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2. Sæt: EKSPERT REGLER 

Ma Eee fo Trenet Ser 
skatte og magi 

" Med Ekspert Regler er det ikke alene muligt at komme op af dungeon'en og ud i vildmarken, men 

også stige helt op til 14.ni' . Nye formularer, nye våben, nye uhyrer…kort sagt: nye udfordringer | 

for din Ipersoner. En a fuld af eventyr og mystik. Alt dette samt Rædslernes Ø, et modul der 

straks lader dig bruge dine nyvundne evner. | 

Tør du forlade det trygge fastland og bevæge dig mod Rædslernes Ø - en ø hvor fortidsuhyrer her- 

sker, for slet ikke at tale om det frygtelige, der bevogter den sagnomspundne skat. 

Ring eller skriv for at få oplyst nærmeste forhandler. 
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Leder | 
Selv om der tit er både bræt- og rollespil ved en spilkongres, så ér det ikke altid at 
samarbejdet forløber uden problemer. Mange brætspillere føler at de laver det 
hele, mens rollespillere ikke kan tage sig sammen til noget. Specielt ved Viking 
Con. 

Under alle omstændigheder ér det rigtigt at der generelt er flere ting, der gåri 
kage ved en rollespils- end ved en brætspilsturnering. Men det kan nu godt skyl- 
des andre ting. F.eks. at det er sværere at planlægge det præcise forløb i et rolles- 
pil. Desuden er der en større andel af brætspillerne, der gider at være med til at 
arrangere tingene. Det er nok her problemet ligger, for de rollespillere der ER akti- 
ve, laver ofte en hel del. Så lad det være en opfordring til alle rolle- spillere i lan- 
det: Vær med til at lave noget ved den næste spilkongres, du skal til. 

VIELSE 

  

Abonnement: 200 kr. for 12 nuiure og Llv kr. tor 6 numre. 
Abonnement tegnes ved indbetaling af beløbet til 
Spiltidsskriftet SAGA, Ermelundsvej 92 D, 2820 Gentofte på giro 5970733. 
Eller pr. check udstedt til Fafner Spil. 
Gamle numre: Et begrænset antal Fafner Tidende, KAOS og SAGA haves på lage 
Annoncepriser: 2000 kr. for 1/1 side, 1000 kr, for 1/2 og 500 kr. for 1/4. 
Henvendelse til Fafner Spil, tlf. 31 65 56 25 
SAGA distribueres i alle velassorterede bog- og hobbyhandlere. 
Eftertryk kun tilladt efter aftale og med kildeangivelse. 

  

      

     



Spilmarkedet 

  

Er udkommet: 

FASA Corporation 

The Neo-Anarchist's Guide to 
North America 
Shadowrun hjælpemiddel 
Pris 168,00 kr. 
Tag en tur rundt i Nord Amerika 
med Neo- Anarkisterne. Her fortæl 
ler de alt om California Free State, 
Confederated American States, Re- 
public of Québec og United Canadi- 
an and American States. Her er alt 
du har brug for hvis du skal på et 
run uden for Seattle. Hvem ejer 
hvad, hvem styrer hvem og mange 
andre nyttige informationer. 

Choose Your Enemies Carefully 
Shadowrun roman 
Pris 59,50 kr. 
Sam's søgen efter sin søster bringer 
ham til London. Druiderne planlæg- 
ger en overtagelse af england, og 
Sam har stadig problemer med at ac- 
ceptere sin skæbne som shaman. 
Cyberpunk- fantasy for alle penge- 
ne. 

Games Workshop 

Advanced Space Crusade 
Warhammer 40.000 brætspil 
Pris 398,00 kr. 
De onde Tyranids, der lave alle de- 
res våben, rumskibe og andet udstyr 
af levende materiale, bliver udfor- 
dret af nogle af Emperiets bedste kri- 
gere: Space Marine Scouts. Endnu 
et stort brætspil med masser af ud- 
styr. 

Mighty Empires 
Warhammer Fantasy Brætspil 
Pris 398,00 kr. 
Her er muligheden for at styre et 
helt empirie. 150 plastik figurer, et 
hav af brikker, og et helt nyt spil 
hvergang man spiller, eller en fort- 
sat kampagne. Når hærene mødes 
kan man enten overstå det ved et 
par hurtige terningslag, eller man 
kan udkæmpe slaget i Warhammer 
fantasy Battle. 

Deathwing 
Warhammer 40.000 
novellesamling 
Pris 98,00 kr. 
Syv noveller der alle foregår i 
WHA4OK universet. her er alt fra Spa- 
ce Marines og genestealers til psy- 
kers og dæmoner. Det kan bedst af 
alt beskrives som en stor blanding 
af Science Fiction, Fantasy og Hor- 
ror. 

Inquisitor 
Warhammer 40.000 roman 
Pris 98,00 kr. 
Første bog i serien Inquisition War. 
Meh/lindi og Grimm er allerede blev- 
et introduceret i novellerne i Death- 
wing, men her er de nogle af hoved- 
personerne. 

Demon Download 
Dark Future roman 
Pris 98,00 kr. 
Jorden er ikke længere den jord vi 
er vandt til. Katastrofale klima ænd- 
ringer har ændret landskabet, selv- 
tægten har ændret lovene, og den ud- 
ødelige Nguyen Seth arbejder på et 
plot der er ældre end den menneske- 
lige race. 

  

      

The Lost and The Damned 
WH40K/WFB hjælpemiddel 
Pris 298,00 kr. 
Endelig kom den anden Realms of 
Chaos bog. Reglerne i denne bog ud- 
vider reglerne fra Slaves to Dar- 
kness. De to sidste kaosguder får en 
omhyggelig gennemarbejdelse, og 
der er nye lister for hære der tilbe- 
der kaosguderne. 

Palladium 

Rifts 
Multi-genre rollespil 
Pris 298,00 kr. 
Helt nyt rollespil der bygger på det 
samme system som TMNT og andre 
Palladium rollespil. Rifts giver spil- 
lerne mulighed for at spille lige præ- 
cis den genre de ønsker eller blande 
genrerne. Palladiums Megaverse 
kommer endelig til sin ret. 

West End Games 

Queenswrath 
Torg hjælpemiddel 
Pris 128,00 kr. 
Det magiske land Aysle, får her et 
hjælpemiddel når det drejer sig om 
magi. Alle former for magi gen- 
nemgås, formularer, bortmaninger, 
excorcering, sort magi, hvid magi og 
meget mere. 

The Nightmare Dream 
Torgroman 
Pris 59,50 kr. 
Den anden bog i Torg roman serien. 
Universelt baggrundsmateriale du 
kan bruge ligemeget hvor din Torg 
kampagne foregår. 

The Godnet 
Torg hjælpemiddel 
Pris 178,00 kr. 
Computernætværket i Frankrig bli- 
ver gennemgået i mindste detalje. 
Nye computere, nye programmer og 
nye regler. Det kybernetiske teokra- 
ti gør alt hvad det kan for at beskyt- 
te dets hemmeligheder. 

ICE 

Organized Crime 
Gangster Brætspil 
Pris 275,00 kr. 
Mafiaens ynglingsspil. Opbyg din 
egen gangsterorganisation og tjen 
penge på smugling, smugkroer, sprit- 
destilering, pengeafpresning og an- 
dre lyssky foretagender. 

 



Maj 

FASA Corporation 

Ivy and Chrome 
Shadowrun modul 
Pris 98,00 kr. 
Shadowrunnerne bliver hyret til af 
finde en pige, der er blevet borte fra 
sin eksklusive kostskole. Skulle 
være et simpelt job - ingen komplika- 
tioner. Hvis du tro på det, har vi for- 
resten en bro vi gerne vil sælge til 
dig. 

Rhonda's Irregulars 
BattleTech eventyrpakke 
Pris 98,00 kr. 
Efter 43 år har Cranston Snord en- 
delig givet sin datter Rhonda fuld 
kommando over de irregulære. Bag- 
grundsmateriale, nye 'Mechs, nye kø- 
retøjer, og meget mere. 

BattleMech Record Sheets 42 - 
Medium ”Mechs 
BattleTech hjælpemiddel 
Pris 98,00 kr. 
Nye record sheets til over 50 forskel- 
lige ”Mechs. Blandt andet CRB-27 
Crab, HOP-4C Hoplite, KTO-19 Kin- 
taro og alle de andre medium 
”Mechs. 

West End Games 

Full Moon Draw 
Torg modulsamling 
Pris 128,00 kr. 
En samling af seks forskellige even- 
tyr. Eventyrene foregår i seks for- 
skellige verdener, med nye spilperso- 
ner, nye mysterier og non-stop acti- 
on. Noget for enhver. 

Chaosium 

Keeper's Kit 
Call of Cthulhu hjælpemiddel 
Pris 168,00 kr. 
En ny kæmpeskærm med alle de ta- 
beller du har brug for. Et nyt even- 
tyr. Nye character sheets med alle 
reglerne fra samtlige regelbøger og 
supplementer. En monster master 
som keeperen kan bruge til at holde 
orden på sine monstre, kultister og 
onde troldmænd. Et klistermærke, 
så du kan vise hvem du holder med, 
Miscatonic U. notesblok, plakat og 
mere, 

TSR 

Sojourn 
Forgotten Realms roman 
Pris 59,50 kr. 
Sortelveren Drizzt Do-Urden er en- 
delig ved at blive accepteret i verde- 
nen over jorden, men det er ikke 
nemt. En spændende afslutning på 
Drak Elf trilogien af R. A. Salvato- 
re. 

Nightmare Keep 
Forgotten Realms modul 
Pris 110,00kr. 
En gammel borg står forladt i sko- 
ven. Det var engang hjem for mægti- 
ge troldmænd og krigere. Ny er det 
hjem for endnu stærkere monstre, 
de monstre der udryddede beboerne 
for århundrede siden. Der er mange 
skatte og farer i Nightmare Keep. 

