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SVÆRD (GG TROLDDOM 
Fantastiske eventyr hvor du selv er helten 

  

. Tyvenes by 

. Øglekongens Ø 

. Isheksens huler 

. Oprørets planet 

. Rædslernes hus 

10. Dødens labyrint 

11. Troldkarlens krypt 

12. Amok-Væsenet 

13. Dødens amulet 

14. De magiske masker 

15. Heltenes prøve 

Fantasien er 
dit våben! 
SVÆRD OG TROLDDOM er fantasti- 
ske eventyr, hvor du selv er helten. 

Hver bog er en magisk og farefuld 
verden fuld af troldmænd, hekse, man- 

stre og andre fjendtlige væsner. 
Alt, hvad du behøver, er to terninger, 

en blyant og et viskelæder — plus en god 
portion held, kløgt og fantasi — så er du 
klar til at opleve eventyr, du ikke en- 
gang har drømt om. Titl = 
SVÆRD OG TROLDDOM er halvt Henne] 
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i : SVÆRD OG TROLDDOM 16. Frygtens fantomer 
romaner, halvt spil, og det er dig — læ- (o=] 
seren — der er helten! 1. Troldmanden fra Ildbjerget 17. Tyvenes lærling æ 

2. Kaos-Borgen 18. Skæbnes Sværd aA 

3. Stjerneskibet 19. Afgrundens slaver EJ 

Pr. bog kr. 78,00 4. Ondskabens skov 20. Tronranerens gift z 

—ogsåi SVÆRD OG TROLDDOM: Sagaen om den magiske krone pr. bd. kr. 88, Lav dine egne eventyr, kr. 78, Tyven med de tusind tricks, kr. 78 
Den store monsterbog, kr. 148
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Produktion 

Ruth Rasmussen 

Sats og tryk 
Fafner DTP Tryk 

Illustrationer 

Anders J. Huulgaard, Games 

Workshop, Robin Andersen, 
Timothy Bradstreet (West End 

Games), Chaosium, TSR, Lisbeth 

Hove og Borgen. 
  

Abonnement: kr. 120 for 12 num- 
re. 
Gamle numre: et begrænset antal 
af Fafner Tidende/Kaos haves på la- 
ger. 
Indsendt materiale: artikler og 
andet modtages med glæde. Ring 

til redaktøren om nærmere oplys- 

ning. 
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1/4. 
  

Kaos distribueres i alle 
velassorterede bog- og 

hobbyhandlere. 
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3 Leder 

4 Nyheder 
6 Sagen om den forsvundne mor af Tue Andersen Nexø 

Et D&D modul. 
19 At Your Door - en Cthulhu Now kampagne 

af Jesper Aagaard 
Anmeldelse. 

20 Torg af Morten Helles 
Anmeldelse. 

22 Fokus på brætspil af Annemette Wolf 
En anmeldelse af Blood Bowl. 

23 Boggnaskeren af Robin Andersen 
En anmeldelse af Damned If We Do. 

25 Sværd og Trolddom af Lars Wagner Hansen 
Anmeldelse. 

27 Spiltræf 790 
FBO afholder spilkongres 7. -9. september. 

  

Fafner Tidende udviklede sig fra at 

være et nyhedsbrev, til at være et 

rigtigt spiltidsskrift. Derfor var en 

navneændring naturlig og således 

blev Kaos skabt. Et navn, der ikke 

er et udtryk for en kaotisk tilblivel- 

se, men for en målsætning om at 

skabe et provokerende og nyskaben- 
de tidsskrift, der vækker opsigt i 
den danske spilverden. 

Et andet emne jeg gerne vil berøre 
i denne leder er diverse religiøse 

sekters indflydelse på rollespil. I 
USA har TSR åbenbart valgt at 
gøre alt for at stille fanatikerne til- 

freds. Først omdøbte man Deities 
& Demigods til Legends & Lore, så 
man ikke fik begrebet guder på for- 
siden. Det kunne jo være at de stak- 
kels unge pludselig ville tilbede Ha- 
des eller Set! Dernæst fjernede 

man dæmoner og djævle fra mon- 
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sterbøgerne, så man ikke blev 

"oplært til djævletilbedelse”. 

Hvorfor interesserer TSR sig overho- 

vedet for holdningen hos folk, der 
ikke engang selv spiller rollespil? 
Skal man konstant gå rundt og buk- 
ke og skrabe og undskylde p.g.a. en 

gruppe lallende tåber, der ikke ved 
hvad de snakker om? Lidt af den 
samme underdanighed finder man i 
Rollespilsmagasinet Saga's leder, 
der understreger at rollespillere 
skam er "pæne unge mennesker". 
Måske er rollespillere det, men for 

mig er rollespil også noget med at 
spille til langt ud på natten og give 
fanden i omverdenens bekymrede 
miner. 

Kasper Thing Mortensen



  

TSR 

Legends & Lore 

ADK&D hjælpemiddel 

af James M. Ward og Troy 
Denning. 

Pris 210,00 kr. 

Den fjerde hardcover bog til AD&D 
2nd Edition. L&L har været udgivet 
i første udgaven, men med alle de 
nye regler for præster, samt en 

mængde breve til TSR, som tiggede 
efter mere og opdateret information 
om heltene, monstrene og skurkene 

fra de forskellige gudeverdener, var 
de tvunget til også at udgive denne 
bog på behørig 2nd Edition vis. Et 

must for enhver, der ikke kører med 

en af TSR's fastlåste gudeverdener 

og for alle andre der søger inspira- 
tion fra den virkelige verdens myter 
og sagn. 

Forgotten Realms Atlas 
AÅAD&D Forgotten Realms 
hjælpemiddel 
af Karen Wynn Fonstad. 
Pris 188,00 kr. 
Kort over samtlige dele af Forgotten 
Realms i farver. Med denne kortbog 
farer dine spillere helt sikkert aldrig 
vild igen, med mindre du vil have, 

at de farer vild. Ikke blot er der kort 
over alle de gamle kendte områder, 

  

men alle de nye områder mellem 
Kara-Tur og det vestlige Forgotten 
Realms er taget med. 

FRA2, The Black Courser 

AD&D Forgotten Realms modul 
at Troy Denning. 

Pris 98,00 kr. 
Efterfølgeren til Storm Riders. Her 

bliver spilpersonerne forfulgt af snig- 
mordere og banditter fra Horden. 
En gruppe barbariske ryttere, der 
får deres eget box set til september. 

WGRI, Greyhawk Ruins. 
AD&D World of Greyhawk 

hjælpemiddel. 

Pris 168,00 kr. 
Castle Greyhawks ruiner har længe 
stået åbne for eventyrere fra nær og 
fjern. Dette nye hjælpemiddel brin- 

ger slottet og alle dens niveauer 
sammen i en stor pakke. 

MC7, Monstrous Compendium 

Vol. 7: Spelljammer Appendix 
AD&D Spelljammer 
hjælpemiddel. 

Pris 110,00. 
Helt nye monstre. fra det dybe 

rum! Da Spelljammer kom, var det 
ikke længere nok med de gode gam- 

le monstre, her måtte der simpel- 

then komme nogle nye og spænden- 

de monstre. Og her er de så, alle 

tænkelige væsner fra det ydre rum, 

parat til at indtage deres pladser i 

en hvilken som helst AD&D verden 
(og deres behørige plads i ringbindet 
fra MC4 ). 

D&D Hollow World Box Set 

D&D kampagne verden 
af Aaron Alston. 
Pris 188,00 kr. 

Her kommer det så, det helt store 
hit til D&D, den hule verden. De 

fleste væsener i D&D verdenen ved 

ikke engang, at de lever på en hul 
planet, men med denne boks får 
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man mulighed for at udforske alle 

mulighederne. Med i æsken følger 
nye eventyr, nye spilpersoner, nye 
monstre, nye kort og regler for hvor- 
dan den indre og den ydre verden 
hænger sammen. Shadow Elves var 

kun begyndelsen på dette spænden- 
de eventyr. 

25CR1, Mars in the 25th Century 
XXVc hjælpemiddel 

af Mike Pondsmith. 
Pris 110,00 kr. 
Den rigeste planet i solsystemet, 

den mægtigste planet i solsystemet, 

den mest betydningsfulde planet i 

solsystemet. man kunne blive ved. 

Mars er hjemsted for RAM (de onde) 
og får derfor en intensiv gennem- 
gang, så ingen spilmester står på 
bar bund når hans/hendes XXVc 
kampagne starter. 

Dragonwall 

nummer to i Empires trilogien 

af Troy Denning. 

Pris 59,50 kr. 

De barbariske ryttere er nu nået til 
det orientalske land, Shou Lung, 

hvor den eneste, der kan stoppe dem 

er en general, som selv nedstammer 

fra barbarerne. Selv generalens 

kone må føre sin egen krig, for at 

hendes mand ikke kommer ud i kul- 

den. 

Fist Power 
ny trilogi i Buck Rogers 

bogserien af John Miller. 
Pris 49,50 kr. 

En god måde at komme ind i XXVc 
universet på. Denne nye trilogi hed- 
der The Inner Planets, og Fist Power 
vil blive efterfulgt af M.S. Murdocks 
Prime Squared, der kommer til no- 

vember. 

 



  

Outbanker 

science-fiction bog 
af Thimoty A. Madden. 

Pris 49,50 kr. 

Først var der ridderne, så samuraier- 

ne, så den amerikanske cowboy. Og 
i fremtiden kommer … Outbanker! 

Her er historien om en af disse hel- 

te, Outbanker Commander lan S. 

MacKenzie. 

Gangbusters Role-Playing Game 

3ård Edition 

af Scott Harring. 
Pris 210,00 kr. 
Tredjeudgaven af Gangbusters er 
større og flottere end nogle af de tid- 

ligere udgaver. Rollespillet, hvor du 
kan blive gangster eller FBI-agent i 

tyvernes Amerika. Denne udgave 
indeholder alle de originale regler, 

samt mange af eventyrene. Et fedt 

spil for fans af Marlowe og De Uover- 

vindelige. 

Comic Modules: 
Buck Rogers 

Agent 13 

Warhawks 
Intruder 

R.LP. 
Pris 29,50 kr. 
En blanding af tegneserier og hjæl- 
pemidler/moduler. Nej, det er ikke 

soloeventyr, der er tale om, men 

gode gedigne tegneserier, hvori der 
også er materiale, som kan bruges i 
flere af TSR's spil, blandt andet 
XXVe, Top Secret/S.I., samt helt 

enestående spil. Buck Rogers er na- 
turligvis til XX Ve, Agent 13 er til 
Top Secret/S.l., Warhawks handler 
mest om strategispil, Intruder lader 

spilpersonerne springe fra den ene 
TSR verden til den anden TSR ver- 
den, og R.I.P, handler naturligvis 

om gys og gru. 

Chaosium 

At Your Door 

Call of Cthulhu kampagne. 
Pris 198,00 kr. 

Se anmeldelsen andetsteds i bladet. 

Pendragon å3rd Edition 
af Greg Stafford. 
Pris 228,00 kr. 
Tredie og bedste udgave af Pendra- 
gon, rollespillet om heltene fra Kong 
Arthur's hof. Dette spil har i sine tid- 
ligere udgaver vist, at det sagtens 

kan lade sig gøre at spille med rigti- 
ge riddere uden at man behøver at 
blande magi og andre overnaturlige 
mærkværdigheder ind i historien. 

Et spil, hvor de gamle dyder stadig 
holdes i hævd. Desuden er der statis- 
tics på så kendte personer som Kong 
Arthur, Sir Gawaine, Lancelot, Gue- 
never, Mordred, Merlin og Morgan 

le Fay. 

FASA Corporation 

Paranormal Animals of North 

America 
Shadowrun hjælpemiddel. 
Pris 118,00 kr. 
Magien er vendt tilbage til jorden, 

og jorden er vågnet, jordens flora og 

fauna har ændret sig. Denne bog for- 
tæller om alle de farligste dyr, der 

bebor Nord Amerika. Størrelse, be- 

skrivelse, jagtvaner, specielle og ma- 

giske evner er alle beskrevet her 
sammen med tips fra de heldige, der 
overlevede konfrontationerne med 
disse dyr. Samtidig er der også 16 si- 
der i farver. 

BattleTech Reinforcement II 

BattleTech hjælpemiddel. 
Pris 148,00 kr. 
Alle 96 BattleMechs er med i dette 
hjælpemiddel. Alt er med, selv det 
nyeste fra BattleTech Technical Rea- 

dout 3050. 192 brikker med fødder 

og 96 forberedte record sheets, et til 
hver BattleMech. 

S 

The Battle for Twycross 
BattleTech scenario. 
Pris 78,00 kr. 
Falcon Guards er de dygtigste af 
alle Clan hærene, men på Twycross 
raser en krig, hvor de for første gang 
mærker, hvordan det føles at være 

blandt taberne. Scenariet indehol- 
der 15 BattleTechs scenarier og 1 

BattleForce scenarie. 

