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ADUD ocfi nrl[rarotkpef

ao InnehålI
Bxtra välmatat nummer På 36 sidor

2 Ju fler vi är tillsammans,

Klang och jubel!

Ära och glamour till alla er sonl hjrilpte till att
göra LinCon-87 till ett hjiiltekonvent - ni var
många! Utan er hade det inte blivit hrill'tc.n sil

häftiE.

Nu kan du se fram rnot nästa års upplitgit - clcn
femte i ordningen. Ett jubileumskonvent alltså.
Spetsa penta$ammen, så gör vi ett äntru nlcr
iirofyllt LinCon-88 ! I skrivancle stund itr tlc
vanliga lokalerna, det vill säga C-huset pä

Linköpings tekniska högskola, bokade. Kvar
iir bara ait förhandla om kostnaderna, vad nu
det kommer att innebiira...

Höstmöte och speldygn är det den sjundc
november 1987. Då ska vi enligt förenings-
stadgarna välja styrelse och valberedning för
1988. Det viktigaste iir såklart att spela spel då.
Tjugofyra timmar iir det tänkt att hålla på, så se
till ätt vara uwilad och tag med spel, så ser vi
till att du blir medtagen och utan vila.

Är «lilr llrtgt'sl svjlr lll llirrlr'f ( lfi ;l:1
spcl«lygrt - hlinrll iiru!

Ärr rncr 1',1;un()rtI l'llr rtrt ()ttt tltt k(ipe:r on
crrrirrcrrl liirt'rrirrl,,slroirt. l)t'lr :ir u,lckcrl vit rlrcd
vl'lrl t.irrsifirr t'rrrlrlcrtt rlt'ltkcrt - i litckert blått.
( )rrr rlrr v;rr l'rutktioruit' I)å l.inC.on-tl7 får du
tlt's;sulorrr r"lrlrirll lrll t:lt lv tr(tjorna med en hel
It'rrrtiollgrp! "la, visst l(inltr dct sig att hjälpa till!

l;(i1'1:rrirr1,,t:rr lurr trirrkt k(ipa en del spel, som du
krrrr tå spt:lir pJl spclkvällar, eller kanske låna
hcrrr. lirt litct lrroblem ii.r att vi inte vet vad vi
sk;r kiilr:r. I'rova vär nya adress och kom med
nilgra trcvl i gn ltirslag. Detsamma uppmanarjag
rlif nrctllcrrr som byter adress; meddela det
srurr':rst, anllars riskerar du att försvinna ur vfua
rullor.

[)et hlr hunnit vara konvent i grannstaden
(lrlinnn ocksä. Det var inte riktigt lika
hcnttrr:vligt som förra året, mycket kanske
bcrccntlc på en alltför trång lokal. Vår
lirrcrringon lyckades fä mycket iira och en hel
dcl gkur)our ocksä. Kanske mest genom att för
antlnr ärct i töljd kamma hem segern i
lirgtrivlingcn i AD&D -The Crystal Dagger
'|ournmn(nt Min enorrna blygsamhet för-
b.fuclcr rncj niistim att avslöja min egen med-
verkan i ärcts vinnande lag... Mer om denna
och ;rndra llroriku strapatser under WettCon III
får du liisa ortr liingre in i tidningen.

Tills vicliue:

Ara och glamour önskar

CfirisP

Ordföranden

Innehåll

LinCon
Så var -87, och hur blir -88?

helare vi bti 23
iitäur.dning o* präster och helande

Oss trollkarlar emellan
Erfarenheter av en annorlunda miljö
för en tollkarl att leva (?) i

Sagan om mithrildraken Ivar
och de tiotusen hullarna
Sjtitte delen. Tar den aldrig slut?

Veofet Åventyraren

Konventnytt

Universums lrjärta
Andra kapitlet

Tärningen är kastad
Recensioner

26
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4

En bedömningsfråga.. . ?

Solospelböcker
En mycket genomgående Översikt
av marknaden

I
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13

15

Wettcon III
Erfarenheter av det stona konventet
i den lilla staden

Äventyrsspels spelkongress
Erfarenheter-av konventet i den stora
staden med de små deltagarna

36 fördömda män
Scenario för PARANOIA från LinCon-87
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Spelbörsen:

Begagnade Dungeon Masters Guide, Monster
Manual 1 och 2, Fiend Folio köpes

Fredrik Bengtssorr

M0 - 4475 4h

Adressändring
Från och med den l:a november bor jag på
Rydsvägen 248 C:26 och har telefonnummer
17 29 18.

An[ers 'R{orurun'{Bfont

Material till nästa nunlmer bör vara redaktionen
tillhanda senast 15 november! Alla åir mycket
välkomna att delta i framstiillningen! Hör av

dig om du vill hjälpa till!
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LinCon-87 har varit, och jag kan så hiir dagen
efter, tisdagen den 9:e, blicka tillbaka på detta
värt {iirde konvent.

Förhandsinformationen åir jag mycket nöjd
med. Det iir utan wekan den bästa konventfol-
der som kommit i fu, mest tack vAre Flåkan
Ackegärd som ritade affischen som prydde
folderns framsida.

Jag var själv huvudansvarig (eller sorn jag
kallade det: konventpappa). Mhulan var kvar-
tersmästare och stod för alla stora rnatink(iJr,
Samen och Pyret hade hand onr turneringlr,
och Clas Cassel var kiosk- och przzachef. Clas
hade för den delen den goda smaken att beställa
även från kinarestaurang så det blev lite vari-
ation i kosten.

Kvalscenariot "Sliiktingen" var ytterst ori-
ginellt, och dessutom vill skrivet av Petcr Prirrt-
z6n och Jan [-inclgrcn. Att vanr dc jaglrlc var
nog en ovan situatirln liir rtc llcslrr. ljirutlyccrt:r
riot "Slottct dt:Mala(lL:" skrcvs av I't'tt'r Abcrg.
De't vitr crt lortslittrring 1lä kvalsc:r-:rutriot, ttilgot
vi intc sctt sctlun l,irr(lon-ll4!

I Ilruttters Up spclrtrlc tlitra l l lag. 'l'io av
dc:ssa vur rrtslugna ur litg-AD&D, nredan ett lag
(vinnurna!) hadc sanrluts på konventet. Det var
rnyckct «lurnt uv dc andra utslagna lagen att inte
htlpllLr på rlenna turnering, då scenariot var ett
jiittescenario på över 100 sidor, "Enkel biljett
Porto Prizone".

Mer AD&D blev det i individuella AD&D-
turneringen, som samlade 66 deltagare. Sce-
nariot, "Meredonexpeditionen", hade Jesper
Währner skrivit. I våras berättade jag för
honom att det inte skulle bli någon individuell
AD&D i är, eftersom vi tiinkte ersätta den med
Traveller. När han protesterade mot miljöbytet
sade jag "skriv sjiilv då!" Så skedde.

Turneringen höll dock på att gå överstyr, då
bara fem DM:ar dök upp på söndagmorgonen.
Jesper lyckades dock fixa ytterligare två spel-
tillfällen (varav ett på natten!) så att den gick
bra iindå.

Tnaveller var en av nyheterna i fu, med 18
deltagare. Jag och Markus gjorde scenariot,
som var individuellt, men till skillnad från indi-
viduella AD&D var figuremas huvudmål inte
helt motriktade" Trots det blev det en del
"backstabbing" i någon grupp. Scenariot får ni
läsa i en kommande Beholder!

I år kunde vi för första gången se en klar
konkurrent till AD&D, nämligen CalI of
Cthulhu" Dit kom t5 lag, som fick spela ett
scenario med en mycket ovanlig och.. upp-
skattad plot i nutid, skrivet av Jonna Oiman
och Peciär Bjiirud. Det utspeiade sig i mycket
hög grad i "nutid", nämligen på det pågåendc:
konventet! Visserligen kallades starlen "[.ill-
köping" nren likheterna var rrppenbara. Merlitn
äventyret spelades fick spelarna tydliga indika-
tioner på att det som hände i äventyret santtidigt
härde runt omkring dem"

Det fjärde rollspelet som hade turnering,
nyhet liksom Traveller, vil RuneQuest. Pä
grund av spelledarbrist så var det en "B-
turnering" precis som Runners Up, det vill
säga med spelledare ur lagen. Fem lag stlillde
upp.

Mattias Gyulai fixade 'fop Secret även i år"
Det blev fyviirr lite problem ntir alla ville spela

4 *n och samma tid.

LitxCorL-BZ
Ert-nter1ficL

Jag 2ir glad att kunna konstatera att lag-
AD&D sköttes uuniirkt, rentav ilirnu bätre än
tidigare fu. Den samlade hela 31 lag, varav 10
gick till final. Det iir helt klalt konventets stora
huvudaktivitet och Sveriges största rollspels-
turnering! (Gothcons var något mindre.)
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&n"agomqumt vär öffi minitumerisxg sCIm

nrest hade måX.et ått ge folk cltansen att prova
spelet"- 

Faraxrofla spelades under stor rnunterhet wå
gånger unctrer söndagen" Det spgtrades "ruI-
Iande", så att ni§r någon figur dog fick spetraren
tråirnna plats for en ann&,ft sorn spetrade nästa
klon. trden vär håirntad från fuets Gothcon
(tack!) oeh uppiffad med ett sesnario dålr man
visserligen dog trätt men för det rnesta inte helt
uta$ egbm förskyllan. Scenariot f,nns i sin hel-
heti denna tiduing.

Ånrau en nyhet i år var scemarfioskrivan-
täv§imgexr å Catrl of Cthulhu. ffieltagarna
blev dCIsk endast rvå stycken" Vi ffu se om det
ieder tiIl någmt tseholderbidnag mred tiden"

ffi&{-&äv$imgem är ju em }iknande tåivtring,
trite Nrrer anpassad tiltr konvenf" Ett tiotal delta-
garö har troget komrnit varje gång. Det måstc ju
vara betydligt rnindre påfrestande ett sättä sig
tre timmar och raf,sa ihop något octr seda& v&ra
klar än att ha ett helt dyp, på sig" Det 1ålr ju bli
fina äventyr med lång tid, men vill man offra
halva konventet med att sitta och skriva? Därav
D[VI-tävlingen, sCIm det står mer om på si.dan 8.

Nu övergfu vi tilI boardgames, bordsspel eller
vad man skall kalla det.

Diplomacy ff en självklarhet på ett kon-
vent, rch det drog som vanligt hyfsat med del-
tagare.

Il[wmaixxmt[ undvek fjo]fuets kråiftgång. Tre
bord fylndes med ea 1& personer"

Cåviliua&iout blev &v, men jag har imga
exakta stffror på turneringens storlek. Två kvat
och finaå var planerade, och' jag tror att alXa

genomfördes"- Se vanliga spelen var i år inte bara Drak-
borgen uten också Rait. Som vi hoppars så ut-
glcurde de en behaglig omviixling mot ds mer
komplicerade spel vi ägnade oss åt annars. De
speläeies flitigt, ?ast bas'ä Rail fick någon f;nal"
- tslue Max, flygspelet i Fkirsta Våirldslerigs-

nrxiljö, var en popultir aktivitet på söndagmor*
gonen. 16 spelare trämgdes på utsatt tid.
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& trron Men var en akti-
hel del folk" Det kanske blir
tu?

var

låta alla
konventet

har hön folk tala om
tycker att

iir mycket mer iln
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berodde helt enkelt på brist på intresse. Det
fanns högst 3-4 personer som var intresserade.
Driremot genomfördes Expert Drakar, om än
med få deltagare. Det verkar som om det inte iir
så många av dem sorn spelar de spelen som
passerar åldersgrdn sen.

Advanced Squad Leader fick få anmälda,
och blev dåirmed enbart en aktivitet. Detta trots
att turneringsformen ändrades frän utslags-
turnering, så att deltagarna inte skulle behöva
offra hela konventet på det. Det gick antagligen
inte fram tillräckligt bra. Att döma av Wettcon-
infot har även Grännafolket gillat iddn med en
annan tumeringsform"

Junta var i fu upplagt sorn turnering vid två
tillftillen. Det spetrades, rnen av någon anled-
ning kom det aldrig frarn några sorn helst rcsul-
tåu'apporter.

Av de utlovade f'öredragen"blev tyvärr bera
ett av. Det var författaren Ake Brandt som
talade orn fantasylitteratur" Det blev tråkigt nog
dåligt anslaget och krockade med matleverAn-
serna. f,)ef var synd, for han hade nog förtjänat
mer uppmäfksamhet tln han fick"

Hobbyhuset och Yalaring Trading stod för för-
säljningen precis sorn förra fuet. De huserade i
var sin sal intill Colosseurn, där fritt spel,
lconstutstälining med rnera pågick.

Under finalbedömningen kunde de som inte
speiade slå sig ner i Cl och se på den lagom
fåniga kultfilrnen "Vfu man Flint". Filmen åir

inte direkt bra, rnen det är en hiirlig kalkon och
betydligt roligare åin vad jag såg av förra fuets
filrner"

vanliga miingder med prispengar. Vi hade lagt
budgeten på ca en tusenlapp i förlust. f stiillet
blev det ett par tusen i vinst, mest på grund av
kiosken. Detta ffu nu funktioniirerna njuta av i
form av subventionerade tröjor, och ni del-
tagare fär nog också er del pä nästa LinCon, då
vi kommer att kunna ha låga avgifter då med.
Ett tack till alla (drygt 250) deltagarna för ett
bra konvent!