Tree Lords 
Dragonlance modul 
Pris 79,50 kr. 
Tree Lords modulet beskriver det 
mystiske liv og den mystiske kultur 
der omgiver Silvanesti High Elver- 
ne. Elvernes land er blevet invade- 
ret og der er rige muligheder for at 
komme dem til undsætning. 

C10 Ravenloft Appendix 
Ravenloft hjælpemiddel 
Pris 128,00 kr. 
Ting der bevæger sig uset i natten, 
lyde der kommer ud af ingenting og 
meget mere. Monstre fra Ravenloft 
lever op til de uhyggelige fortællin- 
ger fra de gotiske gysere. Hvis dine 
spillere er trætte af almindelige 
vampyrer, mumier og skeletter, så 
send dem på en tur til Ravenloft. 
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Vikings 
AD&D hjælpemiddel 
Pris 168,00 kr. 
Endelig får vikingerne en grundig 
gennemgang i AD&D. Historiske 
kendsgerninger og arkæologiske 
fund ligger til baggrund for denne 
bog. Alt hvad man har brug for ien 
AD&D kampagne bygget på vikin- 
gerne. 

Dungeons & Dragons Game 
Fantasy rollespil 
Pris 210,00 kr. 
En helt ny udgave af D&D. D&D er 
blevet revideret og omarbejdet, så 
det ny er den perfekte introduktion 
til rollespil. D&D var i forvejen en af 
de mest populære rollespil, og med 
denne udgave bliver det endnu bed- 
re, 

DDREFI Character Record 
Sheets 
D&D hjælpemiddel 
Pris 98,00 kr. 
Nye sheets til spilpersonerne, fuldt 
kompatible med de nye D&D regler. 
En nem måde at får oversigt over 
din spilpersons evner udstyr og mu- 
ligheder. 

Matrix Cubed 
XXVe roman 
Pris 59,50 kr. 
Den tredie og afsluttende bog i In- 
ner Planets trilogien. Den merkuri- 
anske prins Kemal Gavilan kæmper 
en desperat kamp for at sikre sin 
hjemplanets fremtid. Samtidig søger 
han at opklare mysteriet om sin fars 
død. 

 



Inner Worlds 
XXVc hjælpemiddel 
Pris 128,00 kr. 
De inderste verdener, Mercur og Ve- 
nus, bliver gennemgået for alt. Den 
politiske situation, de militære enhe- 
der, kulturen og mulighederne for 
eventyr på begge disse planeter. 

Marvel Super Heroes Basic Set 
Superhelte rollespil 
Pris 210,00 kr. 
En revideret udgave af basis sættet 
til MSH. Her er mulighederne for at 
spille lige netop din unglings super- 
helt. Edderkoppen, Jærven, Hulken, 
De fantastiske Fire eller hvem du 
har lyst til. Hjælp mennesker i nød, 
flyt tankskibe, flyv over husene, nu 
er det hele muligt. 

Juni 

FASA Corporation 

Distant Fire 
Renegade Legion modulpakke 
Pris 98,00 kr. 
En lang række eventyr der alle er 
forbundet, så afslutningen på det 
ene påvirker udkommet af det næs- 
te. Kan bruges til alle Renegade Le- 
gion spillene: Legionnaire, Centuri- 
on, Interceptor og Leviathan. 

BattleTech Map Set 1t4 
BattleTech hjælpemiddel 
Pris 168,00 kr. 
Nye kort til BattleTech i farver. 
Biandt andet byer, søer, skove, par- 
ker og flodbassiner. 

Virtual Realities 
Shadowrun hjælpemiddel 
Pris 168,00 kr. 
Matrix, Shadowruns verdensom- 
spændende computernætværk, gen- 
nemgås. Mulighed for mere realistis- 
ke måder at gennemføre operationer 
i Matrix. Nyt software, firmware og 
hardware, alt sammen for at forbe- 
dre dine muligheder i Matrix. Inde- 
holder også 16 sider med computer- 
generede billeder fra Matrix. 

Chaosium 

Orient Express 
Call of Cthulhu kampagnemodul 
Pris 398,00 kr. 
En stilfærdig tur fra London til Is- 
tanbul. På togturne får man rige mu- 
ligheder for at stoppe op og nyde by- 
erne, eller blot slappe lidt af fra den 

anstrengende togtur. Mange myste- 
rier udspiller sig både i toget og i by- 
erne på ruten. Fyldt med handouts 
til spillerne. 

TSR 

A Matter of Gravitol 
XXVe Modul 
Pris 79,50 kr. 
De venusiske lowlanders har mono- 
pol på råstoffet der bruges til at pro- 
ducere gravitol. Men pludselig stop- 
per de al salg af stoffet. Missionen 
er simpel: Sammen med NEO skal I 
infiltrere venus, stjæle noget af stof- 
fet og bryde blokaden. 

Horde Campaign 
Forgotten Realms hjælpemiddel 
Pris 148,00 kr. 
Nødvendige informationer for områ- 
derne der var involveret i Empires 
Krigen. Alle krigerne og deres mili- 
tære organisationer gennemgås. En 
oplagt efterfølger til Horde Boxed 
Set. 

  

1992 Dragonlance Calendar 
Pris 98,00 kr. 
14 kvalitets tegninger af Gerald 
Brom, Clyde Caldwell, Jeff Easley 
og Fred Fields. Den fortjener allere- 
de at blive hængt op på væggen nu. 

Under the Dark Fist 
Spelljammer modul 
Pris 110,00 kr. 
Et udfordrende eventyr, der foregår 
i en krystal sfære hvor de mørke 
kræfter har vundet. De mørke guder 
styrer alle planeterne og planlægger 
nu at angribe resten af universet. 
Spilpersonerne er nødt til at sætte 
sig op mod de mørke magter. 
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Tome of Magic 
AD&D hjælpemiddel 
Pris 210,00 kr. 
En ny hardcover bog om magi i 
ADD. Nye skoler, nye klasser, nye 
magiske ting, nye spells og nye reg- 
ler. Alt hvad der er brug for at vide 
om magi. Troldmanden får udvidet 
sine muligheder, men samtidig er bo- 
gen ikke helt uinteressant for andre 
klasser. 

TSR Collector Cards Set 11 
Pris 15,00 kr. 
16 kort med tegninger og informatio- 
ner om alt inden for AD&D- verde- 
nerne. Berømte personer, monstre, 

magiske genstande fra Forgotten 
Realms, Dragonlance, Spelljammer, 
Ravenloft, Greyhawk, lige til at 
have med sig. 

X-Terminate 
Marvel Super Heroes modul 
Pris 79,50 kr. 
Mutanterne, X-Factor, møder samtli- 
ge af deres fjender der blot har den 
ringeste mulighed for at udslette 
dem. En udfordring de får travlt 
med at modstå. 

WWII: Pacific Theater of 
Operation 
SPI brætspil 
Pris 448,00 kr. 
Gennemspil slaget ved Pearl Harbor 
eller Midway i dette simulations 
spil. Kan spilles sammen med 
WWII, så hele WWII kan gennem- 
spilles. 

The Falcon Rises 
Fantasy roman 
Pris 59,50 kr. 
Denne fantasy roman begynder i en 
ikke så fjern fremtid. En professor 
rammes af et lyn, der får ham ført 
over i en mystisk eventyr verden, 
hvor han møder dragen, falke og 
troldkarlen Mordeth. 

Der tages forbehold for prisændrin- 
ger og trykfejl. 

Indsamlet og bearbejdet af Lars 
Wagner Hansen.



The Horde 

Af Matias Stuven 
  

Kong Azoun af Cormyr udtalte en- 
gang: "Der er flere folk udenfor vore 
lande end i dem. Gudskelov kan dis- 
se barbarer ikke organisere sig". Det 
er klart, at han ikke vidste, hvad 
han talte om. Under Yamun Kha- 
hans brutale, men effektive styre 
kan end ikke det fjerne Nord vide 
sig sikker fra disse barbariske folke- 
slag, der mestrer kunsten i at ride. 
Uden pardon strider de frem i en 
næsten religiøs krig mod hele verde- 
nen. 

The Horde boxed set har sin bag- 
grund i Mongoliet, det nordvestlige 
Kina og Tibet. Terra Nova (Ny Jord) 
kaldes den del, der forbinder 
Kara-Tur med Forgotten Realms. 
Det er en verdensdel på størrelse 
med både Forgotten Realms FR) og 
Kara-Tur (KT), men størrelsen er 
også det eneste, de har til fælles. In- 
gen andre steder findes nomaderne i 
så stor udstrækning som her, hvor 
de har kontrol over en slette på stør- 
relse med nutidens USA. Ingen an- 
dre steder blander vesterlændinge 
(altså fra FR) sig så meget med øs- 
terlændinge (altså fra KT). Langs 
Silkevejen (det lyder bekendt), der 
krydser Terra Nova findes mange 
store og vigtige handelsbyer, hvor 
Dhaztanar, den største, er som taget 
ud af 1001 nat. 

Æsken indeholder 24 pap-ark som 
detaljeret giver beskrivelser af kend- 
te folk, vigtige kulturelle genstande, 
vigtige byer og templer. Dette er en 
meget god måde at formidle informa- 
tioner ud på, da man ikke behøver 
blade i bogen for at finde en tegning, 
der indeholder en Paitza - en slags 
officiel passérsten, som uddeles af 
khanen - eller for at vise en tegning 
over den kendte hærleder Chanar 
Ong Kho. Idéen er ret ny og er ble- 
vet brugt i Spelljammer- og 
Ravenloft- sættene med stor succes. 

