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lnnehåll
Ordförandens spalt

Diverse svarnmel, och gamla Beholders.

Innehåll
Du tittar på den.

Never Get Involved in Jealousy
DM-tiivlingsvinnarscenario LinCon87.

Yarför biter inte mitt svärd?
I AD&D alltså.

2 Veofel 19
Den förbålde äventyraren slår till.

203 Finding Food
Vad var det råttorna giorde i mörkret?

4 Tärningen är kastad 22
Paranoia, 2:a upplagan.

9 Universums hjärta 23
Spännande fortsäturin g sserie !

10 Konventskommentarer 26
En gång i tiden var de nya!

Föreningens
Vi har bytt

adress
nu igen.

Bun{nr urh BragunLr
Detta nummers stora innepryl:

Komplett nytt rollspel i Beholdern, på sidan 11!

Allt material till nästa nurrmer av Beholdern
bör vara inliimnat till redaktionen minst en

månad innan det hiir numret går i firyck. Alla

"* *,T;llffi,?ffiäau derta i
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Något som rir otrevligt för föreningen dr våra
ökade kostnacler; då främst på lokalsidan. Spet-
dygns- och LinConutgifter stär oss över öron-
en. Lyckligtvis fär vi fortfarande vara gratis på
spelkvällarna. Om de börjar kosta, så får vi
nog lägga ner den verksamheten, om vi inte
hittar något alternativ.. .

Den 27 februeri hade vi vårmöte och speldygrr.
För min del innebar det spel under nästan hela
tiden jag var dlir. Jag hoppas att alla som var
diir hade lika skojigt som jag, och att du som
inte kunde komma har bättre tur till nästa gång!

Samla på dej Ära och Glamour!

t)tn otdfarondc Chrtsy

den.

Hur bra
ihåg att

Nummer 4187
Några ynkans ex av Ll87

3186
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Bff-twultn{tn
På LinCon-87 hölls DM-tävlingen för tredje
gången. Liksom tidigare skrev äeltagarna eft
miniscenario på tre timmar, och de tre (enligt
en jåiktad jury) bäsra gick vidare till final diir
DM:arna själva spelledde sina alster.

Jag skulle gärna se tinare priser i denna täv-
lirg, med tanke på dettagarnas arbetsinsars. Tre
timmar är inte mycket, men det produceras en
hel del fräscha ideer under den- tiden. Det iir
mycket tufft av dessa hjältar att anta utma-
lingen, och även om de manus som jag sedan
läseor inte alltid är länlästa så åir de aldrig-dåliga.

Arets tema va.r "svartsiuka". Med detta ämne
fick vi som jag hoppats ä-ventyr med lite annor-
lunda teman, mycket romantik och starka käns-
lor, och mindre simpelt hackande iin vad som
annars är vanligt.

Hiir följer årets vinnande scenario. Det
skrevs och DM:ades av Bo Johnsson, en av
"the deathherrings", dvs G&B, och författare
av årets finalscenario på Wettcon. Det var inte
det mest välskrivna, men det innehöll bra ideer
sory visade 

-qig 
fungera bra i spel. Jag hoppas

att jag inte råkat fö1störa något f redigeiingen.
Scenariot skulle behöva lite mer pörson-

beskrivningar och lite mer om staden, men dct
liimnar jag till dig som DM.
_ Såväl gnrppen som NPC's är mycker väl för-
beredda for strid. Hiir finner vi 

-till 
exempel

tidernas tuffaste trädgårdsmästare! Man sliall
inte låta sig luras av detta, för våld snarare
skapar iin löser problem i detta äventyr!

lnge*or p,-,gnemalm

Uppdraget

Den cidle Kaffim The Purple (vars namn han
fick nrir hanfrirgade en mantel medfrirg från en
besegrad Purple Worm) har kallat er till sin
magntftka bostad. Efter en mycket kort vantan
(endast 112 timme) fick ni trriffa Kaffim sjrilv.

"Jag har enung ochmycketvacker tjcinarin-
na anstdlld hrir. Jag lovade hennes far att skyd-
da henne mot all ondska i världen. Han var en
garpmal trotjtinare som slryddade mig med sitt
liv\m^ot farcharmördarna, de som ni sennre dö-
dade. Jag har inte glömt vadTherohirs byrå har
gj o r tfo r mi g ! " ( H i s t o ri e n me dfar c harmö r dar n a
tir ett rivenryr grwpen tidigare upplevt.) \,

{" Mrn nu vill jag åter igen använda mig av
era tjtinster.",Toulerie, den stackars tösen, har
har varit ofdrsiktig och kom in hrir en dag utan
slöja nrir jag hade besök av Nå köpmrin. Defull-
sttindigt åt henne med ögonen, och båda erbjöd
sig an köpa henne sedan hon sprungit ut. lag
avböjde så klart. ,

Och nu har hon försvunnit, någon gång i
natt. Jag ber er att så slEndsamt som möjligt
rridda den stackars oskyldiga flickan innan
något oåterkalleligt htinder, men diskret, ty
bdde Rehoir och Forondar tir ansedda köprncin,
de sniknn garnla gnidnrna."

"m\rtr @*
flntrulrrph ln

Ururxllrt
Italuu*u"

Inledning för spelarna

Haryd!!.ngen _ utspelas t staden Korofim, €n
arabliknande stad med allt det innbbci,r av
annorlunda kultur. Kvinnorna går normalt
beslöjade.

_ _På toppen av sin bana skapade den gamle
M aste rT hievenT herohir "Therohirs byrd' med
mottot "Det krrivs en tjuv för att itoppa en
tjt;" . Ni tre rir hans brista agenter.

!,,1i hgr gjortflera lyckade uppdrag ensamma
och tillsammans och endasl- ett ffual miss-
lygkqndgn, så ntir Karfim den cidle ber om hjätp
sti skickqr sjQlvklart Therohir er med mån§a
böner till andarne om att ni skall lyckas. fdnk
gm byrån kan hjcilpa honom igei, vilken be-
löning kan det bli? Trink om den skulle bti lika
stor som den förra?

Floh"

Bootacl Eosbact Bosbao(
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Den sanna historien

Rehoir och Forondar har bjudit in Karfim till
en fest med bl.a. ett antal nyä kurtisaner från en
annan stad. De vill höja standarden på fesren
n?ir ett kiint narnn som Karfim iir med. 

-

Agk ja. Karfim, den olycklige, föII fullstän-
digt för Toulerire och iir nu helt fascinerad av
henne. Han placerade en av sina liwakter utan-
för kurtisanernas hus för att rapportera om vad
hon gör. Han missuppfattade=det hela så niir
han såg henne lämna byggnaden i sällskap med
en man så sprang han direkt till Kartim-. Han
vet dock inte vem det var, men att det var an-
tingen Rehoir eller Forundar. Karfim, nu över-
sköljd av svartsjuka, bestämmer sig for att
Itoppa detta kiirleksmöte och på något sätt få
henne att lägga märke till honom. (Ack ja, den
kiirleken...)

Karfim beslutar snabbt att anlita Therohirs
byrå för att avbryta det hela och föra henne till
honom, vilket skall få denna att älska honom
då hon ser att han iilskar henne.