Ingemar qggrynfrfin

L.,
{q\\-\o1$€

\\\>

Jag tycker att årets LinCon blev ganska lyckat.
De flesta detrtagarna var nöjda. Ivllirkligt nog
gick konventef bra även ekonomiskt. Detta
mots lågt inträde, slopade tnrneringsavgifter i
rnånga turner"i.ngar, låga kioskpriser sannt sed-

LigeCorL$8
Till nästa pingst planerar vi ännu ett konvent,
vårt femte. I väntan på att vi utser en definitiv
LinCon-grupp försöker jag samla in ideer och
intresseanmälningar till det.

Nästa LinCon skall så klart bli ännu bättre iin
det förra, eller hur? Om det också skall bli
större så behövs trjälp. Vi behöver drösvis med
funktionårer.

De tre tyngsta punkterna lir kiosken, lag-
AD&D och Call of Cthulhu. Det behövs så
många vi kan få tag på till dessa. Det behövs
också spelledare till många andra rollspels-

turneringar, som individuell AD&D. Om du
atrsolut skall spela lag-AD&D, och rlärmed inte
är DM, fundera på att ta ett pass CoC, indi-
viduell AD&D eller något annat.

Det behövs också folk som leder andra
turneringar och aktiviteter. Alla ideer är väl-
komna" Om du vill hjälpa till eller har frågor,
ring 013-212180 eller tala med mig på en
spelkväIl.

Ingemar Wflzffinht
:6--

fusu§t$t LiTeCorL-97
Lag-AD&D vanns &v "Lord trnvincible & his
champiotrls". De fick 1500:- i presentcheckar
samt en stor mängd tennfigurer. Tennfigurerna
fick vi som ersättning för annonsen av
Spelhåtan i Malmö. På andra plats korn
"Search & Destroy", sons fick 900:- och någon
tennfigur sorn ntinne, och tree" bXev "Frågry
Lumd'", som f,ck 6(}S:- plus f;gur. Fyren, ej på
prisnrlats, rtrrsn ändå" vär n*Cäståe ffireen""^ 

E{umxxers Up v&xtns &v --§*:jilgaå1"" 
Tvåa

blev ""ftxe Yisitors str{kes baek" **h ffea h}*v
n'CB's mini.on§':." Friserna hss$t:d iiv fltirniffiSålr

*ch ett par Fä{. Åven ctettm vär äffiI}CInsbrtatrxting
och korn från Titan.

I Caffi of CtfuuEhm-turnei{ngen väffin }aget
**Call. of despair", tclljda av '-ffieathherrings'-'
från Gränna på andra plats och "Backsters" på
rredje. Åven-om turxl*ringem var stor så blev
priserna lite btrygsärnmare än tpe-{Q&D. De
var 300:- samt tåirnirrgsuppsättning, 240:- resp.
i50:-.

Åveu om det bara var fem lag som spelade
RuneQuest så prisades tre lag, "De Råä",
"Firvulag" och "§tormlbringers". Segrarna,
"De Råä", fick 200:. medan övriga fick
tiirningar.

ÅD&D, individueltrt hade många del.-

tagäre, och diirmed stora intäkter och stora pis-
summor. Jan Stein vann och fick 300:- i pis,
Henrik Dahlberg korn wåa och fick 2(}0:-
medan Bengt Ragnemialm (a, han är Lriirifrån)
hom trea och tick t(B:-.

Traveller (individuellt) vmns av Staffan
Lunddn, med Andreas Bladh på andra plats och
Ingvar Gråtns på tredje. Prisernä var 100:-, 50:-
resp 30:-.

DM-tävlingen vanns av Bo Johnsson
(Deathherrinet) i hård konkurrens med Bjgm
Ehlert" Trea blev F{enrik Sederberg, sorn giort
en ft"evlig intrig sotrr tyvåirr visade sig bara
halvfiirdig.

§n av fuets nyheter, §aenarioskrivar-
fiäv[äxrgeffi å Cat§ CIf Cthuaäåery "y&nn§" &v

Ronny".Sfiik" Han trade bqu konkurrons &v

Jonna Ojman, och ett titrmingskast fiek avg_o{a"_

Diplomacy-finalen gav Jakob "F{alldir

segern följö av Han-s lörgery Lorentzon oeh
BjBrn Ehlört. Jakob fick *n tjusig våiggkar:ta i
pris diir han kan beskåda sina erövringar.- 

I Illuminati segrade Anders Blorn"
Civilization ga1r resultatet: X.:a §tefan Ciaes-

son, 2;a Joakint Carnming och 3:a lVlagnus
Widqvist.

Rait-fina1en vanns av Kennet Eriksson
Den som tog sig ur Drakb-orgem rikast var

Johan Lindstedt.

I pris delade vi också ut ett antal spel; Rail,
niatUorgen och Assassin, skänkta av ALGA.

Diinned torde det mesta
rapporterat och avslutat.
vårt femte konvent!

orn fuets LinCon vara
Vi ses på LinCon88,

fngemnr fog:rLeffifr&n
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En hedömnings-
fråga ?ooo o

av Åsa & Peter Printzån

Många spelare frågar sig ibland orn det över
huvud ta§et iir intressant att tävla i rollspel. Ett
vanligt argument iir att man inte kan gQp en
objetitiv och rättvis bedömning av rollspef.
Eftersom vi själva under flera år varit med och
arrangerat AD&D-turneringen under LinCon
anser vi naturligtvis att tävlande i sig iir intres-
sant och roligt, men vi håller med om att
svfuigheterna vid bedömningen iir många.

Senast under WettCon III blev vi tyvärr pä-
minda om dessa svårigheter. Tävlings-led-
ningen för AD&D-turneringen kungiorde att
man i bedömningen skulle lägga tonvikten på
roltrspel i kvalet och på måluppfyllelse i finalen.
"Detta låter intressant", tänkte vi och kastade
oss in i rollerna med stor inlevelse. Detta in-
tresse sjönk dock gadvis och det slutade i en
påtagli§ besviketsä. vi skall försöka att moti-
vera- vfua kiinslor genom en kort analys av
bedömningen. Tyvtirr har vi bara erfarenhet
från kvalomgången (hi hi).

Det vi friimst vänder oss mot iir att man näs-
tan uteslutande tittade på speciella förutbe-
stiimda situationer och i förväg bestämde vad
som är bra eller dåligt rollspel i den situationen.
Detta ensidiga förfarande åir olämpligt ur be-
dömningssynpunkt! Vi har flera anledningar till
detta påstående;

Föi det första åir rollspel så komplexa att
man kan hamna i en situation på oändligt
många olika sätt. Om ingen hänsyn tas till hur
kara[ttirerna hamnade i situationen eller till
karaktiirernas motivering för sitt handlande blir
bedömningsgrunden torftig och bedömningen
orättvis.

För det andra iir dessa kontrollpunkter ofta
belägna i stridssituationer medan större delen
av rollspelet pågår mellan striderna av fÖr-
klarliga 

-sjiil. Man utnyttjar alltså- en mycket
liten äel åv det bedömningsunderlag man har
till sitt för-fogande som domare.

För det tredje bör man inte i så hög ut-
sträckning detalj era kontrollpunkterna eftersom
den/de som konstruerar bedömningspunkterna
inte har någon som helst möjlighet att fbrutse
alla handtingsalternativ som uppstfu under
spelets gång.- 

En svagi bedömningssystem stiiller mycket
stora krav på spelledaren och endast en rutin-
erad sådan kan^slutföra sin uppgift tillfredsttil'

lande. Resultatet blir att bedömningen till sist
kommer att bero mer på spelledarens välvilja
och hur mycket sömn han fätt dagarna innan
turneringen, tin mera faktiska gmnder"
Nog om detta. För att övergå till en mera
positiv anda och samtidigt slå oss för brösterV
bröstet tänkte vi kolla in alternativen. Vi anser
själva att bedömningssystemet som användes
under AD&D-turneringen på LinCon 87 iir en
bit på vägen mot idealet, även om vi har några
dagsmar§cher kvar. Hur fungerade då detta?
Föist och främst baserade det sig på ett stort
antal bedömningspunkter. Varje punkt hade en
vikt som uttryckte dess betydelse relativt de an-
dra punkterna. Förutom rollspel hade vi på tak-
tik, bondförnuft, spelglädje ntm.

Avslutningsvis diskuterades lagens presta-
tioner gemensamt av spelledare och scenario-
skrivare.

Kan dä inte detta förbättras? Owivelaktigt!
Trots att rnan aldrig kommer ifrån subjektivitet
i bedömningen tror vi att den kan minskas be-
tydligt. Detta kan t ex uppnås genom qtt man
diskuterar bedömningsgrunderna med spel-
ledarna. På detta sätt kan man få dem att tänka
ungefiir lika inför de olika situationer som UPP:

stäi. Vidare kan man ge fylliga exempel vid
varje bedömningspunkt, för att förklara vad
man menar med bra respektive dåligt spel. Vi
fror att det blir bättre om man i fortsättningen
låter spelledaren utföra en del av bedömningen
i samråd med laget. På så sätt kan spelarna
framföra sina ås[kter och reda ut eventuella
missförstånd. Scenarioskrivarnas otillräcklig-
het kan kompenseras och risken blir rnindre att
någon blir oiättvist behandlad. Naturligwis har
spelledaren sista ordet"^ 

Vi hoppas vi har givit en liten insikt i svårig-
heterna kti*g bedömning av rollspelstävlingar
och vill avslutningsvis uppmuntra er alla att
höra av er med konstruktiva förslag.

PS
För öwigt anser vi att absurda klasser och

överdrivna personli ghe tsdra g försv fu ar bedörn-
ningen och omöjliggör troviirdigt rollspel.

DS
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SOLOAVENTYR
Soloäventyr, ja. Vad åir d.et? En forklaring kan
vara nödvändig" Soloäventyr iir böcker där
läsaren själv dr huvudpersonen, oftast en slags
hjälte. Boken åir uppbyggd så att man själv kan
välja vilken väg man skaltr gå, om rnan skaltr ge
sig in i stnid el1er onfr man vill undersöka ett
rum etc. Boken berättar hela tiden vad du
kommer till. I boken kanske det står t ex:

Du komrner in i ett fiÅw rned e{t bord i mitten
och en d.örr t motsatta vciggen" På hordet står
en liten flsska, och i ett av hörnen står eru litsn
byrå. Vad vill du göra?

Gå rakt igenom rwmm.et och ut genom darrerc?
Se 149.
UnCersökaflaskan på bordet? Se 254.
Gåfram rif byrårc? Se 13 "

Om du t ex vill undersöka flaskan på bordet,
bläddrar du till den paragraf som har nurnret
254" Om du istäliet vill gå ut genom dörren
bläddrar du till paragraf 149. På så vis
fortsätter äventyret tills du antingen dÖr (eltrer
rnisslyckas på annat sätt) eller lyckas med ditt
uppdrag" tsoken åir uppdelad i paragrafer soffI
står i nummerföljd {1, 2, 3, 4, 5 etc.} men
paragraferna skall inte Xäsas i den ordnings-
följden utan som i exemplet ovan"

Och nu, efter denna lilla inledning, är det
dags ätt ta en titt på vilka trocker som finns.

Ensarnmä Vangen-serien
dr en serie där böckerna bygger på varandra,
dvs har män överl,evt 0n bok har m&n
erfarenheter och ägodelar sorn kan komrna till
användning i senare äventyr i samrna serie"
Detta medför att det är en stor fördel att ha
spelat de föregående böcke,rna, eftersom man
blir bättre och bättne för varje detr. Man kan
naturligtvis t ex spela del fyra trtan att ha spelat
L:an, Z'"an och 3:an först, men clet är lättare. orn
man så har gjort. Författare åir Joe Dever och
Gary Chalk. Illustrationerna iir mycket väl-
gjorda och ganska många.

Du iir i serien en slags riddare kallad
Ensamma Vargen. Efter en attack från Mörker-
herrama har ditt klq:ster rasät samrnan oeh
endast du har överlevt. Du svär att ta ut din
hämnd, men först måste du varna kungen i
huvudstaden Holmgård orn att Mörker-
herrarnas attack har börjat.

Så låter inledningen i bok 1 i serien om
Ensamma Vargen. Du har som Kai-herren
Ensamma Vargen flera s. k. Kai-fåirdigheter ätt
välja mellan. De kan hjälpa dig att klara dig ur
vissa situationer, t ex fåirdigheten Jakt, som

låter dig skaffa ftxfa orn det skulle bli nbrd-

vändigt. För varje äventyr man gått igenorn
helskihnad får man välja en ny Kai-flirdighet
(förutom de fem man har från borjan).

Stridssystemet är ganska realistiskt, och
striderna går snabbt och lätt att genomföra.
Man kan dessutom varä extra ski.cklig på ett
v&pön, vilket medfor att man lättare vinner
strider orrr man iir uffustad med just det vapen
man iir triinad på.

I skrivande stund (september tq87) har
hittiils kon:mit ut sju Ensamma Vargen-böcker.
På engelska heter de Lone S/olf" Atrl.a itr
övensatta till svenska. De iir;
tr. Flykt undan rnörlcret (Flight from the dark)
2. EId över vatmet (Fire over water)
3. Kaltes grottor (The saverns af Kalte)
4. Domedagsklyftan (The Ctrasm uf Doorn)
5. Skuggor i sanden (§hadows im ttre sand)
6. Skräckens länder (The lanetrs of hon"ori
7. DCxJens slott (The castle of Death).

De åir på svenska utgivfta äv Åverltyrsspel"
Friser ligger på ca 39:5t) och finns hos de flesta
bokhandtrare ocll leksaksafftirer.