Udover pap-arkene kommer 3 kort, 
der passer i størrelse med FRs kort, 
men kortene til KT er af en anden 
skala og kan derfor ikke lægges i for- 
længelse af The Horde kortene. De 
to grundbøger giver et godt indbliki 
nomadernes kultur og beskriver de- 
taljeret forskellige geografiske ste- 
der. Bagest i bog to finder man ran- 

  

dom encounter-, regn- og témpera- 
turtabeller over de vigtigste områ- 
der. Selvfølgelig er der også de obli- 
gatoriske monstre i Monstrous Com- 
pendium format. 

Set med mine øjne er den vigtigste 
del af indholdet, den del, der hand- 
ler om nomadernes kultur. Det er 
det område, TSRs folk har under- 
søgt mest. Nomadernes befolknings- 
struktur er hierarkisk, med khanen 
øverst. Khanen har den fulde udø- 
vende magt, og kun hans førstefødte 
søn kan blive hans efterkommer. 
Han må have så mange koner, som 
han kan brødføde, men hans første 
kone får kontrollen over hans ha- 
rem, og kan nægte en kvinde ad- 
gang. Under khanen er hans sønner, 
dernæst generalerne og under dem 
millitært personnel. Længst nede af 
den sociale rangstige finder man 
fårehyrderne. 

Fremmede skal passe godt på, hvis 
de befinder sig hos nomader: en lang 
liste med tabuer, fordomme og skik- 
ke kan gøre ethvert skridt dødsens- 
farligt. I mange stammer er det for- 
budt at gå over en ild, da man for- 
styrrer ildens ånd, ligeledes må man 
ikke tørre sit tøj i solen, da man for- 
nærmer solguden på den måde. 
Fremmede må ikke røre et barn på 
panden, da fremmede er uhellige og 
derfor vil forbande barnet. Det gør 
det absolut ikke nemmere for den 
uvidende fremmede, at mange af dis- 
se skikke er forskellige stammerne 
iblandt. Det sted man skal passe 
mest på som fremmed er khanens 
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telt. Et forkert buk, at sætte sig op 
på khanens hest, at røre ved hans 
våben og lignende kan koste hove- 
det. 

De tre vigtigste ting i en nomades 
liv er: 1) hans hest, som brødføder 
ham, giver ham status, beklæder 
ham og bringer ham langt på kort 
tid, 2) nomadens sammenfoldelige 
telt, hans yurt, hvori hele familien 
befinder sig, hvor aftenerne nydes, 
og som beskytter mod sandstorme 
og uønskede dyr og 3) khanen - uden 
ham ville de ikke kunne forsvare sig 
ordentligt og uden ham ville de fare 
som forvirrede dyr rundt på sletter- 
ne uden mening og mål. 

Man må sige at TSRs enorme stab 
af designere har gjort et godt stykke 
arbejde med The Horde, måske for 
godt. Der er dele af indholdet, der 
bærer præg af at være taget direkte 
fra en historiebog, krydret med lidt 
ADED 2ndEdition regler og lidt 
magi og vupti! Et nyt område. Dog 
er de fyldige beskrivelser af noma- 
dernes opførsel og kultur det, der løf- 
ter sættet op på et højt niveau. 

Yderligere inspiration kan fås i den 
udmærkede Empires trilogi, hvor Ya- 
mun Khahans enorme hær marche- 
rer igennem Khazari for at tage 
Shou-Lung og derefter true FR. Af 
andre gode bøger kan nævnes Mar- 
garet Weis og Tracy Hickmans trilo- 
gi: Rose of the Prophet. 

The Horde boxed set kan fås for kr. 
198,00.
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The Isis Coordinates 

  

Anmeldelse ved Christian Sørensen 

På det seneste har Star Wars modu- 
lernes covers været af svingende kva- 
litet, men The Isis Coordinates hø- 
rer absolut til i den flottere ende. 
Udover forsiden adskiller modulet 
sig også ved ikke at være på de sæd- 
vanlige 38-40 sider, men istedet på 
hele 64 tætpakkede sider, og for at 
gøre det hele endnu bedre er det 
ikke bare hæftet sammen i ryggen, 
men lavet som en såkaldt "booklet". 
Desuden skal det nævnes, at tegnin- 
gerne inden i hører til de bedre, men 
heller ikke mere. 

At modulet er på 64 sider har med- 
ført en klar forbedring. Det ses tyde- 
ligt, at forfatteren, Christop- 
her Kubasik har haft den nød- 
vendige plads, for der er ingen 
kompromisløsninger i modu- 
let, og alle forklaringer 0.1. er 
meget gennemførte. 

Et andet plus ved modulets op- 
bygning er, at kortmaterialet, 
forklarende GM-noter og scrip- 
tet sidder i den rækkefølge, 
hvori de skal bruges, i stedet 
for som sædvanligt at være 
hæftet ind i midten. Det kal- 
der de som regel for pull-out 
sektionen, men jeg holder helt 
ærligt ikke af at pulle noget 
som helst ud af mine dyrtkøb- 
te moduler. 

The Isis Coordinates er et meget vel- 
skrevet modul i den klassiske Star 
Wars stil. Selvfølgelig skal Star 
Wars ikke kun handle om stormtrop- 
per og TIE-fightere, men alligevel 
viljeg vove den påstand at nogle af 
de andre SW-moduler har manglet 
lidt af den ånd, lidt af den glød som 
netop gør Star Wars til, hvad det er. 

Dette modul har derimod alt, hvad 
man kan ønske sig afen 
SW-historie. Jeg vil ikke afsløre no- 
gen detaljer her (man ved aldrig 
hvad en nysgerrig spiller kunne få 
ud af det), men bl.a. rebellernes per- 
sonlige motivation for at forhindre 
Imperiet i at nå frem til deres base 
er nogenlunde snedigt skruet 
sammen. For at vende tilbage til det 
med "gløden” i SW har den en del at 
gøre med action. Hurtig skudveks- 
ling, dramatiske beslutninger, livs- 
farlige stunts og hæsblæsende jagter 
i starfightere med flammende kano- 
ner udgør meget af denne action, og 

det er alle ingredienser, der indgår i 
denne behagelige blanding, som er 
blevet til The Isis Coordinates. 
Blandt andet åbner eventyret med 
en hæsblæsende jagt, der med lidt 
forberedelse godt kunne gå hen og 
blive den jagt, dine spillere vil tale 
om de næste mange gange. Hvis 
man høre til de heldige, der har in- 
vesteret i Star Wars Rules Compani- 
on får man her lejlighed til at benyt- 
te sig af de temmelig gode move- 
ment regler. Det gør det selvfølgelig 
lidt mere besværligt, men til gen- 
gæld opgiver eventyret nogle meget 
specifikke tal (personligt hører jeg 
til dem, der godt kan lide at vide, 

  

hvor langt jeg egentlig er fra det an- 
det skib, istedet for bare at få stuk- 
ket "medium range" i hovedet). 

En anden ting, der hører med til 
ægte SW-historier er de drastisk 
skiftende locations og i Isis… kom- 
mer spilpersonerne (SP) vidt om- 
kring. Modulet starter på 
rebel-verdenen der bl.a. byder på en 
ny race med et ganske interressant 
forhold til blastere. Derefter skifter 
scenen til et klassisk rumskibsmiljø, 
hvor SPere rigtigt får lov til at bol- 
tre sig, og tilsidst når vi højdepunk- 
tet i Bespin systemet, nærmere be- 
stemt Miser, og det er lækkert for 
dem, der har postet penge i Galaxy 
Guide II endelig at kunne drage nyt- 
te af den i forbindelse med et købt 
modul. Hvis man allerede har spil- 
let Crisis on Cloud City har spiller- 
ne måske også herfra noget paratvi- 
den, de kan bruge nu. Det er altid 
godt, hvis spillerne har et eller an- 
det forhold til "scenen" og derfor er 
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det også altid godt med locations, 
der har relation til filmene. 

Desuden kan det bemærkes, at selv- 
om der i forordet står det sædvanli- 
ge med at spillet er designet for 6 be- 
gyndende spilpersoner (hvorfor hu- 
len laver de ikke nogen moduler deci- 
deret for erfarne spillere??), har de 
dog endelig fundet ud af, at give de 
"onde" nogle forcepoints, hvilket 
unægteligt gør kampene lidt mere in- 
terressante, hvis spillerne er be- 
gyndt at komme bare nogenlunde op 
i skills. 

Ud over det flotte ydre, var noget af 
det, jeg blev allermest imponeret af, 
det enestående veludførte kort over 
det correlianske gunship, Handree. 
For det første er kortene over det 
ganske flotte, og selvom de bygger 
meget på designet af en corelliansk 

Corvette, tyder det da på lidt 
selvstændig tankegang og for 
det andet er de helt nøjagtige 
(intet udeladt - alle gange osv. 
er med), hvilket gør dem utro- 
ligt brugbare; ikke bare i dette 
modul, men også i hjemme- 
bryggede spil. Et andet kort i 
modulet viser kortlægningsski- 
bets indre. Dette kort er totalt 
genbrug fra 
Campaign-packen, men det sy- 
nes jeg kun er en stor fordel 
for så får SPerne en chance for 
at drage nytte af, hvad de 
eventuelt ved fra dengang. De 
resterende kort i modulet over 
diverse minegange på Miser er 
nærmest standard, hvilket be- 
tyder bedre end i visse andre 

SW-moduler. 

En lille sjov ting, som West End Ga- 
mes har fundet på denne gang, er to 
små "puslespil", som skal løses for 
at gennemføre eventyret. De er beg- 
ge konstrueret således, at de kan lø- 
ses med forskellige grader af succes. 
Det kræver en lille smule hjernegym- 
nastik, men ikke mere end at det er 
sjovt. Begge puslespil skal simulere, 
at man roder sig ud af noget teknisk 
kludder, men jeg synes kun det er 
det ene puslespil, der virkelig kan 
bruges effektivt. 

