller helleris-

tet ned - men derimod som hans hukom_

melses gengivelse af det, der foregik.

Det er et lidt svagt led i dagbogen som

V2erk吻, men hvis man ser med milde

鋤ne P各kan det godt overs6s…

Exp i forbindeise med Bogen

Som GM kan dagbogen bruges til at give

SPilleme en ekstra chance for at score

nogle 〉〉gOdt rollespilsくく-exp. Se om spil-

1eren筋lger sin person ordentligt i

dagbogen, Og bruger et korrekt sprog,

der er i overenstermelse med karak_

terens personlighed.

Det holder selv筋lgelig ikke helt, da

nogen kan have problemer med mang-

lende ordforred og lignende - Sa lzenge

der ikke gdr dansk-Stil i det, Sa kan det

bruges (ikke noget med give karakter-

er…)

E kst re m itcte r

En sidste ting man kan gqre for at bevare

en spilaften, men maSke ikke har helt s各

meget gqre med dagbogs-Skriveri, er at

Saette et Videokamera til at勉lge spilafte-

nen, maSke optage aftenen pa b紅d e11er

lignende - fomalet er det samme at be-

Vare mindeme og h勾depunkteme (Rol-

1espil‥ The Greatest Hits 22)… Der er

Sikkert ogs各et par hoveder derude, der

kan komme op med noget endnu mere

SPektakulat, men indtil videre - m各Vi

Sa Se nOgen dagbqger…

F㊨NIX3看
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ELS BARKHOLT

Det h?1e begyndte med C. S. Lewis og et

Par tr藷svard. Da jeg som 8-証g h卯e

alle Namia輸b鍵eme, Startede jeg sam-

men med mine vemer at lege -Namia.

Senere da vi begyndte pa ro11espil udvik-

1ede det sig・ nu OPfandt vi regler og spil-

lede det vi havde hort sa meget om, det

fo車a3ttede begreb liverollespil. Et ars tid

Senere opdagede jeg, at der faktisk var

andre i Danmark’der ogsa spillede det,

derfor tog vi ud og spil工ede med der.

Men det var ikke helt detjeg geme ville.

Senere tog Jeg til la3ngere SCenarier med

mange flere memesker, det var mere hen

imod hvad jeg守nskede, men Stadigva3k

ikke helt hvad jeg sngte.

Nu kan jeg endelig ef[er 7鉦s venten

Pr鍵Sentere, hvad der tyder pa at blive

mit eget personlige drのmmescenarie:

Legendemes 7きd

Legendemes Tid er et liverollespilskon-

CePt・ Id6en bag det er, at Skabe en serie

af liverollespils by-intrige scenarier med

erfaringspomt Og hele svineriet. Arran-

g針enes vision er at samIe de 800 bedst

forberedte og mest engagerede spillere

fra hele Darmark til et weekend輸SCena-

rie. Eller rettere flere, da der allerede i ar,

n耕mere bestemt i uge 25 og 30 amold-

es to scenarier i Legendemes Tld regi

Troldmandens prqve og skyggespil. Ar-

rangのreme h釦)er Pa at kunne細re kam-

Pagnen Videre, med l ti1 3 store scenari_

er hvert紅

Den storste forskel pa Legendemes

Tid, Og Sa mange andre fantasyscenarier,

ligger i at Legendemes Tid er skabt寅r

SPillets skyld. Alt hvad der tidligere vir一

一kede som fast inventar til誇thvert storre

fantasyscenarie’er臆til Legendemes雌d

blevet kraftigt revideret’Samtidig med at

arrang卯eme har en temmelig stor erfa-

rmg at tra遮e pa. Racer sasom dva=rge

der a11igevel ijaldent er nogen, der spil-

ler, tankeove垂ering via mobiltele寅)ner

Og teleportation med handeme pa

hovedet er垂met. Et eksempel herpa, er

at mgen Vaben skader mere end et point

i den kropsdel det rammer. Det vil for-

hindre store slag hvor de forskellige sid-

ers helte stomer rundt og飴r halsbrand

af, at rabe hvor meget skade deres to-

hindssvaerd giver. Der er i det hele taget

gjort meget for at spillet ikke skal af-

brydes af diskussioner omkring reg量eme,

men skal forega sa flydende som muligt.

De forske工lige racer der p均er at va3-

re, er i stedet erstattet af forskellige men-

neskekulturer.