Bet-vg: Ensamma Vargen-birckerna har
onekligen en plats bland de bästa
soloäventyren, och är både fantasirika cah
spännande. Böckerna ger ett bra lntryck både
på utsidan och insidan och iir rnycket väl-
gjorda" Förtattarna (Joe Dever och Gary
Chalk) har skapät en hel viirld kallad hdagna-
mund med olika rasor och kulturer till även-
tyren, så alla har sarnband med varandra. En
liten nackdel iir ett mlarl ibland har för lite
valmöjligheter- dvs bokeru talar orn vad män
gör utan ett män sjiilv bestiimmer"

I
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Silverstjärna-serien
iir författad av Joe Dever (kiind från Ensamma
Vergen) och Ian Page, och iir i sin uppbyggnad
nästan identisk med Ensamma Vargen, vilket äir
helt naturligt efter som författarna iir samma
och böckerna utspelas i samma vdrld, Magna-
mund. Skillnaden hiir iir att du kommer från
södra delen av Magnamund och att du iir en
magiker som kommer från den legend-
omspunna ön Lorn, dlir Shianti-rasen (en slags
halvgudras) håller till.

Stridssystemet iir det samma som i Ensamma
Vargen, men f?irdigheterna iir ersatta av
besviirjelser. Besviirjelserna iir sju stycken och
man startar med fem från början.

De bocker som hiuills har kommit ut iir:
1. Silversdiirnas ankomst
2. Skuggornas po,rt
3. Bortom Skuggornas port

De ges ut av Aventyrsspel och priset ligger
på ca 39:50 i hos de flesta bokhandlare och
leksaksaff?irer.

Betyg: Silverstjiirna iir i stort sett det samma
som Ensamma Vargen (EV). Aventyren åir
dock svårare och for det mesta längre.

I Fighting Fantasy-serien
är hittills endast de sex forsta böckerna utgivna
på svenska. Totalt finns 26 btr,cker. De åir i
motsats till Ensamma Vargen inte fortsättningar
på varandra, dvs alla äventyren iir fristäende
och har inget med varandra att göra. För-
fattarna å[r omväxlande Steve Jackson och Ian
Livingstone. BCrckerna innehäller mänga
ganska bra illustrationer.

I biickerna, som för det mesta iir fantsy-
äventyr eller science-fiction iir man vanligwis
en krigare av något slag. Svårighetsgraden åir
hög, och man måste ofta spela boken ca 3-6
gånger för att lyckas (om man inte fuskar
förstås). Det iir nästan alltid nivdvändigt att rita
en karta, som man sedan använder vid nya
spelomgångar då man snabbt kan ta sig fram
till ouforskade omräden.

Äventyren iir mycket fantasifulla i fråga om
monster och underliga (oftast magiska)
föremål. Man kan aldrig vara siiker på vad en
sak man hittar kan vara till för, hur enkel och
eländig den än ser ut. Handlingen iir också
ganska bra, även om en del böcker är litet viil
lika varandra på den punkten (dvs dunka
monster och hitta föremål på sin fiird mot den
stora skatten som väntar i slutet).

Stridssystemet åir enklare än det i Ensamma
Vargen-brickerna, men tar längre tid och tir
mindre realistiskt. Man slåss i stort sett bara
med ett enda vapen, sitt goda svärd. Man har
heller inga siirskilda förmågor att använda, utan
vid de moment som kräver någonting exra
anvilnder man någon av sina grundegenskaper.

De som hittills har kommit ut på svenska åir:
1. Hiixmästaren i rtxla berget
2. Onclskans borg
3. De fördömdas skog
4. Rymdskeppet Traveller
5. Tjuvarnas stad
6. Fasans labyrint

De iir utgivna av Rabdn & Sjögren på
svenska. Priset iir ca 40-45 kr och birckerna
finns i bokhandeln.

Betyg: Fighting Fantasy-böckerna tillhör
klassikerna bland soloävenryren och dr natur-
ligtvis bland de bästa, även om min speciella
favorit rir Ensamma Vargen.

I Falken-böckerna
gestaltar du Falken, en framtidsagent som lever
pä Jorden år 3033 e. Kr. Till din hjälp i jakten
på ondskefulla avfrillingar och illvilliga for-
rädare har du tidsmaskiner, autoläkare och
snabba rymdskepp. Författare iir Mark Smith
och Jamie Thomson"

Striderna iir ganska lätt utkämpade med ett
enkelt system. Man har inga speciella fiirdig-
heter, men böckerna låter läsaren välja sjåilv i så
gott som alla situationer vilket ger mer
spåinning iin i många andra solobikker.

Svårighetsgraden iir hö9, t o m våirre än i FF
(Fighting Fantasy). I gengtild iir äventyren
givmilda med belöningar om man lyckas (man
kan t ex få sitt porrätt uppsatt i Hjiiltarnas
Hall).

De som hittills åir utgivna på svenska är:
1. Avfällingen
2. Mekanon
3. Baals bojor
Priset iir ca 40 lcr, ges ut av Aventyrsspel och
finns hos bokhandlare och leksaksaff?irer.

Betyg: Falken-böckerna kan ibland bli litet
långtnåkiga niir de drar ut på tiden. Svärig-
hetsgraden gör dock att man ofta kommer in på
nya splinnande vägar som då drar upp stäm-
ningen. Det stora antalet valmöjligheter vid
varje paragraf iir också positivt.

Tigerns väg
Iir den enda ninjaserie som kommit ut på
svenska. Författarna iir samma som till Falken.
Tigerns väg iir diiremot bättre lin Falken (delvis
eftersom jag föredrar fantasy framför science
fiction). Illustrationerna dr av hög kvalitet och
iir ganska många.

I Tigerns väg-serien iir du en ung Kwon-
dyrkare ffiwon dr en god gud) som samtidigt
är munk och ninja. Du har ett stort antal
sparkar och slag som du behiirskar fullstlindigt.
Dessutom får du välja ut ett fåtal ninja-
fiirdigheter som oftast tir rnycket avancerade (t
ex Akrobatik, giftpilar etc). Striderna gfu
ganska snabbt och iir realistiska. Du kan välja
mellan att sparka, slå, kasta din motståndare

eller rnälka iväg en shuriken (kaststjäima) mot
honom.

Äventyren utspelas i viirlden Orb* en viirld
full av underliga varelser och magi" Aventyren
gäller oftast mycket viktiga ting, t ex i den
första boken ska man rädda guden Kwon från
att fjättras i Inferno (ett slags Kaos) genom att
döda förrädaren Yearnon och ta de heliga
skriftrullar som innehåller Ordet, det ord som
kommer att fjättra Kwon vid Inferno om det
uttalas vid en viss tidpunkt"

De bocker som ?[r utgivna på svenska rir:
1. Hämnaren
2. Förgöraren
3. Erövraren (har antagligen kommit ut nrir
denna Beholder nfu ryra håinder)"

De finns i. bokhandelrr och lcksaksaffåtrerne
och kostar runt" 4(} lffonor.

ffietyg: eft i:ra serie, :ned spännande
uppdrag sorn åir }"agc-rm svfua.

Ävexrtyr å det ffikämda
åir *n serie sCIrn hygg*r på rctrtrupeler tti*ck
{ChiXi). *sn utspe}as å skriickrmiijö på ticlågr
t 900-tal rnen åir tr$ts det inte ett dugg
skrämmand"e eller u{manande. §tniderma i}r
orealistiska och trångsammra, och äventyren rir
mycket- träkiga. &{ånge gång*r tröttnmi' rr}ärl
redan i hörjan,

De tlocker sorm k*rnndt ut rir:
1. Ond"skans gruvor
2" TiClös skräck

Fris dr ca 40 k{"*ch d*n firuns på bokhamde}ra
elXer i leksaksaffldren"

Eetyg: DåIigt. Tråkiga äventyr sorn inte har
någon trancltring" Ibland kör man fast i vissa
avsnitt som iir svfua ett te sig ur. Spelot sotäl
det bygger på (Chclck) iir dock mycket bättre än
soloböckerna.

An&D-höckerna
bygger på rol.lspelet Advanced Dungeons &
Dragons och utspelas i vitt skilda viirldar.
Förfature varierar från bok till bok.

Striderna åtr lagom enkla och lagom snabba.
Ibland (åtminst*ne i en bok) rir man ledare över
en liten grupp och kan ge order som de andra
utför. Man har någon gång också tillgång till
besviirjelser som kan kastas på traditionellt
AD&D-vis.

Åventyren är oftast bra och man känner igen
en hel del monster och andra företeelser från
AD&D-reglerna. En nackdetr är Cock ett
illusfi'ationerna inte åir så hemskt bra.

Lltkomna böcker på svenska åir:

1. Den magiska steffien
2" Spöktornf,ts väktare
3. Tr*llkarlens eldpr*v
4. Ninjans hämnd

An8{[}-böe}rerna finns i bq}khande}n och
kostar ruret 40-45 kr.

Betyg; Am&il å{r **kså hXand de, bätcr:*
serlCIäverut}.ren meef innehållsike äq,emt}ry' **it
br* sSrst*m. Det fekturm ntt bock#rnä hygger på
regeXböckerna ti}I Åil&I) är **kså *n pr:sitiv
sak. Åtr)&D son: r*åIspe}, rir famtastiskr.

ffie§ygstmhe§ä

Åventvrsserie tsetvs
Hnsamma Yargen
Silverstjåirna

t
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Tigerns väg
Falken
Fighting Fantasy
Aventyr i det okända
AD&D Gaurebooks

Slmtord
De sotroäventyrsserier som jag har berättat om
här iir Xångtifrån alla som finns. Det beror på att
jag endast tagit med de allra vanligaste och som
finns på svenska (och dlirmed åir lätta att få tag
i). Fighting F'antasy (FF) och AD&Drböckerna
på engelska iir lika bra som de svenska, men
svårare att få tag på. På engelska finns det totalt
26 FF-böcker och 11 AD&D-böcker, och jag
kan naturligtvis inte ta med alla i denna artikel.
Dessutom har jag, bara skrivit om de
soloböcker jag har någotsåniir kännedom orn.
Det finns många andra serier, t"ex. Sorcery-

. serien, Dragon V/arriors, Car Wars och
, Cornbat Heroes, men de överlåter jag åtde sorn

kan att berätta om.
Om rnan vill få tag på engelskspråkiga

soloäventyr brukar de finnas på välutrustade
spelafftirer (såsom Yalaring Trading i Norr-
köping och Biljardsalongen i Linköping).

DaniefArnrup
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l,Vettcon III ASK.87

ÄSI( -87 hölls under Kristi himmetrftirds-
helgen i stockholms ilyä, rnoderna kon-gress-
anläggning Najaden. Konventet, som hölls for
andrä- gången, ?ir onekligen Sveriges storsta
med (sorn det har sagts *ig) nästan tusen
deltagare.Kvaliteten är tyvåirr inte lika stor,
även 0m man kan ha kul dåir ocksä.

Konventet iir alltså helt och hållet styrt av
Äventyrsspel och Tradition, fu§! mpq har tagit
ett par §tockholmsföreningar till hjälp nåir det

- 
Huvudattraktionerna vir förstås Aventyrs-

spels egna produkter, såsom Expelt, Ivlutant
rn.rn även om det fanns annat. Det gick inte att
anmäla lag till turneringarna, utan deltagarna
lotttades in på konventet. Detta var naturligtvis
en nackdel.

Turneringarna som fanns var Call of
Cthulhu, Chock (Chill), Combat Cars (Battle-
cars), Diplomacy, Squad Leader + Cross of
Iron, Battletech, Expert, AD&D, Kingmaker,
Mutant och Sagan om Ringen (MERP).

Av dessa spelade jag AD&D, MERP, Expert
och Mutant. Scen-ariona var genomgående
dålig& utom MERP, som faktiskt var strålande
(enligt min åsikt ånninstone)! Poiing gays
enligt dem för hur väil man lyckades samt för
notf rollsnelande. Det sislnamnda ståimde
äåiremot irite. De flesta scenariona var typiska
"bunta hop å slå ihjäl) sqm. gqv ytt_e1s! få
möjligheter att verkligen spela sin figu1. Undan-
tagät tir doct< , MERPscenariot, som kLrmbine-
raäe slagsmål med spänning på ett bra sätt.
Naturliglvis kan jug ju bara beiAtta om hur de
turneringar iag spelade med i var. Hur bra de
andra äventyren var vet jag ej.

Försäljningen gick utomordentligt _bra för
både ÄventyrsspäI, Tradition och Jan Ed-
man/Prince August (som var de enda som fick

.sälja på konventet). Drakar och Demoner
Gilanf t ex, som släpptes under konventet fick

. en strykande ätgång. Ca fyrahundra ex såldes
på några timmar!

sina varor, till skillnad från Aventyrsspel. Man
bromsades dock en aning i sin köplust, off
man såg de trevliga små s§ltarna som satt
uppsatta diir de sålde. De bar texter som var
unsefiir så hiir:

rsnattare som upptäcks anmäls till poliq och
kastas ut från konv-entet"

II

Det tredje spelkonventet i Gränna hölls i slutet
av september. Det var till stora delar likt det
förra. Delvis fanns det likheter i innehållet,
som t.ex. under prisutdelningen. Niir Pyret i
egenskap av ledare för Captain Chaos överläm-
nad"e vandringspriset i lag-AD&D (en tjusig
kristalldolk) ansåg hon att det var onödigt att ta
dit det annat än för att visa upp det, eftersom
det ändå skulle tillbaka till Linköping. Hon fick
rätt, men det var i ståillet laget jag spelade i,
"Rollspelsgillet 6-8 moduler i veckan" (med
enbart medlemmar i Dragon's Den) som tog
hem den. Vi kom tvåa i fjol, niir Captain Chaos
vann.