Stpra

w @torget
T

Köprra"

Staden Korofim
Skalalcm=5m
1. Stora Torget, eller De Två Brunnamas Torg. Matmarknad
2. Tiggarkungen Herofins bostad.
3. Hemligt gömställe för Therohir. En tunnel leder till Therohirs hus"

-5-

(c1rf it,r5

h«s

CI,o;ed

3fustac{
L

Bostacl
Bostad

Låder
mak.are,

Reg s hgare

na§ U'

Iyg fÅ'sr,fare
Forondors

hus

t inrnervnan
,

§m€O

Juvelerure

Kamtl-
fä'§d tjare

rnånrllarens tuLs

Penn,^3'

Sost«cl Sostacj

','i,.. ,r.,.' *=
,=.',)@fuM

-4-

r-?

@

Vaqn§-

^ofo,"



Äventyret

Nu iir det upp till spelarna att forsöka lösa det
uppdrag de fått på något säm. Det kan bli en del
stadsäventyr" Till din hjälp har du en karta över
staden. Förr eller senare 1är gruppen söka sig
till Forondors och Rehoirs hus.

Forond,ors hus

1. Hall med wå vakter (F1, ACg, hp 7, an 1,
dam 1d8+3)

2. Allmänt rum för enklare möten mm.
Spriraltrappa upp, som giirna gnisslar ndr man
går i den.

3. Matsal. Fina möbler, bord, stolar med
kuddar mrn.

4. Kök med lucka ned till matkältare. Hiir finns
en liten köksa. (AC10, hp 3, att 0) Om hon
skriker väcker hon hela huset.

Forondors hus, bottenvå^i.g

5. Köksans sovrum.

6. Sovnrm för vakterna i 1.

7. Dito.

8. Stall med dörrar ut.

9. Trldgård med vattenfylld damm och trappa
upp till det platta taker.

10. Hall.

tr1. Första frun, medelålders. (MU 5, AC7, hp
10, att 0) Inlästa trollformler:, Suggestion, Irl-
tation, Web, Charm Person, Grease, Pouch,
Sleep)

12. Andra frun, vuxen. (MU 3lF 5, AC 8 (2
med rustning), hp 4A, afi 3/2, STR 16, DEX
16, CON 15) Inlästa troltrformler: Prot from
Evil, Shield, Melfs Acid Arrow)

13. Privat vardagsrum, mycket lyxigt inrett.

14. Forondors arbetsrum. Privat, alltid låst,
p. g.a hans illegala spritförsäljning.

15. Forondors sowum.

Forondor
F 7[VTU 8
Alignment CN
Abilities 18(09), 17 , L5,15, 16, 16, 14
AC 0f7 , hp 67

Chain mail +l,§hield +2, Scimitar +z,Ring
of protection +2

Dubbelspecialist på scimi tar,+3 / +3
Totalt ger det To hit +6, damage d8+8

Inlästa rollformler:
Confusion, Fire Shield, Gust of Wind, Hold
Person, Phantasqal Force, Strength, Rope
Trick, Ray of Enfeeblement, Madc Missile*2,
Shield, Protection from Evil

Rehoirs hus

1. Mottagningsrum och hall. Dörren iir flanker-
ad av två trästatyer som liknar Caryatid Co-
lumns (se Fiend Folio) men det iir de inte.

Driremot sitter en vakt i en fåtolj med ryggen
ryol ytterdörren och fönstren. Han syns ihte
därifrån.

Vakt
Fighter S/Acrobat 7
Alignment NE
Abilities 18(3 l), L2, L3, l'l , 16, 7 , 8
AC 1,hp 52

Bracers AC4, Scimitar +1 (dubbelspecialist
+31+3), Dagger +2 of venom

Evasion 227o, Attack LlVo, High Jump l77cm,
Broad Jump 195cm / 375cm

2. Vaktsovrum.

3" Sovnrm för vakten i 1.

4. Sovnrm for "Chef of the house" (kocken):

Cleric of Gonnon
Assassin ZlClerjc 6
Alignment LE
Abilities 17, 10, 15, 16, 15,7 ,6
ACZ,hp 32

Leather +1, Shield +2, Scimitar +1 +gift fcir
20hp (10hp med save) extra skador

Totalt har han +3 to hit och +2 skada.

Inlästa trollformler:
Curse, Feign Death, Silence 15', Wyvern
Watch, Snake Charm, Hold Person, Fear,
Cause Light Wounds, Light, Cure Light
Wounds

5. Kök (trång$

6. Gästrum Det iir mycket lyxigt, dä de flesta
gäster iir kvinnor. Här finns Toulerie bunden
och ensam. (Se 7.) På nora väggen finns en
stor spegel. Den tir i sjiilva verket envägs, så iir
man i rum 7 kan man se allt som hlinder hiir.

Toulerie har fått betalt för att gå med på lite
bondage. Hon känner inte till rum 7. Hon iir
Hädd i negligd och viintar pä Rehoir, som finns
irum9.

7. Rum nred en rad stolar vända mot en envägs
genom vilken man kan se in i rum 6.
tomt.

9. Rehoirs sowum

Rehoir
Cleric 9/Thief 3
Alignment NE
Abilities 17,14,17, L8, 15, 13,14
AC -3, hp 63

Bracers AC 3, Ring of prot +2, Scimitar +2
Giantslayer

Hide in shadows357o, Move Silently 47Vo,
Backstab för dubbel skada

Totalt har han 3 attacker per 2 ronder, +5 to hit
och +3 skada.

Inlästa trollformler:
Slay Living, Cloak of Fear, Cure Serious
Wounds, Dispel Magic, Cause Blindness,
Feign Death, Cause Paralyzation, Aid, Dust
Devil, Hold Person, Silence 15', Slow Poison,
Snake Charmr, Bless, Ceremony, Command,
Cure Light Wounds, Light, Prot. from Good

10. Stall m.m.

1 1. Trädgård med buskar och trappa upp till
taket, som är platt" I trädgården finns det en
kombinerad vakt och trädgårdsmästare:

spegel
Hiir iir

Trädgårdsmästaren
Fighter 5
sTR 18(77), DEX 18, CON 16
AC -2, hp 45

2 st dag ger +2 (dubbelspecialist +31+3),Chain-
mail +3

Totalt har han 4 attacker per rond med +7 to hit
och skada 1d4+9.

Avslutning

Nitr Toulerie blir befriad blir hon förbannad.
Hon kräver att få veta vem som siinde dem.
Sedan lämnar hon dem genom, t.ex. genom att
anviinda sina formler.

Hon kan ge en kort förklaring om de iir
medgörliga, men om de tänker ta henne med
våld kysser hon några (se hennes beskriving)
och sticker sedan för att söka upp Karfim och
skälla ut honom offentligt, vilket leder till at
Karfim skyller allt på guppen och rasande
söker upp den för att håimnas.

Om inte hela gruppen dödas så kan de bli
tvungna att lämna stan, kanske som vakter åt
kurtisanerna niir de drar vidare.

Vid det laget håller nog spelarna med om
titeln: "Never Get Involved in Jealousy", dvs
"Bli aldrig indragen i svartsjuka"

6 5 qI
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Forondors hus, öwe våningen.
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8. Rehoirs arbetsrum. Båda dörrarna lir låsta.
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Dansösen Toulerie,
"Fånge"
Houri 3/Thief 1

Abilities 16, 15, L5,17,15, L7,2A
AC 6, hp 24

Den svartsjuke Karfim,
Playboy
Cavalier 6
Abilities 18(63), tl, L2,17,18, 13, 9
AC -317, hp 71

Banded mail +2, Shield +1, Scimitar +1, Ring
of the Ram

Han har också en heavy war horse med leather
barding. Niir han slåss på den har han lance,
scimitar oc,h military pick.