Games Workshop 

Warhammer 40.000 Rogue 

Trader 
paperback 

af Rick Priestly. 

Pris 248,00 kr. 

Hvis ikke man har WHA4OK, så er 

chancen der nu. Et spil til miniature- 
figurer, der foregår i samme univers 
som Space Marine, Adeptus Titani- 
cus og Space Hulk. Se orker kæmpe 

mod space marines, med laserpisto- 

ler, power gloves og terminator ar- 
mour. Medens squattene (dværge, 
ikke at forveksle med skvattene) fø- 
rer krigen fra lidt mere sikker af- 
stand, med alle deres molemortars, 

multilasers og andre fantastiske fu- 
turistiske våben. 

Nye figurer er der jo næsten hele ti- 

den fra GW/Citadel, og denne gang 
kommer der: 

Ork Invasion (boxed set) 

Aspect Warriors 

Ork Oddboyz 
Ork Clanboyz 
Imperial Knights 
Ork Warboss 
Alle figurer, der ikke er set uden 

lige. 
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Q DUNGEONS 
SS DRAGONS 

Sagen Om Den 
SEE 

"Mor 
  

Et modul til D&D eller et andet 

fantasirollespil 

af Tue Andersen Nexø 

Tegninger: Lisbeth Hove 

Kalligrafi: Robin Andersen 

Eventyret Sagen om den forsvundne 

mor er et lavniveau modul skrevet 

til D&D systemet og den "officielle" 

D&D verden, nærmere betegnet 

GAZ 7, The Northern Reaches (et 

land stærkt inspireret af vikingeti- 

den). Dog kan det sagtens omskrives 
til et andet system. Spillet er bereg- 
net til 5-6 personer på 3. - 4. niveau, 
men er sådan, at man godt kan kla- 
re det med færre eller mindre magt- 

fulde spilpersoner -så skal man bare 
begå færre fejl til sidst. Det er me- 
get vigtigt, at mindst en af spilperso- 

nerne kan læse og tale koboldsprog. 
Iøvrigt anvendes begrebet THACO, 
det står for To Hit Armor Class 0, 

altså chancen for at ramme en mod- 

stander med en AC på 0. Ud fra det- 
te tal er det let at finde chancen for 
at ramme en anden AC. Eksempel- 
vis skal en med en THACO på 16 
slå 10 for at ramme AC 6, da 

16-6=10. Det samme væsen skal slå 
17 for at ramme en med AC -1, da 

16-(-1)=17. Modulet handler i al sin 
simpelthed om en høvding, hvis mor 

er forsvundet ud i vildmarken, og 
som hyrer spilpersonerne til at finde 
hende igen. Problemet er bare, at en 

lokal bande kobolder tror, at hun er 

en udsending fra deres gud og derfor 
holder hende i stor ære. Samtidig er 

hun blevet sindssyg, fordi hun har 
fået en amulet, givet til hende af en 
fordækt Lokepræst, som er hendes 
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søns rådgiver. Og på toppen af det 

hele ved høvdingen egentlig ikke rig- 
tig, om han har lyst til, at hans mor 
skal findes igen… 

Forvirret - bare rolig, der kommer 

en forklaring på det hele. I starten 
er der næsten ingen kamp, så det er 
vigtigt, at du får gjort de forskellige 
personer interessante - der står en 
personlighed ved hver, hvordan de 
snakker o.s.v. Resten er et mere tra- 
ditionelt eventyr (ind i fjendens lejr 
- ud igen inden de opdager dig). Spil- 
let er ikke helt simpelt, så det er me- 
get vigtigt, at du har læst det grun- 

digt og forstår det hele, før du star- 
ter på at spille det. Hvis der er no- 
get, som du simpelthen ikke forstår, 

må du selv lave det om, før du star- 

ter på at spille. 

DMs baggrundsviden 
For tiden hedder herren på Børuns- 

gaard Høfnir Onundssøn, en udmær- 

ket og respekteret kriger. Ud over 

ham bor hans familie, hird og tjenes- 

tefolk på gården. Han har ansvaret 

for, at alt går, som det skal gå i den- 

ne del af jarldømmet Castellan. For 
to år siden kom Olaf Svenssøn, en 

Lokepræst, dog forklædt som rejsen- 
de svend, til gården. Han var en høj 

og statelig mand, som egentlig kun 

var på gennemrejse, men blev for at 
give gode råd ved bygningen af det 
nye palisadeværk. Dette gjorde han 

ganske udmærket og viste en hel del 

teknisk kendskab og kendskab til de 

gamle dage. Olaf blev på gården, 
først som karl, men senere som 
rådgiver for Høfnir. Og samtidig 

med at hans magt steg på gården, 

steg hans magtbegær. Til sidst blev 

det for meget for Høfnirs mor, Tor- 

hild, som var vant til at kunne sno 

sin søn om sin lillefinger, men nu 
måtte opleve en stigende modstand 
mod sine tilfældige luner. Hun fik 

adskillige raserianfald, men da hel- 
ler ikke dette hjalp, stilnede hun af 

og lod til at tage sin skæbne og fal- 
mede held med fatning. Men nej - 
hun vidste udmærket, hvem der 

stod bag og begyndte at snage i 
Olafs baggrund og personlige ejende- 
le. Det brød Olaf sig ganske natur- 

 



ligt slet ikke om, da det er meget for- 

kasteligt - og nogle steder forbudt 

ved dødsstraf at være Lokepræst. Så 
hun måtte af vejen. Dog kunne han 

ikke bare dræbe hende. Det måtte 
ske på en måde, så ingen fik mistan- 
ke til ham. Til dette brugte han en 
magisk amulet, som han ejede, men 

ikke bar, kaldet Den forbandede 

amulet af den velsignede Lyndinir 

(se under afsnittet om den). Olaf søg- 

te foretræde for Torhild og spillede 
den underdanige og ulydige elev, der 

har indset sin brøde. Som undskyld- 
ning gav han hende amuletten (som 
vitterligt er flot) og bad hende tage 
den på. Smigret og forfængelig gjor- 
de Torhild som han bad om. Et par 
dage efter slog sindssygen igennem. 
Efter at have opført sig normalt hele 

dagen, opsøgte Torhild sin tjenestepi- 

ge Gudrun Yrsasdottir midt om nat- 
ten. Med sig havde hun oppakning 
til en længere tur i bjergene. Hun 

fortalte at hun nu havde fundet et 

mål med sin ringe tilværelse. Hun 

ville gå mod bjergene og fjerne den 

ufattelige trussel kobolderne var for 
menneskene her i lavlandet. Og nu 
da hun havde fortalt det til Gudrun, 

skulle Gudrun sværge ved amulet- 
ten, at hun ikke ville fortælle nogen, 

hvor hun var gået hen. Grædende 
sværgede Gudrun og påførte derved 
sig selv en del af forbandelsen. Der 
blev et stort påstyr, da Torhilds for- 
svinden blev opdaget næste morgen. 

Det blev hurtigt opdaget, at hun hav- 

de taget en del rationer, og nogle 

mente at have hørt hende gå ud ad 
porten ved midnatstid. Men ingen 

havde en ide om, hvor hun var gået 
hen, så Høfnir beordrede at hirden 

skulle lede en dag i alle retninger, 
og efterlod iøvrigt resten til lederen 
af hirden, Knut Thorgrimmsøn. Hun 
blev ikke fundet, ejheller blev spor 
af hendes færden set. Efter den ene 
dag blæste Høfnir eftersøgningen af. 
Hans forhold til sin mor var ikke det 
bedste, og Olaf havde også påpeget 
adskillige presserende ting, der skul- 
le repareres ved palisadeværket. 
Hermed kunne historien have slut- 

tet, hvis det ikke var fordi, at Høf- 

nirs kone, Karin Ylvasdottir fandt 

en sådan opførsel for ussel. Hun vil- 

le nødigt være gift med en mand, om 
hvem man sagde, at han lod sin mor 

ligge og dø i vildnisset. I et af deres 

sjældne skænderier krævede hun, at 

han måtte finde nogle mænd, der 
kunne lede efter hende. Høfnir vred 

sig godt, men fandt til sidst en løs- 

ning, som både han, Karin og Olaf 
var tilfredse med. Han sendte et 

brev til en af sine venner mod nord, 

om at sende nogle betroede folk ned 
for at løse et prekært problem for 
ham. Disse kunne selvfølgelig først 
komme om et par uger, og indtil da 

satte man eftersøgningen i bero. 

I mellemtiden havde Torhild nået 
bjergene mod syd. Hun var blevet be- 
sat af ideen om et korstog mod kobol- 
derne, som hun anså for en stor fare 

for området. Hun blev set af et 
korps koboldjægere, som i første om- 

gang undrede sig, men dernæst var 

parat til at dræbe hende, da hun 

brugte amuletten mod dem (eller 

den brugte hende.) Et lyn stod ud 
fra amuletten og ramte den nærmes- 

te kriger. Han og to andre døde af ly- 
net, og resten flygtede skrækslagne. 
Torhild fulgte efter dem, da hun reg- 

nede med, at de ville føre hende til 
en større kobold lejr. Og ganske rig- 
tigt, 2 dage efter så hun røgen fra 
bålene ved en stor koboldlejr. Hun 

tænkte ikke videre over hvordan 
hun ville udrydde dem, men lykken 

stod hende bi. En stor kobold - høv- 

ding måtte han mindst være - i pla- 
derustning og med 6 store vagter om- 

kring sig kom gående op ad den lille 
sti mod den gamle vej. Først var 

hun stemt for at dræbe dem, men så 

fik hun en meget bedre ide. Hun 
kendte nemlig historien om "Den 
Skinnende" og tænkte, at hvis hun 
kunne komme ind i lejren, kunne 

hun sikkert dræbe mange flere ko- 

bolder. Så hun brugte amuletten (el- 

ler omvendt) og kastede en cont. 
light. på hans rustning, altimens 
hun kastede sig frem imod ham, hy- 
lende og skrigende. Lederens 
SWnaags, vagter havde allerede ret- 

tet deres buer imod hende, da de op- 

dagede, hvad der var sket. Hun blev 

ført ned i lejren som en udsending 

fra guderne. I en menneskelig form 
ganske vist, men guder er underli- 
ge… Og der er hun nu. Æret og re- 
spekteret som en hellig kvinde i 
midten af koboldstammen "de hvi- 
des" lejr. Hvad hun ikke har indset 
(men amuletten har !) er, at SW'naag 

også prøver at gennemføre den an- 
den del af profetien om "Den Skin- 
nende ", nemlig at gå i krig mod 
menneskene i lavlandene. 

Spillernes introduktion 
Spillerne kan enten være del af en 
hird, hvis høvding Høfnir kender, el- 

ler være en gruppe eventyrere, som 
bliver hyret i en større by af en af 
Høfnirs venner. Hvis det sidste er til- 
fældet, vil de blive tilbudt en passen- 

de, men ikke sindssygt stor sum pen- 

ge for at tage til Børunsgaard. De vil 

under alle omstændigheder ikke få 

flere oplysninger, før de kommer der- 
ned. 

  
 



  

  

  
  

  

    

            
  

  

     



  

Den forbandede amulet 
Den forbandede Amulet af den 
velsignede Lyndinir blev lavet 
for lang tid siden af en god 
præst der tilbad guder, der nu 

er glemte. Den blev lavet til at 
hjælpe i kampen mod det onde, 
og skulle have haft mægtige 
kræfter. Men en ond gud 
blandede sig i frembringelsen, 

og amuletten blev splittet i to 

sider. Amuletten sidder i en fin 
guldhalskæde. Selve amuletten 
er ret prangende, lavet af sølv 

og smykket med ravstykker. På 
den ene side (som er lys) er et 

billede af Thors hammer 
indgraveret. På den anden side 
(som er mørk) er en giftslange 
indgraveret. Det mærkelige er, 
at det altid er den lyse side, der 

vender ud af, når man bærer 

amuletten. Hvis den vendes, 

mens en person bærer den, vil 

den mørke side kunne ses i et 
par sekunder, derefter vil den 
flimre, og den lyse side vil ses 

igen. Hvis ingen bærer 

amuletten, vil siderne ikke 
skifte. Amuletten har følgende 

evner: Lightning bolt - 4d6 på 

bestemt offer, og 2d6 på alle i 5 
fods radius. Halvt ved saving 
throw. En gang om dagen. 
Continual light: 1 gang om 

dagen. Thors hammer (special): 
Påkalder en hammer, som 
angriber et offer, udvalgt af 

bæreren. Hammeren kan 

hverken rammes af normale 

eller magiske våben og bliver 

ved med at angribe, indtil den 

har ramt en gang, hvorefter den 

vil forsvinde. Skade:2d6. Offeret 
vil være så optaget af at få 

hammeren væk, at han ikke kan 

angribe (andet end hammeren), 
så længe hammeren angriber. 
Feeblemind: Dette vil ramme 
enhver, der sværger ved 
amuletten, gør folk senile. 
Amuletten har en form for 

intelligens. Den er bevidst om 

  

"Den Skinnende" 

Den Skinnende er en gammel 
kobold-legende, som fortæller om 

omgivelserne omkring den og 

ved om/hvem der bærer den. 
Den er også istand til at føle 
bærerens svagheder. Den er 

faktisk ret snu på sin egen, let 
sindssyge måde. Den kan 
kommunikere med sin bærer på 
en lidt speciel måde. Bæreren er 

ikke klar over, at han/hun bliver 

påvirket, man tror bare man har 

fået en "enormt fiks ide". Efter 

man har taget amuletten på, 

begynder bærerens alignment at 

blive Chaotic - og sindssyg. Man 

bliver optaget af en fiks ide, 

man vil udrydde en bestemt 

form for ondskab, som man 

anser for en trussel. Efter kort 
tid vil man ikke have andet i 
hovedet og vil drage ud for at 

gøre det. Men hver gang man får 
chancen for det, vil man få "en 

enormt fiks ide", som måske 

ikke er helt så fiks… 

en kobold helt, som fik en lysende 

rustning af guderne, der gjorde 
ham udødelig. Han samlede alle ko- 
boldstammerne i området under 

sig, og gik i krig mod menneskene. 
Han blev dræbt ved forræderi, men 

det siges, at han engang igen skal 
genopstå, stammerne skal samles 

igen, og kampen mod menneskene 
skal fuldføres.     
  