Captain Chaos blev dock inte utan ära, utan
tog tredjeplatsen. Som om inte det skulle vara
nog fanns ett tredje Dragon's Den/Linköpings-
lag i finalen, nämligen Pink Unicorn (Of
Chaos). Deras placering var inte helt uttalad,
men det verkade vara 4'e-S'e ungeflir.

AD&D-turneringen hade för övrigt 24 del-
tagande lag. Det fanns ytterligare ett från Dra-
gon's Den, men de drabbades av en mycket
trött och oinspirerad DM och blev utslagna.

Både kval- och finaläventyren var både origl-
nella och trevliga. Kvalet, med alla lustiga roll-
spelstestande detaljer (som jag i vanlig ordning
var dålig på) var nog ändå ett roligare scenario,
men den suveräne DM (Thomas Bull) vi fick i
finalen gjorde det iinnu roligare. Han var ännu
bäure iin vår duktiga kval-DM.

Vära föreningsmedlemmar hade ytterligare
en hel del framgångar. Niir M.A.R.S. awer-
kades gick medlemmar upp och ned pä scenen
mest hela tiden. Daniel Arnrup tog hem ett av

de rså(?) förstaprisen. Han var dessutom med i
det vi.nnande RQ-laget. Vidare placerade sig
Hans Persson i Junta. Det förekom nog fler
framgångar, men om det skall nämnas ffu vi
slänga in en notis i någon senare Beholder.

M.A.R.S. var en specialgjord turnering efter
Alien och Blade Runner, sades det. Det var ett
spel i en modell med en sekund per drag. Efter
att ha spelat hela natten hade tolv sekunder
awerkats. En rolig men långsam aktivitet.

I egenskap av Gothcon-segrare ställde vi upp
i Traveller. Yi hade mycket roligt, men undrar
fortfarande vad vi egentligen gjorde fel, med
tanke på att vi klarade det som visade sig vara
vårt "uppdrag". Om G&B iir noga med att moti-
vera sig i AD&D, så iir de desto stimre i övriga
turnenngar.

Det btir mig emot att rikta kritik mot ideella
konvent, men det hör trots allt till totalbilden.
Egentligen finns det ingen anledning att kriti-
sera glada entusiaster som fixar roliga konvent
bara för att de tycker det iir roligt. Glada ama-
törer har rätt att göra lite fel! Nu niir detta iir
sagt kommer kritiken:

De törstiga höjde sina röster om bristen på
Coca-Cola. Den bristen kunde man ju dock
åtgtirda sjiilv i de lokala snabbköpen. Ett annat
problem var bristen på lokaler för fritt spel.
Utan sådana blir konventet e,tt rent turnerings-
konvent, och det iir väl inte meningen? Som
Wettcon nu säg ut hade man roligt så länge det
fanns aktiviteter som man foranmiilt sig till.
Bland de som åkte ut torde sura miner ha
funnits, niir de fann sig vara utan säväl aktivi-
teter som lokaler.

Jag tyckte mig ana en viss utmilrkelsehysteri
i prisutdelningen. Det skulle utses segrare i
minsta lilla aktivitet. Jag anser inte att det iir
befogat att utse en segrare av två lag i en impo-
puliir turnering, eller att utse roligaste TOON-
spelaren till segrare. De utsedda segrarna fick
dock oftast nöja sig med diplom" Nu åker man
ju på konvent för att ha roligt och inte fcir att
vinna stora priser, men nog väntar man sig
priser i de större turneringarna åtminstone
(förutom lag-AD&D). Gothcon anser jag vara
ett föredöme som gav tröjor.

Nog klagat. Nu skall jag säga vad jag tyckte
som helhet: Det iir bra att ni giorde ett konvent!
Det iir jättebra att ni giorde ett konvent! Det var
ett bra konvent! Jag hade roligt på Wettcon och
åker siikert dit igen, titelförsvarare eller ej.

IngemarWTuffiotm

Det lät mycket inbjudande, men rlet kanske
var nödvänäigt mecl tanke på åldern. hos
deltagarna samt kaoset som rådde diirinne.
Affisihering var förbjuden för altra utom Aven*
tyrsspel. Hela konventet var alltså inställt på att
cira pengar åt arrangörerna. De frck in eä
hundlatusen (!) kr bara på inträdesavgifterna.

Andra affangemang förutom turneringeffra
var serninarier, speldemonstrationer, uppvis-
ningar i stridskon§t, aukti.on, loppmarknad och
fiirnvisning. Dessutorn hade de en hedersgäst,
nämligen Colernan Charlton, konstruktören av
ME,RP"

Tilt sist fanns .också något so{.T} gick tlnder
namnet "Grilla Äventyrsspel". Aventyrsspels
tredning och anstiillda tog emot frågor och
kritik. Tyvärr hann jag inte att vara med själv,
men de fick en hel del kniviga frågor och sver,
hörde jag efteråt. Dst var i allafall tufft av dern
att stälia 

"pp 
på något sådant.

Daniefflrnrup', 
L
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öppet'l/ar{ag lGN- i- 500

Lörfag 1000-i.300

fantasy fo te'PtaYing I ames

figurei TrAn Citadet u $rena-{ier
Meilenffwff i Dragoru's Den får 700/o rafratt på. fr.efa sortirnentet

Detta scenario skrevs för och spelades på
LinCon-87. Första speltitrlfiillet spelades det
efter den princip man avsett, d,v,s. att niir
någon dog (vilket hiinde ofta) så fick en annan
spelare hoppa in och spela nästa klon" Andra
tillf?ilIet spälades det dock på vanligt sät!

Scenaiiot skrevs med motsvarande aktivitet
på GothconXl i tankarna. Det var meningqn au
man skulle dö ofta, så att många skulle få

Gruppen kallas till Mi11-Blå-ZRT-3's kontor i
en aVdelning i HPD & Mind Control. Mill talar
om att de skall ner i eff sedan länge stängt
område för att städa. De skall ta hiss ZQ33R42
till plan -179ANfr. Men först skall de äka till
Gwer-orange-RTS-1 på Internal Security och
få sin utrustning.

Gwer och hans kollega Zorl-Röd-RTS-2 sitter
i ett kvadratiskt rum bakom var sitt skrivbord.
Gwer ger gruppen sin respektive städutrust-
ning. De får inget annat som de eventuellt ber
om. Sedan så får de sin experimentutnrstning
av Zr>rL. Utrustningen ligger på Zorls skrivbord
markerad med numrnerlappar. Trlrl iir livrädd
för prylama och säger bara åt rollfigurerna att
ta saken vid ett visst nummer och skickar sedan
ut dem så fort de har fått sina saker. Gwer och
Tnrlvet ingenting om uppdraget.

chansen att spela, men att man normalt inte
skulle dö utan vidare, utan att ha åtninstone en
liten chans. Dödligheten var mycket riktigt
hög. Den var på ungefiir 4A$Vol

lJnder spelet bokförde spelledarna deds-
fallen.i en mycket makabert diagram. Diagram-
met visade staplar, en för varje troubleshooter,
som obönhörligt steg uppåt med ett steg per
klon som förolyckades.

1. Hiss 2,Q33R42.

Hissdörren öppnas automatiskt ntir den
kommer. I htssen finns det en panel med I l
knnpparpci. (Se bild nedan).

Hissen svafir på tilltal: "Hiss!" och sedan
talar man om vart man vill åka. Den hiif hissen
vill dock inte åka neråt. Den iir niirnligen
mörl«ädd. Genom att prata med den så kan
man få den att tala om att den tycker att det iir
så mörkt där nere. Den lyssnar och argu-
menterff, rnen kan inte fås att åka ner, förrän
spelarna löser problemet genom att öppnq
golvluckan och lysa med en ficklampa ner i
hålet.

Knapparnas olika funktioner:

Observera att knappama inte iir mi[kta på nägot sätr Spelama,får pröva sig fram! Om någon
trycker på knapp m tre så slå en d6 ftir vem som trillar ner cirka 200 våningar (1743 meter).

O 1: Tiinder lyset

O zrFiiller ut sex stolar

O 3: fupnar en golvlucka

O 4: slåicker lyset

O 5: Fiiller in terminalen

O 6: Stiinger golvluckan

O 7: Siitter på ventilation

O 8: Ftiller ut en terminal

O 9: Sttinger av ventilation

O 11: öppnar en taklucka

-15-
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32. Fotorobot och lasersläde Anfallssätt: Den åker förbi målet i full fart,
skjuter ett (8) skott och bromsar. Sedan viinder
den och anfaller igen efter 30 sekunder.

Skydd: Den iir okänslig mot laser. För att
triiffa den måste spelaren slå med tre d10 mot
Agflity pga dess höga hastighet.

Ovrigt: Den kan wicla på tornet och klarar
av att skjuta in i hisskorridoren i full hastighet
om det behövs.

Skadas balken allvarligt (för vilket det krävs
till exempel fyra skott från en laserpistol) så
kommer lasersläden att krascha 100 meter efter
platsen dåir skadan iir. Alla inom 200 meter
ikadas enligt skadetabell 12 av splitter från
explosionen.

Nåir balken iir sönder så skickas det inte ut
några fler laserslädar.

Lasersläden kommer endast att skjuta mot
uoubleshooters som står upp.

Så fort rollfigurerna gått ur hissen så stiings
dörren och hissen åker upp (med en väldig
fart).

Korridoren strticker sig så långt ögat kan se
åt båda hållen i T-korsningen. Korridoren tir
hrir full med en massa skrrip. Det ser mest ut
som sönderskjutna och utbrönda saker. Korri-
doren är fem meter bred och fyra meter hög. I
mitten av taket sitter det en stor l-balk. 30
meter åt vrinster står det en robot som ni inte
känner igen. Det hörs ett vinande liutl i
korridoren. e

Det vinande ljudet kommer från en foto-
robot som kommer åkande på I-balken från
höger i 75 km i timmen. Den åker på ett
magnetfält som gör att den tir sä gott som
ljudlös. Roboten iir en del av ett helautomatiskt
siikerhetssystem och den rapporterar omedel-
bart som den ser någon - i normala fall på ca
100 meters håIl - vidare till nästa steg i syste-
met som iir lasersläden som dyker upp efter wå
nrinuter.

De rollfigurer som flyttar sig från mitten av
korridoren löper ingen risk. De som forsoker lo
kalisera ljudet klarar sig om de lyckas slå mot
Agility med tre d10. Stfu det kvar någon under
I-balken nlir fotoroboten passerar så kornmer
hans huvud att l«ossas.

La,sersfålu *fer!

I mctcr

fotoro6otst

Lasersläden (se bild):

Hastighet: 200 km/h
Vapen: 8 parallellkopplade blå laserkano-

ner. (Skadetabell 14)
Sikte: Man slär hittocation pä en person i

gruppen (automatisk träffl och mäter in even-
tuella andra träffar med mallen håir intill.

Bromsystem: Den bnomsar genom att
stänga av magnetftiltet så au den brirjar glida
direkt på skenan vilket resulterar i fruktansvärt
gnisslande. Den stannar efter 300m.

#
5 meter

tv{ a{I för tas ers [årtat Stilro6oun

3. Städrobot

Roboten tar saker som man ger till den och
sliinger dom i lådan som öppnas. Saker som
sliings i lådan förintas med ett surrande ljud.
Roböten iir mycket klumpig så om någon
befinner sig niirmare än en meter från den så

blir personen slängd i lädan.

- 16-
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Skala: tcm * t0 m

30m

I-balken

tkm

5

4. Troubleshootertröskan 5. Laserslädestation

Här finns det ytterligare två laserslädar"
Kanonerna iir riktade åt vänster.

6" Dörr.

7. Receptionistrobot.

Nrir ni rir fem meter från dörren så
en liten lrclen och någon fuirinne

öppnas
sriger:

(Den finns på wå stiillen men gruppen kan bara
råka ut för den en gång).

Det iir en troubleshootertröska! Den åir

mycket tung och väsnas förf?irligt. Den sprutar
ut en gas som skyddar den mot laser framifrån.
På alla övriga sidor kan den lätt skadas. Den dr
okiinslig mot gaussgun.

Niir den komm€r ut genom dörren så åker
den i maxfart som iir lika fort sorn man kan
springa. Efter 400 och 800 meter måste alla slå
med 2dl0 mot Endurance. De som misslyckas
kommer att bli upphunna efter 100-3Ö0 m
beroende på hur dåligt de slog. Om någon
sprutar såpa på golvet framför den i en kurva så
liommer den att krascha. Observera att det
finns en del vapen som kan sinka den en liten
srund.

Nrir nl passerat kröken
bild på

öppnas en d.ör
sid 20) kommer utoch en (se

-17 -
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Oavsett vaC rnan gör så fortsätter roboten
efter tio sekunder med: "Var vänlig och stig
in". Sedan stängs luckan. I öwigt åir det bara
ett tomt rum som roboten siuer i.

8" f)örr

20 nrcter från den förra drirren frnns den
ytterligary ery vrilbepansrad dörr men den
öppnar sig inte. Efter en. enkel undersökning
mcirker ni att den rir låst. Oppningsmekanismen
sitter på vriggen till höger om dörren.

Dörren öppnas om man förstör öppnings-
mekanismen vilket iir mycket lätt.