Min samlede vurdering lyder på at 
The Isis Coordinates er velskrevet, 
set ud fra spilmesterens synspunkt. 
Det har en meget Star Wars-agtig 
historie, og ikke mindst er det flot. 
Jeg håber inderligt, at det vil sætte 
standard for fremtidige SW- modu- 
ler. 

 



New Beginnings 
af Mark Acres. 
TSR. 
Pris 79, 50 kr. 
Når jeg sidder med TSRs nyeste 
påfund, "New Beginnings" - en intro- 
duktion til rollespillet og dets glæ- 
der og ufordringer, i hånden, er det 
første, der slår mig en hel række 
spørgsmål: Hvorfor laves der et mo- 
dul som dette? Har det noget med 
Dragonlance at gøre, og er der i det 
hele taget brug for et nyt introduk- 
tionsmodul? 

Det er svært for mig at se hvem der 
får glæde af et sådant modul. Det 
har intet at gøre med Dragonlance 
udover et par et par nytteløse hen- 
visninger til andet udgivet Dragon- 
lance materiale. 

I modulet er en gennemgang af hvor- 
dan man skaber en spilperson. Det 
gennemgås grundigt, dog uden at 
sige noget nyttigt, som ikke allerede 
er beskrevet i de forskellige AD&D 
bøger. Men denne meget pædagogis- 
ke gennemgang kunne måske have 
været spændende, hvis det ikke hav- 
de været en gang regelnusseri. For 
god ordens skyld står der at mang 
skal lægge vægt på rollespillet (og ci- 

  

tat, "Try not to laugh too hard when 
the other fellow's character dies, and 
it's his own silly fault”) og ikke kun 
tænke i regler. De fortsætter med at 
råde alle til at komme til tiden, for 
som de rigtigt siger at det er frygte- 
ligt generende at vente på en spiller. 

  

De har lavet en "hjælpeindkøbsliste" 
for hvad en spilperson skal have. De 
husker det hellige vand, men glem- 
mer en lanterne. 

En god ting i modulet er, at de fo- 
reslår at man skal prøve at putte 
ord på personligheden, og endda 
mere nuancerede ord end "en tavs 
ranger" og "en mystisk troldmand". 
I modulet præsenteres en liste ord, 
som kan bruges til inspiration. De 
skriver også at sprog og stemmefø- 
ring kan have en betydning for de 
andre spilleres indblik i ens spilper- 
son. Men så slutter festen også. 

De afslutter kapitlet med at skrive 
at rollespil er mere vigtigt end reg- 
ler. Næste kapitel er en 9 sider (ud 
af 29) lang gang regelnusseri blan- 
det med unyttige spørgsmåll. Syste- 
met er lavet sådan, at får et 
spørgsmål, derefter vender man en 
side og kan så læse svaret. 

Det allerførste spørgsmål efter at 
man har fået at vide at rollespil pro- 
riteres i hvert fald på lige fod med 
regler er hvad man vil formode en 
mands Armor Class er, ud fraen 
kort beskrivelse. Efter at have besva- 
ret det, og et par anddre i den dur 
får man lov til at slagte ham. De 
har lavet spørgsmål til de forskellige 
klasser, alle efter min mening ubru- 
gelige. Hvis man ønsker at komme 
ind i eventyrers tankegang, bør man 
enten starte spillet eller gå hjem og 
læse en god bog. 

Hvis den glade køber så modulet og 
læste bag på det, ville han se at han 
(eller hun for den sags skyld) udover 
hjælpen med at skabe en spilperson 
ville få et komplet mini- eventyr. 
Det er måske komplet, men til gen- 
gæl totalt blottet for fantasi. Men 
hvad kunne man forvente af et mo- 
dul på 5 sider? 

Afsluttende vil jeg sige et par ord 
om layout. Det behøver ikke at være 
perfekt, men når man nu engang 
skal bruge penge på moduler ville 
det være rart hvis de var lavet godt. 
Det er dette ikke. Midt i modulet bli- 
ver skriften større, men det lykkes 
at få den ned på et normalt niveau 
igen 6 sider efter. 

Tilbage til de ubesvarede spørgsmål: 

Om der er et behov for et sådant 
sæt? Næb, for efter min mening er 
det en DM, der bør vejlede, så spil- 
personerne passer ind i lige præcis i 
hans kampagne. Det kan en tilfæl- 
dig bog ikke klare. Som de også selv 
skriver i modulet, er det sociale en 
vigtig del af AD&D såvel som alle 
andre rollespil. Så hvorfor bruge pen- 
ge og tid på ting som "New Begin- 
nings", nå man sammen med sin 
egen DM kan komme frem til langt 
bedre, mere personlige og fantasiful- 
de resultater? 

Kristoffer Marner



Dark Designs. 
En Call of Cthulhu 
eventyrpakke. 
Chaosium. 
1285. 
Pris: 210,00 
Dark Designs - tre nye "London 
1890" scenarier til Call of Cthulhu. 
Chaosium fortsætter på højt aktivi- 
tetsniveau og har endnu engang ud- 
givet et attraktivt Call-modul. 

I modsætning til det foregående 
1890 udgivelse, Cthulhu By Gas- 
light indeholder Dark Designs ikke 
noget "kildeafsnit" - det kildemateri- 
ale, der er behov for er inkorporeret 
i de enkelte scenarier. Dette bevir- 
ker, at de tre scenarier, som alle er 
af et anseeligt omfang, i højere grad 
kan stå alene. Hvis man imidlertid 
ønsker at lave en kampagne, vil jeg 
tillade mig at anbefale, at også Gas- 
light anskaffes. Det er ingen nød- 
vendighed, for Dark Designs kan i 
sig selv give mange underholdende 

timers spil. Men kendskabet til Lon- 
don, England og imperiet i 1890 er, 
for de fleste danskeres vedkommen- 
de, ret begrænset. Som en kuriøsitet 
indeholder Dark Designs et lidt uty- 
deligt 10 x 14 fold- ud- og- sæt- op- 
på- væggen kort over London i 1897. 
De tre scenarier virker velgennem- 
tænkte og åbner muligheder for me- 
get godt rollespil kombineret med ef- 
terforskning og eventyrlige oplevel- 
ser. 

Personligt glæder jeg mig til at sen- 
de en gruppe spilpersoner op mod 
The Menace form Sumatra og Lord 
of the Dance samt lade dem søge 
Eyes for the Blind. 

I sagens natur vil jeg ikke komme 
nærmere ind på de enkelte scenari- 
er. Dog skal det nævnes at de alle 
tre er rigt illustreret, dels med nøgle- 
personer og dels med steder og mod- 
standere, samt, at der til hvert af 
scenarierne er et passende antal 

hand-outs. Dark Designs indeholder 
også et, til 1890, tilpasset character 
sheet samt en opsummering af reg- 
lerne spilpersoner fra 1890. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til 
varmt af anbefale Dark Designs og 
Call of Cthulhu i en tid, hvor HVAD 
man gjorde ikke var så vigtigt som 
HVORDAN, man gjorde det, og hvor 
flotte, ærefulde og korrekte fasader 
dækkede over menneskers dekaden- 
te og desorienterede sind. En tid 
hvor man med stolthed sang "Britan- 
nia rule the waves" under det vejen- 
de Union Jack samtidig med, at 
man uden indblanding fra interna- 
tionale organisationer, underlagde 
sig gigantiske landområder, hvor 

der jo alligevel kun boede vilde. En 
sidste rose skal falde til Lee Gib- 
bons for den flotte forsideillustra- 
tion. 

Henrik Bisgaard 

  

    
I Rahibs kløer. 

Slavehandel. En ond kult styret af 

Rahib. Prinsesse Rahasia er for- 

svundet. 

Der er dramatik i luften i det nye 

Dungeons & Dragons modul til Ba- 

sis Regler, der er udkommet på 

dansk. Tre af de bedste eventyr på 

basis-niveau er samlet til én lang 
histørie. Udfordringer og mystiske 

hændelser venter På Eventyrets 

Vej. 

Vejl.pris: 138,00 kr. 

  

Ring til Fafner Spil på tlf. 31 65 56 25 og 
få oplyst nærmeste forhandler. 

FafnerSpil   
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SEJSERENS GRAV 
Et orientalsk eventyr af Malik Hyltoft 

Oplysningerne til dette eventyr er 
ifølge Oriental AD&D (1'st Edition). 
Basic Roleplaying oplysninger li fir- 
kantede paranteser] er ikke som lo- 
vet ifølge Land of Ninja (på grund af 
tidsnød) det burde være en let opga- 
ve selv at rette dem ind. 

"Jeg har det!" Den lille trinde 
Wu-Jen kom sprintende ud af kejse- 
rens bibliotek. "Det er så indlysende, 
når man først ved det!" Med et syv 
fod langt papir-scroll flagrende efter 
sig som en papirsdrage, sprang han 
ned fra terrassen og vadede udover 
den smattede gårdsplads i sine 
indendørssandaler. 

Kensaien Nakayama stoppede sin 
kamptræning og vendte sig mod den 
lille mand. "Hvad har du Sato-kun? 
Forklar dig." 

"Sværdet, Nakayama-san." prustede 
Sato, "Det magiske katana. Sværdet 
er kejserinde Dejoko, kejserinden er 
sværdet. Det er derfor vi ikke kunne 
finde det i skatkammeret. Hun er be- 
gravet ved siden af kejser Seigi.” 

"I Kareta-machi?" 