 



  

  

Børunsgaard og omegn 

Børunsgaard er en større bon- 
degård, bestående af et langhus, en 
lade og tre mindre bygninger. Den 

ligger i et bakket og frodigt terræn. 
Et par dagsrejser mod syd ligger 

uudforskede og vilde vidder, hvor ko- 
boldstammer hersker og kæmper de- 

res egne krige mod hinanden. Fra 
nord kommer en sti, som fører til 

Castellan, fra syd kommer en gam- 
mel vej, som ingen ved hvor fører 

hen. Da den fører direkte ind i kobol- 
dernes land, går man sjældent ad 
den. Børunsgaard er omgivet af et 
palisadeværk, der blev bygget for to 
år siden (er altså nyt). Det er lavet 
af fyrretræsplanker, som er banket 
et stykke ned i jorden. Porten er ca. 
3 meter bred, og sidder mod vest. 
Det største hus i Børunsgaard er 
langhuset. Langhuset består af to 
rum. (A) er gildesal og sovested for 
hirden. Det er det rum, hvor det dag- 

lige liv leves, hvor måltiderne bliver 

  

    

spist (og forberedt) o.s.v. Det bærer 
præg af de mange mennesker, som 

arbejder/sover derinde. Op mod væg- 
gene står bænke og alkover, som hir- 
den og karlene sover i. Øst for Gilde- 
salen, med et forhæng som dør, lig- 

ger Høfnir + families private rum 
(B). Hele hans nærmeste familie so- 
ver herinde (incl. Torhild). Det er 
rent og pænt, en del mere ryddeligt 
end hovedrummet. I en kiste i hjør- 
net er der 3000 sp, 900 gp og 5 rin- 
ge, hver 100 gp værd. Kisten er låst. 

NB ! Dette er ikke et rum, man bare 

sådan braser ind i. Det vil blive an- 
set for meget uhøfligt, og i værste 
fald medføre forvisning fra gården. 
Hele langhuset er ca. 20 meter 
langt, 7-8 meter bredt og 4 meter 
højt. Foruden langhuset er der 3 
mindre huse og en lade. (C) er Olafs 

hus. Det er lille, og har kun et vin- 

due, som man ikke kan se meget 

igennem. Olaf bryder sig ikke om 
uindbudte gæster, og et hurtigt kig 
ind vil ikke afsløre noget specielt. 

  

          

Der er et skrivebord, en seng, en stol 
og en stor kiste. På skrivebordet er 

der et halvfærdigt brev til "Fader Ey- 

vind af det nedre tempel", som dog 

ikke er afslørende. I den låste kiste 
ligger der noget tøj, og under en hem- 
melig bund er der et fuldt præsteor- 
nat, som enhver præst vil kende 
som tilhørende en Loke-præst. Der 
ligger også et lille skrin, som dog er 
tomt. I en pose ligger 20 pp. I (D) 
bor lederen af Hirden med sin kone. 
I (E) bor en af karlene med sin kone 
og dennes senile mor, Gudrun Yrsas- 

dottir. Laden (F) er en gammel, stor 

og let faldefærdig bygning. Der er ti 
køer, otte grise, tre heste (Olaf, Høf- 

nir og Helga, Høfnirs datter, ejer 
hver en) og en hel del gæs. Det er 
ikke helt nok til at fylde den op, så 
det er her, spillerne vil få tilbudt so- 

veplads. 

 



  

Personer på 
Børunsgaard 

De personer, der ikke står kamp- 

facts ved, er normale folk uden kam- 

pevner 

  

Høfnir Onundssøn, viking og 

gårdejer af Børunsgaard. Høfnir 
er omkring de 33 år, og allerede en 
respekteret kriger, som har faret 
vidt omkring. Han slog sig for fire år 
siden ned på sin fædrende gård. Høf- 
nir er en stor mand, 1 m 80 cm, bred 

over skuldrene og en begyndende 
mave. Han er rødhåret og rødskæg- 
get, og går i godt og solidt tøj, der- 
med ikke sagt fint. På overfladen er 
Høfnir indbegrebet af en viking. 
Han er gæv, storskrydende, øldrik- 

kende og sværdkæmpende. I det 
hele taget en person, der er svær 
ikke at holde af. Men på trods af sin 
gæve opførsel og sin modne alder er 
Høfnir ikke nogen særlig stærk per- 
son. Han har svært ved at tage store 
beslutninger og lytter meget gerne 

til gode råd fra alle sider. Hans sto- 
re problem er, når folk råder ham til 
at gøre stik modsatte ting. Høfnir: 
AC 8(normalt)/4(kamp);Level F6;HP 

40;4AT 1 Battle axe +2 eller andet 

våben;Dam 1d8 +4 eller våben 
+2;Saving throw F6; Alignment Neu- 
tral;THACO 13 eller 15 

Karin Ylvasdottir, gift med Høf- 
nir, frue på Børunsgaard. Karin 
er en kvinde på 30 år, som for 11 år 
siden blev gift med Høfnir. Hun er 
høj, har lyst, langt hår, som er flet- 
tet i en tyk fletning. Hun går gerne 
med mange smykker, helst af rav. 

  

Karin snakker ikke meget, men for- 

venter at blive hørt og respekteret 

når hun siger sin mening. Hun er 
mest interesseret i trivslen på Bø- 

runsgaard og at alting går "ordent- 
ligt for sig". Karin er helt klart den, 
der har bukserne på i det ægteskab, 
selvom det måske ikke ser sådan ud 
ved første øjekast. 

  

Helga Karinsdottir, datter af 
Høfnir og Karin. Helga er 10 år 
gammel, men ser ældre ud, på trods 
af sin spinkle bygning. Hun har me- 

get lyst hår, næsten hvidt og har et 
vågent ansigt med livlige øjne. Hun 
går kun nødigt i kjole, men befinder 
sig bedst i drengetøj, d.v.s. bukser 
og sweater. Helga er sin fars øjesten 
og er noget forkælet. Hun får lov til 
næsten alt, hvad hun vil. Hendes 

største drøm er at blive skjald. På 

det sidste har Helga fået en ny, fiks 
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ide. Hun tager sig af en gammel, se- 
nil tjenestepige og sidder i timevis 

og hører på dennes uforståelige plad- 
der. Tjenestepigen hedder Gudrun. 

Halfdan og Orm Høfnirssøn, tvil- 

linger, sønner af Karin og Høf- 

nir. Halfdan og Orm er 2 år gamle. 
De er meget ens, næsten ikke til at 
kende fra hinanden, med lyst hår, 
blå øjne 0.s.v. De er nogle vildbas- 
ser, men af sind er de ikke meget 
ens. Hvor Halfdan gerne skriger og 
råber, er Orm meget rolig, men alle- 
rede nu en bestemt herre. 

  

Torhild Gråguldsdottir, enke, 

mor til Høfnir. Torhild er Høfnirs 
krakilske mor. Hun er 57 år gam- 
mel, og blev enke for 5 år siden, hvil- 

ket dog slet ikke har knækket hen- 
de. Hun ligner veritabelt en heks. 
Hun har langt, tjavset, gråt hår, en 
stor næse og høgeøjne til at skræm- 
me "unge opkomlinge" med. Hun er 

dog stadig ved godt helbred og går 
med en rank ryg. Hun går for det 

meste i brunligt, rimeligt fint tøj - 
kjole. Går med få smykker. Torhild 
er en dame, som vil have sin vilje og 
river det halve hus ned i et raserian- 

fald, hvis nogen sætter sig hende 
imod. Den eneste, der trodsede hen- 

de åbent, var Karin, hvilket gjorde, 

at de førhen havde et anspændt for- 
hold, men nu respekterer de hinan- 

den. Torhild er forsvundet fra 
gården. Spillernes opgave er at finde 
hende igen. 

 



  

  
  

Olaf Svenssøn, Rådgiver for Høf- 
nir, forklædt Loke-præst. Olaf 
kom til gården for to år siden. Da 
var han på flugt fra en forbrydelse 
han havde begået mod nord. Han be- 
stemte sig til at slå sig ned her for 
en tid - og er nu blevet her i to år. 
Olaf er 40 år, mager og høj. I mod- 
sætning til de fleste andre på 

gården er han mørkhåret og af mørk 

lød. Han går i normalt, omend gerne 

gråt tøj. Ligner mest af alt en halv- 

gammel, kedelig tørvetriller. Olaf er 

en mand uden humor, alvorlig at se 
på og uden de mange ord. Han tåler 
ikke spøgeri på hans egen bekost- 

ning. Han holder kun sit ord, hvis 
det er til, hans egen fordel, altså hvis 

andet vil blive opdaget. Han har ind- 
til nu holdt ord på Børunsgaard for 
derved at styrke sin position. Olaf er 

rådgiver for Høfnir og giver råd, som 
for alle andre ser uegennyttige ud, 

men som bestemt ikke har svækket 
hans position på gården. Han regne- 
de egentlig med at forlade gården ef- 

ter et års tid, men er nu blevet opsat 
af tanken om at lave det til et fris- 
ted for Loke-tilbedere. Han vil spille 
venlig overfor spillerne og prøve at 

holde masken så lang tid som mu- 
ligt. Han er klar over at han ikke 
kan klare en kamp mod spillerne, og 
vil derfor hellere flygte end at tage 
en åben kamp, og så eventuelt dæk- 
ke sig ind med cause fear og hold 
person. De andre på gården har in- 
gen mistanke til Olaf, og vil slå en- 
hver forespørgsel om noget sådant 
hen. De anser ham for en god - om- 
end kedelig - mand at have på 
gården. Olaf, 6.niveau cleric: AC 9 
(normalt) eller 4 (chain+shield); hp 

30; 4AT Warhammer +1,+3 vs. hu- 

mans or spell; Dmg 1d6+2 or 

+4;THAC0 15 (13) Spells; Cause 
fear, Light, 2"hold person, Striking 

  

Knut Thorgrimmssøn, leder af 
hirden. Knut er lige under de 40 år, 

og arbejdede på gården under Høf- 
nirs far. Han er den på gården, der 
ved mest om området mod syd, hvil- 

ket vil sige næsten intet, bortset fra, 

at man aldrig skal undervurdere ko- 

bolderne. Han er meget normal af 

udseende, 1 m 75, muskuløs, 

lys-gråt hår. Han bærer altid sin 

chain mail, et langt liv som kriger 
gør, at han nødigt tager den af. 

Knut er meget loyal overfor Høfnir. 

Knut: AC3(chain+shield+dex);L 

F7;hp 50;4AT 1 sword +1;Alignment 

Lawful DM 1d8+3;Thaco 12 

Hirden. 
Foruden Knut er der 8 andre med- 

lemmer af hirden. To af disse har en 

del kamperfaring (F2) resten er "rol- 
linger" (F1). Hirden er meget loyal 
overfor Knut. Hird(8);AC 6(Leat- 

her+shield);L 3x2 & 5x1;hp 

14,14,13,7,7,7,5,5; 4AT 1 
sword;Dmg 1d8+1;Alignment Law- 
ful;THACO 18 

Tjenestefolkene. 