V*rfor bicer ince
n icc svLr,,,å i ADErD'?Hornblade dagger +1, 2 short daggers (1-3) +

poison, Sleep poison, Death poison, Ring of
Protection +1

Inlästa trollformler:
Kiss of Sleep, Kiss of Weakness, Audible
Glamer, Kiss of Love, Kiss of Strength

Toulerie är klädd i en minimal neglig6. Hon itr
en ung flicka, 163 cm lång med långrmörkt här
och nötbruna ögon.

Roland den Starke lyfte stn Magislca svrird för
att utdela det dödande fuugget mot den svårt
skadade demonen, men Odet ville annorlunda.
Roland halkade till och missade demonen,
istcillet trriffade han den trristock som höll upp
taket i gruvan. Taket ovanför de stridande
rasade in med ett brak. Ntir dammet lagt sig
kunde de övriga Hjtiltarna till sin fasa se att
demonen reste på srg. Inget utom magiska
vapen och magi kan ju skada demonen! Och de
tre Hjeiltarnas enda Magiska vapen låg begravt
tillsammans med Roland under tonvis med
sten! En efter en slaktades de rut i
återvtindsgrtinden av den driende demonen.
DE, som en gång ned§ort jriuar och drakar var
nu hjcilplösa som rryfödda katrungar...

Känns det igen? Har inte du någon gång blivit
jagat av. något Monster som du inte kunnat
skada. Ar det inte retligt att vira l5-nivåns
"Monk" och kunna döda nästan vem som helst
med ett slag, men inte ens kunna skada de-
monen som en ynkans ogre dödar utan att ens
anstränga sig? Hur kommer det sig att stora
starka varelser med vapen kan skada dessa
monster men inte stora och starka Hjältar?
Yarför blir de inte skadade av stenblock men av
en elefandot?

Endast Gary Gygaxru kan svara på dessa
frågor.

Man kan dela upp varelser i wå kategorier,
materiella och icke-materiella. Till de senare
hör elementarer, spöken och en del andra
vandöda. Dessa iir det ju uppenbart att det
måste var svårt att skada. Dock 2ir det ju inte
lika uppenbart att en elefant kan trampa sönder
ett spöke.

Om man istället betraktar materiella varelser
så iir det ju lite svårare att inse vad som händer
om sticker ett spjut genom dess kropp utan att
den tar skada. Varelsen tar ju skada av att en
elefant trampar på den sä den iir ju inte osfubar.
Vad händer nrir ett stenblock faller ner på den,
ska stenblocket studsa eller ska den våta
fläcken under stenen samla ihop sig?

Mitt förslag är det iir endast magiska vapen
som kan ge perynanent skada på materiella
varelser, all annan skada regenereras. Till
exempel 10 HP per omgång per magiskt plus
som saknas för att vapnet/tinget skall skada
dem enligt MM ulm. Dock uppfu)r denna

regenerering niir varelsen dar. MöjligWis kan
man även tänka sig att en del av skadan inte gfu
att regenera, t ex 5,L0,20Vo.

Icke-materiella varelser kan dock endast
magiska vapen/ting skada, dvs monster och
barbarer kan inte skada dessa utan magiska
vapen.

Rolands brigge vtinner upptricker tills stn fasa
att rinnu en demon dyker upp istrillet för den
som dog i raset. De har fortfarande inga
Magiska vapen men hoppas på d,et brista (=En
sncill DM?). De behöver egentligen +l vapen
för att göra skada , så demonen regenererar
l)HPlomgång . Men eftersom de rir i;å erfarna
lyckas de till slut gör så mycket skada på en
omgång att dennnen dör!

Lycka till !

Bbrnrnon

Spelarnas figurer

]ermon
Fighter 7 flhief-acrobat 9
Alignment NG
Abilities: L7 ,16, 13, 16, 1.5, 11, 9
AC 0, hp 52

Non-weapon prof:
Blind fightin§ * 1, Healing *2, Rope use * 1,
Riding * 1

Hide in shadows 66Vo, Move silent 857o, Open
locks 85Vo, Climb walls 99.97o, Evasion 3IVo,
Attack I37o

Equipment:
Gloves of Dexterity
l,ongsword +2 (dubbelspecialist, +3/+3,2 att
per round)
Bracers of defense AC5
Ring of protection +2
Shortbow (strength +3)
Boots of levitation
Girdle of hill giant strength
Potion of fire resistance
Potion of heroism

Greenwill
Female ranger 5/1V[U 7
Alignment CG
Abilities 16, 17, 16, 16, 17, 10, I
AC -4/-1, hp 64

Nonweapon prof:
Healing *2, Riding *1

Equipment:
Longbow +1 (dubbelspecialist)
Longsword +1/+2 vs Magic-Users
Bracers AC4

Buckler +2
Ring of Protection +3
Cloak of Elvenkind
10 arrows +1
5 a:rows +2
Potion of Invulnerability
Potion of Healing
Scroll MU2: Irritation, Knock, MeHs Acid
Arrow

Backup
Male assassin 8
Alignment LG
Abilities 18, 16, t5, L7, 16, L4, L7
ACZ|A, hp 48

Nonweapon prof:
Alertness 11, Blind fighting *1, Rope use *1,
Healing *2

Specialist på Scimitar +L/+2,312 att (Blev
specialist genom en Wish.)

Equipment:
Scimitar +2, +3 vs undead, +4 vs devils
Leather +U+3 vs missiles
Shield +1, negates Magic Missiles
Black dragon hide AC6, move 12"

Bing of Mind Shielding, Animal Friendship
Wand of Fire Extinguishing
Potion of Extrahealing
Potion of Healing
Oil of Acid Resistance
0i1 of Elemental Invulnerability

-8-
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Avancerat rollspel i

historisk tid. Spela allt
fran conquistador i

ångande djungler till
musketör eller kurtisan
lngående regler för
strid i alla situationer
och för att skapa en

rollfigur. IVIängder av
bakg ru nds i nformation.
Av Gunilla Jonsson
och [\4ichael Peter-
sen.

En Garde!
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Författarens förord:

Du håIler nu i Dungar&Dragoner. Varför det?
Släpp!

varför skrev jag egentligen detta erbarmligt dåliga
spel? Om jag ger-ul det_liommer ingen att tä mig [åallvar mer. Ä andra sidan: vem goi det ändå, äfte,
Trygg-Torkel? Äsch, jag ger välit etanaåt så'får vi
se om någon gillar det.

Varför skriver man över huvud taget ett spel
som heter Dungar&Dragoner? Ja, säg dät. Det väre
ju..lögn att påstå att det inre anspei-ar på något. I
sjalvl verket syryry det på mer än ett späI, på-olika
sätt. om en speltillverkare kan ge sitt sfel ett fånigt
nAmn, så varför skulle inte jag kunna del?

.,_ l{ttt rligwis kan du reieiera till detta spet som
"D&D". Det iir inte alls rätt, men... ja...'ähum...
alltid iir det någon som tar fel... liksom! "

Nej, allvarligt tatat iir Dungar&Dragoner inget
att ta på allvar. Det är en enkel -drift 

rrieO
rollspelsforeteelsen ur ett par synvinklar. Läs, ha
kul om du. tycker del går , piovspela nån gång (men
visst, det åir fullt spelban) d?h vi§a för koripis"a:äa.

lngernor p,,a,g nenalrt

Första upplagan 1988

Tack till TSR och Äventyrsspel tbr inspirationen.
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1. Inledning.