"Ja, i de dødes by. Vi må give 
Hidohara-sama besked med det sam- 
me, så vi kan udruste en ekspedi- 
tion," 

Kejserens Grav handler om at hente 
et sværd i en japansk kejsergrav. 
Graven er naturligvis velbevogtet, 
og det vil kræve både snilde og mo- 
ralsk kvalitet at komme uskadt 
både ud og ind; men det kan lade sig 
gøre. Hvis ikke du har brug for at 
lade dine spillepersoner gå på jagt ef- 
ter et sværd kan du teoretisk set 
lægge hvad som helst ind på kejse- 
rindens plads, når blot det har den 
rette moralske (alignment) værdi. 

Scenariet er beregnet for spilleperso- 
ner på 3. til 5. niveau i AD&D orien- 
tal, men det er ikke særligt afhæn- 
gigt af niveau. Det mest afgørende 
er, hvor hårdt du vælger at spille og 
især, hvor meget dine spillepersoner 
tænker sig om. 

Kareta-machi 
Kareta-machi (de dødes by) er med 
tiden blevet overbevokset af krat og 
ung skov. Ingen kejser er blevet be- 
gravet der i 250 år, og de eneste der 
færdes der, er munkene, når de udfø- 
rer deres nytårsceremonier for de 
døde kejsere hvert år i februar 
(årets første måned). Resten af året 
ligger området øde hen - døde kejse- 
re er magtfulde gengangere. 

Den eneste fare i Kareta-machi kom- 
mer fra den sindsyge So-Hei, 
Tai-Kyoki. Tai-Kyoki lider af den 
vildfarelse, at han tror, at gravområ- 
det er hans tempel, og at han skal 
beskytte det med sit liv. 

Tai-Kyoki er en mand af ære, og 
han vil derfor først konfrontere spil- 
lerne, og byde dem, at forlade hans 

  
tempel. Først derefter vil han forsø- 
ge at smide spillerne ud med vold. 
Lad være med at lade ham slagte 
sig selv i et stormløb mod en samlet 
gruppe. Han er måske sindsyg, men 
ikke dum. Han vil bruge en hvilken- 
somhelst taktik, der måtte være ef- 
fektiv. 

Nu er du advaret, alle trick gælder! 
Den eneste måde at overtale 
Tai-Kyoki til at lade een være på 
området er, hvis man hurtigt griber 
situationen og udgiver sig for en 
overordnet fra hans kloster. Det kræ- 
ver naturligvis et check på heraldik 
eller religion at gætte, hvilket klos- 
ter han hører til.



  

Tai-Kyoki 
So-Hei 10. niveau. Alder: 49, HP: 
58, AC: 10 (6 ved martial arts) (1 + 
magi), St: 17, In: 18, Wi: (15), Dx: 9, 
Co: 12, Ch: 7 

Våben: Foretrækker at kæmpe med 
Tetsubo (stor kølle d8 i skade) eller 
med sin martial arts stil. Vælg en af 
dem du bruger i din egen kampag- 
ne. Missilvåben: kortbue eller slyn- 
ge (hjemmelavet th -1). 

Noter: Tai-Kyoki betragter det som 
sin vigtigste opgave at beskytte tem- 
plet, så når du vælger magi for ham, 
så vælg udelukkende magi, der på 
en eller anden måde kan bruges i 
kamp. Tai-Kyoki har 2 I-level og 2 
TI-level spells, hans tredje level spell 
er altid "Magical Vestment" (kan el- 
lers ikke bruges af So-Hei). 

[Tai-Kyoki: Erfaren tempelkriger. 

Alder: 49, St: 16, Dx: 9, In: 17, Co: 
12, Ch: 7, Po: 15, Sz: 13, HP: 13, 
MP: 15, DB: +1d4 

Evner: Lytte 45, Snige 58, Veltalen- 
hed 42, Spring 67, Undvige 80 

Våben: Tetsubo 72 (parere 70) 
20d6+1 Kampkunst 80 d10 

Magi: Kyoki kender til brugen af fle- 
re våbenvelsignelser, han kan kaste 
på sin Tetsubo. Desuden kan han 
kaste et kropsskjold på sig selv, der 
giver ham 7 Ap. Det koster et MP i 
runden at opretholde skjoldet + et 
MP hver gang han bliver ramt.] 

Nøglehulsgraven 
Når spillepersonerne har fundet en 
løsning med Tai-Kyoki, eller i en pe- 
riode, hvor han har trukket sig tilba- 
ge for at forberede et nyt angreb, 
kan de begynde at lede efter den rig- 
tige grav. 

Der er utallige grave i området, og 
bortset fra størrelsen er de ret ens. 
De er alle formet som nøglehuller. 
De største har ringe af voldgrave 
rundt om den centrale gravhøj, de 
mindste er blot små forhøjninger i 
landskabet. 

Kejser Seigi og Kejserinde Dojokos 
grav er af mellemstørrelsen. En ri- 
melig stor høj omgivet af en enkelt 
voldgrav. Der er to måder at lokali- 
sere den på. Enten har man gjort sit 
hjemmearbejde ordentligt og under- 
søgt det inden man drog fra hoved- 
staden, hvor der findes munke, der 
endnu ved den slags, eller også må 
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man gå rundt fra grav til grav og 
skrabe helligdomsstenene rene for 
så møjsommeligt at gå dem igennem 
for antydninger om, hvem der ligger 
i graven. Et arbejde der vil tage ad- 
skillige dage. 

Vandgraven 
Vandgraven omkring den rigtige kej- 
sergrav er som vandgrave er flest. 
Stillestående vand, ca. tre fod dyb, 
og klar indtil man jokker ud i den, 
så hvirvles mudderet op. På afstand 
kan man se de smukke flerfarvede 
guldfisk, der holder til i dammen, en- 
kelte af dem op til 2 fod lange. Guld- 
fiskene er desværre kødædende. Spil- 
lepersoner, der ikke er beskyttet af 
læder eller stærkere materiale fra 
brystkassen og ned vil blive mødt 
med afprøvende bid, og så snart blo- 
det flyder kommer det afgørende an- 
greb. Husk at man ikke kan bruge 
stumpe våben under vandet. 

  

25 guldfisk 
HD: Å, HP: 3, AC: 7, angreb: bid, 
skade: 143 (op til 10 fisk kan angri- 
be samtidig) 

Spillepersoner, der ikke angriber 
med stikvåben får -2 på to hit imod 
fisk. 

[25 guldfisk, HP: 3, angreb: bid 15%, 
skade 1d3 (armor beskytter ikke)] 
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Haniwa 
Overfladen af gravhøjen er dækket 
af små lerfigurer - haniwa. Oprinde- 
ligt var alle disse haniwa pilefælder, 
der afskød darts imod eventuelle 
gravrøvere, men årenes gang har 
gjort de fleste ineffektive. Benyt dog 
lejligheden til at genere folk med en 
dart hist og pist. Det er ikke muligt 
på forhånd at finde ud af, hvor ned- 
gangen til gravens indre er, den må 
først findes, når man er på graven. 
Jo mere folk går rundt, mens de le- 
der efter nedgangen, desto flere pile 
bør du sende efter dem. 

Tori 
Ved nedgangen til gravrummene må 
spillepersonerne først passere en ce- 
remoniel tempelport - en tori. 

En tori virker mentalt rensende på 
den der går igennem den, men kan 
være farlig, hvis man kommer med 
forkerte intentioner. I AD&D termer 
skal det opfattes sådan, at man hver 
gang man passerer igennem torien 
bliver udsat for et "Mind-blast”. Sa- 
ving throws overfor dette "mind- 
blast" modificeres af spillepersonens 
allignment. Man får +2, kummula- 
tivt, for at være henholdsvis "good" 
og "lawful", og -2 kummulativt, for 
at være henholdsvis "evil" og "chao- 
tie". 

  

Lad være med at fortælle spillerne, 
at deres spillepersoner bliver udsat 
for "mind-blast", sålænge ingen af 
dem bliver synligt påvirket, bør de 
være uvidende om effekten. Norma- 
le ikke magiske torier findes i hobe- 
tal i alle shinto-templer, og spilleper- 
sonerne vil derfor ikke finde noget 
umiddelbart påfaldende ved den. 

re rr



  

[Der findes ikke nogen direkte paral- 
lel til "mind-blast" i basie role- play- 
ing. Den bedste måde at simulere 
det på er, at lade spillepersonerne 
komme ud for et sanity-check eller 
et check på POW"5. Afhængigt af 
spillepersonernes grundholdning til 
livet og motivation for at trænge ind 
i kejserens grav, kan du så give dem 
bonus eller straf på forsøget. 

Hvis de klarer det, er de upåvirke- 
de. Hvis de blot misser det bør de ef- 
terhånden blive ramt af angstpsyko- 
ser: manglende koncentrationsevne, 
koldsved, rysteture, De er tydeligvis 
bange, og det så stærkt, at det påvir- 
ker deres evner (-10%), men de kan 
ikke sætte fingeren på hvorfor. Hvis 
en spilleperson slår over 95% på sit 
forsøg er effekten øjeblikkelig, han 
besvimer og kan ikke vækkes de før- 
ste tå timer. Hvis man forsøger på 
at bære en besvimet spilleperson ind 
i graven, vil det være tydeligt, at 
hans åndedræt bliver mere besvæ- 
ret. Hvis ikke han klarer et check 
på CON”5 begynder han langsomt 
at dø kvælningsdøden. Da han ikke 
er ved bevidsthed og kan gøre op- 
mærksom på sit problem, er han 
prisgivet de andres opmærksomhed. 
Effekten ophører, når han bæres ud 
af graven igen.] 

Fontæne 
T et lille råddent lugtende kammer 
står en fontæne. Fontænens overbyg- 
ning er faldet sammen og ned i bassi- 
net af ælde, og vandet er slimet og il- 
delugtende. 