På gården er der to piger, der hjæl- 
per Karin, og 3 karle, som hjælper 
med dyrkningen af jorden. Tjeneste- 
folkene er tavse overfor fremmede, 

og henvender sig ikke til spillerne, 
men vil dog svare så sandt som det 
er muligt på ethvert spørgsmål, som 
de finder, spillerne har ret til at vide 
noget om. 
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Gudrun Yrsasdottir, senil tjenes- 
tepige. Gudrun var egentlig Tor- 

hilds personlige tjener, men er nu se- 
nil, ramt af amuletten. Gudrun er 

over 60 år gammel, og har måske en- 
gang været en skønhed - men er det 

bestemt ikke mere. Hun er gråhåret 
og krumrygget og magler halvdelen 
af sine tænder. Hun har næppe no- 

gen åndsevner, det eneste der kom- 
mer ud af hende er en gang galimati- 
as. Høfnir og Karin har ladet hende 

blive på gården, hvor hun bor hos 
sin datter og dennes mand. Der sid- 

der hun i en gyngestol den ganske 

dag. På det sidste har Helga fattet 
interesse for hendes plapren og har 

næsten fået hele historien ud af hen- 

de. Se under "Helgas fortælling". 

Udenfor Børunsgaard. 

På smågårdene udenom Børuns- 
gaard bor der en 30-40 mennesker, 

bønder og disses familier. De opdyr- 

ker ca. halvdelen af den dyrkbare 

jord i området (resten tilhører Høf- 
nir). Ingen af disse ved noget, med 

undtagelse af landsbyhyrden, Ey- 

nar. 

Eynar, landsbyhyrde. Eynar er en 

tavs og tvær person. Han er om- 
kring de 30, og er ramt af dårligt 
held. Han så en skikkelse gå mod 
syd ad den gamle vej, den samme 

nat som Torhild forsvandt, men har 

ikke villet sige det til nogen, efter- 

som bønderne i landsbyen ikke bry- 
der sig om, at han ligger natten over 
på de sydlige drag. 

 



1. del - På Børunsgaard 

Spillerne vil nå Børunsgaard hen på 
eftermiddagen netop 3 uger efter 
Torhilds forsvinden. De vil blive 
mødt af Høfnir i porten, som vil føre 

dem ind i langhuset. Derinde vil Høf- 

nir bede dem sætte sig ned og præ- 

sentere sig (og forvente at spillerne 

præsenterer sig). Derefter vil han 

fortælle dem, hvorfor han har til- 

kaldt dem. Efter en del snakken 
uden om (hvor skal spillerne sove, 

hvad har de lavet førhen o.s.v.) vil 
han komme til sagen. Hans mor for- 
svandt for tre uger siden, der er in- 
gen, der har set spor af hende, og nu 

skal spillerne prøve at finde hende. 
De er velkomne til at stille 
spørgsmål til folkene på gården, og 
hvis der er nogen specielt, de vil 

snakke med, kan han godt gå med 
hen og præsentere dem. Der vil for- 

øvrigt blive afholdt et gilde denne af- 
ten. Spillerne er nu frit stillet i et 

par timer, hvor de kan gå rundt og 

møde folk på gården, se de forskelli- 
ge bygninger, og hvad de ellers skul- 

le have lyst til. Efter et passende 
stykke tid, vil der blive råbt til gil- 
de. En beskrivelse af Torhild vil de 
kunne få af alle. Se under personer. 
Beskrivelsen af hendes personlighed 
vil være noget præget af, hvem man 

snakker med. 

Gildet 
En time før solnedgang vil maden 
være parat. Alle på gården vil være 

bænket til maden (med undtagelse 
af Gudrun). Præsenter nu NPC's 
som spillerne ikke endnu er løbet 
ind i. Høfnir, Karin, Helga, Knut, 

Olaf og spillerne vil sidde rundt om 
et højbord, resten af hirden og tjenes- 
tefolkene ved langbordet. Der bliver 
serveret svinesteg og mjød - med fint 

hvidt brød. Samtalerne rundt om 

bordet handler i starten om markar- 
bejde og trivslen på gården, men se- 
nere vil Høfnir komme i godt humør 
og fortælle eventyr fra sine rejser. 

Helga vil åbenlyst kede sig og vil 
ved først givne lejlighed smutte 
væk. Olaf vil være tavs, omend høf- 
lig. Medmindre spillerne siger an- 
det, så regn med, at de bliver 

småsnalrede. Et par timer efter gil- 
det er startet, vil Høfnir foreslå en 

drikkekonkurrence, hvilket vil blive 

modtaget med åbne arme af Knut og 

Hirden. Olaf betakker sig og træk- 
ker sig tilbage. Reglerne er som føl- 
ger: Der er et krus (på ca. 1 liter), 
som bliver fyldt med mjød. Man drik- 

ker så på omgang. (Og efter hver 

gang man har drukket, skal man slå 
1d20 mod sin con - de antal krus 

man allerede har drukket i konkur- 

rencen. Hvis man ikke klarer det, 

falder man under bordet.) Regn med 

at hele hirden har Con 13, Knut 16 

og Høfnir 15. Der vil være ca. 30 mi- 

nutter mellem hvert krus man drik- 

ker, og i mellemtiden er der højrøs- 

tet snak og en del gemytligt skubbe- 
ri omkring højbordet. Der vil dog 
ikke blive sagt noget af interesse. 

Udenfor vil larmen fra langhuset 

hurtigt fortone sig. Hvis spillerne 
går i nærheden af hus E (f. eks. hvis 

de er på vej i seng) vil de høre en un- 

derligt klagende mumlen derinde- 

fra. Hvis de kigger ind af vinduet vil 

de se Helga sidde på gulvet, intenst 
lyttende til en gammel kone, som 
sidder rokkende i sin gyngestol. 
Men det, den gamle kone siger, er 

uforståeligt pladder. Et enkelt stea- 
rinlys oplyser det lille rum. Hvis spil- 
lerne høfligt banker på, vil Helga 
byde dem indenfor. Enhver form for 

uhøflig optræden fører til at hun 
råber, at hun vil sige det til Høfnir 
(eller Karin) og ellers skynde sig 
væk. Det vil ikke være klogt at læg- 
ge hånd på Høfnirs egen lille øjes- 
ten… Når spillerne først er indenfor, 
vil Helga sætte sig ned og lytte vide- 
re. Hvis spillerne spørger hende 
(igen høfligt), hvad hun lytter efter, 

vil hun fortælle dem sin historie, 

men først efter, at de har lovet hen- 

de at fortælle hende nogle historier 
bagefter. 
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Helgas historie 

"For nøjagtig tre uger siden, en mørk 

og tåget nat, kom Torhild hen til Gu- 
drun. Hun bar da ikke sit normale 

tøj, nej denne nat var hendes tøj af 

groft stof, holdbart og varmt, som til 

en rejse fuld af strabadser. Over skul- 

deren var en vadsæk. Som en kon- 
trast til dette bar hun en guldhalskæ- 
de om halsen" (Gudrun bryder ind 
og siger noget lignende: "Stor, stor, 
med rav og hammer - og lyn i midt- 
en") "Galskaben stod allerede ud af 

hendes øjne. Hun greb fat i Gudrun 
og begyndte at snakke til hende. Hun 

havde set lyset - meningen med sit 
ringe liv. Fjenden var mod syd, og 
det var hendes opgave, med de ringe 

midler hun havde, at bekæmpe, split- 

te og ødelægge den. Ja, Gudrun vid- 
ste jo nok, hvad det var, hun snakke- 

de om. Det var vanskabningerne, dis- 

se uhyrer med barnekroppe og hunde- 
hoveder! Hun, Torhild, ville straks 

drage afsted, ad den gamle vej. Hun 

tog afsted her midt om natten, fordi 

hun frygtede, at Knut eller Høfnir vil- 

le stoppe hende, men hun ville allige- 

vel fortælle det til sin gamle tjenestep- 
ige. Og nu, hvor hun havde fortalt 
det, skulle Gudrun sværge ved en 
amulet, at hun aldrig ville sige det 
til nogen. Grædende sværgede Gu- 
drun. Hun fik dog aldrig en chance 
for at bryde sit løfte, for kort efter 

blev hun ramt af alderdommens svø- 
be, nemlig senilitet.” 

Helga vil have talt sig helt varm og 
vil efter historien stå op med lysen- 
de øjne. Hun vil dog hurtigt falde 

ned igen og ivrigt spørge spillerne, 

hvad de synes om historien. Hun er 

ikke mere end ti år, og klokken er 
på dette tidspunkt mange, så hun 
vil være godt træt, hurtigt begynde 

at gabe og finde i seng. NB ! Det er 
jo ikke sikkert, at spillerne kommer 
udenfor samme aften som gildet hol- 
des. De kan komme til at høre histo- 
rien på andre tidspunkter af Helga. 

De skal blot være tilstrækkeligt høf- 
lige og interesserede - og så nok selv 

spørge, hvorfor hun er så interesse- 

ret i Gudrun. 

 



  

Hvad nu? 
Spillerne kan sagtens rejse ad den 

gamle vej kun med disse oplysnin- 

ger, men de kan også begynde at un- 
dre sig over, hvorfor en gammel 

kone, der sjældent går med smyk- 

ker, pludselig har en guldkæde om 

halsen. En guldkæde, som ingen ken- 
der noget til… Hvis spillerne nævner 
den, mens Olaf er der, og specifikt 
holder øje med folks reaktioner, vil 

de se, at det giver et lille gib i ham, 

når det bliver nævnt. Ellers kan de 
spørge i landsbyen (og snakke med 
Eynar). Hvis spillerne efter et par 

dage ikke viser tegn på at tage af- 
sted, vil Høfnir kalde dem til sig og 
sige til dem, at de er blevet tilkaldt 

for at finde hans mor, og eftersom 

hun ganske øjensynligt ikke er på 
Børunsgaard, hvorfor tager de så 

ikke ud og leder ? Endelig er der den 
mulighed, at dine spillere er meget, 
meget dumme, og efter et stykke tid 
allerede er kørt fast. I så fald må du 
lade Helga selv opsøge dem (men 

træk en masse xp fra). Nu skulle 

spillerne være klar til at drage ad 
den sydlige vej - og klar til del 2. 

Del 2 - Rejsen ad den 
sydlige vej 

Den gamle vej vil blive mere og 
mere utydelig som karaktererne van- 
drer op i bjergene. Til sidst er den 
ikke mere end et grønt spor, et 

smalt, fladt stræde. Selve rejsen til 

Torhilds nuværende lokation, 

SW'naags lejr vil tage lidt over hal- 
vanden dag. På vejen vil der være to 
encounters, som spillerne skal have 

mulighed for at involvere sig i. 

1. Den sårede kobold. 
Denne encounter vil komme ca. 6 mi- 
les oppe ad den gamle vej, lidt over 
middag den første dag. Karakterer- 
ne kan høre et eller andet komme 
fra syd. Lidt efter kommer der rundt 
om en snoning af vejen en kobold, ri- 
dende på en dire wolf, til syne. Hver- 

ken køobolden eller ulven har det for 
godt. Kobolden hænger ned af siden 
på ulven og kan knapt holde sig fast 
mere, og ulven har en pil i siden. 
Knap 60 meter - fem sekunder - ef- 

ter kommer 8 kobolder ridende på 
ulve efter den sårede. De udstøder 
vilde kampråb, da de ser, at den 

sårede falder af ulven. det sker 10 

meter bag spillerne. Hvis spillerne 

ikke i en ruf får flyttet sig, eller hvis 

de på nogen måde prøver at forhin- 
dre de otte i at få fat i den sårede, 
vil der blive kamp. 

Kobolder(8): AC 7;HD 1/2;hp 3;4+AT 

spear or sword;Dmg (1d6-1)"2 (char- 
ge) eller 1d6-1;Save NM;Al Chao- 

tic;Ml 9;XP 5;THACO 20 Ulve(8);AC 
7;HD 2+2;hp 4714,4710;4AT 1 
bite;Dmg 1d6;Save F1;Al Neutral; 
Ml hvis kobolderne flygter;XP 

25;THACO 18 

Kobolderne har en grundigt indarbej- 
det angrebstaktik. I den første run- 
de charger de første 4 med spyd, 
imens de andre stopper op og kaster 
deres spyd. I næste runde charger 
de sidste 4, mens de første skifter 

våben. Så angriber de første 4 med 
sværd, mens de sidste skifter våben. 

Mens kobolderne skifter våben, kan 

ulvene sagtens angribe. Hvis over 5 
kobolder dør, vil de sidste flygte med 

ulvene. En undersøgelse bagefter vil 

vise, at hver kobold havde to kastes- 

pyd, et kortsværd, en slynge og ti 

sten til slyngen. Rundt om den højre 

arm har de alle et hvidt klæde. På 
sig har de tilsammen 19 cp (træk et 

par fra, hvis nogle er flygtet). Even- 
tuelle fanger vil være overraskende 
hånlige overfor spillerne. De vil med 
foragt høre på "pæn" opførsel, men 
kan sagtens trues til at tale. De ved: 

(På koboldsk) - De har sluttet sig 
sammen med den hvide hær for 6 
dage siden og skulle ud på den sid- 
ste prøve, da en af de andre stak af. 