9. Kort möte med Corpore Metal

Dörren öppnas och ni ser ett ganska stort
rum fullt med utrustning. Ni hor någon
innanför dörren skrika "Troubleshooters ! " och
nrir nt tittar in ser nt tre mycket underliga
personer på vdg ut ur rummet ge.nom en
öppning lcingst bort till laiger. (se bild).

De tre männen tillhör Corpore Metal. De flyr
så fort de kan ut genom dörren vid 10.

Mönnen hinner ut och sttinger en dörr bakom
sig innan ni hinner stoppa dem. Efter en
minut så börjar det spruta ut en ltlaftirgad gas
ururler dorren som eir så freitancle att golvet och
dörren börjur bubbla.

tu{iniro6ot

11. Minirobotar

(De finns på wå st?illen men gruppen kan bara
råka ut for dem en gång).

Ca hundra meter från nrista svting så öppnas
det en likadan lucka som nya kloner brukar
komma ur. Ur luckan kommer det ut tio
srycken blåa små robotar (0,5x0,3x0,2 m) som
genast börjar skjuta på er. (Bild).

De s§uter blå laser, men eftersom de hela
tiden åker fram och tillbaka på golvet så har de
bara 20Va chans att träffa nägon.

Övrigt:
Nya kloner transporteras ner till parryt

genom ett slags rutschkana. Först öppnas en
lucka i väggen, sedan faller det ut ett antal nya
kloner, och sedan stängs luckan igen. Det finns
även speciella kanor för större utrustning, till
exempel smackapulten. (Intressanta möj ligheter
öppnar sig efter användandet av plasmagene-
ratorn. Det kan gå ät någon klon om utkastet iir
förstört, men bara rnisslyckandet rappofieras så
kommer just den rutschkanan inte att anviindas
mer.)

De nya klonerna kommer att ha samma
exprimentutrustning som sin föregångare om
de inte har använt den. Annars kommer de att
få ut en ny pryl ur listan.

Med mycket jämna mellanrum i korri-
doren finns som vanligt terminaler ulplacerade.

Orn partyt rapporterar att de har städat
fiirdigt, men inte har varit inne hos Corpore
Metal, så svarar datorn: "Fortsätt med upp-
draget!" Uppdraget iir egentligen att ta reda på
vad som finns drir, men det är så hemligt att
trobleshooters inte ffu veta det.

PC #1 har bara en enda treasonpoint
kvar tiltr terminering, rnedan öwiga har en
marginal på 10.

Experimentell
utrustning

svart kuta meit 20 centimeters .diameter :;:i!ä* -if ":^'§;, 
'i"uo!t *otii

m9d- en fem - centimete, 4rr tråd, so.t1t iiAi- *"ni ib en ii- metii Uig ,t;"i,
sticker_ ul och-_en lilen sak som du^ får iiii a"*" ai den sitter en bffi.
instruktioner tiu;- ory !""! ry:yr,t! ?r: Näi il; atti"e.a, sprota" ilto--er den au
knapp_på dcn så tönils en liten låga på ip*äutskumsomfyller3x3x3meteroch
'#ih#ht: *lman antiinder stpilr3*l.l ff gf,ttf Sllf*l§*tlfgru*g
kommer bomben att detonera omedelbart oc.h il frå" ,p-t*. bJnnnii"Å tuaaning* i
sprida. ut en jiimnt lager med blå f?ire syer-at]1 spnitin, oc'tr aei tar ilo jeiunaei an spruta ur

å?åfå"å:iiHäsetäåtri:ö.Kti'r[o,l'i3fi i[FL'Hääli-p 'rnt*;;t'äuuteshodtertrös-
kommer in efter att den har detonerat, btir
upplysa.s -om.att delar av_partyt har"blåa kläder Gummiboll
på sig. "Vad har ni flir s?ikerhetsnivå...?" §t"åig.*i-i. Gummiboll som kommer au ex-

skyitdskraftfiitt. i form..av ett.biitte med Bi*'iii*Tji*"r'Hffi:f,å#fiTlt"'å:,,:l
en. knapp på som ör markerad med iöi;arje;;d.tärt;b.rr-diommer.Gepålav' " spelareäen studsboil. omhan/hon studsarden

m#h"?"if 
"Jr1tåt*l':.#äl 

#iåå","riå fil;tså ad at*otti,e,,en gio"t äJtiu--".-
pidjal.oc-h n"tåt, gg! aJl-$ng..sgm belnp1s|s plasmageneraton cytinilerformail- sak,
innanför detta l«aftf?ilt blir förlamat, oc! !ort; i;;N fio centimeicr i 'iliameter, ocit
sätter dessutom att vara det åiv:n gfrer a91.11t iö' ;; iai7. iii1ii fråm imalnir dcn
båiltet^.har..stiing5 av.ig91. Avknappen sitter ii iA ri öetiiäA ei iåniia stor kuta
innanför f?iltet. Fiittet skyddar mot plasma. ia-bri, -iitoaii aiin' ii stii *iiti-
svart tåda meit en utdragbar. stang som '6r#f,##,:iå:{f"tråi,,'fuonå"J*", man att
ser ..ut atl vara_fylld med.någon :ugrt t*u .o liten skylt på vilken det stär

':,#: ö ;tr ,{,f å:.:"i;ftt, ?rr#*;, :ilffffi-*r"'K' ffidåu ;;;-".rä-b";
30_ x i0 x 3A cm stor, och slangen iir lämÅerOenattotitaUpUsmaiaUritt ing",
l! meter.lång. ,. och ttirinäarii tiitiuiivä"äE;, sir[;h;E
Slangen-består egentligen av en orolig malsa iiä-uiro- il*, inom en tio ffiters ridie.
tunna rör som leder ut gas genom den. Om
mantryckerpådetrtidakorsettvå_gälqerlrgT spionsiindare respektive mottagare som
en sekund, så kommer det att 

_sprutas 
u-t gas i;id, "; ia s$iii små 

-lddör, 2 x j
ge.nom slangen med högt tryck (gär ej. an i- i--centimeten 

-ia *n ena sidin av lå-stiingaav).Gasenkommeratttäckaenvolym -aoi"å 
iitt, iasit i* iir-ut som enav5x5x5meter

:9a :gajty.tye: gr llds-lll llitj !öl h:f '#tr,'::^ r!, 
#!0, "lf;f, 7X "P ffi!;någon torm av yttre väId så kommer den att

:!in§l::lg,?tl ,lj^c_t,lg.Tlq"l fI 9:l 'ri',1ä", ,raro*u finns en högtarare diir auting
som bllutdrabbad hamnarr dvalaocngåreJ att som hön i nåirheten av den-andra lådan hörslväcka- nen ryrlantigJ riiä itari air e, bit dubbel-

Elektronparalysaron ser ur som en håiftande tape' tlickt av en s§ddsfrlrn

liiskburk med e-n )"op.l,-._!_!!"1* -!i: vapen som bestör av ett metallrör,
\Fpppro trycks in $ gkliy::::.r!! !:{!; iiflä' ui .rii ii"gt oci--en diameter
tiik. som sloWg,^-qtt eleklicitet jnom 5! ii'-ir" crrti*eten I'iten ena iindcn sit-yeler1 ra$e, Effekten yorar i 2 rounds 1r, ä" tirr" iiiii*o" iea &n sora ön_(10 selander).
ipnt ni atitlset srocknar.-D,elas.t tiu pc #3 iZ';, !i"t&';'rilr:trrfi!#rol; ;:#*':;genom hans secret society (PURGE). ar'i 'tOj*i A"dr; så';ilte;in" ptiiremsi

s-er yt sorn en vqntis lyleyi.stgt yen ':#r":'"ii'ii io"t irYffi,u$f'*u'o#
rå"\h::ö:;i;,,r"?";;u^y; !#: fi ii:!r,Hl*''öii- 't\*,i upp ciiia
tre stlcKen sulror. 

,^ 
Krycka.

Avståndsrnätare. Niir man trycker på avtryckä-
ren så kommer sifferdisplayen att tala orir av-
ståndet till det man siktade på i meter.
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Reflektor som består av en U-formad
pl&tprofil, under vilken det htinger ett
50-tal plåtremsor, och löngst ner sttter
ytterligare en plåtprotil. Hela anord-
ntngen hålls ihop av två stycken linor
som går tvörs igenom alla de andra
beståndsdclarnu

Polaroidkamera. Nlir man Erycker av så utlöses
en blixt, och sedan sä kömmer en bild ut
genom skåran på framsidan.

Silverblankt reflecarmor som verkar
normalt, förutom en sladd sotn sticker
ut vid höger handled och som ska
kopplas in på laserpistolen.
Detta anno{ skyddar endast mot blå laser, och
ndr man blir triiffad av en sådan så kommer ens
laserpistol att återfå en av sina charges. En
laserpistol som ffu mer iin sex charges komrner
att börja pipa precis som niir den blir urladdad,
och exploderar dtirefter inom 1d10 rounds. Om
man avlossar ett skott medan laserpistolen iir
överladdad och piper, så kommer den att återgå
till normalläge.

#1 Målarbomb
#2 Paralysatorbåilte
#3 Gaslåda med slang,

#4 Avståndsmätare
#5 Rökspruta
#6 Studsgranat

Rollfigurer

Rollfigurerna sakna"r narnn, eftersom det hade
varit för ineffektivt på konventet. Det åir upp till
dig eller respelctive spelare att hitta på ett namn.

Av utrymmesskäl kan vi inte trycka hela de
snygga karaktiirsbladen. Htir följer alla data så
du själv kan slcriva in det på dina papper. Av
samma utrymmesskäl och av sekretesskiil tir
texten extra liten.

Alla har securiry clearance: Yellow och har
följande utrustning:

Equipment:
Yellow reflect afinor
Laser pistol, Yellow laser barel
Utility belt & pouches
Com unit I
Knife
Notebook & stylus
Flashlight

PC #1

Service group: PCL

Du har en mutant power; magnetosense, som du har
registrerat, dvs alla vet att du har en (dock ej vad) och
du är märkt med ett gult band runt armen. Du är
medlem i Anti-mutant, ett secret society som är emot
al I a m utan to g e n s la pe r "
Du har fätt en blå laser barrel som ser ut att vara gul
avAnti-mutant.
Du vet att det typiska för Psion är att de kan päverka
andras hjärnor, och att & har känslomässiga
egenskaper.

Basics(1)

Aimedweapon oombat(2)
Laser (3)

Pistol(4)

Weapon maintenance(2)

Laser(3)

Persona! Development (1 )

Technical services(1)

Robotics(2)

Operations(3)

Flybot(a)

Vehicle maintenance(2)

PC #3

Can cap.
Damage bonus
lilacho bonus
lvlelee bonus
A. wea. bonus
Comp. tbnus
Bel. bonus
Repairbonus

Servlce group: Technical Servioes

Du har en mubnt povre,r: suggestion- Du är medlem i PURGE,
ett secret society. Du vet ett hemligt tecl<en för FCCC-P, ett
secret society som är motständare till PURGE. Om d.t som
PURGE-medlem gör en upflrag sä signerar tu med ditt
kobrd"gaffeln".
PURGE:s högsta önskan är att krossa datom" Du har fätt re&
pä av PURGE att #l eller #5 har väldigt gott om treason-
points, o& traligen blir avrättad sä fort han blir rapportend.

Basics(1)
Aimedweapon combat(2)
Laser(3)
Pistol(5)

Personal Development (1 )

Technical services(l)
Compute(2)

Chutzpah

Mech apt
Power index

Strength
Endurance
Agility
Manualdex
Moxie
Chuupah
Mech apt
Power index

Comp. bonus

Bel. bonus

Repairbonus

-3%

-3"rå

-7o/o

I
15

6

Persienn"

Granqt.
När man kastar den sä kommer det att bildas ett
litet område med en diameter pä 7 .5 meter dåir
gravitationen reverseras.

Granatgevär med tillhörande gran&t. I
den bakre önden av granatgeviiret finns
en lucka
Detta är i själva verket en väderrobot, som
flyger iyäg vid avfydng, och sorn dessutom
undviker det man siktade på och flyger runt det
istället. Granaten är en programmeringsmodul.
Robotpn kommer att flyga framåt i ungefåir tio
minuter (det vill säga fem varv). Niir tiden iii
ute så kommer den att spotta ut program-
meringsmodulen, och dessutom så utvecklas
det en fallskiirm på den.

Smackapult (se bild).
Gigantisk "flugsmäIla". Den fungerar ordent-
ligt en gång (krossar i stort sett vad som helst),
och efter det åir det 50 %o chans att den får
malfunction, vittcet leder till att den slfu ner åt
fel håll och l«ossar sin förare istället
Den ityrr *"4 

"n 
ruii *t en knapp som utlöser

"smäckeni'. Ma,xhastighet 20 knlh

Vapen som ser ut som en fyykanttg
låda med en liten rund ltns på den ena
sidan, 'och', en stor lins på den andra
sidan. Under den stora linsen' finns en
20 centtmeter l&ng skåra. Om man tittqr
in genom den lilla ltnsen så ser man ut
på - andra sidan, plus att man ser ett
sikte (hårkors). På ovansidan sitter
öven en liten knapp.

Städutrustning vid starten;
#1 Golvmopp
#2 Hink med vatten

#! §ops§ffel#5 Drimmtrasa : .

#6 Sopkvast

Alla får varsin såpspraysburk.