Dungar&DragonerrM kan spelas av tvä eller flera
spelare. Du kan ju forsöka spela det ensam förstäs,
men det iir inte lika kul. Det tir vid närmare
eftertanke jäkligt- tråkigt. Det iir nästan lika uåkigt
som att spela Fighting Fantasyru! Det iir minit
tråkigt att vara minst tre.

Eq av spelarna iir ingen spelare. Det är ju synd
om henne (eller honom, om det skulle vara en
kille). Hon (fast det kan ju vara en han förstås) iir
domare, och får ta allt skäll. Hon (om det inte hon
tir en han) kallas DM (Dumma Mosrer eller
Dungens Mästare). Alla andra kallas spelare (det
blev visst nedrans många parenteser 

- i det hiir
stycket).

Spelqrna spelar var sin fantasifigur, så kallade
hjälte .(ävgn om de inte är så hjfltemodiga alla
gryge1). _De spelar var sin drägon (en slags
s_oldat). Spelet handlar om deras- äventyr i än
dunge.

2. Plajer Karaktär Generation.

Om du skall kunna spela så måste du ha en egen
hjälte som du spelar. För att skapa (eller generera
som de säger over there) din egen så gor du-så hrir:

- Du kanske vill veta lite om hur din hjälte iir? I så
fall så kan du ta reda på det med några tärningskast.
$jiilteq_beskrivs me{ $l olika abiliteter: STRyk-
järn, INTressant, WISst, DEXtrosolrM, CON-
tralt, CHA-cha och COMpakt.

Slå en tiirning för varje. Om slaget blev t så blir
abiliteten 17 , och annars blir den 18. Alternativt kan
du slå 17 ttirningar och ta ut de tre bästa, men det iir
så jobbigt och ger i alla fall samma resultar.

Om du inte begriper vad alla abiliteter betyder så
skall du inte bli orolig. Vi begriper inte hellefvad de
betyder. Det spelar i alla fal[ ingen roll eftersom de
inte påverkar sjiilva spelet över huvud tager.

Välj hjältens sysselsättning, hans så kallade
Claes. Du kan välja mellan ftiljande Claesar:

Alternativ A: Dragon.
Krav: 4 eller mer i åtminstone någon av abiliteterna.

- Orn du tycker att det åir svårt att viilja så kan du
slurnpa med tilrning i ställqt. Slå en täåing och tag
motsvarande Claes på tabellen nedan:

Dragon
Dragon
Dragon
Dragon
Dragon
Dragon

- Välj sex. Ja, vi menar att du skall välja det kön
som stfu som nummer sex i följande tabell:

1: Kvinna
2: Man
3: Hermafrodit
4: Förökar sig genom delning
5: Androgyn
6: Macho

- Välj ett namn åt din dragon. Jo, gör det nu, för
annars kan du inte skilja honom från de andra. Jaså,
tir du ensam? Jamen välj namn nu och sluta bråka!

Skriv upp det som du tycker att du behöver
komma ihåg av ovanstående. Vadå glömt?!?

3: Utrustning.

* Dil dragon ?ger nog en hel del prylar.
Dem lämnar han hemma! Han tar bara med 3ig sin
uniform, sin mössa, sin nalle, sitt fia-spel, sinliira
§tgyl]§3 clrampagnevisp, ett exemplar av Trygg-
TorkelrM, sitt bibliotekskort, sin handduk sami ilu
självklara äventyrar-kit, som inte en jiivel vet vad
det innehåller.

5.
6.
7.
8.
9.

Jungfrun
Förflyttning
Strid
Att stå över
Spelledaren

Konstruktion: Ingemnr Ragnemalm
Goda råd: Christer Peners"son
Pizzakontakter z Johan Garpendal
Speltestning: Folke
Illustrationer: M ats öhrman

Varumärken:
Pqryg&Dragonerru ägs av mig.
P&D'* ägs inte av mi§.
De flesta andra ,v som finns med i texten äger jag
inte heller

Att skapa dungen
Att spela jungfrun
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Så här spelar man
Dungar&Dragoner
Förberedelsef
Spelets gång
Vem vinner?

Appendix 2z
Avancerade Dungar&Dragoner

Rutigt papper
Olika startposirioner
Stocka dungen
Hopp
loäng till spelledaren
Strid om jungfrun
Annat folk och djur
§trid mellan andia varelser
Överlevnad
Extra utrustning
Stölder
flemliga dörrar
Atgrupplivning
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B asiska Dungar&Dragoner
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4: Moster.

Moster iir det värsta som en dragon kan råka ut
för. Hon kan uppträda på wå olika sätt. Dels kan
hon bo i dungen. Det tir inte siirskilt roligt men det
händer ungefiir varannan gång man spelar. Annars
kan hon vara ute på promenad i dungen. Då kallas
hon vandrande moster.

Om moster iir glad så hiinder ingenting, men om
hon blir arg så kan det bli farligt. För att ta reda på
om moster blir arg så slfu du en tåirning. Om slaget
iir större än dragonens xp (se avsnitt 5) så är moster
glad, och annars blir hon arg. Om man slår en etta
blir hon arg oavsett hur lite xp man har. Om man
möter moster i hemmet blir hon alltid arg.

Om moster blir arg så försöker hon sIå dragonen i
skallen med sin brödkavel. S1å en tiirning. Om
slaget blev mindre tin fyra så slog moster ihjäl
dragonen. Spelaren tir utslagen och fär inte vara
med mer (om inte spelledaren tycker att han skall få
börja om). Om slaget blev fyra eller fem så blev
dragonen stannnd (dvs knockad) och måste sä över
wå gånger. Om slaget blev sex så lyckas dragonen
fly. Slå en gång och flytta så många steg tillbaka åt
det håll varifrån dragonen kom.

5. Jungfrun.

Att möta jungfrun åir dragonernas måI. Varje gång
en dragon hamnar på samma stäIle som jungftun
(mindre iin 1 cm ifrän) så ffu han en xp
(exrapoiing). Diirefter måste dragonen stå över ett
vary, oftirmögen att röra sig efter den revliga
upplevelsen.

Spelledaren sköter jungfruns förflyttning. Hon
går likadant som dragonerna (se avsnitt 6), men om
hon slår en etta samtidigt som hon har en dragon
hos sig så dyker moster upp och blir arg på
dragonen.

6. Förflyttning i dungen.

Varje gång en spelare är i tur så får dennes
dragon flytta sig. Spelaren slär en d6 (sexsidig
tåirning, d står så klart för dank) och flyttar (högst)
lika många centimeter som tiirningen visar. Om
tiirningen visar ett så träffar dragonen på
vandrande moster (se avsnitt 4) !

Om det bara finns en enda dragon kvar så dyker
moster upp både på en etta och en tvåa!

Om en dragon triiffar en annan dragon så slåss de
(se strid, avsnitt 7).

7. Strid.

Nlir två dragoner möts så slåss de med varandra.
Den som flynade så att de möttes kallas angripare,
den andre iir den anfallne.

Slå en tåirning. Om resultatet blir 3 eller mer så
vinner angriparen, annirs vinner den anfallne.
Förloraren står över Wå vanr.

8. Att stå över.

En spelare som står över står över. Dragonen kan
inte göra någonting under tiden. Det är inte tillåtet
att slåss mot någon som stfu över.