I shinto-templet står fontænen for 
den fysiske renselse ligesåvel som to- 
rien står for den mentale renselse. 
Alle orientalske spillepersoner bør 
være klar over, at de skal vaske 
hænder og ansigt med vandet fra 
fontænen, hvorefter de skal skylde 
munden med en mundfuld af van- 
det. Gør man det ikke vil problemet 
vise sig senere, men på dette punkt i 
handlingen er der ingen tvang. 

1 modsætning til, hvordan det ser 
ud, er vandet i sig selv ganske ufar- 
ligt. Det er dets magiske effekt, der 
er afgørende. 

Igen er alignment afgørende for ef- 
fekten. Afhængigt af alignment en- 
ten får eller mister spillepersonen et 
antal HP/level. Dobbeltklasser mis- 
ter efter højst opnåede level og får ef- 
ter laveste (der er heller ingen ret- 
færdighed til). Hvis en spilleperson 
kommer op over sit normale maxi- 
mum ved at få positive point, får 
han midlertidigt hævet sin maxi- 
mum indtil pointene er brugt. 

LG: +1; NG,LN: 0; CG,NN,LE: -1; 
CN,NE: -2; CE: -3. 

  

En chaotic neutral spilleperson på 7. 
level vil altså miste 14 HP. 

[Da der ikke er nogen alignment, 
må det hele igen bero på en vurde- 
ring. Når selve ceremonien gennem- 
føres, bør der være en begrænset po- 
sitiv effekt af det (T6 HP oveni 
over-all HP, uanset om det går over 
maximum), men hvis det senere bli- 
ver tydeligt, at spillepersonerne 
ikke kun kommer med gode hensig- 
ter, bliver bonusen til en straf. Før- 
ste gang der sås tvivl om en spille- 
persons intentioner bortfalder bonu- 
sen automatisk, og skulle spilleper- 
sonen på noget tidspunkt, mens han 
er i graven, gøre noget, der direkte 
strider imod dens "beboeres" interes- 
ser, bliver bonusen vendt til en straf 
i form at et tab af hit points på sam- 
me størrelse.] 

3 veje 
Der er tre udgange fra kammeret 
med fontænen. De ligger tæt ved hi- 
nanden, og fører alle i samme ret- 
ning. Ved den højre udgang ligger 
skelettet af en gravrøver, og mellem 
hans knogler ligger tre rimeligt sto- 
re bronzemodeller: et katana, en do- 
kumentrulle og et røgelseskar. Grav- 
røveren har tilsyneladende taget de 
tre modeller fra de tre udgange, for 
der er stadig rester af ophæng i 
åbningerne. 

En sammenligning af ophæng og 
modeller viser, at de tre modeller 
har hængt på følgende måde: 

Venstre: katana 
Midt: dokumentrulle 
Højre: røgelseskar 
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Modellerne er en hårfin hentydning 
til, hvem der bør benytte hvilke uc 
gange, nemlig 

Venstre Midt — Højre 
Samurai Shukenja Wu Jen 
Kensai So Hei 
Bushi 
So Hei 

Gør man ikke igennem den rigtige 
gang vil man blive angrebet af gan- 
genes vogtere, når man er midt i 
dem. NB: Yakuza og Ninja + tilsva- 
rende har ikke nogen rigtig gang. 

Spiller man med underlige mellem- 
klasser, der ikke rigtigt hører tilen 
speciel grupper, eller efter basic 
role-playing, er det svært at sige 
hvilken gang spillepersonerne bør 
vælge. Det bør være afgørende, at de 
træffer et bevidst valg, som virker ri- 
meligt fornuftigt. Hvis de gør det 
bør de gå fri, hvis de bare vælger en 
tilfældig gang bør de blive angrebet 
uanset, hvilken de har valgt. 

Gangenes gulve er overstrøet med 
potteskår. Det virker som om pot- 
teskårene må komme fra de 2 meter 
høje lerstatuer, der står i nicher 
langs gangene, men mærkeligt nok 
er alle statuerne ubeskadigede. 

Lerstatuerne er gangenes vogtere. 
Hvis de forkerte personer går igen- 
nem en gang vil lerstatuerne angri- 
be dem. Når kampen er ovre vil sta- 
tuerne, eller hvad der er tilbage af 
dem, returnere til deres nicher, hvor 
de vil blive hele igen første gang in- 
tet levende iagttager dem. 

Lerstatuer 
HD: 243, HP: 14, AC: 7 (tager kun 
fuld skade fra stumpe våben alle an- 
dre våben gør minimum skade) An- 
greb: magisk ler-katana, dam: 
d10+1 

[Lerstatuer: HP: 14, tager minimum 
skade af "impaling" weap. Angreb: 
ler-katana, dam: d10+2, chance: 35 
%, parry 259%.] 

   



    

   Der er 10 statuer i den venstre 
gang, 8 i den midterste, og 6 i den 
højre. 

  

Ryttersamuraien 
Hændelserne i denne sal er afhængi- 
ge af, hvad spillepersonerne har fore- 
taget sig tidligere. 

Hvis alle spillepersoner gennemgik 
en ceremoniel rensning i fontænen, 
tidligere i scenariet, vil de kun finde 
en sort-grå stenstatue af en samurai 
til hest i denne sal. 

Hvis en eller flere ikke gennemgik 
ceremonien, vil statuen af samu- 
raien forvandles til en lyslevende 
samurai på en fyrrig ganger, når 
den første af de "urene" træder ind i 
salen. Samuraien vil forlange, at de 
urene vender om og går tilbage igen, 
ellers vil han stoppe dem med magt, 
og han har noget at gøre det med. 

Stensamurai til hest 
HD: 11, HP: 45, AC: -5 (immun over- 
for alle mentale spells, samt alle 
spells med ild, vand eller is.) 

  

Angreb: 
Hest, bid d8 
Hest, spark 206 

Katana d10 +10 

Hvis statuen besejres, vil sværdet 
kunne overtages. Det er stadig af 
sten, og har således en -2 modifika- 
tion på TH og dam, men det har 
samtidig en +3 fortryllelse samt en 
særlig drift til at drive "urene" på 
flugt - din fortolkning. 

    

[Stensamurai til hest: HP: 33, Ar- 
mor: 7 point (kan ikke omgås) An- 
greb: Katana: dam: d10+d4+5, 99%, 
parry 88%.] 

Den hemmelige dør 
Fra stensamuraiens sal går der en 
gang videre mod højre. Denne gang 
er rigt udsmykket. På gulvet er der 
illustrationer af sjælens vandring 
mod Nirvana (Buddhistisk himmeri- 

ge), og på væggene er malet sindrige 
mandalaer (billeder, der bruges til 
inspiration for bøn og meditation). 

Et forsøg på en passende evne (religi- 
on f.eks.) vil vise, at mandalaerne 
på højre side er begyndelsen på en 
meditationscyklus, mens mandalaer- 
ne på venstre side synes at afslutte 

Gangen er ca. 20 meter lang, og en 
troende vil anslå, at det vil tage fra 
fire til seks timer, at følge medita- 
tionscyklussen fra den ene ende til 
den anden. Hvis man følger cyklus- 
sen, vil man ca. halvvejs ned ad gan- 
gen (og knap tre timer senere) kom- 
me til en atypisk mandala. Man kan 
ikke umiddelbart se dens atypiske 
beskaffenhed, men når man går 
igang med at meditere over den mis- 
ter man hele tiden koncentrationen, 
og får lyst til at røre ved en blå tre- 
kant i midten af mandalaen. 

Når man på et eller andet tidspunkt 
bukker under for denne lyst, vil 
man opdage, at trekanten er en stor 
knap, der kan trykkes ind i væggen, 
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hvorved man kan nå ind til åbnings- 
mekanismen for den hemmelige dør, 
mandalaen udgør. Mere om hvor 
den fører hen senere. Først sker der 
noget andet. 

I mellemtiden er der nemlig næsten 
med sikkerhed nogen, der har forvil- 
det sig ind i næste sal. Tre timer er 
lang tid, at sidde og vente på, aten 
hellig mand får set på nogle vægma- 
lerier. 

Den himmelske krigs sal 

Hele gulvet i denne sal er dækket af 

illustrationer. Illustrationerne er af 
en serie af sværdkampe mellem de 
fire himmelske generaler og de fire 
himmelske vogtere på den ene side, 
og et væld af forskellige skræmmen- 
de dæmoner og djævle på den anden 
side. 

Hvis man ser godt efter, vil man op- 
dage, at gulvet er opdelt i felter, og 
yderligere undersøgelser vil afsløre, 
at illustrationerne af vogterne og 
generalerne hver især holder sig in- 
den for et felt. Dette er til gengæld 
ikke konsekvent for djævle og dæmo- 
ner. Meningen er naturligvis, at 
man ved passagen af salen kun skal 
betræde de felter, der indeholder en 
illustration af en vogter eller gene- 
ral. 

Hvis man træder ned på et forkert 
felt udløser man automatisk en fæl- 
de i forbindelse med feltet. Slå en 
d6, for at se, hvad der sker: 

1: En faldlem åbner sig kortvarigt, 
og spillepersonen falder tre meter 
ned på et stenunderlag. (Ingen ud- 
gange) 
2: En gammel beskyttelsesmagi træ 
der i kraft, og spillepersonen lam- 
mes med mindre han kan slå et save 
-3, [eller klare POW"3]. Lammelsen 
fortager sig gradvist efter en time. 
3-4: En dart udløses fra en revne i 
væggen med kurs imod feltet. 
5: Det siger "klikkkk!" 
6: Intet. 

Kobberdragen 
Når man endelig har kæmpet (og 
kravlet) sig vej gennem "Den him- 
melske krigs sal”, står man igen i en 
smal gang, men denne gang er uden 
udsmykning. 