- De blev af en stammehvid sendt ef- 
ter for at dræbe og fange ham. - De 

har forfulgt den sårede siden før so- 

lopgang. - De kender ikke vejen til 
lejren, for hvis man ikke var en 

stammehvid, skulle man have bind 

for øjnene når man forlod lejren. - 
Den hvide er stærk. Hans lejr tæller 
flere fæller, end der er stjerner på 
himlen. Den hvide er den lysende 

(de kender historien om the shining 
one). Han vil dræbe alle mennesker 
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fra lavlandet og få alle koboldstam- 

merne under sig. Det er godt at 

være ven med den hvide. (Spillerne 

vil formodentlig vide, at dette er en- 

hver koboldhøvdings drøm). - Den 

hvide har en stor rådgiver, som er 

kvinde. De vil kun svare på de ting, 
som de bliver spurgt om direkte, og 

overdriver gerne for at indgyde 

frygt. Spillerne har mødt noget 

usædvanligt. Modige kobolder. En 

stammehvid er en person, der er 

født i Sh'naags stamme. I mellemti- 

den er den sårede ved at dø. Hvis en 
person, der kan tale koboldsk, hører 
hans sidste ord, vil de være: "Hu- 

len… hulen. find min ven… på ve- 
jen… pas på de hvide… de hvi- 
de…... " (RIP). Ulven vil blive ved 

sin herres lig, som ikke bærer andet 

end det tøj han ligger i. 

En times tid før spilpersonerne skal 
slå lejr, vilde komme til en gammel 
stenbro over Snedalsfloden. Der er 
15 meter ned, så det er godt, at bro- 
en stadig er solid, på trods af dens 
let ramponerede udseende. 

2. Hulen 

Enten lige før de skal slå lejr samme 

aften, eller tidligt næste morgen, vil 

de komme til denne encounter. Den 

kommer et par miles efter den gam- 

le stenbro. Den kommer ved en drej- 

ning af vejen, men se forøvrigt kor- 

tet. Uden for hulen ligger der rester 

af tøj, pelstotter og et enkelt kort- 

sværd, der er knækket, Hulen er en 

naturlig, drypstensagtig hule, 

mellem 6 og 8 fod høj med ru og 

ujævne vægge og et "gulv", som går 
ujævnt op og ned. Grundet gulvet 
får alle undtagen dværge -1 på AC 
og to hit herinde. Inde i hulen vil 
man hele tiden kunne høre en svag, 

dyb rumlen - fra den underjordiske 
biflod. I alle rummene vil der være 
små stykker "tråd" af rebtykkelse. 
De vil være let klistrede. Enkelte ste- 
der ligger der også afrevne tøjstum- 

per - også et hvidt armbånd. Hulen 
er bosted for to kæmpeedderkopper. 
De er let giftige, men er egentlig jag- 
tedderkopper. De er på størrelse 
med en lille pony og fylder rent fak- 
tisk hele gangen, når de går de- 

 



  

rinde. Området er det idelle jagtsted 
for dem, med masser af kobolder og 

meget få naturlige fjender. De to ed- 

derkopper vil slet ikke bryde sig om 

at fremmede trænger ind i deres 

hule. De vil i starten være i de bages- 

te rum, men vil, så snart karakterer- 

ne går ind, skynde sig ud for at finde 

og dræbe dem. De er for store til beg- 

Ng 

ge at kunne følge efter spillerne ind 
i en af de smalle gange, men vil prø- 

ve at omringe spillerne, så de ikke 

kan komme ud. Dette er den idelle 
chance for at skræmme spillerne 
(store skygger bag dem, et glimt af 

nogle øjne 0.s.v.) 

Edderkopper(2): AC 6;hp 34,26;HD 

5+37;HAT 1 bid;Dmg 1d8+gift;Save 
F4;Al Neutral;M] 11 (i egen 
hule);XP 400;THACO 14 Hvis man 

bliver bidt af dem, og ikke klarer sit 

saving throw, vil man få ekstra 1d8 
i Dmg og få -2 på to hit og dam og 
+2 på AC. 

I rum (4) er der en del rotter. De vil 
ikke angribe, medmindre de selv bli- 
ver det, og vil helst flygte. En del af 

dem bærer en smitsom sygdom, som 

giver feber og opkastninger. Rotter- 
ne spiser de rester, som edderkopper- 
ne efterlader, gnaver så at sige kno- 
glerne. 

Rotter(14): AC 7;HD 1 hp;hp 
1471;4AT 3 bid (som flok);Dmg 

1d4;MI 5;Al Neutral;Save NM;XP 

5;THACO 20 

De rum, som der står (B) i, er tom- 
me. Rum (C) er edderkoppernes til- 
holdssted, det er snavset og lugter 

meget. Rum (D) er deres forrådskam- 
mer. Der hænger for øjeblikket 3 ko- 
bolder, fuldstændig mumificerede i 
edderkoppetråd. Længst mod vest er 

der en sprække ned til en underjor- 
disk flod. Vandet fra den gør, at tem- 

peraturen er noget lavere herinde, 

hvilket forhindrer råd i kødet. Et af 

ligene bærer stadig sin rygsæk (De 

andre har kun normalt tøj på - og et 
hvidt armbånd). I rygsækken ligger 
tre ravklumper, hver 50 gp værd, ud- 

styr til en længere rejse og en lille 

skriftrulle. På skriftrullen står skre- 
vet (på koboldsk): "Til Ternnga. De 
hvide har stor hær. Menneskekvin- 

de sendt fra guderne. Skinnende 
rustning. Prøver at underlægge alle 

koboldstammer. Mit råd. Flygt eller 
forbered til kamp. Hvis kamp. Deres 
lejr er. Efter broen halv dags gang. 
Lille sti ved fire træer, to nål, to 
blad. En af hver død, en levende. På 

anden side af vejen to store sten. 

Mellem dem. Korttegneren." 

Spillerne vil ikke møde mere før de 

når til et sted, som passer nøjagtigt 

til Korttegnerens beskrivelse. Man 
lægger ikke mærke til den, medmin- 
dre man har hørt beskrivelsen. På 
dette tidspunkt er klokken hen mod 
11 om formiddagen. Den lille sti kan 

hurtigt findes, hvis man ved, den er 
der. 
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Spillerne burde kunne finde frem til 

Sh'naags lejr, men hvis det ikke går, 
så må du improvisere dig frem. 
Husk på, at den gamle vej går om- 
kring 20 miles videre, før den helt 

forsvinder. En måde at få spillerne 

på rette spor, er at lade dem møde 

en gruppe kobolder, der er på jagt ef- 

ter mad. Disse skulle være lavtståen- 
de fra den hvide stamme og kender 
derfor vejen. 

Om alt går vel, så er spillerne nu pa- 
rat til del 3. 

Del 3 - Sh'naags lejr. 

Spillerne vil komme til Sh'naags 
lejr, hjemsted for den hvide stamme, 

hen ad eftermiddagen den 2. dag. 

Lejren vil opdages en times tid før, 

p.g.a. den røg der står fra bålene. 
Der vil ikke være nogen vagter ved 

vejen. Der er ialt ca. 300 kobolder i 

lejren, hvoraf 150 er af den hvide 

stamme. Lidt over hundrede er en 
egentlig hær. Foruden disse er der 
også 60 ulve og 12 dire wolfs, en 

ogre og en ung hill giant. Lejren lig- 

ger på en dalskråning mellem to høj- 
derygge. Området er et af de steder i 
bjergene, hvor der gror mange træ- 

er; derfor er der den skygge, som ko- 

bolderne holder meget af. Lejren er 

de hvides faste tilholdssted, og der 
ligger en del træhytter, om hvilke 

det kan siges, at de er bygget til ko- 

boldstørrelse og koboldstyrke. En 

stærk mand kan godt rive en ned. 

Der er også slået telte op, hvor man- 
ge af de nytilflyttede bor, I midten 

af lejren ligger SW'naags hus (A). 

Det er lidt større og flottere end de 

andre, med døren vendt ud mod den 

store åbne plads. Inde i huset bor 

han og 6 koboldkvinder. I huset er 

der adskillige rum, der ikke er over 

1 m. 30 cm høje. I SW'naags sovevæ- 
relse er en seng og en kiste, hvori 
der ligger 4000 sp, 1000 gp, en 

ukendt potion (invisibility) og en 

strategisk plan for indtagelsen af 
bjergområdet og lavlandene, skrevet 
på koboldsk af Sh'naag. I (B), en let 
ombygget hytte, bor Torhild. Hytten 
havde egentlig to etager, men er nu 
blevet gjort til et enetages hus. For- 
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an disse to huse er der altid vagt. 

Om natten står der 6 kobolder med 
ulve, om dagen ogren og hill gian- 

ten. De står på en sådan måde, at 
de tilsammen kan se hele vejen 
rundt om husene. I resten af hytter- 

ne bor kobolderne - omkring 10 i 
hver. I teltene bor de, der er kom- 

met fra andre stammer for at slå sig 

til felttoget. Mod øst ligger ulveken- 

nelen (C). Den er bygget i to afdelin- 
ger, en stor for de normale ulve og 

en lille for dire wolfs. Væggene er la- 
vet af sten, og er halvanden meter 

høje. Ved kennelen er der altid 10 

vagter, som dog for det meste sidder 

i det lille hus, der ligger lige ved si- 
den af. Der vil dog altid stå en ko- 
bold ved hvert gærde. Ellers regner 

man med, at ulvene kan forsvare sig 
selv. Rundt omkring i lejren ligger 

der ildsteder, Det store i midten af 
lejren vil altid være tændt, de andre 

kun om aftenen og natten, når kobol- 

derne er vågne. Rundt om bålene 
samles tit en 20-30 kobolder. Mere 

eller mindre delikat mad vil blive 
forberedt over dem. Sh'naag er over- 
modig, og tror sig selv uovervinde- 

lig, og har derfor ikke mange vagter. 
Der er vagter ude fem steder i omeg- 

nen; hvert sted er der to kobolder. 

De sidder oppe i et grantræ. De er 

dog posteret tæt ved lejren og er 

egentlig ikke til megen hjælp. Nogle 
af vagterne falder i søvn hen ad da- 

gen eller lægger sig under træet for 
at sove (vel og mærke kun om da- 

gen, når de plejer at sove). En sidste 

ting er, at de, som alle andre stam- 

mehvide koboldkrigere, kun bærer 
hvidt tøj, hvilket gør dem ret lette at 

se, Alle vagter har et horn, som de 
kan blæse i. Det er et alarmsignal 

og et kald for hjælp. Der vil inden 

for 3 runder komme ti kobolder for 
at hjælpe, inden for 5 vil "de to sto- 

re" komme, inden for 6 vil 20 bues- 

kytter begynde at skyde og inden for 

8 komme endnu 20 kobolder, hvoraf 

10 er på ulve. Hvis det går rigtigt 
galt lukker de alle ulvene ud. Kamp 
er ikke den rigtige løsning. Det sam- 
me sker hvis spillerne laver et fron- 

talt angreb på lejren. I det hele ta- 
get er hæren rimelig velorganiseret. 
Den er opbygget af korps på ti 

mand, som hver har en overordnet. 

Der er 11 korps. Fem ulverytter- 
korps, to fodfolkskorps, tre bueskyt- 

tekorps og et elitekorps, som rider 

på dire wolfs og ledes af Sh'naag 

selv. 

Sh'naags lejr 
Shnaag: AC 3(plate);hp 15;HD 
2:4+AT 1 shortsword;Dmg 

1d6+1;Save F2;MI 10;Al Chaotic;XP 

20;THACO 18 

Elite-tropper(10);AC 5(chain);hp 
6;HD 1;ZAT Spear eller shords- 
word;Dmg 1d6 eller 1d6;Save F1;MI 

10;XP 10;THACO 19 

Hill giant(ung);AC 4;hp 25;HD 
6;4AT 1 club;Dmg 2d6+1; Sv. th. 