9. Spelledaren.

Spelledaren (DM) har lite andra uppgifter än de
andra. Han gör följande saker i spelet: Han skapar
dungen och han spelar jungfrun. T

Spelledaren skall helst sitta bakom en sklirm. Du I
kan använda många olika saker som sktirm. Du kan

1in g-"*n;f il"#o"äii *jöikp?F"i,-en t "n-ldam- I/serie-/annan-tidning, en penna eller ett pilaply. Om
du anvtinder en frarnskåirm från en Rolls-RoycerM
så skall du kontakta oss, för då har du råd att köpa
fler spel.

Att skapa dungen: Rita en ring på ett papper.
Den bör vara cirka 15 cm i diameter. Du kan rita
den för hand, men om du iir petnoga så kan du rita
den med passare.

Bestilm var jungfrun skall börja någonstans. Det
måste vira i den halva av dungen som åir längst från
dragonerna. Bestilm också var moster bor" Lägg en
markör på varje stiille. Spelarna skall inte veta
vilken som iir jungfrun och vilken som dr moster.
Om du som iir spelledare inte vill fuska så kan du
slcriva upp på en lapp vem som är vem. I

Nåir en dragon nfu någon av dem så får han veta
om det var jungfrun eller moster som var diir. Om
moster var där så blir hon arg (se avsnitt 4). Annars
träffar dragonen jungfiun (se avsnitt 5).

Att spela jungfrun: Du skall helt enkelt
försöka undvika dragonerna. Du kan dock uppsöka
dragoner som fått få poäng (av rent medlidande).
Tyvärr kan du inte vinna, men det lir så det åir att
vara spelledare. Så iir det att spela rollspel över
huvud taget, så klaga inte!

Appendix 1:

Spelregler

Vi kunde tyviirr inte följa de normala reglerna för
att göra rollspel niir vi gjorde Dungar&Dragonerru!
Vi har fallit for frestelsen att tala om hur man spelar
spelet! Vi har trots allt gjort vårt bästa för att dölja
detta hemska faktum genom att lägga detta i ett
appendix.

Så här snelar man
Dungar&bragonerrM

Förberedelser:

-Skaffa fram minst två spelare, helst flera.
-Välj spelledare (DM).
-411a andra skapar sina dragoner (PC's). Se

avsniff 2.
-Spelledilen skapar dungen (genom att rita en

cirkel på ett papper) och placerar ut moster och
jungfrun.

-De andra fixar fram markörer sorn skall
föreståilla dragonerna, och lägger dessa i en flock
utanför dungen (cirkeln). De skall ligga intill
dungens kant och bara i ena änden av den.

Spelets gång:

-Alla spelar i tur och ordning. Spelledaren spelar
den sköna jungfnrn. Se avsnitt 9.

-Förflyttning: S1å en tiirning och gå så långt den
visar (i centimeter riiknat). Se avsnitt 6.

-Om dragonen träffar jungfrun så får han en xp.
Se avsnitt 5.

-Om dragonen träffar en annan dragon så kan han
forsöka slå honom. Se avsniu 8.

Vem vinner?

Den som hann få flest xp (extra-poäng) innan
moster slog ihjäl honom.

Appendix 2:

Avancerade
Dungar&DragonerrM

Om du vill att spelet skall fungera lite annorlunda
så kan du lägga till följande regler:

-Rita spelplanen på rutigt papper. Då kan man
flytta markörerna en ruta per fläck på tåirningen utan
att börja bråka om vems linjal som är bäst. Vill du
få det riktigt avancerat kan du anviinda hexpapper!

-Ge dragonerna olika startpositioner.

-Spelledaren kan lägga in hinder i dungen. Detta
kallas for att stocka dungen. Han lägger dll in en
massa liggande stockar som dragonerna antingen
får gå runt eller försöka hoppa över. Dessa mar-
keras antingen med streck på papperet eller tand-
petare eller något annat liimpligt. Tändstickor ffu du
givewis inte använda! Då kommer Hem&Skolaru,
KDSTM, Socialstyrelsenru, SiiPoru och Margareta
Falkuddru springande och säger "Förgrömmade
onge! Leker du mä tiinnstickera nu igen? Du briinne
ju ner snickarboaru i höstas, minns du inte de?".
Nej, det tir bäst att hålla sig till tandpetarna.

-Hopp. Detta anvtinds om en dragon vill passera
en stock under sin flyturing. Spelaren väljer tre
siffror. Dessa siffror bör vara tre olika, och de bör
vara större än noll och mindre än sju. Helst skall de
vara heltal också. Spelaren slår sedan en tiirning.
Om spelaren slog något av talen (men inte mer än ett
av dem) så lyckades dragonen hoppa över stocken.
Annars slog dragonen skallen i stocken och måste
stå över en gång.

-Poäng till spelledaren. Detta kan ske på
olika grunder. Den btista iir att ge spelledaren en
p.oäng varje gång jungfrun slipper ha en dragon hos
slg.

-Strid om jungfrun. Om wå eller flera
dragoner triiffar jungfrun samtidigt så slåss de mot
varandra, och bara den som vunnit till slut får xp.
Om man tycker så så kan han få extra många då, till
exempel en xp per rival.

-Annat folk och djur i dungen. Dessa styrs av
spelledaren och kan anfalla dragonerna på ungeftir
samma sätt som dragonerna sjtilva. De kan dock
inte träffa moster. O1ika folk och djur skall dock
slåss olika bra och flytta sig olika fort.

Siffran som står först anger hur mycket bättre
eller sämre än en dragon den iir på att slåss. Det
fattar du ju inte mer av, så sedan står det precis hur
striderna går.

I
I

k
Gv

0
!'\!".t

, ::'. i.-..' . :'::... -ir-', "' "

* *

- 14- -15-
I

I

l



Exempel:

Ekorre: G3) Som angnpare. l:5 --förlorar, 
6

vinner. Som'anfallen: Föriorar alltid. Hindras inte
av stockar.

nonniävel: Cl) Som ?nglrpare, ^l-?^förlorar, 
4-

O vinnei. Som'anfallen: 1 vinher, 2-6 forlorar. (Vi
toe med denna för att blidka alla jävulsdyrkare.)

- 
iatt., (+1) Som angriparel 1 fbrlorar, 2-6

viiner. Sdm' anfallen: I-j vinner, +6 förlorar.
Flyttar sig bara ett steg Per varv.

'Tyranäosaurus, fr4) - Som algqpalg: Vinner
alhiä. Som anfallen: Vinner alltid. Kan flytta
stockar.

Sherman Tank: (+3) Som angripare: Vinner
alltid. Som anfallen: 1-5 vinner, 6 ffflorar. Om en
aragon besegrar en Sherman Tank så får han

äräau deri En Sherman Tank slär med Nå
ttirningar för förflytfilingen, men oq 4qrn av
tZi.ninlatna blir ett 

-så 
kommer moster. En Sherman

Tank läter niimligen hemskt mycket.

-Strid mellan andra varelser än dragoner
borde du redan ha råiknat ut hur man gör, men jag
kan väl tala om det, så blir det mer regler.

Ser du siffrorna i parentes på varje folk- och
djurtyp? (Om inte, skaffq glasögon slY'rTt!) Det åir

eh iuitering på tiirningssliget man slär för striden.
En dragon har noll i justering- 

-- 
Angäpuen vinnei pf rebch upp, som det står i

avsnit-t 7. Den siffran justerar man med de bägges
siffror i parentes. Hur-man gör det får du räkna ut
själv.