Fra enden af gangen kan spilleperso- 
nerne først ane et svagt metallisk 

genskær fra deres lyskilde. Kort ef- 
ter kan de se to store øjne, der reflek- 
terer lyset, som var de af ædelssten 
(hvilket de faktisk er). Hvis spille- 
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personerne stadig fortsætter fremad 
vil de efterhånden kunne ane omrid- 
set af en drages forkrop. Dens form 
karakteriserer den for kendere som 
en Shen Lung; men dens skind er 
rødt som kobber. Omtrent samtidigt 
hæver dragen hovedet og siger føl- 
gende korte meddelelse til spilleper- 
sonerne: "I skal - øhhk - ikke denne 
her vej." 

Hvis spillepersonerne bliver stående 
vil den gentage meddelelsen lidt se- 
nere, men den vil aldrig sige andet 
(det er faktisk en "Magic Mouth" 
spillepersonerne har aktiveret). 

Skulle spillepersonerne vælge at 
fortsætte fremad, er kobberdragen i 
stand til at lægge magt bag sine ord. 
Dens mund åbner sig langsomt og il- 
devarslende, og med mindre alle er 
vendt om og løbet, står der en stråle 
af flammer ud fra munden. Save 
imod "breath", eller tag 20 hp i ska- 
de, save = 0 skade. [Slå et dogde for 
at undgå skade, ellers tager man d6 
d6 i skade (slå først d6 for at se, 
hvor mange d6, der tages i skade.) 

Flammestrålen strækker sig sjovt 
nok nøjagtigt til det punkt, spilleper- 
sonerne var nået til første gang ad- 
varslen blev sagt. 

Kommer spillepersonerne forbi flam- 
mestrålen vil de opdage to ting. For 
det første, at dragen ikke er levende, 
og derfor hverken kan angribe dem 
eller slås ihjel. For det andet, at 
meddelelsen var korrekt. Der er 
ikke andet end stenvægge bag dra- 
gen: Spillepersonerne skulle ikke 
den vej. 

Gravkammeret 
Bag den hemmelige dør, leder en 
lang smal gang hele vejen igennem 
gravens midte til et lille kammer, 
der ligger under toppen på nøglehul- 
gravens runde del. Her er et spar- 
somt udsmykket gravkammer med 
to sarkofager. Inskriptioner på de to 
sarkofager fortæller, hvem der hvi- 
ler hvor. 

Under inskriptionen "Seigi-sama, 
hersker over menneskene, konge over 
kongerne, slavebinder af barbarerne, 
slager af dæmonerne" ligger Kejser 
Seigi, eller rettere en urne med hans 
aske. Man får ikke noget ud af at 
åbne Seigi's sarkofag, tværtimod 
overbeviser man den slumrende Do- 
joko om, at man er gravrøver. 

Under inskriptionen "Dojoko-sama, 
folkenes trøster, såredes lindrer, 

    

skarpretter af dæmoner” finder man 
det hellige katana, der bærer dron- 
ning Dojoko's sjæl. 

  

Når sarkofagen åbnes, svæver kata- 
naet øjeblikkeligt op i øjenhøjde, og 
hænger afventende der. Hvis Dojoko 
er overbevist om, at spillepersoner- 
ne er gravrøvere, går hun øjeblikke- 
ligt til angreb. 

Sværdet angriber som en 10. level 
Samurai for normal skade [80%, ska- 
de d10+d4]. Da der ikke er nogen, 
der bærer sværdet, kan man ikke 
stoppe angrebet ved at modangribe. 
Der er kun tre måder at slippe for at 
blive angrebet på. Man kan flygte 
fra kammeret (sværdet optager ikke 
forfølgelsen). Man kan tale til Dojo- 
ko under kampen, og overbevise hen- 
de om, at man har reelle hensigter. 
Eller man kan falde på knæ på hen- 
des nåde, hvorefter hun ved telepati 
vil adspørge en om, hvad man foreta- 
ger sig, og man kan få en chance for 
at forklare. 

Under alle omstændigheder vil Dojo- 
ko forlange en forbandet god grund 
til at skulle forlade sin mands side. 
Men får hun den accepterer hun 
uden tøven, og vil derefter assistere, 
ikke kun i kamp, men også med råd 
og vejledning. 

Dojoko's force som katana er, at hun 
første gang hun rammer automatisk 
sender enhver dæmon tilbage til det 
skyggerige, han kom fra, uden chan- 
ce for appel. Problemet er, at Dojoko 
er så opsat på, at forvise alle dæmo- 

  

ner, at hun vil insistere på, at an 
be alt, der er overnaturligt frem- 
kaldt, som hun møder. Hvis ikke bæ- 
reren vil være med, gør hun det 
uden ham. I alle kampe, der ikke 
indvolverer overnaturligt fremkald- 
te væsener, tager hun stilling fra 
sag til sag, og øger eller mindsker 
krigerens evner efter behag. Hun er 
i stand til at give en bonus på +4 
[+20%], hvis hun ønsker det, eller en 
lige så stor straf, hvis hun er imod 
den udførte handling. 

  

Bemærk, at Dronning Dojoko ikke 
bare er en tilfældig skat, man sam- 
ler op og tager med. Selv i sin lidt 
særegne form er hun fuldt udi 
stand til at bevæge sig selv, og hun 
vil kun følge sin bærer så langt, som 
hun finder, at det er nødvendigt for 
udførelsen af sit kald. Derefter vil 
hun bede om at blive stedt til hvile 
ved sin husbonds side igen. Skulle 
bæreren ikke ønske at efterkomme 
hendes ønsker, vil han blot finde, at 
hun er væk første gang, han har 
ladt hende ude af synsvidde eller 
har sovet. 

De japanske navne, der er bru; i 
eventyret, betyder følgende: 

Sato = søde sager 
Nakayama = mellem bjergene 
Hidohara = tung mave 
Kareta-machi = dødebyen 
Tai-Kyoki = meget skør 
Dojoko = medfølende 
Seigi = retfærdighed 

   



     

      

Når man som rollespiller skal til at 
forklare den undrende familie eller 
andre uindviede, hvad det egentlig 
er man går og bruger al sin tid på, 
og som får én til at tale uforståeligt 
kaudervælsk af mere eller mindre 
udenlandsk klingende gloser, ja så 
griber man ofte til den udvej at 
sammenligne rollespil med littera- 
tur, Typisk er f.eks.: "Jo, forestil dig 
atduer Aragorn eller Frodo fra Rin- 
genes Herre. 

ED 

Hvis ens samtalepartner hører til 
den ulykkelige gruppe af mennes- 
ker, der ikke har stiftet bekendt- 
skab med J.R.R. Tolkiens univers, 
så kan man jo altid prøve med en an- 
den bog. D.v.s. det er ikke alle bø- 
ger, der kan bruges til at illustrere 
rollespillenes idé. Det går bedst med 
mere eller mindre eventyrlige og 
handlingsmættede historier med en 
klar eller enkel fortællestruktur. Ja, 
for at sige det ligeud: Mekanismen i 
rollespil kan forklares med en hvil- 
ken som helst knald- eller trivialro- 
man. Det skyldes selvfølgelig, at der 
er en række strukturelle ligheder 
mellem triviallitteraturen som litte- 
rær genre og den måde, et godt rol- 
lespilsscenarie og en god kampagne 
er sat sammen på. 

  

Jeg vil nu påstå, at enhver erfaren 
spilmester anvender metoder og 
kneb, når han forbereder og spiller 
sine scenarier, som til forveksling 
ligner de teknikker og tricks, som 
forfatterne af knaldromaner bruger, 
for at få historien til at hænge 
sammen og handlingen til at glide. 
Derfor er et godt scenarie at 
sammenligne med en god historie, 
og gode kampagner kan nå et helt 
episk format. Anskuet fra denne syn- 
svinkel kan det have mening at prø- 
ve på at kigge knaldromanforfatter- 
ne lidt i kortene. 

Noget helt basalt, som alle spilmes- 
tre for deres egen og spillernes skyld 
burde lægge sig på sinde, er den kla- 
re handlingsstruktur eller plotline, 
som det også hedder. Lige meget 
hvor mange svinkeærinder eller ind- 
skudte episoder, spilmesteren finder 
på, eller som spillerne lægger op til, 
så er det klogt altid at kunne gøre 
kort og klart rede for, hvor i handlin- 
gen man befinder sig. Selv den slø- 
veste spiller skal kunne svare på 
spørgsmålene: Hvem er I, hvor kom- 
mer I fra og hvad er jeres ærinde? 
Det skal ikke være nogen spændetrø- 
je, men det forøger oftest fornøjel- 
sen, hvis man har et i det mindste 
overordnet mål. Det bliver for spille- 
re, såvel som spilmester, nemmere 
at orientere sig, og i de enkelte sce- 
narier bliver det nemmere for spiller- 
ne at komme ind i handlingen. 

Et andet godt gammelt trick er bru- 
gen af klichéer og faste typer. D.v.s. 
at man spiller på de mere eller min- 
dre bevidste forestillinger, alle men- 
nesker har fra bøger, tegneserier og 
film, om hvordan en "rigtig" skurk, 
heks, helt, konge eller bondeknold 
er, ser ud og opfører sig. Det betyder 
ikke, at alle troldmænd skal være 
kopier af Gandalf, men Tolkien har i 
Gandalfskikkelsen samlet mange af 
de egenskaber, som er typiske for 
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"den gode troldmand", og i Saruman 
tilsvarende for "den onde trold- 
mand". 

Ikke alle barbarer skal opføre sig 
som Conan, men hvis man tænker 
lidt på Conan næste gang spillerne 
møder, så skulle det ikke undre mig, 
om barbaren da vil virke mere ægte 
- og det på trods af, at han faktisk er 
lidt af en kopi! 