Noget af det der adski11er Legender-

nes Tid fr.a sa mange andre scenarier, er

at arrang釘eme ikke pa noget tidspunkt

har lagt skjul pa at de har b組e visioner

Og garantier. Visionen er at samle 8OO

SPi11ere til begge scenarier, menS garan-

tien er, at SCenarieme kun bliver amoldt

hvis der er minimum 400. Visionen er at

SPillemes krav og forventninger bliver

indfriet, men OgSa at arrangQremes for-

Ventninger til spilleme bliver indfriet.

HovedanangQrem e s motivation for

Ve Legendemes雌d, har dr匂vt sig om a

h雀ve臆SPillerfo心eredelsens standard.

fdr ofte心ar s如vfarvede kuppeltelte og

at bruge den tid, det tager at forberede

Sin rolle ordentligt・ Men for at modveje

det er’arrangbr forberedelsep ogsa bler

Vet forbedret. Et halvt紅めy de吊かst?

SCenarie begynder, Var der samlet en

Skribentgruppe p祝4 personer. Pa grund

af at alle havde adgang tiI intemettet, er

kommunikations hastigheden, Skribenter

Og arrang8rer imellem, blevet forbedret

虹a舶gt.

Alt i alt tyder Legendemes門d allere-

de pa planla3gmngSfasen, til at blive no-

get virkelig stort. Men hvis det skal lyk-

kes kra3VeS der en masse engagerede

SPillere. For ingen arrang班er kan opfyl-

de deres visioner alene.

Arrangβreme er:

Hans Peter Hartsteen, Kasper Sjogren,

Claus Raasted og Mikkel Rode.

Scenarieme foreg鉦henholdsvis i uge 25

Og uge 30. Mere information kan丘ndes

Pa intemettet pa www.eclipse.dk′legen-

der.



”Ay, jeg sva3rger gOde herre, der

foregar virkelig nogle ubehagelige ting i Noch-

burg, folk opfめrer slg SOm fie≪・ Jeg sad pa kroen >Det

Skidne Svin≪ Og drak ta3t Sammen med en afdanket eks-gardist fra

byvagten. Han var efter de indledende fraser begyndt at omtale forrateri

Og intriger i byen. En prasentation af mig selv ville pa nuva3rende tidspunkt

maske v耕e pa sin plads. Mit navn er Nikarus von Helmsburg. Jeg er oprindeligt af

adelig afstamning men efteL at min faders fyrstedqmme blev frataget mig ved magt,

har jeg str時t om og sogt eventyr samen med nogle af mine gode vemer. Nu befandt

Vi os som sagt i Nochburg, jeg snakkede med eks-gardisten der kaldte sig Johann Kemmler,

en Serconer somJeg.州oget stort er ved at ske’min ven≪・ Joham lanede sig ind over bordet.

Jeg var i tvivI om hvorvidi han ikke kume holde sig oprg函pa grund af druk eller om han ville

Snakke mere hemmeligt med mig. Jeg fik dog aldrig svaret, for i samme加blik Johann skulle til

at abne munden’blev dのren narmest sparket op og nogle mennesker tredte ind. De var alle i卸

SOrte Vabenkapper ba3rende byens v細enma3rke, hvilket identificerede dem som medlemmer af

Theodor Thautes sorte garde. Den overstbefalende pegede over imod det bord hvor Johann og Jeg

Sad. Gardisterne gik over til vores bord og greb fat i Joham uden at sige et ord. De hev brutalt

Joham med sig’han provede at gore modstand men til ingen nytte. Det sidstejeg hのrte Joham

SIge言mens de trak ham ud gemem doren・ VarガoITaderi, uSle slyngler, i vil komme til at

betale forjeres ugernlnger. Det skal jeg nok sqrge for“. Sa forsvandt han ud igennem doren

Sammen med de sorte gardister. Da jeg senere spurgte efter Joham ville ingen svare pa

mine spqrgsmal. Mine venner og Jeg matte drage videre uden at kende Johams

Videre skatne, da der begyndte at spredes rygter om’at Elarion halvelver, en af

min rejsefaller, havde forf釘t Fyrts Nochburgs datter, Im。nS Vi r。d ud af

hovedporten skaxpt overvaget af den sorte garde, SVOr Jeg, at det var

det sidste’jeg havde set til Nochburg. Sedan skulle det dog

desvarre ikke ga.



∨日EN丁漢」 KEDSOMHED
AF OLAV KJ.ER

Du skal va3re SPil-leder for et scenarie

Skrevet af en du ikke kan lide, eller som

kan true dit eget scenaries Otto-Chancer.