Service group: HPD & Mind Confrol

Dina mutant powers är ltfurnb,l Blast, Preognition r,h Minor
telekinesis. Du är medlem i Psbn @n secret society). Du vet
ett medlemmarna i Anti-mutant elltid läter registrera sin
mutant power. Du vet att du har betydligt fler treasonpoints
än vad som är hälsosamt för att törsäkra ett längt liv.

Basics(l)
Aimed weapon combat(2)
Laser(3)
Pistol(6)

Personal Development (l )
Communications(2)
Leadership(3)

Vehicle Services(l)
Vehicle mainbnance(2)
Flybo(3)
Vehicle ombat weapons(2)
Aimedweapons(3)

PC #2

45 kg
.1

Strength
Endurance
Agility
Manual dex
Moxie
Chutzpah
lilech apt
Power index

Shength
Endurance

Agility
Manual dex
It[oxie

Can. cap.
Damage bonus
Macho bönus
Iilelee bonus
A. wea. bonus
Comp.bonus
Bel. bonus
Repair bonus

Can. cap"

Damage bonus

ilIacho bonus

lt/elee bonus

A. wea. bonus

16
13
6
5

11

16
2

15

-5%
-1V/"
+1o/o

+l?/o
€0%

as t<1

+§/"
'1U/"
4o/"
-3%
-V/"

12
11

12

5
8
9

15
6

Maintenance(3)
Operations(3)
Robotics(2)
Operations(3)

25 kg

+3o/o

-10f/"

-_rl

Denna Bild Är
Klassificerad
U ttravio Iett

och Kan Därför
lnte Visas

Dato rn

lL
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Exnerimentell utrustnins
vid startenr:

elektronparalysator
(PURGE)
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PC #4

Strength

Endurance

Agility

Manual dex

lrloxie

Chuzpah
tvlech apt

Power index

ATTACKER IS:
walking
running
dodging
same target
wounded
encumhred

DEFENDER IS:
walking
running
spnntlng
dodging
encumhred
cover 25Vo
cover 507o
cover 9A7o
prone

rc#6

Can.cap.
Damage bonus

Macho bonus

lvtelee bonus

A.wea. bonus

Comp. bonus

Bel. bonus

Repair bonus

-57o
-25Vo
-2A7o (additional)
+LAVo
-L57o
-107o

Ju fler vi är tillsammans,
ju helare vi bli...

eller

Varför vill ingen spela präst?

Strength

Endurance

Agility

Manual dex

Moxie

Chuupah
Mech apt
Powerindex

11

19

14

12

I
8

6

I

Carr. cap.

Damage bonus

Macho bonus

Melee bonus

A.wea. bonus

Comp.bonus
Bel. bonus

Repair bonus

zs x1

-2

+7olo

+3A"
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-1

-4a/o
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Service group: Armed forces

Din mutant poul,er är advaned lloudt wm du har rqisterat,

märkt med et gult band pä ena atmen. Du är medlem i Anti-
mutant som är emot atla mutantegenskaper. Man tör poäng

inom Anti-mutant tör att döda nägon som har en" Du har tått

en blä laser barel av Anti-muant men den ser gfin ut

Basics(1)

Aimedweapon combat(2)

Laser (3)

Lase(4)
Weapon maintenance(2)

Lase(3)

Personal Development (1 )

Self improvement(2)

Endurance(3)

Vehicle seMces(1)

Vehicle maintenance(2)

Hostile environments(1 )

PC #5

§ervice group: QPU

Din mutant Wwer il dtatm. Din secret society är Corpore

metal, och du vd an högkvarteret ligger i sektar LCN pä plan -

179ANn, men du har aldrig vadt dät.

Basics(1)

Ainred weapon combat (2)

Laser (3)

Pistol(4)

fiileleemmbat(2)

Personal Developrnent (1 )

Hostile environments(1 )
Travel(2)

Tracking(3)

Survival(2)

ldentiffing wild food(3)

Gort den Magnrfike, överlwrre över De Vristra
Lrinderna, General i den Kejserliga armön,
bcirare av Rritwisans Svrird, drakdödare ev
rang,, .kung, och allmrint bffig artondenivåns
stridsman, stod högst upp i det östra tornet på
sitt slott, och såg med ett brett och muntert
leende ut över det hrirlciger som nu höll på att
breda ut sig river de omgivsnde nejderna.
Trilten vdxte som exotiska svampar ur den höst-
bruna marken, och den metalliika klangenfrån
s medj or na, drir b eki g rin g s mas ki ner namo nt er a-
des, ekade olycksbådande över sorlet av kom-
m,andoorder och marsclrcrande stövlar.

Gort lutade sig mot krenelertngen och trinkte
efter. Matförråden var frirska och välfillda,
vattenflödet ur den underjordiska krillan var
fri s kt o c h ri kl i g t, g ar ni s o ne n mann g r ann, v (ilut -
b i I dad o c h v rilrus t ad, la g r e n av o lj a, lai c ks i lv er
och beck att koka i grytorna på murarna völ
tilltagna, och nrir det gtillde lcikekonsrsd var det
nöstan det det brista av allt: Hans gamle vrin
sedan de första öventyraråren, Overprelat
Katchung, Arkebiskop och ntistanhelgon, öven
han artondenivåare, råkade just nu vara på
besök, och var mer ön vril vtllig att hjrilpa
" gamle Gort" med sina helandeformler, medan
Gorts spioner hade informerat honom om att de
i motståndarltigret blott hade ett halvdussin
noviser t sitt friltlasarett. Gort fnyste. Noviser,
blou förstanivåsprrister! Han trinkte på hur en
strtd mellan honom och sex forstanivåsstrids-
män skulla gd, och log önnu bredare. Det htir
skulle kunna bli en rikttgt rolig belcigring, och
nog hade han all den helande kraft han be-
fu)vde! Eller...

Hur kommer Katchung att klara sig mot de sex
noviserna? Låtom oss arrangera en liten helar-
tävlan! Vi kan antar att Katchung iir artonde-
nivåns präst med sjutton i visdom, och de sex
noviserna förstanivåspräster med fiorton var.

Efter den första dagens strider biirs de sårade in
på sjukavdelningarna och prästerna skrider till
verket. Katchung lägger då tio Cure Light
Wounds, sju Cure Seriotn, sex Cure Critical
samt även fyra Heal (pä Gort och hans tre
bnöder, alla artondenivåns stridsmiin utan CON-
bonus), for ett vänteviirde av surnma 520 hit
points. Efter denna gigantiska prestation måste
han först vila sig åtta timmar och sedan be
ytterligare tjugotre timmar i sträck fcir att återfå
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sina formler. Under tiden har våra forsta-
nivåare satt igång. De lägger tre Cure Light
var, vilar fyra timmar, ber tre kvart, lägger tre
nya, och så vidare" Efter trettiotre timmar och
en kvart har de just fått tillbaks sina formler för
sjunde gången, och dessförrinnan hunnit lägga
surnma etthundratjugosex Cure Light Wounds,
med ett vänteviirde på 567 hit points.

Dessa förstanivåare har dessutom vilat större
delen av dessa dryga trettiotre timrnar, medan
Katchung torde känna sig tämligen mör efter att
ha knäböjt på sin bönpall tjugotre timmar utan
avbrott. Han måste dessutom ta personlig kon-
takt med sin gud for att få tillbaks sina Heals
("Jodå, Herre, det var verkligen nödviindigt att
kasta dem. Jo, jag behöver verkligen få dem
förnyade. Nej, det var inte frågan om något
slöseri, Nej, Herre, jag skall inte störa Er i
badet igen..."), rnedan förstanivåarna inte
behöver vare sig stå på god fot med sin gud
eller ens befinna sig på rätt plan...

Hur kan nu detta komma sig? Jo, det iir helt
enkelt så att prästformler, till skillnad frän magl-
kerditon, inte förbättras ndr man gfu upp i nivå.
För att ge mer hit poin s per formel så blir i
stiillet prästen tvungen att ta till högre nivå pä
formlerna, och då märks de långa inläsnings-
tiderna. På omstående sida finns en liten tabell
med genomsnitttriga HP lturn med inläsningstid,
och som man kan dra en del intressanta slut-
satser av.

Hade Katchung t ex inte kunnat använda Heal
så optimalt som i exemplet ovan (på grund av
att han varit tvungen att kasta den på läg-
nivåare, eller han bara haft 16 i visdom, ellör
han inte fått kontakt med sin gud) så hade det
räckt med tre (tre!) förstanivåare ftlr att näsran
slä honom.

Ja, faktum är att ju högre upp i nivåerna som
en ävenryrargrupp stiger, desto svårare blir det
faktiskt för prästen (-erna) i gruppen att hålla
den frisk. På femte nivån tar det tre gånger så
lång tid som nlir alla var förstanivåare, pä
sjunde fyra gånger, och på nionde upp mot
fyra och en halv gäng. Sedan brjar det avta
igen, ned mot två gånger så lång tid på artonde,
vilket nog inte beror så mycket på att prästen
flr Heal som att alla slutar med att få fler
tiirningar."..

Hjälptabeller:

Ts-hit sqqres wilh laser pistol (%)

medium

Seruice group: lnternal Security

Din mutant Wver är Superior manual dexterity, vilket gör att

din manualdexterity är myd<et högre än vanligt.

Du är medlem i en seaet xciety som heter FCCC-P. De

tycker attdatom är bra.

Etter uppdraget kommer FCCC-P att ha ett möte. När FCCC-P

visar dig det hemliga ted<net sä kommer du att fä reda pä tid
odt plats. Tecknet är:

Basics(1)
Aimed weapon combat (2)

Laser (3)

Pisbl(s)
Field weapons(3)

Gauss gun(3)

Special service(3)

Grenades(3)

Weapon maintenance(2)

Lase(3)

15

17

11

21

13

14

12
11

Carr. cap.

Damage bonus

Macho bonus
Melee bonus

A. wea. bonus

Comp.bonus
Bel, bonus

Repair bonus #L #2 #3 #4 #5 #6
55 45 s6 58 85 56
35 2s 36 38 65 36
25 15 26 28 55 26
15516184516

point-blank
short

long

-207o
+l}Va

-5Vo
-20?o
-207o

-57a
-25Vo
-7 57o
-L57o

Personal Development (1 )
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40 kg

.+1
-1

+1o/o

+25/o

+4%

+7o/"

+2o/o
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I DMG:n finns också ett trevligt litet magiskt
föremål vid namn loun Stone. En sort av dessa
helar en HPlrurn.Trttw vi i tabellen så ser vi att
deua motsvirar en tiondenivåns präst som inte
gör annat iin vilar och kastar _Cures. Dqry? sten
är (fortfarande enligt DMG) v2ird 5000 gp.
Prata om rena fyndet!

Men en präst åir väI mycket mer än en omkring-
vandrande Cure-fraska? Det måste våil finnas
något annat som Katchlng kan _göra för sin
gamle vän Gort? Han kan väl slåss? Ja, just
äed Enligt PH så kan ju faktiskt en präst slåss
nästan lika bna som en stridsman!

Nej, inte sedan UA konn med_vapen§pecialiser-
ing. Niir en stridsrnan kan bli gxpgtt ryqd en
gång sorn förstanivåare, och sedan btri dubbel-
§peCiatist nästa gång han får en "slot" (oc!
uilken stridsmail tar inte den chansen!), så

di.stanserar han prästen klart" Det är numera on
ganska patetisk syn att se en präst i lSgon så

[alIad "stridskult", som en dyrkäre av Tor elier
Pallas Athena, stä och slå stora hål i luften
bredvid den likt en skördetröska frannvällande
dubbelspecialisten. Och avståndet växer allt
eftersom de båda går upp i nivå. Vfu vän
Katchung har samma To Hit som en åttonde-
nivåsridiman, och hiilften så mänga attacker.

Men prästen har väl mer magi än helande? Kan
han inte kalla ned gudarnas wede från skyn i
en enonn pelare av eld? (Det vill säga lägga en
Flame Stritce.l Nja, av Katchungs Flarue Strike
så tar man viil lika mycket skada som av att stå
i en artondenivåmagikers magiska missiler, och
då får man inte ens slå save mot missilerna...

Visserligen iir det kanske inte riktigt rättvist att
jämföra-missiletr,, sofii tir en personlig- formel,-nred en areaformel som Flame Strike, men
magikernas areaformler åker upp så 14gt över
Flante Strike på de hiir nivåerna så att det ändå
iir meningslöst att jämföra dem. Fireball Sår ju
til exempel om Flame Strike redan innan
prästen fått den senare...

Tittar man sedan efter så ser man att den mesta
magr som en präst kan lägga ql!Öve-r- Cures,_och
sådäna formler som Create Food and Water
eller Portent, motsvaras av någon lättlagdare
eller biffi gare magikerformel.. .

Så det iir nog inte så konstigt att prästen fått

rykte om sigätt vara gn tråkig klass. Det ?ir ju
iäte siirskilt roliet att få det svfuare och svårare
att klara sig d1'[ eftersom gruppen går ,llp- i
nivå. Det blir svfuare att hålla sin grupp frisk,
det blir svfuare att slåss mot de monster man
möter (Eftersom DM nog med siikerhet
dimensionerar dem efter hur bra stridsmännen i
gruppen slåss), och att sedan försöka mäta sig i
magl med en MU.".

Så vad skall man då göra åt eländet? Tia, man
kan ju alltid ta och slopa prästen som sädan och
sltinga in den som NPC-klass, !1*§ -Beast-
masier, Sentinel och de andra lustigheterna
ifrån Dragon" Då kan man släpa runt p-å en
skock av 

-lågnivåiga präster och få sina Cures
utan att någon spelare behöver "offras".