F6;MI 8;Al Chaotic;XP 275;THACO 
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Ogre;AC 5;hp 20;HD 4+1;4AT 1 
club;Dmg 1d8+2;Save F4;MI 8;Al 

Chaotic;XP 125;THACO 15 

Officerer(10): AC 7;hp 4;HD 1/2;4AT 

1 weapon;Dmg weapon-1;Save 

NM; MI 9;Al Chaotic;XP 5; THACO 
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Kobold-soldat(100);AC 7;hp 3;HD 

1/2;HAT 1 weapon;Dmg 

weapon-1;Sv. th NM;MI 8;Save 
NM;AI Chaotie;XP 5;THACO 19 

Ulve(60): AC 7;hp 12;HD 2+2;4AT 1 
bite;Dmg 1d6;Save F1;M! som ryt- 

ter;Al Neutral;XP 25;THACO 17 

Dire Wolves;AC 7;hp 20;HD 

4+1;4AT 1 bite;Dmg 2d4;Save F2;MI] 

som rytter;Al Neutral;XP 125;THA- 

CO 15 

Normale kobolder(ca. 200);AC 7;hp 

1 el. 2;HD 1/2;4AT 1 dagger eller 

club;Dmg 1d4-1;Save NM; MI 6;Al 

Chaotic;THACO 19 

Hvad nu? 
Det første problem for spillerne er at 
finde ud af, hvor præcist i lejren Tor- 
hild befinder sig. De kan fange nogle 
vagter og spørge dem, eller holde ud- 
kig med lejren en enkelt dag, hvoref- 
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ter de har set hende gå ud og ind et 

par gange. De kan selvfølgelig også 
prøve at gennemsøge lejren, mens 

de er dernede, men det vil være så 

godt som umuligt. Det burde være 
klart for spillerne, at et frontalt an- 

greb er en sikker selvmordsmission. 

De bliver nødt til at snige sig ind i 

lejren. Det er dog ikke helt så let. At 

komme tæt på lejren er ikke specielt 
svært, men lige så snart man er 

inde i den, vil der hele tiden være ko- 

bolder rundt om en. Der er nogle 
ting, som spillerne kan gøre for at 

lave deres egen mission lettere; 1; 

Gå derind om dagen. Selvom det ly- 
der omvendt, så er det logisk, når 
man tænker på, at de fleste af kobol- 

derne sover om dagen, og ikke ser så 

godt i sollys. 2; Sørge for at lave no- 

get kaos inden de går derind. Der er 
et par ting, som er klare at gøre, 

nemlig at bruge magi (ventriloqu- 

ism eller phantasmal force), smide 

ild ind til ulvene, og endelig stjæle 

et advarselshorn og begynde at blæ- 

se i det.Spillere kan sikkert finde på 
mange andre gode ting. Hvis begge 

disse ting bliver fulgt skulle det ikke 
være umuligt. Der vil i så fald være 

fuldstændig kaos i lejren, og langt 

over halvdelen af koboldstyrken vil 

være trukket over mod den imaginæ- 

re fare, Samtidig vil "de to store" 
være med der, hvor man slås, så 

hvis det er deres vagttur, så. Lad 
dog spillerne komme ud for et par 

ubehagelige overraskelser, såsom 

pludselig at stå overfor et korps bu- 
eskytter, der meget hurtigt skal til- 

intetgøres… Eller at en koboldunge 
begynder at skrige op om dem. Me- 
get andet kan tænkes, det er op til 
din fantasi. 

 



  

  

Hvis spillerne kommer ind hvor Tor- 

hild bor, vil hun ikke være synder- 

ligt overrasket over, at de kommer 

"for at besøge hende", men hun vil 

ikke være meget for at gå fra stedet. 

Det vil være klart for spillerne, at 

hun er sindssyg; hun går frem og til- 

bage i rummet med lysende øjne, og 

hvis spillerne spørger, hvorfor hun 

ikke vil med tilbage, svarer hun "at 
så kan hun jo ikke få dem dræbt”. 
Hvis spillerne går ind i hendes tan- 
kegang, vil de hurtigt kunne få hen- 
de overbevist om, at det er "smarte- 

re" at tage tilbage. Ved enhver form 
for vold, vil hun bruge Lyndinirs 

amulet. 

Flugten ud af lejren burde ikke 
være så svær, dog kan Torhild godt 

skabe problemer, da hun lige synes, 

hun bør kaste et lyn mod nogle ko- 

bolder, og forøvrigt skræpper op om 

alt muligt. 

Epilog 
Spillet kan sagtens slutte med, at 
Torhild kommer tilbage, ingen er 

specielt lykkelige, alle undres over 
den fine amulet, og så ikke mere. 
Spillerne vil få de penge, de er ble- 
vet lovet, og kan rejse væk eller bli- 
ve for en tid. Men der er en lille 
ting, som spillerne kan ordne. Hvis 

spillerne bliver for nyfigne m.h.t. 

amuletten, vil det snart være tyde- 

ligt for den opmærksomme, at Olaf 

bliver mere og mere nervøs. Han vil 

prøve at dække over sig selv i så 

lang tid som muligt, men hvis det 

ikke kan lade sig gøre, vil han flygte 

på en af de tre heste, der er (han vil 

have forberedt flugten, og tage sine 

værdier med sig). Høfnir vil blive no- 
get chokeret (som alle andre på 

gården), men vil derefter hædre spil- 

lerne med en ekstra belønning. En 

anden ide er, at koboldernes planer 
bliver til noget, og Sh'naag leder en 
hær (som nu er noget større) mod 

lavlandene. Spillerne kunne så være 
en del af menneskenes forsvar. Men 
det er op til dig at lave. 

Overførsel til Dansk 

D&D 

Det første, der eventuelt kan volde 

problemer er de forskellige engelske 
udtryk, der anvendes. Her har jeg 

oversat de væsentligste: fighter=kri- 

ger, cleric=klerik, dire wolves=skrul- 

ve, spells=formularer, hold per- 

son=fasthold person, striking=velsig- 

ne våben (kommer i Ekspert Regler 
- giver 1t6 ekstra i skadeP), cause 

fear=skabe frygt (modstanderen 

skal klare afværgeslag vs. formula- 

rer eller løbe skrigende væk), 

light=lys, leather=lædervams, 
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shield=skjold, chain=ringbrynje, 

dex=behændighed. 

Derudover bruges der nogle forkor- 

telser i kampinformationerne. Her 

har jeg oversat de vigtigste til 
dansk: AC=RK, hp=lp, Dmg=ska- 

deP, AL=LA, Hf AT=+>AN, Ml=moral. 

Overførsel til AD&D 

Det burde være en smal sag, at bru- 

ge dette modul til AD&D. Det enes- 

te der kan give problemer er mon- 

strene, der er lidt anderledes. Du 

kan imidlertid blot sige, at der er 

tale om nogle varianter. Størrelse og 

intelligens for dem, kan du enten 

anslå eller også slå tilsvarende mon- 

stre op i Monstrous Compendium el- 

ler Monster Manual. I ADED vil 

ideen med en præst, der tilbeder 

Loke (Loki) endda fungere bedre, ef- 

tersom guder er mere integreret i 

AD&D, specielt hvis man er i besid- 

delse af Legends & Lore (Deities & 

Demigods eller Gods, Demigods & 

Heroes). 

  

På de næste sider følger en række an- 

meldelser. Efter hver anmeldelse, er | 

der en terning, der viser hvor godt 

spillet er (på en skala fra 1 til 6). | 

  

 



At Your Door 

——] 

- en Cthulhu Now kampagne 
Anmeldelse ved Jesper Aagaard 

Min hjerne er knapt nok kommet sig 

over de store, psykiske skader, Ar- 
kham Unveiled medførte før At 

Your Door hviskende meldte sin an- 

komst, parat til at forpeste livet for 
spilpersoner (investigators) verden 

over. 

Spillerne bliver kontaktet af Robert 
Jalik, præsidenten for miljøorganisa- 
tionen Full Wilderness, der er helli- 

get beskyttelsen og udviklingen af 
de store vildtreservater. F'FW mistæn- 
ker et stort, multinationalt firma for 

at lave farlige, genetiske eksperi- 

menter for derved at opnå foruroli- 

gende forskningsresultater. 

I de seks sammenhængende even- 
tyr, kampagnen indeholder, følger 

de brave spilpersoner de vage spor, 

der trækker dem længere og længe- 
re ind i et komplot, der naturligvis 
sætter verden på spil! 

Først og fremmest er At Your Door 
skrevet således, at spillerne flere 
gange kan befinde sig i samme kapi- 
tel, uden at det forstyrrer handlin- 

gen. Spilmestre (keepere) har ofte 
flere muligheder i en given situa- 

tion, og kan derfor improvisere så 
meget de ønsker. 

Der er tegninger af de vigtigste 

NPC'er, og der er mange små kasser 
med information placeret rundt om- 
kring i bogen. Til de sadistiske spil- 
mestre er lavet en ny fobi og mange 
nye spells. 

Myterne har en mere tilbagetrukket 
rolle end i andre Call-eventyr. Antal- 
let af afskyelige, maveopsprættende 

uhyrer, der berøver dig din forstand, 
er lille, men til gengæld er de mere 
indarbejdede i historien. For en 
gangs skyld andet end en bunke sta- 
tistik. 

  

TARESKOS,   

ASA FoWINess SKAN 
(JE KNOW TKEM, HER 
KANO IS AT VOR 
TIROKTS, VET VE SEE 
TKEN NOT, AND TER 
KABITATJON IS EVEN OVE 
(OK VOUR SUARDEO 

— TE NECRONOMICON 
(JODN ÅEE TRANSLSTION)     

Jeg har aldrig rigtig brudt mig om 
Cthulhu Now, da det er for voldsfik- 

seret efter min mening (våbenlisten 

er større end i Twilight: 2000!). Men 
efter at jeg grundigt har studeret At 
Your Door, ser jeg hvilke uanede mu- 

ligheder, der ligger i nutidigt 

Call-spilleri. 

Alt i alt en lille genistreg i det store 
udvalg af Call-eventyr. Forsideteg- 
ningen er noget af det flotteste, Lee 
Gibbons længe har præsteret, og 
som sædvanligt indeholder At Your 

Door tonsvis af handouts, lige fra 
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breve og indkøbssedler til stillbille- 

der fra videofilm. 

V 

   
   

 



  

  

  

Anmeldelse ved Morten Helles 

De kom fra andre dele af universet - 

andre virkeligheder - sammensvor- 

ne røvere ude på at stjæle Jordens 

livsenergi, udsuge dens muligheder. 
Mulighedsrøverne, som de blev 

kaldt, bragte med sig deres egne vir- 

keligheder. Ledet af The Gaunt Man 

- selvudnævnt Torg - krævede hver 

af de syv High Lords en del af Jor- 

den, hvori de plantede deres egen 
virkelighed. Erobringer blev sat 
igang, og verdener blev skabt (se Faf- 

ner Tidende nr. 5) ; nogle primitive, 

andre højtudviklede, nogle fantasi- 

fulde, andre grufulde osv. Den ene 
mere ondskabsfuld end den anden. 
Men invasionen gik ikke som The 

Gaunt Man havde planlagt. I hans 

årtusinder af forberedelse havde 

han ikke taget hensyn til de helte- 

modige Storm Knights… 

Der gives en lille introduktion til 
verdenen, hvorefter man får et lille 

indblik i, hvordan hele systemet/re- 

glerne fungerer. Dette uddybes mere 

i den efterfølgende Players Section, 

og så går det løs: På få sider introdu- 
ceres man til et helt nyt regelsys- 

tem, så det gælder om at holde tun- 

gen lige i munden (de, som kender 

Shadowrun, kan dog slappe lidt af, 

men kun på de første sider) trods 

alle de gode eksempler. Ved et spils 

påbegyndelse skal hver spiller vælge 

en karakter fra de 24 næsten færdi- 
glavede, dvs. karakterens klasse, 

race, stats og baggrund er ordnet. 
Men tilbage er det vigtigste, nemlig 

at fordele en masse points (lige man- 

ge til hver spiller) på nogle i forvejen 
valgte færdigheder. Hvilke færdighe- 

der man har afhænger af, hvilken af 

de syv verdener man kommer fra; 

fx. har en barbar fra det primitive 

Nord Amerika færdigheder som me- 
lee weapons, tracking, find, long 

jumping, stealth, swimming osv., 

mens en røver fra det kybernetiske 

teokrati i Frankrig fx. har Fire Com- 
bat, First Aid, Computer Science, ar- 

tist osv. Herefter skal man så udsty- 

re sin mand (eller kvinde) med diver- 

se ting og sager alt afhængig af, 
hvorfra han kommer : Våben (lige- 

fra lommeknive til laserpistoler), 

rustninger (ligefra lædervamse til 

indopererede panserplader), trans- 

portmidler (ligefra kanoer til ubåde 
og raketter) samt alt det normale 

(rygsække, reb osv.). Nu ville den 

kvikke læser nok tro, at hullet i spil- 

let er fundet. For kan man ikke bare 

købe nogle raketter og sende dem ef- 

ter de High Lords, som befinder sig i 

de primitive verdener ? Nix, den går 

ikke. Producenterne af spillet har 

nemlig været så snedige at tildele 

hver verden sin atmosfære (opdelt i 

fire kategorier : Magic, Social, Spi- 

rit, Technology) således at ting (eller 

spells) fra en verden ikke virker i en 

anden verden hvor koefficienten 

indenfor kategorien er lavere. Fx. vil 

en laserpistol fra det højteknologis- 
ke Japan ikke virke i en primitiv 

verden som fx. Nord Amerika, fordi 

den simpelthen ikke er opfundet der 

endnu. Og ligeledes vil en Fire Ball 

kikse, hvis der ikke findes nok magi 

i den verden, hvori den bliver kas- 

tet. 