Hvordan forhindrer du scenariet i at bli_

Ve en SuCCeS?

Fqlg disse simple guidelines for hvor-

dan en spil-leder far spilleme til at kede

Sig!

しad dem k鍵mPe Om OPma血somheden

Spilleme skal kun kunne komme lgen-

nem til dig, hvis de tra3nger Slg Pa. Igno-

rer dem, hvis de ikke raber h勾t nok. Af

bryd altid en sekvens med 6n spiller,

hvis en anden bryder ind for at sige

nOget.

Tr健k tiden ud

Alting skal tage laaang tid. Hvis spilper-

SOneme er i kamp, S各k鋼r med 〉〉runderくく,

Saledes at hver spi11er kan foretage 6n

beva=gelse, Og Sa m各Vente menS de an-

dre laver hver deres ene handling. Det

のdela3gger intensiteten og kontinuiteten,

traekker kampen ud og glVer en underlig

筋lelse af inerti og sIow-mOtion.

Du kan ogsa gqre spillet tra3gt Ved,

hvergang en spiller vil foretage en hand-

1ing, altid lige skulle lade et eller andet

Ske inden" Husk‥ Spil-lederen skal altid

Virke som en modstand man skal tra3nge

lgennem.

St掴umme sporgsm割

- Du bliver prikket pa skulderen. Vender

du dig om? - Ja. Spqrg om ligegyldige

deta面er. 〉〉Jeg putter stenen i lommenくく,

〉〉hvilken lomme?くく・ Gar spilleme ind i et

rum, Sa SPqng Om de kikker rundt, Hvis

du glemmer at spe,rge (og de ikke selv

Siger at de kikker) sa skal du naturligvis

ikke beskrive - de kikkerjo ikke. Du kan

fa spilleme til at fy′lde deres beskrivelser

med selv筋lgeligheder, hvis du udnytter,

n缶de ikke gqr det; 〉〉I sagde ikke noget

Om, at I ville bev鍵ge 」er Sti11eくく. Stiller

SPilleme uvasentlige og ligegyldige

SPqrgSmal, Sa belqn det med lange ud-

redninger til svar.

しad aldrig deres handlinge白ykkes

Hvis spilleme foretager slg nOget du
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ikke lige havde forudset, S各kan det ikke

lade sig gqre. Hvis en spiller sprmger OP

for at gribe fat i vindueskamen, Sa kan

han ikke na den, eller den er af en type

man ikke kan gribe fat i, eller den

kna3kker s各han falder ned, E11er bedre

endnu: Forklar blot at det ikke kan lade

S賞g gqre. Husk - dig mod spilleme!

Diskuter med spil看eme

Hvis en af spilleme s缶tvivI om noget,

du slger, eller er uenlg’Sa diskuter" Ogsa

Selvom det er midt i en spendende

kampscene,

Gentag aIt hYad spiIlerne siger

Hvis spilleren slger 〉peg PrqVer at abne

d鐙renくくSa fortael at 〉〉du abner dqrenくく. Pa

den m狙e tager spillet dobbelt sa lang

tid, Og et 4 timers scenarie tager 8 timer.

Lad aldrig spilleme finde pa noget selv!

Husk det er dit spil. Hvis en spiller feks.

nzevner at han ved et e11er andet eller har

et eller andet som er praktisk i s血atio-

nen’men ikke star i personbeskrivelsen,

Ja, Sa ma dujo forklare ham, at den slags

kan han JO altsa ikke bestemme,

鳴れk hのjt

Nar noget sker, Sa forklar hvorfor det

Sker, Og hvorfor det er det mest logiske

Og realistiske. Er du heldig kan du ogsま

fa spilleme til at ta3nke h姉og de vil

kume bruge masser af tid pa at forta31le

hvad deres figurer ta3nker og hvorfor de

handler som de gqr.

Brug indirekte taIe

Sig 〉〉han slger, at I skal gaくくi stedet for

〉〉GÅ !くく

Geれtagelsen gentageIsen geれtageiser…

Lad spi11et gentage slg Selv. R匂ser spil-

PerSOneme a鳥ted i dagevis, Sa er det

Vlgtigt at de for hver eneste dag beskriv-

er hvordan de finder en l匂rplads, tander

bal, laver mad’holder vagt etc., OgSa

Selvom det sker p各samme made hver

gang"

Hvis spil-PerSOneme keder slg, Sa Skal

SPilleme ogsa kede sig. G缶der lang tid

hvor der ikke sker noge草eks. hvis spil-

leme venter pa noget, S各Skal der g各mas-

Ser af spil-tid med at der ingenting sker.