Man kan ?iven gå än ett varv i rustningsspiralen
och biffa upp prästen. Man kan definiera om
Cures så att de blir bättre i stället för siimre niir
man stiger, enligt exernpelvis tidigare anikel i
Beholdern, ellef genom att helt enkelt addera
nivå till varje d8. En annan vantrig förstiirkning
av prästen är att låta honom slippa att
nnemorisera formler, utan låta honom välja kitt
vid kastningsögonblicket"

Eller så kanske man iir riktigt ambitös som DI\4
och definierar om prästerna helt och håIlet, med
speciellä egenskaper och speciella formier för
varenda kult, så ått det verkligen finns något
som varje präst ilr riktigt bra på... 

fu{er"rna*

kåistere helarfiirrnåga

B[ivå

Visdom L5-17
(Genomsnitt'l,iga hitpotnts per
turn au uila och intösning)

CLW
CLW +C§lY

CL\ry +CSW +CCIV
CLW +C§W +CCW +Heall

a.47

0.85
1.03
1.06
r..10
1.14
L.25
L.32
t-.40
1.43
L.47

L

2
3
4
D

6
7
I
I
10
11

L2
13
L4
r.5

16
L7
18

0.60
0.7L
0"71
0.71
0.71
0.71
0.8L
0.81
0.96
1.00

' L.00
1.00
1.08
r.08
1.15
1.15

CLW = Cure Light Wounds
CSW = Cure Serious Wounds
CCW = Cure Critical Wounds

1 Antagande att Heal läggs på en genomsnittlig
fighter, utan konstitutionsbonus, som är nere på
noll hitpoints och har samma nivå som prästen.
Heal kräver dessutom 17 i visdom.
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För ungefiir sju fu sedan niir jag spelade
AD&D för första gången hade vi naturligtvis en
rollkarl i vårt party. Denna u"ollkarl p&rminnde
en hel del om Fizban (ur Dragonlance), både
vad gåiller oberäknelighet och fascination till en
viss destruktiv spell, nåtrnligen firebaXl.

FIan hade ganska få spells, och visste
kanske inte heller riktigt hur de fungerade, rnen
vår nnaster hade helt i Gygax anda tåtit honom
kornma över en wand of f'lre till hans stCIra
glädje. Vi andra var driremot inte lika förtjusta
då han såg denna wänd som problemlösaren
nurRmer ett i de flesta situationer. Om han hade
liirt sig av misstagen (att fireball har en viss
utbredniog) så hade det nog gått an, rnen jag
u'or att han tog kol på rvå av partyts tappra
rnedlernmar innan vi andra lyckades klara av
detta helt på vfu egsn hand" (anrn. Vfu fd
trollkarl spelade sedan dvtingfighter rned stor
framgång i flera partyn innan han gjorde ett
andra (kortlivat) försök, denna gång som
illusionist.)

Vad är det jag vill säga egentligen? Jo jag
tycker att trollkarlar iir mycket intressanta karak-
tärer, rnen som tyviirr riskerar ett bli något
stereotypa. Det iir bara att konstatera att fireball: och andia liknande spells är användbara,'men
detta iir inget skiil till att troltrkarlen hara skall
tjäna som tungt artelleri. Genom att t ex låta sin
u'ollkarl vara myeket rädd för eld fffr Frost,
LinCon AD&D) har nraan visseriigen begränsat
sig något, mql har genast .fått någct mycket
mer inressant än en vandrande bazooka"

trnte nog med detta, ofta'verlcar det dessutom
som om de övriga spelarna vet bäst niir
trollkarlen skall kasta en spell, och vilken. Ofta
(i regel niir det ser kärvt u0 ger de uttryck för
detta med kommentarer typ "k&sta en fire-
balVcone of cold/ligthning bolt/disintegrate!"
eller iiknande.

Tilt saken, jag spelar en trollkarl vid namn
Vallinor i en kampanj som utspelas i trakten
kring Stavre (Sundsvall). Miljön är Stavre
under 500-talet plus minus 500 år och vi ut-
nyttjar en 50.000-dels kar:ra för omgiv-
rringarna. Vadå 500-talet? tsyarna iir srnå och
fyllda med människor, bara männsikor och inte
halvorcher, hober eller liknande. Trakten iir

osäker p.g.a. hingvandrande rövare och även
omänskliga varelser som vättar (goblins),
ovättar (hobgobiins) och annat. futragi iir ytterst
ovanligt och man iir mycket rädd for över-
uaturXiga ting, så uolikarlaro häxCIr och även
oskytrdiga han:nar ofta på bål, fireri stening iir
också gångbart.

Detta har naturligvis rnedf,ört att trollkarlar
(och illusionister) iir mycket ovanliga och håiler
en Låg profil.,Det finns ett fåtal skolor och en
hernlig organisation för dessa utövare, men inte
nnånga ffu chansen att spdera vid dessa" Valtri-
nors-ikola ligger vid Åreskutan, och när jag
vill åka dit för att låira mig lite tiltr (läs stiga en
level) har parryt ingen förståelse for detta.

I partyt ingär mest krigare, och rnan detrar
den gängse uppfattningen om magi med lokal-
befolkningen. It{åir partyt bildades (ur en rnilit?ir
underrättelseavdelning) utgavs jag vara en klok
rnan och gruppens ledare. Efterssom jag inte
bar vapen så tyckte dom att jag verkade lite
klen att leda guppen, men efter att ha sett min
förmåga med kastknivar (magic missile) och
fångstnät (web) så accepterade dom mig,
åtminstone som en medlem. En av krigarna,
Ivlerwan, vffi dock misstänksam och iyckades
efter rnycket spionerande upptäcka min farni-
liar, en minidrake (liknar mest en pseudo dra-
gon) och "uppmuntrade" mig genast att
förklara diverse konstigheter som hänt under
vår tid tillsammans.

26-

Eftersom jag faktiskt räddat hans, och öwi-
Bäs, liv ett par gånger så kom de fram till att jag
skulle få stanna, men på villkor att jag inte
skulle utföra något övernaturligt i deras nåirhet.
Vår ädle (men dumme) paladin tror ändå att det
bara lir bluff med magr.

Problemet hiir iir alltsä inte att de ber mig
kasta spells till höger och vänster, utan att de
blir vansinniga ntir jag gör det. Ta bara den
gäng som Merwan slogs mot en ovätte och såg
ut att behöva hjälp, Jag hade inte så mycket att
välja på, men försökte skrämma ovätten med
dansande ljus. Vad hände? Jo, visserligen blev
ovätten sl«aj, men Merwan fick panik och var
helt flippad en bra stund. Allmänt fungerar
rnagin lite annorlunda och man kan inte heller
kasta en tydlig spell i en stad och tro att man
kan komma tillbaka utan att bli bränd, lynchad
eller stenad.

.Nåq.* 9om har ökat Vallinors popularitet en
aning åir sinnet för mat, vin och andra starkare
drycker. Vallinor har vunnit en matlagnings-
tävling mot partyts andre gourmet, och har
alltid en flaska starkt till krigarna niir de
behöver det. En gång dracks dock en veckas
förråd upp på en enda kväll då Vallinor hittat en
wand (som partyt tyckte passade bäst som
soppslev, och numera gfu under namnet Slev)
sorn uppenbarligen var magisk, men inte på
nägot sätt kunde lista ut vad den var till för eller
hur den skulle användas. Att det sedan inte
gick att läsa in spells på ett och ett halvt dygn
var kanske mindre bra, men inte lika illa som
de gånger en berusad Vallinor fångat Merwan i
ett av sina 'nfångstnät". (Numera används
knappast spellen Web liingre pga att Merwan
blir på dåtigt humör bara av att se ett spindel-
nät.)

Slev var en idd som vår master fick för att
ge rnig motivation att läsa in lite mindre måik-
tiga spells istället för magic missile och fireball.
Den fungerar i kort som en omvandlare av
magisk energi. Om man matar in en första
niväns spell kommer det ut en magic missile.

tredje nivåns som fireball (ia, jag gillar också
den) och rjiirde som fire-shield. Meningen iir
att jag skall läsa in spells som comprehend
languages, friends och annat nyttigt som
annilrs ofta kommer i andra hand.

Ett till problem är det nlir jag vill ha nya
trollformler. I de flesta kampanjer vimlar det av
trollkarlar, och således även av spellbooks,
men jag har hittills inte hittat en enda scroll eller
spellbook som jag kunnat qyttja. Det kan ej
heller motiveras att åka till Are bara for detta,
för krigarna iir bara lätta att tas med niir de
lyckas förtränga att jag sysslar med magi, och
att fora ilmnet på tal iir inte att tiinka på.

Vad var nu deua? Antagligen så har de flesta
som spelar trollkarlar lyckats bättre än vi har de
parryn jag har deltagit i, men kanske detta har
varit av visst intresse ändå (annars har du nog
redan börjat pä nästa anikel).

tu{attias EWki

Oss trol[karlar emelt&n
Haj ach vödkomnil f ill dagens avsniff av inf e*hctjk,

t' deE ska/ I vi flr{Å'f G om trollk*rlilr !

-- Trollkctrlar br*rner men på bål ,

men tnf e vl/km hål sc/l'r hctlsf , uf an f *jerhå! !
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munnen verkade flina åt honom. Elden hade inte
slocknat överallt ännu och viinnen gf orde att det
hela kändes mycket overkligt. August spydde.

Det hela äcklade honom outsägligt. Han hade

sett döden förut, men aldrig så ful som här.

Elias var förvirrad. Hela hans lilla knubbiga
huvud dånade av minnen från långt titlbaka. Han

såg en biirstirk slå sig in i hans familjs hus. Han
kände att han slungades in i en vägg och att något

brast inuti honom. Han började gråta tyst. Han
hörde mer än såg båirsiirken slå i$äl hans far och
mor och han vrålade av skräck när August väckte
honom ur hans hemska minnen.

- Elias, sluta.
Elias såg minnena lösas upp och ersättas av

verkligheten. Bredvid August stod ett gråtande

barn.

- Den hiir lilla flickan rlr visst allt som finns
kvar av byn, vi måste hjälpa henne.

Men innan Elias hunnit svara hörs dundrande

steg och en dov stämma:

- Urslikta, lilla jag lir så slarvig, jag hade tiinkt
uffota hela byn, inte bara nästan.

- Inte om jag ffu råda, svarade riddar August
den glänsande och ståtliga draken. Vågar du
möta en iikta riddare, eller slåss du bara med barn

och gamla?

- Visst vågar jag. Niir kan han komma?

- Jag iirredan håir. August gnisslade tänder, så

hiir forödmjukad hade han aldrig blivit tidigare.
Försvara dig mot mitt svtird i ädel kamp, drake;

försvara dig eller dö.
* Hahahahahahaha, det var det löjligaste jag

någonsin har sett, jag tror jag slcrattar ihjäl mig
och det vore ju fusk, hahahahaha. Jag skulle
kunna anviinda ditt sviird som tandpetare.

August blev rasande. Han störtade fram vilt
med sviirdet i högsta hugg. Han svingade det
tunga sviirdet i en vid båge mot drakens högra

knä. Niir sviirdet triiffade knäet, så brast det.

Sviirdet alltså.

- Hahahahahah glrrrrrp.
Ivar sl«attade så att han fick upp maten. Tyvtirr
så fastnade den i strupen och täppte igen
luftvägarna. Ivar såg nu mera ut som en röd
drake. Han började få svårt att stå upprätt.

- DUNS! !! ! !! ! ! ! !! ! !! ! !! ! !! ! !! ! ! ! !! ! !! ! !! ! !! ! !! ! !

- Jag tror att det ?ir slut nu, sade August.
Det hade han alldeles rätt i.