Efter at havde gnavet sig igennem 

Players Section kommer der et lille 

solo eventyr, som hurtigt fortæller 

en, om man har forstået reglerne. 

Har man ikke, og skal man være ga- 
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memaster tilrådes det stærkt at 

læse dem igen og evt. tage notater, 

til man forstår dem, da resten af bo- 

. gen, Gamemasters Section, trods 

:. alle sine eksempler, vil være total 

uforståelig, idet de nye regler bygger 

videre på de gamle. 

De sidste 108 sider af bogen er som 

sagt Gamemasters Section, som in- 

formerer Mesteren om, ligesom i 

alle andre gode rollespil, hvad han 

skal gøre for at få et spil Torg op at 

stå. Dvs. endnu en uddybning af re- 

gler, færdigheder, spells, kamp, 

samt en masse informationer om dis- 

se grådige og magtsyge High Lords 

og deres undersåtters planer om at 

erobre og udsuge Jorden. Og om 

hvordan disse planer hele tiden går i 

vasken pga. de irriterende Storm 

Knights (spillerne). Disse Storm 

Knights besidder nemlig, ligesom 

dem selv, en magisk kraft, som ad- 

skiller dem fra resten af menneske- 

heden og gør dem langt overlegne. 

Denne kraft, kaldet "muligheder", 

kan nemlig bruges til en række ting 

: forhøje skade, formindske skade 

(evt. på sig selv), stige i ens stats og 

færdigheder (i stedet for levels) mm. 

Denne magiske kraft er ikke stor og 

kan hurtigt opbruges, hvis den ikke 

bruges ordentligt. Løber man tør, er 

man lidt ude at svømme og må prø- 

ve at klare sig igennem eventyret 

for at få noget ny kraft (istedet for 

erfarenhedspoints). Tilsidst fortæl- 

les lidt om den farlige magi (for 

såvel kasteren selv, hvis han ikke er 

god nok, som for hans fjender) i Torg 

af henholdsvis præster og magikere. 

Ved at spille godt og afvekslende rol- 

lespil får man mulighed for at få fle- 

re kort og efterhånden, som spillet 

skrider frem, får man mulighed for 

at opbygge en pulje, som man kan 

bruge til at hjælpe sig igennem de 

utallige problemer Gamemasteren 

laver. Brugen af kort giver rollespil- 

let en helt ny form for strategi og 

spænding, for jo større ens pulje bli- 

ver, jo mere fristet bliver gamemas- 
teren til at narre den fra dig ved 

hjælp af sine monstre. Synes man al- 

ligevel, at det med kort ikke hører 

  

 



hjemme i et rollespil, kan man sag- 

tens spille uden. Dette gælder iøv- 
rigt også mange af reglerne; synes 

man de er dårlige, så opfind selv no- 

gle bedre eller fjern dem. 

En Worldbook på 80 sider som giver 
en mere detaljeret baggrund (selv 
Danmark er omtalt!) for spillet end 

regelbogen : Hvordan, hvorfor og 

hvorledes de syv verdener har udvi- 
klet sig siden de syv High Lords an- 

komst til Jorden. Herudover er en 
masse spells, uhyrer og vigtige per- 

sonligheder beskrevet, som er karak- 

teristiske for hver verden. Sidst i bo- 
gen ligger de 24 føromtalte karakte- 
rer. 

En Adventurebook på 48 sider, som 
forklarer, hvordan en gamemaster 

skal opbygge de bedste eventyr, og 

hvordan han skal ordne spillerne, 
hvis de bliver et problem. Som et ek- 

sempel herpå er et ready-to-play 

eventyr vedlagt. I midten af bogen 
er de vigtigste tabeller placeret på 
et riv-ud papir, dels for overskuelig- 

hedens skyld og dels for at lette ga- 
memasterens evige problem : "Hvor 

var det nu det stod ?", Sidst i bogen 

er en masse plots, dvs. eventyrideer 

til lav-dem-selv-eventyr. 

En Campaign Game Volume 1 på 16 
sider som er nr. 1 i en serie af ny- 

hedsblade som West End Games har 
lovet at udgive så ofte som muligt. 

Det indeholder nogle nye plots, ka- 
rakterer, regler, steder, monstre, 

spells, samt diverse andre nyheder 

indenfor Torg-verdenen. En 20-sidet 

terning i 2 sammensmeltede farver 

(ganske lækker). Den eneste terning 

som der skal bruges i spillet, idet 
hele spillesystemet for lethedens 
skyld kører på en terning. Dette har 
dog kun gjort reglerne endnu mere 
indviklede efter min mening, da der 

nu, ved alle slag, er et eller andet, 
som skal lægges til eller trækkes 
fra, for at brugen af kun en terning 

skal kunne lade sig gøre. 

Alt i alt må Torg siges, at være et 
godt spil med nogle gennemtænkte 
regler (dog alt for mange) og en solid 

baggrund. Før man køber Torg skal 
man lige gøres opmærksom på, at 

det ikke er et spil, som man bare 
sætter sig og læser for hurtigt at få 
et rollespil op at stå. Dermed er 
også sagt at spillet ikke er skægt at 

spille den første gang. For Torg kræ- 

ver, i modsætning til alle andre rol- 

lespil, mindst en måned (og en mas- 

se øvespil) at sætte sig ind i. Husk 
på, at der ialt er lidt over 280 sider, 

hvoraf ca. 200 af dem er enten re- 

gler eller historie, og som derfor skal 

læses grundigt. Men har man ende- 
lig fået gnavet sig igennem Torg, er 
det med garanti et spil, som man vil 

synes er skægt, bla. pga. alle de for- 

skellige genrer (science fiction, hor- 

ror, fantasy), og så i et spil! 

  

Torg kan spilles af alle dem, som 
dels ønsker et solidt rollespil, og dels 

har en stor tålmodighed, dvs. mest 
erfarne rollespillere. Man kan tyde- 

ligt se, at Torg er et spil, som vil 
frem: Der er allerede som tilbehør 
skrevet en trilogi ved navn "Possibi- 

lity Wars", som omhandler, netop de 

magtsyge High Lords' erobring af jor- 
den, og som det derfor nok ville 
være en god ide at læse for de game- 
masters, som ønsker mere baggrund- 

sviden om Torg-verdenen. Nogle so- 
urcebooks til hver verden (ca. 140 si- 
der. Pris 148 kr. pr. stk.) vil også ud- 
komme, omhandlende hver af de syv 

verdener, helt ned til sidste detalje, 

samt et eventyr med en GM screen. 
Og der kommer helt sikkert mere. 

For Torg er parat til at invadere jor- 

den. 
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af Annemette Wolff 
  

Det hele begyndte for mange år si- 
den i en længst forgangen verden, 

hvor kaos og ufred herskede. Under 

det store altafgørende slag, begynd- 

te Orkgeneralen Mungk at kede sig. 
I hans forsøg på at finde en lækker 
jordorm, fandt han ruinerne af den 
længst forglemte religion Nuffel, 
som viste sig at være et sted, hvor 
man samledes for at afgøre stridighe- 

der på en kontrolleret måde. Heldig- 
vis indeholdt ruinerne også en bog, 
hvori reglerne var nedfældet. Og det 
er udfra denne ganske tilfældige op- 

dagelse, at spillet har taget form til 
det, det er i dag. 

Blood Bowl er et to mands 

fantasy-brætspil, fra Games Works- 
hop. Som spil betragtet minder det 
om american football, i en lidt mere 

voldelig udgave. 

Reglerne findes selvfølgelig i to udga- 
ver: Standardudgaven, der er meget 
let at lære og huske, og absolut spil- 
bar, men lidt kedelig i længden. Ve- 
teranreglerne er en del udvidet, men 

ikke særlig vanskelige at forstå og 
mestre. Med veteranreglerne bliver 
spillet også mere strategisk, og deri- 
gennem mere spændende. Reglerne 

er som sagt let forståelige og tillige 
gennemillustrerede. 

Selve spillet indeholder en spillepla- 
de af Astrogranit (der er taget pa- 

tent på dette), som man nok bør teg- 

ne op, da det kan være lidt vanske- 

ligt at bestemme placeringen af spil- 
lerne midt på banen. Desuden er der 
to gange seksten plastikfigurer i en 
virkelig solid kvalitet. Her er der in- 
gen tynde dingenoter der stikker ud, 

og derfor brækker af. Figurerne re- 
præsenterer et hold mennesker og et 
hold orker. Spillet indeholder også 
diverse bolde, terninger og plast- og 

pap-skabeloner. 

Den medfølgende litteratur om spil- 
let er opdelt i to hæfter, et regelhæf- 

te, der forklarer, hvordan spillet fo- 

regår. Men der er også en håndbog, 

der giver hele baggrunden, næsten 
fra tidernes morgen og op til idags 
kampe, for spillet. I denne håndbog 
har Games Workshop kræset om de- 

taljerne på deres sædvanlig grundi- 
ge facon. Her kan man for eksempel 
læse om de forskellige kendte holds 
karakteristika og store bedrifter. 

For Games Workshop er det lige så 

vigtigt at skabe nogle fantasifulde 
omgivelser, som at få et velfungeren- 

de spil ud af det. Man behøver ikke 
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at læse håndbogen, men de fleste vil 

nok finde, at det er meget interes- 

sant og underholdende læsning. 

Der er selvfølgelig allerede kommet 

flere udvidelser til Blood Bowl. Star 

Players er en bog hvor stjernespille- 

re bliver introduceret. Stjernespiller- 

ne kan købes for en yderst "rimelig" 
pris, til at forbedre ens hold. Stjer- 
nespillere er som regel spillere der 

har udmærket sig ved enten at score 

mange mål, løbe hurtigt eller lave 
mange skader. For det vigtigste mål 
er næsten, hvor mange modspillere 

man kan nå at tvære ned i Astrogra- 

nitten, og helst så de aldrig rejser 

sig igen. Samtidig med stjernespille- 

re, bliver éndnu flere racer introdu- 

ceret; nu kan man for eksempel få et 

hold af skeletter, garneret med et 

par mumier, som absolut ikke er 

særlig hyggelige fyre, eller et hold af 

snotlinger, som absolut aldrig har, 
og aldrig vil, opnå noget resultat i 

nogen af ligaerne. Mulighederne er 
mange. Man får også mulighed for 
at sammensætte sit hold lidt mere 
efter ens eget hoved, og med det spil- 
leskema der er inkluderet i Star Pla- 
yers, får man nu mulighed for at 

lave et hold, og holde øje med hvilke 

skader de pådrager sig, og derved 
spille med det samme hold i flere 

kampe. 

  

  

  
 



På den måde har man også gjort 
klar til Companion reglerne, der 

blandt andet skulle indeholde kam- 
pagneregler. Disse regler har længe 

været på trapperne, desværre lader 
disse trapper til at være ligeså høje 
som Eiffeltårnet, men vi venter i 

spænding. 

Elves, Dwarfs & Dungeon Bowl, el- 

ler, som den tiest bliver kaldt, Dun- 

geon Bowl, er den anden udvidelse. 

Her er spillet flyttet væk fra den tra- 
ditionelle bane og ned i kældrene. 
Her bliver spillebanen mere tilfæld- 
ig, og man kan selv udbygge efter 

lyst. Man kan også spille flere perso- 
ner, hvorfor Dungeon Bowl især kan 
bruges på spillestævner. Der er lidt 
flere regler til Dungeon Bowl, men 

heller ikke her skulle der være nogle 

problemer med forståelsen. Med 

Dungeon Bowl følger nye spillepla- 

der, dog i en mere beskeden udgave 
end i selve Blood Bowl, to nye sæt 

plastikfigurer (dværge og elvere), di- 

verse papbrikker og regler. 

Derudover er der tit nye regler, 

samt smagsprøver på kommende re- 

gler, fra for eksempel Companion re- 
glerne i White Dwarf. Det kan nogle 
gange virke irriterende at vide at re- 

glerne kommer senere, og måske i 

en revideret udgave, som et rigtigt 

supplement til spillet. Men hvem 
ved, hvor lang tid man skal vente 
før de kommer? Det er i hvert fald 
rart at være up to date med alle re- 

glerne, selvom man kan spille uden. 

Denne reviderede udgave af Blood 

Bowl, er det, af alle mine spil, som 

jeg allerhelst tager ned fra hylden. I 
den første udgave var der for mange 
terningekast pr. sammenstød, hvil- 

ket virkede dræbende for spillet. 

Dette har man fået rettet op på. Spil- 
let har efter min mening kun to 

ulemper. Den store kasse som spil- 

let kommer i, er absolut ikke reol- 

venlig, som i gamle dage, hvor spille- 
ne var konstrueret til at ligge i A4 

kasser. Den anden ulempe er, at Ga- 
mes Workshop har konstrueret det- 

te spil til, at man skal købe sig fat- 

tig i blyfigurer, samtidig med at dis- 
se så også skal males, og det kræver 
både tid, tålmodighed og en vis 
kunstnerisk snilde. 