Meget info「mation pa en gang - mundt-igt

Skal du give noget infomation til spil-

leme, S急kom med en lang enetale 」 eller

lad en biperson komme med en lang ene-

tale, SOm SPilleme sa skal skrive ned,

ganske som var de til diktat i folkesko_

len.

Gor spiIleme til tilskuere

Spi11emes handlinger skal vaere uden

Virkning eller uden betydning s各meget

af tiden som muligt・

Send spilIeme uden for doren

Benyt enhver chance til at sende spiller

uden for doren eller pa anden m紬e ad-

Skille dem. Dels vil det give en masse

forstyrrende gden frem og tilbage, dels

Vil det gqre en stqrre del af rollespilsti-

den til kedsommelig venten, Og, ikke

mindst, du undgar at spi11ere overva3rer

SCener SOm kunne va3re underholdende l

at overva:re.

Spil ogsa de kedeiige s⊂ener

90% af en helts dagligdag g鉦faktisk

med trivielle ikke-helteagtige ting, S各

SOm at Sta OP, lave morgermad, barbere

Sig, kqre i bil til arb句de etc. Derfor ska1

90% af spiltiden i et helte-rOllespil na-

turligvIS g為med trivielle ikke-helteagti-

ge ting" Du skal bruge lige s各meget tid



S」E寡PNERS

GENERA」FORSAM」8NG
AF ERIK PEDERSEN

Pa ligegyldige scener, SOm P各betyd-

nlngSfulde.

Skal en figur hen til et sted hvor der

Sker noget interessant, S為brug masser af

tid pa selve turen derhen, Selvom der

ikke sker noget" Det er snyd bare at

SPmge det over. Iszer hvis spilleme me-

get geme vil et bestemt sted hen, Sa Skal

det trakkes ud.

Og sidst men ikke mindst…

Hqr aldrig efter hvad spilleme slger!

Fredag den 12. marts tog en flok Nord-

jyder afsted til den缶1ige generalforsam-

1ing i landsforemngen Sleipner. General-

forsamlingen varede en hel weekend, da

der var meget at diskutere.

Til generalforsamlingen var der 16

forenmger Og 22 personlige medlemmer

dukket op for at tage del i beslutning-

eme’Og mange beslutmnger blev taget.

Fredag aften blev bestyrelsens beret-

nmg gememgaet Og Vedtaget. Det釘one-

de straks en samtale om visioner og

holdninger til Sleipner.

Lqrdag blev sa den h缶de dag,

hvor der blev gennemgdet

regnskab, budget, arbQjds-

gruPPer OSV.

Sondag blev der stemt

Om budget, a3ndrings-

forslag og hvem der

Skulle i bestyrelsen.

Alt i alt var

det en velorganiseret

generalforsamling med

mange h勿trystende dis-

kussioner, SOm endte ud i

gode forslag. Dog var der

lidt kaos fredag, da der

Var mange lokalfor-

enmger, der ikke

havde indleveret

medlemslister og

Vedta3gter til

Sleipner,　SOm

man skal for at

have stemmeret.

Hvis man tr鈴kker

de vlgtigste emner

frem, ma det va3re:

ーen handlingsplan for de na3Ste

fem狂SOm indebar alle de punkter

Sleipner har va3ret l gang med og nye

Punkter som medlemmeme geme ville

have Sleipner opn紅i fremtiden. Punkt-

eme var bl・a. at Sleipner bestyrelsen

kommer pa kurser sa de kan glVe andre

kurser og at Sleipner kan blive mere pro-

fessionel. At de regionale netvzerker

kommer op at kore. Sleipner skal ogsa

arbejde pa at fa et overskud sa de kan

Vare Okonomisk uama:nglge fra DUF et

helt ar, Sa Sleipner ikke g缶ned, hvis de

ikke far tilskud. Endeligt skal Sleipner

OP OVer 700 medlemmer og k如e som en

Stabil forenmg’hvor alle ved hvad Sleip-

- et fomuftigt budget, hvor der blev bud-

geteret med en del penge til prQjekt-Pul-

Jen’kurser til Sleipners Bestyrelse og re-

glOnalt netva:rk. Alt i alt noget som lo-

kalforemngeme SPeCifikt fir udbytte af.

- en bestyrelse med b狙e nye og gamle

anslgter.