-Överlevnad. Om en dragon bestiimmer sig fQr

att liimna dungen innan han- blir ihjälslagen så ffu
han 3 xp för det.

-Extra utrustning. I dungen kan dragonerna
hitta nyttiga saker öm de har tur. De kan vara
gömda- så- att spelledaren k irg.t. 9ågoi liimpligt
iti*ingsslag för ätt en dragon skall hiua dem. Bland
de saker man kan tlinka sig hör:

1. Hiölm gör sä au man överlever om moster slär
en trea.

2. Magiskt svörd gör så att dragonen.slfu ihjjil..sin
motstånäare om hat slär en sexä niir han anfaller,
men han kan fortfarande inte slåss mot moster.
(Detta åir naturligwis det berömda sviirdet
Alldräper.)

3 . Rep lian dragonen göra fiillor av så att de andra

dragonörna eller fungfrun kan fastna i dem.
öet tar en efuie att göra en f?illa, och om någon

annan gfu diir-såTastnar trol (eller lry) tre gånger

om hari(eller hon) inte slfu fyra ellel högre.
Vill man göra det Hte roligare så kan man ju hålla

fällor hemliga, så att bara spelledaren vet var de

finns.
4. Lufwrirrxkarwn gö\ så att dragonen.gär et1 sleg

mindre per gång, mei det iir ju-l.rl att blira omkring
pä en ltifw#ns[anon. om speltedaren iir sntill kan
irran ju få anvåinda den gcli-s{..Dtl .ger två poiing
justeäng till användarens fördel i strid.

5. Pitbåge kan dragonen skjuta pilarmed,- om.hal
har nägra "- fast det f,ar han iu ir!-"-. Hade han haft

det haäe det tillåtit strid på upp till sex cn1(rytor)
avstånd, @h utan att kunna foilora själv. Förlorar
man innebåir det helt enkelt att man missat.

6. Pitar iir fullkomligt v?irdelösa om man inte har

en pilbåge.
i. Päi finns hemma hos moster. Om man

kommer"dit och hon inte tir hemma kan man ta så

många pajer man vill, om ni inte sätter ett max på
antaisai<ei man kan båira. Pajer kan sedan anviindas
som missilvapen, precis som pil och bågg.

skillnaden iir 
- att om man triiffar (vinner

stridsslaget) med en paj sä står inte den andre över,
utan slåi som vant§t inen gär i en slumpm-ässigt
vald riktning. Man slär med-d6 och gfu, 1: Upp 2:

Ner 3: Högär 4: Vtinster 5: Som spelledaren anger
6: Som pajicastaren anger. Deua varar tre gånger.

-stölder kan tillåtas om uran biir med sig olika
saker. Då får vem som helst plocka av dragoner
som stfu över saker de har, men bara en sak per

varv.

-Hemliga dörrar kan en dggon leta efter nåir

han vill, i-stiillet för att fly6a. S1år spelaren en etta

så lyctäs dragonen hitta dn dörr (i ett träd förstås).
Dra'gonen gäi ftirstås in, och spelledaren slfu en

tttrnlns för ätt se vad som håinder:
t: t-äUyrint. Dragonen irrar runt 3 varv (står tiygl)

och kominer ut på §amma ställe. Man kan inte sdäla
av honom under tiden.

2: Tunneln leder till mosters hem. Moster blir arg
om hon iir hemma.

3: Specialdesignad tunnel. J)ragonen kommer
upp nå§onståns precis diir han vill vara-
'4-5:bragoneir hittar en sak i tunneln. S1å d6 och

se t Extra utrustning-listan.
6: Dragonen möIer en flicka i trtidet. Han får tre

xp och står över fem gånger.

-Åter,rpplivning kan göras av spelledaren. Om
spelledaren tyckeiatt någon som blivit ihjiilslagen
si.att få vara ined igen sä Iår han det. Han börjar om
från noll poiing. Pä deua viset kan man spela hur
liinge som helst!

Vi planerar att publicga dessa extraregler i en

esen volvm i fram-tiden. Den volymen kommer att
,äa ca i5O sidor tjock med ftirg-omslag, innehll-I1
dessa regler och en massa dösnack och kosta 750
kronor. bet iir så man tjiinar pengar, åtminstone i
USA.
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Appendix 3:

Spelexempel

Så här kan det låta nålr man spelar
Dungar&Dragonerru:
DM: Nu e de Brynolfs tur! Brynolf!
Brynolf: Äh, va e de?
DM: De e din tur!
Brynolft (lägger undan Fantomen*) Jasä, e de
de...
Kurtvar: Min dragon ska inte heta Viktor liingre!
Han ska...
Brynolf: En etta! Piss! Äh, ro hit med linjalen!
Rudvig: Haha, nu trilffar du moster!
Kurtvar: Han ska heta...
Brynolft Dit kommer ja...
DM: Och då triiffar du moster! Ta och s1å...
Brynolf: Vadll moster? Varför träffar ja moster?
Heskil: Vqms moster iir de egentl...
Kurtvar: Äsch, nu har ja glöint vad ja skulle heta!
DM: S1å en tiirning!
Brynolft Jamen varför träffar jag...
Rudvig: För att du slo en etta fattanrviil!
Brynolft Hum. Nåja, ja slår våil...
Kurtvar: Minns nån va ja hette förut?
Brynolft (rullar tiirningen) En wåa! E de nån slags
miss, e11er...?
DM: Ja, nu ble moster arg på dej!
Heskil: Varför blir hon arg?
DM: Inte faan vet ja, de stfu så i reglerna! Slå en
gång till för mosters brtvCkavel!
Brynolft Det ska viil inte ja göra! Det iir ju hon
som anfaller!
DM: Jaha.. Ja, de spelar våil ingen roll om du eller
ja slår...
Rudvig: Va står de i boken?
DM: Ja ska se... (bliiddrar i reglerna)
Kurtvar: Ja tror ja ska heta...
Rudvig: Nä, man får inte byta namn heller!
Kurtvar: Varför inte de då?
Rudvig: Diirför att de står i reglerna!
Kurtvar: Nä! De gör de inte alls!
DM: Nää, ja hiuar inget om vem som ska slå... Ja
tar viil å slfu sjåilv då! (rultar tiirning) Etta! Moster
slo ihjäI dej!
Heskil: Hdha, nu vart du platt!
Rudvig: Ta hit reglerna!
Brynolft Nä, hon kan viil inte slå ihjäl mej pä en
etta heller! Hon missar våil niir hon slår lägt...
Rudvig: Var står de om narnn...
Brynolf: ...och räffar niir hon slår högt! De gör ju
dragonerna!
DM: Men"de gör inte moster!
Brynolf: A varfor inte de då?
DM: För att de stfu så i reglerna!
Kurtvar: Nå, får man byta namn va?
Brynolf: Ska vi ha så jävla dumma regler så vill ja
inte va me mer!
Heskil: Va dum du e! Du e ju ute! Du får inte va
me mer!

Brynolft (tnrmpet) Då vill ja inte spela det hiir
ffuiga spelet mer!
DM: Du slipper! Nu e de Rudvigs tur! Släpp boken
och spela!
Heskil: Jamen de e ju nrin tur nu!
DM: Nej, du stfu över en gång till!
Kurtvar: Faan, nu e chipsen slut!
Rudvig: ...nån ordning får de väl va...
Heskil: Gör ja väl inte alls!
DM: Jo, du har bara stått över en gång fcirut!