I næste nummer af Kaos kommer der 

nye regler til Blood Bowl 

  

      

    

ES i SS 

BIESASKEREN 
Kære læsere 

        

Vær velkommen til en ny spalte i et 

(næsten) nyt blad. Da dette (næsten) 
nye blad hedder Kaos, vil jeg forsøge 
at være rigtig kaotisk, savlende og 
selvfølgelig gnaskende i mine anmel- 
delser - Jeg vil udråbe forfattere og 
deres bøger til vor tids største vidun- 

dere siden opfindelsen af popcorn- 
maskiner og Coca-Cola - Jeg vil rase- 
re litteraturen! Jeg vil svinge mig, 
vildt huggende med mit 

to-håndssværd, igennem det ene 
værk efter det andet. Jeg vil slagte - 

og det endda uden nåde! Forfatterne 
og deres forlag vil frygte mig! De vil 

hæve mig til en gudelignende sta- 
tus. Aha, ha ha ha! Magt! Penge! 

Venner! Ups - velkommen jord. Jeg 

blev vist revet lidt ud af den, men 

meningen med denne rubrik er at 

give dig/jer et lille indblik i, hvad 
der kommer af forskellige bøger i dis- 

se herlige og spændende genrer: fan- 
tasy, science fiction og horror. 

Jeg vil såvidt muligt anmelde nye 
bøger, hovedsageligt engelske, men 

engang imellem sker det dog, at dan- 

ske forlag udgiver noget som med 
lidt god vilje, kan placeres i de oven- 

nævnte genrer. Måske sker det at 
jeg falder over en ligefrem gammel 

bog, som fascinerer mig i den grad, 

at jeg bruger et par timer på at over- 

tale min redaktør til mere spalte- 

plads, til lige netop denne geniale 
bog, som bør stå på alles reol! End- 
nu engang vær velkommen til Bogg- 
naskeren, hvor uhørligheder, gru- 

somheder og platte morsomheder vil 
blive nedfældet på papir ud fra min 
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sygelige og betændte sjæl! 

Til dig, som mener at livet er for 

kort til at læse mine usædvanlig dej- 

lige, pragtfulde og indholdsrige an- 

meldelser, har jeg udviklet et sys- 

tem, som gør det muligt at hoppe let 

og elefant over: 

1 bog = gnask, savl, kvalme, hjerne- 

lamt!!! 

2 bøger = flænsende, sygeligt, 

dårligt!!! 

3 bøger = tjah??? 

4 bøger = vidunderligt, læsevær- 
digt, kvalitet!!! 

5 bøger = smukt, dejligt, skræm- 
mende!!! 

6 bøger = ultimativt, drømmende, 

ekstremt, suverænt!!! 

Robin Andersen 

 



  

  

Damned If We Do. 

af Peter Rice 

udgivet af Fasa Corporation vejl. 

uds. pris 79,50. 

Læs ikke denne bog! Der findes dog 

visse undtagelser. F.eks.; denne bog 

kan læses hvis du er følgende: 1/ Du 
føler en mærkelig dragen, fascina- 

tion af science fiction. 2/ Du finder 

FASA's spilserie Renegade Legion ui- 
modståelig. 3/ Du bare elsker at be- 
grave dig i en god bog! 

Handlingen udspilles på planeten 
Caralis i TOG imperiet (TOG = Ter- 
ra Overlord Government) og denne 

bog er spækket med superteknologis- 
ke ting og dimsedutter. Der findes 
en forklaring på dette - Året er 6829 

og kampen raser mellem TOG og de 
sidste oprørere på Caralis. Det er 
disse oprørere vi stifter bekendtskab 

med i bogen - Lidt mere præcist Le- 

gionen 2567th., som ledes af den pu- 

runge løjtnant Roglund Kerstil. Lidt 

spøjst var det da jeg fandt ud af, 
man kun følger denne legion og over- 
hovedet ikke så meget som lugter til 
et TOG hovedkvarter. Men ok, ÅAste- 

rix og Obelix ved jo heller ikke, hvad 
Cæsar laver når han ikke generer 

den lille gæve gallerby! Så jeg tog 
det pænt og fortsatte læsningen og 

havde mine tvivl om hvorvidt Peter 
Rice kunne formå at holde sammen 
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på historien med dette udbud af 
menneskeheden's største lidenskab: 

Våben. Der findes endda en ordliste 
bag i bogen! Men han klarer det ved 

hjælp af nogle herlige personlighe- 

der, selvom det en enkelt gang eller 
to kikser (brug ordlisten). Som jeg 

først skrev "læs ikke denne bog", 
hvis du ikke synes, at science fiction 

er noget for dig. Damned If We Do… 

er ikke bare science fiction - Det er 
definitionen på denne genre! 

    

 



SVÆRD G&G TROLDDOM 
Anmeldelse ved Lars Wagner Hansen 

Meget kan man sige om Sværd og 
Trolddom bøgerne, men uden dem 

var der nok ikke så mange der kend- 
te til rollespil som der er i dag. For 

mit eget vedkommende havde jeg 

prøvet AD&D og D&D et par gange 
før jeg faldt over Troldmanden fra 
Ildbjerget. I de følgende uger var jeg 
tabt for omverdenen. Min mor og 
fars spisebord flød med blyanter, ter- 

ninger, viskelædre, eventyrskemaer 

og diverse eksempler på kort over de 

tvistede og fordrejede labyrinter un- 

der Ildbjerget. Her var der endelig 
noget jeg vidste hvad var. Ikke no- 
get med Read Magic, Constitution, 

Cleric/Fighter/Magic-User eller an- 
dre udenlandske fraser. 

Og endelig lykkedes det mig at teg- 

ne et komplet kort. Alle skatte, mon- 

stre, fælder og hemmelige gange var 

åbne for mig. Ikke fordi at man hav- 
de brug for alt dette for at løse 

gåden om Troldmanden Zaragos, 

men nu var jeg sikker på hvordan 

man gjorde det nemmest og hur- 

tigst. Troldmanden kunne nu over- 

vindes på mindre end 20 minutter, 
hvilken lettelse! Og hvad sker der 
så? 

Gud hjælpe mig om ikke de udgiver 

endnu en bog i serien, og en til, og at- 

ter en, og pludselig er serien oppe på 

20 bøger. Men efterhånden som man 

prøver dem må jeg indrømme, at jeg 

ikke altid spiller helt efter reglerne. 
Jeg "glemmer" at føre regnskab med 

udholdenhed, afgører kampene uden 
at slå terninger og går tilbage hvis 
det viser sig, at jeg har taget en 
dårlig beslutning. Men en gang imel- 

lem tager jeg Troldmanden fra Ild- 

bjerget frem og nyder at kunne over- 

vinde ham på mindre end en halv ti- 
mes tid, vel at mærke når jeg følger 

reglerne. 

Men nu er Sværd og Trolddom jo 

gået hen og blevet lidt mere end so- 

lospillebøger. Lav dine egne eventyr 

er faktisk et gedint forsøg på at få 
folk væk fra at sidde og være semiak- 
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tive rollespillere, og til at være "rigti- 
ge" Hulemestre og rollespillere. Bo- 
gen giver råd og vejledning om hvor- 
dan man kører et rollespil for flere 

personer efter Sværd og Trolddom 
reglerne. Selvom reglerne er yderst 

simple (man har kun en evne, noget 

udholdenhed og lidt held), kan de 
sagtens bruges. Hulemesteren giver 

bare justeringer på terningslagene, 

alt efter hvor svært det man prøver 

er, Med Tyven med de tusind tricks 

blev reglerne en smule mere avance- 

rede og detaljerede (variabel skade 
alt efter våbenets størrelse og andre 
sjove regler), men dog stadig nemme 
at huske og bruge. Ikke noget med 

at slå regler op, eller bruge tid på at 

lede efter tabeller. Den store mon- 
sterbog bragte over 200 monstre bag 

et sæt omslag, og nu behøver man 

ikke at kigge alle sine Sværd og 

Trolddom bøger igennem, blot for at 

finde et eksempel på en calacorm. 

Den er nu lige til at slå op. Ikke for- 
di monstrenes karakteristika er sær- 

ligt nuancerede, men det der er er 

 



  

nok og det er brugbare informatio- 
ner, også for ikke Sværd og Trold- 

dom spillere. Der bruges næsten en 

hel side tekst på hvert monster og 
der er mindst en tegning til hver 
monster. Den eneste undtagelse er, 

når der er tale om underopdelinger, 
som for eksempel elementarånder 

og jætter. Derudover får man også 
en masse baggrundsinformationer 
for hele Sværd og Trolddom univer- 
set. 

Derudover er begyndelsen på Saga- 
en om den magiske krone også kom- 
met. Det bedste ved denne serie er 
magisystemet. Her bør man ikke 
snyde med reglerne, for den eneste 
man snyder er sig selv. Dette magi- 
system ville faktisk kunne føje en 

hel del til en almindelig D&D kam- 
pagne. Måske noget man kunne ind- 

føre? En god serie. Dog er det en 
smule irriterende, at man skal spille 

fire bøger, for at få hele historien (og 
at man endnu skal vente et stykke 

tid før de sidste udkommer). 

Som en sidste ting skal nævnes 
Sværd og Trolddom kalenderen og 
romanen Troldetandskrigen, der ud- 
kommer til efteråret. Kalenderen er 
idet mindste sjovere end alle de ka- 
lendere man får smidt i hovedet fra 
banker og sparekasser og jeg må ær- 
ligt indrømme, at jeg nyder at tage 
min Sværd og Trolddom kalender 
frem, når alle andre sidder med de- 

res Time-Managers. Romanen kan 
man kun se frem til med spænding. 
Det bliver spændende at se om Ste- 

ve Jackson også kan skrive på "nor- 
malsprog" og ikke kun på den staka- 
toagtige form, der præger Sværd og 
Trolddom (og for den sags skyld 
også mange andre rollespil). 

Hvis jeg skal give Sværd og Trold- 
dom bøgerne en karakter vil jeg væl- 
ge at gøre det i grupper: 

Solobøgerne 

Troldmanden fra Ildbjerget - pri- 

mært for originalitet 

FE "e 
f N 

   

  

Resten: Fra 2 til 4 (nu er temaet set) 

Rollespil 
Lav dine egne eventyr - for at være 
let men brugbar 

” SK 

K A 

Tyven med de tusind tricks - udvider 

noget brugbart) 

æ FEE FX 
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Den store monsterbog - da den også 

kan bruges i andre sammenhæng 

  

Sagaen om den magiske krone - inte- 

ressant magisystem 

oe e 

oe e 

    

   

  

  

Kalender 1990 - rart med magiske 

mærkedage 

COCOS 

I næste nummer af Kaos kommer der 

et soloeventyr til Sværd & Trolddom 

 



  

  

  

  

  

  

  

Rolle- og brætspillere over hele lan- 
det glæder sig til Forenede Brætspil- 

lere i Odense (FBOY's spilkongres. 
Den bliver i år afholdt på Sankt 
Hans Skolen i Odense fra den 7. til 
den 9. septemper. Spiltræf har gen- 
nem årene været præget af det store 
samarbejde mellem FBO og Fasta i 
Århus, der bl.a. har stået for turne- 

ringerne i Call of Cthulhu. Som re- 

gel har der været mystiske henvis- 

ninger til Johannes' Åbenbaring (fra 
en kendt fantasybog kaldet Biblen, 
red.). 

I år bliver der følgende turninger 
hvor det er muligt at forhåndstilmel- 
de sig: 

AD&D Ist Edition, Third Reich 

(regelkendskab nødvendigt), 

Empires In Arms 

(regelkendskab nødvendigt), 
MegaTraveller, og Call of 
Cthulhu. 

Derudover bliver der holdt følgende 
turneringer, hvor forhåndstilmel- 
ding ikke er mulig: 

Space Master, Blood Bowl 2nd 
Edition, Shadowrun, 

Warhammer 40000, D&D, 

Traveller 2300, Mega II og 
GURPS Space. 

Disse turneringer kan man spille i, 
hvis man møder op ved informatio- 
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nen på det tidspunkt hvor turnerin- 
gen går i gang. Turneringerne vil så 

blive råbt op og folk tilmeldt ved 
håndsoprækning. 

Det koster 50 kr, at komme ind for 

alle tre dage eller 20 kr. pr. dag. 

Mad kan bestilles i forvejen og vil 

blive serveret på skolen. Det koster 
30 eller 35 kr. pr. måltid. 

Spørgsmål kan stilles (pr. brev) til : 

Svend-Erik Jepsen 
Bøgeparken 80, 5.mf. 

5240 Odense Ø 

Tlf. (kun i nødstilfælde) 66 10 49 95 

 



      

 