Fbrmand Christian Nqrg紅d

NcE,S碕mand Peter Bengtsen

Kasserer Carsten Jorgensen

Menige Sara Hald og Soren Parba3k

Kasserers均やleant Morten Juul

l・ f堆pleant Lau Lindqvist

2. J堆pleant Lea Weinreich

3.部雛)leant Tim Andersen

4・ S均ppleant Jacob Bavnshqj

- at regnSkabet sku11e ses lgemem af

den inteme revisor og til afstemmng hos

alle medlemmer. Der blev ikke stemt om

regnskabet, da medlemmeme mente at

Sleipners inteme revisor skulle se det

lgennem・

Jeg kan ikke mindes, at jeg har va3ret til

Sa OPl妬ende en generalforsamling hos

Sleipner i mange ar, forjeg kan se, at det

g缶den rigtige vej fremad og det er trods

alt det vigtigste efter et par缶s nedtur.

F②NIX3与



GUIDE TO THE CAMARさL」A
AF ToRBEN BANK

36F(夢N iX

Camarillaen er den stqrste og mest kendte afvampyr-

Organisationeme. Den er omtalt i nen擁n.・ 772e Mds-

querade og kendes nok afalle, der spille VAmplre. Sa

hvad nyt bringer Guide to the Camarilla?

I Guide to the Camarilla uddybes det, der star i

grundbogen. Du紺sektens historie frem til i dag og

der gqres en del for at forklare, hvordan sekten virk-

er og traditioneme fortolkes og udnyttes. Ifolge gul-

den er clanen Gangrel tr狙ud af Camari11aen, Og de

har derfor lngen magt mere. Der er stadig mange

Gangrel, der bliver i Camarillaen, men de er der som

individer og ikke som en clan.

Hvordan styres en by? Det bruger de lidt krudt p各・

Det ga31der bade hvordan det er at vare prlnS, Og

hvilke andre 〉加bくくder er, Sa SOm keeper of elysium,

Sheriff; seneschal og harpy Faktisk er der et helt kapi-

tel, der beskriver hvordan man bedst kan bygge en by

OP Og hvilke ting man bqr ta3nke over. Det er en stor

hja31p, hvis man har taankt sig at lave sin egen by.

Hvordan det poliske og sociale system virker l Prak-

Sis er ogsa beskrevet. Det dr吐vr sig feks. om boons,

Og hvilke straffe man nomalt uddeler for forske11ige

forbrydelser, Selv om det selv捌gelig er op til den

lokale prlnS. For dem der vil f放er en mere voldelig

kampagne, Star der ogs各beskrevet hvordan Camaril-

1aen f壷er krig, 1Sa3r mOd sabbatten.

For dem der har lyst til at spi11e en anderledes vam-

Pyrkampagne, S各er der ogsa lavet en del baggrund

for, hvordan det er at spille elder e11er ghoul. Det er

ikke s含meget i fom af regler, men mere hvordan de

taenker og opf加er sig. En elder vampyr har oplevet en

del mere og勉ler derfor han har mere at tabe. De har

OgSa Provet the Jihad og overlevet og er derfor utrolig

ParanOide og forslgtige. De har tiden pa deres side, S為

de holder slg i baggrunden og la3gger deres planer.

Hvis man har t2enkt sig at spi11e ghoul, bqr man

nok kqbe Ghoul・・先ral a(ガiction, Men der star lidt

Om, hvorfor de bliver lavet og hvad de bruges til i

Gz‘ide to /he Camarilla・ Men perspektivet er her set

fra de vampyrenes side.

A11e claner beskrives kort i guiden, men isa∋r de grup-

Per uddybes. Det er the anarchs og the incumu. Det

er dog stadig begra3nSet, hvad der slgeS Om the incon-

nu, men man far et lidt st錆rre forstaelse om, hvad de

er for nogen.

Anarchs uddybes en del mere. De er og bliver

Camarillaens urolige bqm Men de er dog stadig med

i Camarillaen og overholder derfor stadig maskera-

den. Hvis en anach bryder maskeraden, S各bryder

han de uskreⅦe regIer og sa traeder gadens Iov ind,

Det svarer til en rocker, der groft bryder rockemes

regleI: Han o‘udever ikke lang tid. Det er den eneste

af traditioneme de overholder og s各lzenge den ikke

brydes, S急kan man lave hvad man vil. Det er ogsa獲

dem, der er mest synlige og vil derfor nok blive de

forste ofre for en eventuel ny inkvisition.