...och så vidare...

.rtlt'. -

Appendix 4:

Basiska Dungar&DragonerrM

Man kan ha enklare regler också! Först till and-
ra sidan dungen vinner!

?
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"Tomt och innehållslöst"

Ingemar Ragnemalm

- skapare av Dungar&Dragonerru-fenomenet och författare till denna bok.

Det är det här!
Detta är spelet du hoppades att aldrig skulle komma!

Det iir det absolut dummaste och knasigaste sedan Trygg-Torkelru!
Dungar&Dragonerru iir ett rollspel. Om du inte vet vadett gollspql iir sä

kommer du inte att förstå mycket av detta, för jag har absolut ingen lust att
förklara för dig vad det htir går ut på" Du skulle inte forsä om du inte redan gör

det. Dungar&Dragoner iir ett påfrestande rollspel so:n kan göra dig allt frän
road till fullkomligt frustrerad. Spelet rekommenderas inte till humorfria
moralister, eftersom de inte alls skulle förstå vfua skumma antydningar.

Mytorama tar inget som helst ansvar för obehag orsakade av spelet,
vare sig av fysisk eller psykisk art, vare sig det iir magbesvär,

utslag, sjiilvmord, ilska eller sura uppstötningar.

.-f,acf

Detta är baksidan. Börja i andra änden!
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V-Å

Spelarnas inledning:.
Ni ör på vög till staden Ornborg, en stad på
andra sidan bergen. Skölet till er förd är att ni
har ett antal vtirdefullavaror, bland annat tyger
som ni skall srilja på marknaden drir..Varorna
köpte ni ganslca nyligen hos ett lnndelsskepp i
hamnstaden Kellhnmn till ett förmånligt prts.
För att hinna till marknaden bestcimmde ni er
för att ta genvtigen över bergen, och det ör dör
ni jwt nu beftnner er.

Stigen slingrar sig mellan klipporna. Det ör
besvtirligt för både er och höstarna att gå.
Plötsligt sönker sig en tcit dimma över er och
sikten blir omedelbart mycket dålig. Ni tar er
fram i snigelfart, och stigen ör sttår att se.

r&ccorn* i rnörWec?
för 2-8 styd«en 1-5 nivåns karaktärer.

Nu trasas dimman sönder (N ett störtregn
sorn nästan slår er till marken. Ni är nu mycket
angekigna att söka slqdd, inte minst för era
vtirdefulla ryger. Och där framme ser ni ju en
grotta! Ni scitter genast kurs mot den.

När ni kommer in ser ni att grottans vöggar
ör vinkelrtita men skrovliga. Det verlar vara
format av intelligenta varelser. Golvet sluttar
och är nrycl<et lwlt an gå på.

P I ö t s li gt b ö rj ar gr o tt g o lv et s lutt a br ant ner åt,
och ni rutschar allihop utför. Nerdt, neråt,
neeerådååt!

Nu skall DM slå 1d8 för varje karakttir:

1: Landar i jättens hallonsylt. Kletigt.
2: Hamnar i mjölkskåI. Vått men gott.
3: Anfaller melon. I hp skada.
4: Siktar in sig på en smörkanna. 1-2 hp
skada.
5: Pang på en pumpa. 1-4 hp skada.
6: Hungrig. Attackerar en limpa. Bedövad 1-2
rounds.
7: Dyker ner i öltunna. PLASK! Mycket väl-
smakande (hick).
8: Droppar ner i ett saltkar. l-4 hp skada

Rollfigurerna befinner sig nu på översta
våningen i frostjätten Ervins skafferi (nr 2 på
kartan). Dörren åir stängd och det råder totalt
mörker.

Om de tänder något lju.q ser de att det ?ir ett
skafferi de har hamnat i. Ogon lyser i mörkret
omkring dem, och efter 2 rounds blir de
attackerade av 1d3+1 jätteråttor (i samma stor-
lek som de sj?ilva).

]ätteråtton
HD 1, move L2", hp 5, NoA: 1, Dam: l-4,
AC:7, Size: M

Nu kan de göra flera saker. Det tir omöjligt
för dem att öppna dörren såvida de inte använ,
der magi. Om de öppnar dörren och tar sig ut
upptäcks de av Ervin om de inte gör det pä ett
mycket tyst sätt. De kan annars vänta på att
någon skall öppna dörren, vilket sker efter en
timme, då jätten tiinker ta sig en macka. Han
upptäcker dem inte ifall de försöker gömma
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sig, men om de står synliga försöker han fånga
dem och äta upp dem.

Jätten lämnar dörren på glänt niir han hämtat
sin mat och går och sätter sig i sin kammare (nr
2 pä kartan). De kan nu smyga sig ut om de
vill. Han kommer inte att upptiicka dem om de
inte för oväsen. Om någon biir något annat iin
leather, padded eller studded leather måste
personen/personerna ifråga lyckas med ett slag
ftir »gX. Misslyckas de hör jätten dem och
kastar osten mot dem (fungerar som hurled
rock men gör bara 1-10 i damage).

Missar han springer han efter, men roll-
figurerna har tid på sig att gömma sig bland
klipporna utanför (de lyckas automatiskt om de
sa§dr att de gömmer sig). Springer de kommer
jätien att folja efter och kasta sten. De kan då
antingen gömma sig eller slåss mot honom.

Ervin, frostjätte
AC 4, HD LA+z, hp 37, move 12", NoA: 1,
Dam 4-24, SpA: hurling rocks for 2-2A dam,
SpD: impervious to cold.

!ättens grotta:

1. Fönådsrum.
Hiir ligger lite småsaker som jätten har plundrat
folk på. Valj själv vad som finns från listan i
P1ayer's Handbook s. 35-36. (ej saker som dr
vtirila över 15 gp). Om någon försöker ta något
och inte åir Tjuv måste han/hon lyckas med ett
slag mot DEX för att det inte ska höras så
mycket att jätten märker det. Tiuvar lyckas
automatiskt.

2. SkafferieL
Detta iir ungef?ir tio meter högt och har l2
hyllor späckade med mat. Karaktiirerna kan håir
kälasa hur mycket de vill. Hiir finns även 1-4
jätteråuor, se. ovan.

3. Sovntm.

hörn ligger några saker som
kommer från hans offer men
som iir för små för honom,
niimligen:

1 broadsword +1
1 splint mail
25 arrows
2 long bows with quivers
1 long sword
2 basurd swords
1 iron chest
2 crossbows
t holy (silver) symbol
14 torches

Slutet

Äventyret slutar med att
1: Rollfigurerna flyr från
jätten, tar sig tillbaks till
hästarna och fortsätter sin
färd. De får varorna sålda och
gör en vinst på 1d10x10 gp.
2: Karaktdrerna dörCas av
jätten eller råttorna
3: De lyckas sIå jätten sönder
och samman (eller på annat
sätt oskadliggöra honom). De
kan sedan fortsätta sin färd
med samma resultat som i
punkt 1.

D^nteL Ln*y

Sf,ala:
l cm=2m
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Jälkommen, medborgare!
Ar du lycklig?