De{ 7. på.e{öfderfirc

Ivar sniffade intresserat. och fräste ilsket åt Ivar. Ivar hade aldrig sett en

, -Godis,tiinktelvar,detvarlängesen. katt förut. Sin storlek till trots kiinde han sig

Ivar trippade fram till tomten och beholdern med hotad nlir katten fräste . Emellertid, anfall är bästa

små, lätta steg som fick marken att gunga under försvar. En eldkvast sopade bort allt vad katt
tomten.'Med några snabba handgrepp fick han hette. Kraften i eldkvasten måste ha varit något

upp päsen och kunde peta fram burken. Locket missbedömd, ftir detviirdshus som stodpå andra

gick upp med ett litet klick och den ljuvliga sidan torget stod plötsligt i ljusan låga. Brin-
doften av allsköns godis spred sig över det nandemåinniskorspranghysteriskaomkringoch

snötäckta landskapet. Den lille. beholdem, som skrek ut sin smiirta.

hittills varit stel av skrlick och inte vågat röra sig, - Ha!, tänkte lvar. Det diir var rätt ät dem. Det

bö{ade nlirma sig med tindrande ögon. , , varju rätt kul det hiir. Tänk om man skulle pröva

, Med ett avgrundsvråI kastade Ivar burken en gång till?

if.rån sig. Den var ju tom! Med tanke på att Ivar Ivar löpte amok fullständigt mellan husen och

i.nte ätit på åtskilliga tusen år, så hade hans snartvarhelabynjämnadmedmarken. Ivarsåg
blodsockerhalt sjunkit till ett minimalt viirde. sig omkring och kiinde sig tillfredsstiilld. De

Ivarvarmedaiidraordnågotlättretad, ochniiren dumma människorna hade ju stört honom niir

drake kiinner sig lurad på konfekten, ja då viII han t?inkt ta sig en liten bit mat. Maten ja, den

inte jag stå ivägen i alla fall. Ivar frustade och blevju ocksä uppbränd.

sparkade av ilska,.spottade och fräste. Eldslågor - Nåja, det finns ju fler byar, tiinkte Ivar.

for åt alla håll och tomten och beholdern briindes

upp.innan någon av dem visste ordet av. Den Som alla siikert förstår så tar det tid att mätta en

viirsta ilskan slillade sig snart och hungern tog drake av Ivars mått. Dessutom går det åt mer iin

över. Iriterad och.hungrig begiw sig Ivar mot en"normal"portionomdrakeninteätitpånågIa
niilmaste by. tusen år. Med andraord, endrake somlvarhinner

Man kdn nog påstå att Ivar väckte viss förstöra mycket av det som kommer i dess väg.

uppmlirksamhet niir han landade på torget. Det En dag kom August och Elias till den lilla byn

kanske inte iir så måirkligt med tanke på att Kania, byn som biir hundhuludet. De stannade

drakarna var mycket ovanliga, tack vare riddare förvånade niirdepasseradebynsportar. Helabyn

och drakdiidare, men även om drakar hade varit 1åg nedbränd, jämnad med marken. Mellan hus-

vanligasåhadeknappastnågonkunnatundgåatt grunderna låg de helt eller delvis förkolnade

miirka det jordskalv som Ivar utlöste niir han liken av innevånarna. August tittade en stund

dunsade ner mitt i den lilla byn. En katt som stod med vidöppen mun på ett lik som låg på rygg i
ett tiotal meter ifrån Ivar blev laaftigt omskakad dammet. Ansiktet var bortbriint och den köttlösa
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Ange på inbctalningskortet:
1. T-shirt eller collagetröja (De senare åir
nästan slut, så ring i sä fatl innan och reservera
en.)
2. Storlek S, M, L XL (helst med
ntidalternativ)
1. Leleranssätt, hlimtas eller skickas (1ägg i sä
fall till porto ftir 1 kg pake$.
4. Ditt telefonnumnrer.
5. Ditt namn och adress.
6. Antal rttjor"

Prisa:
Coliagc: medlemspris 130:-, icke medlemmar
150:-.
T-shirt medlemspris 80:-, icke medlemmar90:-

Föreningströjor!

\v*

(7

LinCon-funktioniirer får dra av 50:- pä den
försm tröjan. Dessa pengar kommer frän
LinCon som belöning för att ni hjälptc till
Ring mig 281327 dagtid eller21,2180 kvällstid
om du har frågor eller vill avtala tid att härnta
tnöjan.

Ingem,ar fugneffia{fii

Som vi meddelat tidigare kan du numera köpa
dig en föreningströja! Det är vita tröjor rned vår
tjusiga logodrake pä ryggen i blätt Eryck.
Bgställ genom att siittå in pengar på pg 43 39
61 - 0. Antingen kan du- hiimta-tndjan eftcr
överenskommelse eller så skickar vi den.

Eftersomryktet nåumig att den hår soppan inte spttlts i godjordöverallt ocheftersomiag är hirirrligt
trött på den sjölv, så blir deua det sista nsniuet (HURRAAAA............).

Om någonundrarvart del 6 togvögen, såvilljag meddelaatt det ör meningen att ni skall undra det.

författaren



Veofel
Aventyraren

De flesta konvent behandlas ju separat i detta nummer. Det giiller LinCon, Wetrcon och'ÄSI( som
alla tre har varit ganska nyligen. Förutom dessa finns:

Av en söt succubus ifrån Hades
en paladin till eröwingarna lades.
Av detta helt visst
sitt alignment han mist,
om honom sedan det sades.

Det var en ung man ifrån Zulu,
som sa: - O, store Cthu1hu,
ut vattet rann,
jag förlorat all SAN,
det hiir var ju riktigt kul ju!

' B art T lrc-N ot- S o -Very -G ood-B u d

Borås Spelkonvent 5

I Borås har man nu hunnit fi'am till sitt femte
konvent. Åre§ ligger sorn vanligt under atlhel-
gonahelgen" När man lyckas träsa förbi atrl IMac-
gläde i foldern (de tycks inte ha tittat så noga
på vfu) finner man i stort sett deras vanliga
utbud rned lite rollspel och ganska rnycket
di.oramor, miniatyrsiag och sådant. Borås
verkar vara rätt ställe att åka till om man gillar
just de aktiviteterna" Htu i Linköping iir vi ju
ganska svaga på sånt.

Man har satsat hårt och bjudit hit Harold
Johnson från TSR. Han ?ir väl inte någon av de
allra rnest namnkunniga, rnen han tycks ha haft
en del för sig.

I fu har man för for-
sta gången dragit upp
AD&D-tumeringen till
både kval och final, och
iir dåirrned det uedje
konventet efter oss och
Wettcon som har det.
Enligt en av arrangörer-
na har rnån också f,tt
rej ätrt "förråd" med spel-
ledare, så man trär siip-
pa ffötta, oinspirerade
eiier illa påläsm Dkl:ar,
får man antä.

Konvente[ faller
dock på en sak: mån-
dagen, då de fle sta
finalerna gfu, iir arbets-
dag och tentadag för
oss. Diirför kan jag, för
min del, tyvåirr inte åka
dit i år. Konventet iir
dämed helt och hållet
för gymnasieelever och
yngre"

Gothcon XII
Gothcon ja... !a, det
åir lite tid kvar. Mer om
det senare.

Oerncon II
Få Wettcon upptäckte vi att det skall b1i ett
konvent i C-vili. Det iir första livstecknet från
deras sida, så personligen misstänker jag att
tvåan dr mer eller mindre slo-yt. Jag har bett
dem att informera oss i god tid, så förhopp-
ningsvis kornmer nner information i tid.
Konventet planeras någonstans i mars.

lngernttr fugnemn{rn,
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Tärningen är kastad
The Beholder's rcrcensionsspalt

Traveller's lligest
Travellers' Digest åir ett amerikanskt verk som
utkommer med fyra nummer per år. Sedan
nummer 9 kommer tidningen i storformat och
minst 48 sidor med ftirgillustration på fram-
sidan och ganska mycket illustrationer inuti.
Illustrationerna iir i klass med de som finns i
Travellerböckerna. Hittills (sept -87) har 10
nummer u&ommit, varav Hobbyhuset fått in
nio. Tidningen är inriktad på GDW:s science
fiction-spel, dvs Traveller och Traveller:2300.

Tidningen ges ut av Digest Group Publi-
cations och har av GDW fått tillåtelse att göra
egna tillägg till reglerna. Som kuriosa kan
nämnas att Traveller Book 8, Robots skrevs av

DGP.
Priset är, om man köper tidningen genom

Hobbyhuset, 43 kr per nummer, eller 160 l§
för eti års prenumeration. Man kan prenume-
rera direkt från:

The Travellers' Digest
Digest Group Publications
8679 Mandan Ct.
Boise, ID 83709

Kostnaden blir då $22,00 per år, inklusive
flygpost.

Vad ffu man för pengarna ?

Jo, en tidning innehållande ett fortsättande
äventyr om tre personer och en robot (!) som
reser genom Imperiet, biblioteks- och bak-
grundsdata till äventyret, en sida med frågor

som Marc Miller svarar på plus några artiklar.
Dessutom finns det ibland med något mindre
äventyr.

I nummer 9 finns bl.a. följande:
En artikel om Kejsarens Liwakt, karta och
beslcrivning av det kejserliga palatset, en artikel
styrka, smidighet och uthållighet (srr, dex,
end) och två civila fordon till Traveller:2300.

En liten sarilnanfattning:
Illustrationer: Bra!
InnehålI : Bra, för Traveller/Traveller:2 300.
Formgivning: Bra, få annonser (1 sida av 48).
Pris: 43:-, hyfsat, med tanke på de få
annonserna.

^&{s-Arne 
Dafi[berg

I(o'rnakUra

West End Games

Jag fick mina händer på ett nytt spel hiirom-
dagen, och eftersom jag inte tror att så särskilt
många har hört talas om det (iag hade i alla fall
aldrig hört talas om det förut), så tänkte jag
prata lite grand om vad det är, och vad jag
tycker om det.

Spelet utspelar sig i Japan under Kamakura-
klanens shogunat (L192-1333), och behandlar
stridigheterna mellan de olika klaner som fanns
då. I lådan finns ett regelhäfte i A4-format som
innehåller fem sidor regler och en sida med ett
sammandrag av vad som tilldrog sig i Japq1
under tidspörioden, en spelplan i storlek A2,
wå d6, och tvåhundra marker. För att förenkla
det hela lite för mig, 'så kommer jag att
förutsätta att ni som läser detta har sett/spelat
Diplomacy, eller åtminstone har ett hum om
hui det fungerar. Hela iden och uppbyggnaden
av spelet iir misstankt lik den i Diplomacy,
dock med en del intressanta skillnader. Kartan
iir uppdelad i ett antal områden (bitvis mindre
än våd Som iir praktiska), som i sin tur iir
indelade i tre olika typer.

t. Vanlig provins utan något speciellt; bara att ,

inta.

2. Huvudprovins (Shoen) som åir stark nog att
underhålla en afine. Vid spelets början finns en
garnison i var och en av dessa.
3. Hemprovinser för klanerna. Av dessa finns
det tre för var och en av de fem klanerna. Det
är håir som en klan har sina styrkor vid spelets
början, och det iir hiir som äess nya styrkor
kommer att byggas.

Förutom dessa finns dessutom havsområden
av wä olika typer, kust (som vanligt), och
ocean, där ett obegränsat antal enheter kan
befinna sig, och dtir det inte får förekomma
några stridigheter. Tyviirr så har de delat in
haven runt Japan i endast fem oceanornråden,
varav tre iir små. Diirför kan man, offi man stfu
i en av de wå stora oceanerna, attackera vilken
man vill av tio-femton olika kustområden, av
vilka en del till och med iir hempunkter för en
klan. Detta gör att det i mitt tycke blir lite viil
miiktiga att ha ett par flottor i en ocean.

Det finns tre huvudsakliga typer av pjäser;
arrne, flotta och garnison. Alla dessa kan dess-
utom vara av antingen enkel eller dubbel styr-
ka. Nyheten, garnisonen, besär i princip av en
anne som ståi still och'försöker hålla kvar sitt
territorium (representerar befästningar). Om
man befinner sig i ett kustområde så kan man
på en turn göra om en flotta till en armd aller
wiin om. Dessutom kan man alltid beordra wå
av sina armder att gä till samma ruta och gå
ihop till en dubbelarmd eller beordra dubbel-
amieer att dela på sig och gå åt olika hå11.

Va.je år iir uppdelat i fyra olika faser. Under
de tre första (vfu, sommar, höst) spelar man
som vanligt, medan vintern ägnas helt åt
byggen. En finess med byggandet iir att rnan
inte behöver utnyttja alla styrkepoäng man har,
utan man kan spara en del av dem till senare.
Om man till exempel skulle råka få en av sine
ilrmeer forintad under ett vfudr&g, så kan man
äteruppbygga den omedelbart med en av sina
sparade styrkepoäng, istället for att behöva
vänta till nästa vinterdrag. Dessutom kan man
handla med styrkepoäng, det vill säga man kan
ge någon annan en arme "till låns" i utbyte mot
att han gör som man vill (om han bryter
överenskommelsen så tar man givetvis tillbaka
poängen och wingar honom dåirmed att riva en
arme, medan man själv kan bygga ytterligare
en).

Själva spelandet gfu till precis som i
Diplomacy (förhandlingar, nedskrivning av
drag, förflyttning, osv). Skillnaden iir att rnan
dessutom kan kolla en del olika slumpmoment,
och detta gör att det även gfu att spela på wå
spelare med en viss behållning.

De olika slumpmoment som finns att ta med i
spelet om man vill tir fem stycken, nämligen
jordbävningar, tyfoner, svdlt, pirater, och
militanta munkar. De wå sista av dessa kan
även "användas" av spelarna om man vill, så
tillvida att virr och en skriver ett drag för dessa
grupper, och sedan slfu var och en en tiirning
för att se vam som har lyckats alliera sig med
dem.

Reglerna i Kamakura verkar inte innehålla
några större häl, trots att de åir så korta som de
är. Däremot innehåller kartan flera bottenlösa
avgrunder. På några ställen förenas fyra
omräden i en punkt, och det iir mycket wek-
samt hur det gfu och inte går att gå, och pä ett
ställe har en gräns mellan wå olika kust-
områden fallit bort. Den provins diir imperiets
huvudstad lå9, omniimns siirskilt i reglerna,
eftersom den åir starkare än alla andra, och
därigenom kan ge sin ägare wå styrkepoiing i
stället för en. Det verkar i och för sig rimligt,
men varför har den då samma ftirg som de
rutor som normalt inte ger nägon poäng alls,
och inte samma som de som ger en poäng?

Detta lir dock fel som går att överse med, och
som inte är så svfua att rätta till. Besviirligare iir
det faktum att spelet bygger på historiska fakta,
kanske lite för noggrant ibland. Detta leder till
att av de fem klaner man kan spela, så ligger
fyra intill varandra på norra halvan av Japan,
medan dem femte har södra halvan för sig
själv, och kan expandera i princip hur den vill.
Denna ensamma provins iir dessutom skyddad
mot anfall frfui de olika oceanerna

Min sammanfattning av det hela blir att
reglerna iir bra, medan kartan lider av att den åir

bunden av Japans historia. Ett intressant
experiment ska bli att överfora dessa regler till
Diplomacy, som har en mycket bättre karta.

,{arut (Persson
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