I guiden er der kommet tre nye claner. De to af dem,

Caitiff og Lasombra Antitribu, er kendt i forvQjen, Til

gengald er den sidste meget interessant for dem, der

Vil spille en anderledes vampyr・ Den sidste clan er

nemlig Gargoyles - dem der kan ligne stenstatuer.

Det er nogle vampyrer, der blev skabt af Tremere, til

at beskytte deres Chantries’men SOm nu er sluppet

fri De har to unikke discipliner nemlig flight (har du

ta∋nkt pa hvordan en gargoyle, der v辞vr 200 kg, kan

flyve med de sma vinger? Nemlig magi) og

Visceratika.

Der er ogs各kommet en masse opdateringer, feks.

er der kommet nogle flere natures og merits & flaws.

Advanced diciplines’dem fra 6 dots og fremad, be-

Skrives ogsa og som noget nyt kan man ogs各fa pow-

ers i celerity, POtenCe Og fo正tude. Nomalt giver

disse discipliner ekstra dots i fysiske f証digheder,

men n鉦man n缶6 dots begynder det at blive i]OVt; S各

kan man nemlig lave nogle powers. Hvis man har
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MASKEFA」D
AF SARA HALD

meget celerity kan man feks. begynde at fange kugle,

hvilket er meget praktisk for de gamle vampyrer, der

aldrig har brudt sig om disse lamende vaben og der-

よ∴ for ikke selv bruger dem. Eller har du altid undret dig

惇葦護護轟‡
Stil med det der gr,reS i Mage・・ 77ze ascention, nar man

laver roots.

For dem der geme vil spille Tremeres, er der ekstra

meget at fryde sig over・ Der er nemlig kommet en

raekke nye paths’feks. elemental mastery, the green

Path, teChnomancy, SPlrit manipulation og counter-

magic" En lang ra3kke af r血aler, fra en masse andre

bqger, er OgS各Samlet her.

Discipliner over 5 dots er垂vldent noget spillere

餌adgang til og derfor mdske lidt un鐙dvendigt, men

derfor kan manJO gOdt savle lidt over dem, isa3r SOm

StOryte l l er.

Traditionen tro’S狙ar White Wolf ogs狙avet et kapi-

tel’med id6er til kampagner og beskrevet, hvordan

man som storyteller bedst f証skabt den rlgtige stemn-

ing.

Samlet vil jeg slge at bogen er ret omfangsrlg med

Sine 230 sider" Den er en del stqrre en de fleste andre

SOurCebooks. For dem der gar op i den slags, er den

OgSa utrOligt flot illustreret・ Bogen koster omkring kr"

250,- - Om det er for meget eller for lidt skal v耕e

usagt, men i forhold til clan books, SOm er pa en 30-

50 sider og ofte koster enkr. 100,つS猫u du mere for

Pengene her Bogen er ikke nqdvendig for at spille

VAmplre, S各man kan godt undv耕e den, men for dem

der vil have noget mere baggrund om Camarillaen, er

den et godt kqb.

図回回国圏圃

Endelig er det kommet - SCenariet som i hvert faldjeg

har ventet i缶evis pa, Ogjeg er bestemt ikke skuffet.

Fqrste gang, jeg kom i kontakt med 〉〉MaskefaldくくVar

i 1994’dajeg spi11ede detpa et spiltr拭Det varog er

min stqrste rollespilsoplevelse indtil nu, hvor jeg

e11ers har prqvet lidt afhvert. Scenariet som s紬an er

et systemlqst intrigescenarie’hvor der er lagtmeget

Va3gt Pa Stemnlngen" PIottet er velgememta=nkt og -

筋t, Og det passer godt til genren. personeme er

SPa3ndende, udfordrende og trovandige. Spillederen

har stor frihed og har rlg mulighed for enten at impro-

Visere eller va31ge mellem en bunke optionelle scener,

Sa P狙en made kan spillemes handlinger i hdy grad fa

indflydelse pa spillets forlqb. Ikke mindst fordi hele

PIottet ligger i spilpersoneme og bares frem af

SPilleme 「 bipersoner og setting er bare med som

StemmngSbringere og katalysatorer. Alt i alt er basise-

lementeme pa plads, Sa der er gode muligheder for at

Skabe et godt spil. Sa er derjo ogsa den grafiske side.

Scenariet er utroligt flot med et overskueligt layout,

Stemnings餌de illustrationer og pzene, glossede sider

(en deta耳e, der kan vame hertet pa en h狙qs astet).