Du kommer nu att få en genomgång av vad iir mest liimpade fdr (och pä traditionellt
Paranoia iir, och de föriindringar/lbrbättringar Paranoia-visbedömerspelledarendeinliimnade
som har skett i den nya second edition. För den formulären helt eftersin eget fdmuft).
som har råkat missa det, så iir Paranoia ett roll- I Paranoia I var alla skills inlagda i en slags
spel om Alpha Complex, ett misslyckat utopia. trädsruktur, med en övergripande skill högst
Ett totalitiirt, helt in§t?ingt och sjiil:vftirsörjande upp, och sedan mer och mer specialiserade
samhiille som styrs av en paranoid dator. Da- skills ju liingre ne1 på triidet man kommer. På
torn, som har ierminaler-och spionkameror såsättkundemanfäen grundchanspåsamtliga
praktiskt taget överallt, tror att alltiom blir fel i vapen, viss utbildning på riktade vapen, hyf-
Älpha Complex (vitketoftast iiren hel del) be- sadekunskaperomlasrari allmänhet, och vara
rofpå muteiade kommunistförrädare, och we- proffs på att hantera sitt lasergeviir. I second
karinteattanklagaalltochalladenärmissnöjd edition har alla skills lglats upp i fem olika
med ftir fdrrilderi, och be dem instiilla sig ome- grupper, beroende av vilket attribut de styrs av
delbart tilt niirmaste exekutionscentral för av- (Agility, Mechanical aptitude, etc). Beroende
rätming. Alla medborgare i Alpha Complex har grundchaaser i allq skills (samma fth alla skills
dessutom tilldelats en security clearance i forrn i samma grupp). Spelaren fär sedan ett antal
av olika f?irger som avg(h hur mycket informa- skillpoiing att ftirdela hur han vill fth att öka på
tion en person har tillgång till. sina grundchanser. Den hiir omorganisationen

Innehållet i Paranoialådan lir en regelbok i av skillsystcmet gör sjiilvklart att det blfu min-
paperback pä ungefiir 130 sidor, ett hiifte om dreexakt,rnenåandrasidanblirdetocksåenk-
troubleshooters (datorns allt-i-allo agenter som lare att hantera, och då Paranoia är avsett att
har i uppdrag au avdtta alla förråidare och laga vara ett system med snabb action, så anser jag
alla fel som uppstår i Alpha Complex), en d20, att ftiriindringen endast iir till det bättre. Trcts
och en tennfiSi allt iir det ju sä att en av de fthst sakerna som

Hela systemet är numera omgiort till d20 ståriregelbokensspelledardeliir"Regleriirtill
istället ftir d%, vilket iir endast positivt, efter- ftir att bryas mot!".
som niistan alla procenwärden i den gamla ut- Den som vill skriva egna äventyr till
gåvan i alla fall var j?imnt delbara med 5. Paranoia får r?ikna med an han blir tvungen att

Reglerna har delats upp i obligatoriska och defrniera ALLA fordon han vill ha med, i hela
valfria regler, som man kan lägga till om man regelboken finna bara definitioner av wå for-
vill ha lite mera realism (dvs någon realism don, ftir att man ska få lite insikl i hur saker
atGl iitt äutiiitoriititigiå. troräii eie-pet (intå)fungerariAlphaComplex.Åandrasidan
överraskning, omladdning, och att saker kan är det oftast tillräckligt att tala om fi5r spelama
gå stinder. att de sitter i ett flygplan/biVbåt/rymdskyttel.

En annan valfri regel presenteras i häftet om Kommer de med dumma frågor, är det bara att
troubleshooters, diir ett helt nytt påhitt be- hänvisa dem till n:irmaste datorterminal, som i
skrivs, nämligen den obligatoriska bönustjlins- sin tur kommer att hiinvisa till deras security
ten som alla troubleshoolers tilldelas. Denna clearance(somjusjälvklartiirförlÅgförattfå
uppvisning av Datorns ftirtroendekan tillexem- veta något vettigt).
pel yttra sig i att en person tilldelas en extra
tjiinst som hygien- eller lojalitetskontrollant. Haentrevligdag!
Det finns sex olika sådana h?ir tjänster man kan Datom iir din vän!
plåga sina spelare med, och dessutom ftiljer ett
wåsidors formuliir som de stackare qp4uryu t)ac fur*o,,
wingas fylla i ftir att ta reda på vilken tjänst de
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Borås

Det var med spänning man begav sig till årets
Borås Spelkonvent (observera att detta var det
sjätte konventet men det femte spelkonventet,
diirav en av anledningarna till det längre nam-
net). Broshyren lovade mycket. Dessutom
hade några av tidigare års stötestenar försvun-
nit. Dock började konventet illa med upprep-
ning av tidigare ärs förseningar (vilkef dock
rättades till och inte förekom längre fram). En
annan mindre bra sak var konventets placering
(Ixirdag-Mändag) men detta iir svårt att und-
vika. Nägra av de utlovade iurangemangen ute-
blev också men istort blev konvetet lycket.

Inbjuden till detta konvent var från TSR
Harold Johnson (karakteristiskt klädd i Indiana
Jones hatt och diirför kallad Indiana Johnson
men detta tyckte han inte var bra eftersom han
kom från Wisconsin, och fick diirför heta Wis-
consin Johnson). Han höll bl.a ett föredrag om
'How to make an adventure' med många tips
för att göra bra och logiska scenarion, samt wå
seminarier: 'Rules Questions of D&D/AD&D'
(2 gänger) och 'New Games from TSR', samt
dessutom en Spelshow dtir han var DM för
nägra uwalda och visade hur han var som DM
(det liir ha varit mycket roligt men jag var
hemma och sov, dock fick jag ocksä intrycket
av detta från hans föredrag). Dessutom fanns
han tillgänglig öwig tid (dä han inte höll pä att
spela spel eller sov). Mycket trevlig person.
Detta med inbjudna personer iir något för andra
konvent att ta äfter.

Harold Johnson tyckte att konventet var bra
och jämförde det med normala konvet hemma.
Han åir dessutom med i GenCon-organisa-
tionen och berättade en del om detta. GenCon
har 10000 deltagare (som inkvarteras i stadens
hotel samt hos deltagares bekanta) och deras
auktion omsätter $ 40000. Men GenCon iir en
undantag.

Väldigt bra placerade var i år afftirerna (i
Inferno som iir ett skyddsrum längst ner, en
trappa ner från det planet diir "maten" fanns
(och i fu även receptionen). De affiirer som vur
diir var Titan, Tradition och B&B (samt någon
mer som bara sålde Mutant et al). Dessa
(främst Tradition) hade mänga specialerbjud-
ande (AD&D- böcker för under hundralappen,
spel nedsatta med halva priset, osv.). Trevligt.

Dessutom såldes de spel som introducerades av
Harold Johnson till introduktionspriser.

I fu uppmåirksammades även detta konvent
på första sidan i lokaltidningen (Borås Tid-
ning). Denna artikel var väl relativt bra skriven,
även om anikelförfattarens okunskap lyste
igenom (som vanligt), bl a definierade hön sf.itt-
naden mellan brädspel och rollspel till atr

lrädqpe1 spelas med tiirning medan rollspel
bestfu av massa gester! Dessutom nlimde arti-
keln ett problem som fuets konvent har: sko-
lans rektor tycker inte riktigt om verksamheten
med en massa afflirer och "hotellverksamhet".
Dock lät det i artikeln som om det varkonvents-
arrangörenrna som stod for försäljning av spel
och liknande.

Som vanligt förekom en rad dioramor, I år
bland andra Car Wars, GURPS, Warhammer
och AD&D.

JA
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