Det bestdr af seks sm狙a荊er; et til spi11ederen og et

til hver af spilleme. Disse indeholder he血oldsvist

Selve scenariet inklusiv et resume af spilpersoneme

Og Selve karaktereme. og sa er det hele pa dansk!

〉〉Maskefaldくくer et fantastisk scenarie og efter min

menlng det bedste, der nogensinde er udkommet pa

dansk・ Alle, der er til intriger’Edgar Allan Poe,

maskebal’eVentyr eller mystik, burde kunne鰭en fed

OPlevelse ud af at spille det. Jeg medgiver det mine

VameSte anbefalinger og h都)er, at alle I derude kan

fa lige s各meget ud afdet’SOmJeg har fdet…

回国回国回国
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RENRAKU ARCO」OGY

SHUTDOWN
AF NIS BAGGERSEN

Den 19. december, 2059, kort efter den o飾cielle ind-

Vielse’lukkede Renraku ArcoIogy ned. Takket v赦e

Renrakus fokus pa at gbre deres SCIRE (SelfCon-

tained Industrial-Residential Enviroment) sa sikker

SOm muligt for deres medarb句dere, har mgen Siden

kumet komme hverken ind eller ud af arcoIogien.

Indenfor er over lOO.000’deriblandt borgmester

Schultz’blevet dqmt til en uvis skatne, Og udenfor

har UCAS stationeret 5000 ekstra tropper, for sikre

Slg at den ska3bne ikke overg各r andre.

Nu er det jo imidlertid menlngen, at dette skal

Va3re en ameldelse, der skal give folk mulighed for

at bed鐙mme bogen, Og ikke en trailer der bare skal fa

dem til at k鐙be den. Derfor bliverjeg nok nqdt til at

afelqre hvad der foregar"

Det er Renkarus AI prqjekt, der endelig har b缶et

frugt. Deres ArcoIogy Expert Program er blevet vok-

Sent, ganSke som Reuraku onskede det, Og har over-

taget kontrollen over arcoIogien, Stik imod Renkarus

qnsker.

He皿er ideen med bogen’efter min memng, gOd

nok. Masser panik i Seattle. Omrokering pa r紬huset

efter at Schultz er blevet fanget. MegacoIPS, der sky-

der skylden p狙inanden, alt imens de desperat prgver

at finde ud af hvad der foregar・ UCAS-trOPPer i

gademe’for at beskytte Seattle mod hvad der end er

indenfor’Og Renkarus Rqde Samuraier, der skal be-

Skytte Reurakus investering mod dem der er udenfor.

Fokus i RAS ligger imidlertid pa hvad der foregar

indenfor, Og ikke havd der foregar udenfor. Det er

OgS猫nt. Panikken og spekulationeme kan man trods

alt hqre om i andre bqger. RAS skulle helst forta31le,

hvad der faktisk foreg各r. Og det er ikke salidt.

血denfor er har AI’en gang i indtil flere pr(扉kter.

For det紅s[e bar den sat sig selv op som gud for--

Otakuer’ng d弧har ogsa faet sig et ganske pant f視ger-

af fanatiske otakueI; der俄lger dens mindste vink.

Derudover udf壷er Ai’en nogle temmelig groteske

eksperimenter pa de folk der er fanget i arcoIogien.

Hoveddelen bliver fi血get Og紐enten implanteret

mystisk cyberware, eller bliver jacket ind i Matrixen

i flere dage af gangen. Andre bliver ・sluppet fri・ i

mystiske labyrinter og Jaget af de nye superdrones,

SOm AI’en har konstrueret. Sa er der undergrunds-

beva3gelsen, Og den programmgr der delvist lavede

AI’en・ Disse lader AI’en g猫it omkring, Selv om de

Pr筋Ver at mOdarbQjde den.

PrQjekteme i slg Selv er der selv飢gelig ikke noget

galt med. Problemet er bare, at der ikke bliver glVet

nogen motivation for dem, eller resten afAI,ens han-

dlinger. Det synes jeg far bogen til at minde mere om

et X-甜es afsnit end en sourcebook. Specielt da bogen

ikke indeholder mere end et tre-Siders appendiks om

Selve arcoIogien, Og derfor ikke er meget va=rd for

folk, der ikke vil bruge den o飾cielle historie.

Pa den anden side, Sa kan Jeg JO ikke bena)gte, at

FASA har fomaet at fort2elle en god historie" Specielt

er overfaldet pa Shadowland en fed ide, Selv om det

ikke glVer nOgen infomation overhovedet, S各hvis

man kan lide at la∋Se SOurCebooks, S各kan jeg godt

anbefale RAS. Hvis man derimod kqber sourcebooks

for at spille med dem’Og man ikke lige st針og man-

gler stats pa nogle drones der har 4d6十x i initiativ, Sa

er der ikke meget at hente i Renrakα Arcolo妙:

鋤utdown・ S各vil jeg hellere komme med min egen

forklaring p各hvad der foreg紅indenfor hos ReⅢaku.
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NEW SEA丁丁」E
AF NIS BAGGERSEN

Jeg bqr mdske indlede med at sige at, nQj, New

Seattle betyder ikke at Seattle Sourcebook er blevet

for gammel. Det var i hvert fald min勉rste tanke da

Jeg Sa NS. Men hvor SS konsentrerer slg Om Stedeme

i Seattle’Sa fokuserer NS pa personeme. Og da der

ikke er sket sa meget med bygningeme, ud over at der

er styrtet en semi-ballistic ned i Redmond Barrens, Sa

er Seattle Sourcebook stadig brugbar・

Ikke sndan at forsta at man ikke hqrer noget om

byen, Man bliver da introduceret til Dante’s Infemo

Og Space Needle, Og man絡r da ogsa at vide hvor

byens hospitaler ligger (og hvem de salger organer

til), men de sma spa弧dende baggrundshistorier om

alle de luskede barer fra SS er der ikke. Gememgang-

en af de forskellige bydele koncentrer sig mere om

hvordan folk generelt har det i den pagaldende bydel,

end om hvilke sma coxps der ligger hvor" Til gengaeld

far vi at vide hvilke bander der ha∋rger hvor og hader

hvem. Og med alle de bander der er i Seattle, S各blev

det en smule tirvielt for mlg. Men det er da rart at

kunne forta11e sine spillere, hvilket rygmaerke den

go-gang der hおrgede dem havde.

Ud over en gememgang af de forske11ige

bydele, S各har NS ogsa en sektion om Seattle

forhold til omverdenen, bystyret, Seattle

forretningsverden, Og underverde-

nen (b組e den kriminelle og

Ork Underground) ,

Disse kapitler glVer en relativt kort overskuelig gen-

ne皿gang af de p縫aldende omreder, Ikke nok til at

man ved alt om ermet, men nOk til at se hvilke emner

det umiddelbart vil v蟹re interessant at k鐙be en

SOurCebook o皿・ Og det er nok i det hele taget sndan _

NS bruges bedst- SOm en mulighed for at komme up

to date med den hastige forandring i Shadowrun-Ver-

denen, Og SOm en PrおSentation afmulige Shadowrun-

kamp agner.
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EYE OF THE WYvERN
AF ANDREAS RAVN SKOVSE

Man bliverjo na3Sten helt柳L I anledning afTSRs 25

各rs fodselsdag’Vil de flinke memesker fra Wizards of

the Coast la3re en masse nye spi11ere rollespillets

glaede㌦ Og derfor har de udviklet en splintemy ide:

〉〉Fast-Play Gamesくく, af hvilke der indtil videre er

kommet to, der iblandt Eye ofthe Wyvem.

Ideen er, at de flinke udgivere har sat sig ned, Og

lavet fire komplette leve1 2 characters, Og i eventyret

Stir der sa alle udregnlnger gememfbrt saledes at

DM,en blot behqver at fortalIe spi11eme hvad de ska賞

Sla for at ramme monstrene’uden at bekymre slg Om

den indviklede matematik bag THACO, SaVlng throw

Og Sa Videre.

Id6en er fin som introduktion til AD&D, Og i bog-

ens andet eventyr er alting gjo皿dt mere komplice-

ret, Og DM餌nu forklaret hvordan udregnlngeme er

gememあrt.

Som introduktion til ro11espi11et er bogen en kom-

Plet fiasko,

Begge eventyr er klassiske

AD&D-eVentyr, med hoved-

VZegten lagt pa kamp og deling

afskatte. Det er na3Vnt, at Vis-

Se SPillere kan korme op at

diskutere, Om eksempelvis

hvem der skal have de ma_

giske v各ben de finder, Og

dette er et glimrende eks-

empel pa rollespil, i餌ge

Jeff Grubb.

Spi11eme opfordres til

at beskrive deres karakte_

rer for hinanden, men
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