Det vil ligeledes sikkert løbe spiller- 
ne ekstra koldt ned af ryggen, hvis 
den skurk, de er oppe mod, har 
sammenvoksede øjenbryn, lav pande 
og bor på en forfalden klippeborg, 
hvor kragerne skriger, og ulvene hy- 
ler i det fjerne. Skurke må gerne se 
ud som skurke. Helte skal gerne se 
ud som helte, og så kan man jo altid 
tage fusen på spillerne med undta- 
gelsen, som bekræfter reglen. Kun- 
sten er at trække på disse forestillin- 
ger og klicheer samtidig med, at 
man varierer dem. I så fald vil den 
bevidste brug af klicheer ikke gøre 
scenarier og personer stereotype, 
men tværtimod gøre dem mere leven- 
de, fordi man med få og enkle strøg 
kan tegne personer og miljøer, som 
spillerne kan forholde sig til. 

Brugt på den rigtige måde vil disse 
tricks ikke kun hjælpe spilmesteren 
med det til tider opslidende arbejde 
med at skabe og udvikle en spæn- 
dende eventyrverden, men de vil 
også bidrage til at gøre denne even- 
tyrverden spændende og levende og 
genkendelig for spillerne. Dermed 
skulle en større indlevelse være 
gjort mulig, og det er vel netop indle- 
velse, det drejer sig om, når man 
spiller rollespil! 

 



FLYGT 
En Space Hulk mission 

af Lars Wagner Hansen 

Mission Instruktion 
Marinerne har fundet skibets log- 
bog, og prøver nu at få den ud af hul- 
ken. Men de er fanget i et område, 
hvor de ikke kan bruge deres telepor- 
tere på grund af elektronisk interfe- 
rens. De har imidlertid fundet et red- 
ningsskib, som vil kunne flygte med 
nogle af terminatorene og forhåbent- 
lig logbogen. 

Mål 
Marinerne prøver at få logbogen til 
redningsskibet (rummet øverst på 
kortet). Når de først er der, skal de 
lukke luftslusen og afskyde rednings- 
skibet med så mange marinere som 
muligt og logbogen. 

Genestealerne prøver selvfølgelig at 
forhindre dette, enten ved at destrue- 
re begge squads, ved at destruere 
skibets logbog, eller ved at destruere 
luftslusen, hvilket vil forhindre red- 
ningsskibet i at flygte. 

Enheder 
Marinere: To komplette Squads (1 
sergent med Storm Bolter og Power 
Glove, 3 marinere med Storm Bolter 
og Power Glove, og 1 mariner med 
Heavy Flamer og Power Glove). Ma- 
rinerne kan udskifte en Heavy Fla- 
mer med en Assault Cannon (1 gra- 
tis Reload). Ellers kan I bruge regler- 
ne fra Deathwing, bruge Grey 
Knights, eller hvad I nu kan blive 
enige om. 

Genestealere: 1 Blip ved starten af 
spillet. 2 Blip som reinforcement per 
omgang. Hvis marinerne bruger Psy- 
kers skal stealerne bruge det udvide- 
de Blipsæt fra Genestealer. Hvis ma- 
rinerne bruger Grey Knight eller In- 
quisitors får stealerne 2 Blips til at 
starte med og 2 Blips som reinforce- 
ment per omgang. 

Indsættelse 
Marinere: Marinerne skal begynde 
med hans Squads i de skraverede 
områder. 
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Genestealerne: Må placere hans før- 
ste Blip(s) hvorsomhelst på kortet, 
reinforcement Blips skal komme ind 
af de markerede områder 

Specielle regler 
Forstærkede døre: De to døre foran 
redningsskibet, er forstærkede og im- 
prægneret med negativ psykisk ener- 
gistøv. Dørene er immune over for 
alle psykiske angreb, og force våben 
skal trække en fra deres terning 
slag og kan ikke bruge psi-point el- 
ler psykiske kort til at forbedre de- 

  

res angreb. Hver gang dørene bliver 
skadet, har de en chance for at 
modstå skaden. Første gang døren 
bliver skadet ruller man 6 ternin- 
ger, hvis en (eller flere) af terninger- 
ne ruller det samme som eller højere 
end angrebet har døren modstået 
skaden. Hvis døren ikke modstod 
skaden trækker man en fra det an- 
tal terninger døren bruger til at 
modstå skade. På denne måde skal 
døren skades succesfuldt syv gange 
før den er ødelagt. På alle andre 
måder er det normale døre, de kan 
åbnes og lukkes som normalt. 

Kontrol panel: Kontrol panelet kan 
kun aktiveres ved at logbogen place- 
res oven på det. Når kontrol panelet 
er aktiveret og marinerne har en 
person eller genestealerne har en hy- 
brid i redningsskibet, kan den per- 
son kontrolere alle dørene på kortet, 
hvis han står ved siden af kontrolpa- 
nelet, og der ikke er nogle modstan- 
dere i redningsskibet. Spilleren be- 
stemmer hvilken døre som er åbne 
eller lukkede, og modstanderen kan 
kun åbne dem med magt. Når først 
begge de forstærkede døre er lukket 
og området mellem dem er tomt, 
kan redningsskibet afskydes. Kon- 
trolpanelet kan ikke ødelægges af 
nogen kraft. Brug en CAT brik til at 
repræsentere kontrolpanelet.



  

  

  

Logbogen: Alle reglerne fra "Death- 
wing, Mission Two: The Ship's Log" 
gælder. En sergent eller kaptajn 
skal starte med logbogen i deres be- 
siddelse. 

Sejr 
Marinerne vinder en major victory 
hvis de flygter med logbogen og 
mindst halvdelen af de oprindelige 
marinere, læg mærke til at der mak- 
simalt kan være 8 mariner i red- 
ningsskibet. 

Marinerne får en minor vietory hvis 
de flygter med en beskadiget logbog 
og mindst halvdelen af de oprindeli- 
ge marinere, eller med logbogen og 
mindre en halvdelen af de oprindeli- 
ge marinere. 

Hvis marinerne flygter med mindst 
halvdelen af de oprindelige marine- 
re, men uden logbogen, eller med en 
beskadiget logbog og mindre end 
halvdelen af de oprindelige marine- 
re er det uafgjort. 

Genestealerne vinder en minor vieto- 
ry hvis mindre end halvdelen af de 
oprindelige marinere flygter uden 
logbogen. Genestealerne får en ma- 
jor victory hvis de forhindre mariner- 
ne i at flygte, enten ved at destruere 
en af de to forstærkede døre, eller 
ved at dræbe alle marinerne. 

Spillet slutter når redningsskibet af- 
skydes, når en af de to forstærkede 
døre er ødelagt, eller når alle mari- 
nerne bliver dræbt. 
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DØR 
FORSTÆRKET DØR 
GENESTEALER IND! 
MARINE STARTOMR. 
KONTROL: PANEL 
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De værdier som fremkommer skal 

  

Mange spillere føler at Call of Cthul- 
hu (CoC) er det bedste rollespil på 
markedet i dag - det gør jeg ikke! 
Derimod mener jeg, at CoC har det 
bedst underbyggede miljø, og nogle 

af de bedste kilder til inspiration og 
sandsynliggørelse af de tåbelighe- 
der, som man kommer ud for i alle 
rollespil. Systemet i CoC, dvs. "basic 
roleplaying" er utidssvarende, urea- 
listisk og utilstrækkeligt. For at let- 
te på disse mangler, vil jeg her give 
et forslag til, hvordan man kan spil- 
le de samme typer af eventyr med et 
andet system, nemlig GURPS. 

Mennesker 
Spilpersoner (SP): Det vigtigste at 
bemærke sig, når man vil skifte sy- 
stem fra CoC til GURPS, er at 
SP'ere ikke kan oversættes v.h.a. ta- 
beller, etc. De bør dissekeres med 
kærlig hånd og dernæst genskabes i 
det nye system, d.v.s. GURPS. Spil- 
leren skal prøve på at finde de sam- 
me karaktertræk frem, og ligeledes 
finde de skills og niveauer som han 
(og spilmesteren) føler er de, som 
bedst svarer til spillerens opfattelse 
af sin person. Points skal der nok 
ses lidt stort på af hensyn til den 
spiller, som trods alt gerne vil spille 
den samme person. Lettest er det na. 
turligvis at generere nye SP'ere, 
hvis spillerne er med på det. 

Ikke-Spilpersoner (ISP): Disse er på 
samme tid lettere og sværere for spil- 
mesteren at oversætte. Lettere, for- 
di man ikke behøver at regne deres 
pointværdi ud, og sværere, fordi der 
helst skal være en slags konsekvens 
i oversættelsen. Hvis man som mes- 
ter er ligeglad med at en skill på 
75% bliver oversat med 14 den ene 
gang og 18 den næste, har man ikke 
noget problem og kan droppe dette 
afsnit, men hvis man nu gerne vil 
have en vis logik kan man bruge vis- 
se omregningsregler. 

også justeres, da GURPS er mere 
centertungt. Jeg vil foreslå at man 
trækker 10 fra, dividerer med 2, run- 
der almindeligt af og lægger 10 til 
igen. D.v.s. 2-3=6, 6-7=9, 8-9: 
10=10, 11-12=11, 13-14=12, 
15-16=13, 17-18=14, 19-20=15, 
21-22-16 0.s.v. 

      

Det næste springende punkt er 
skills for ISP'erne. Da disse i 
GURPS har en meget højere 
succes-chance, må man også her 
lave en omregning. Jeg vil foreslå føl- 
gende: 1-5=6, 6-10=7, 11-15=8, 

    5, 66-75=16, 76-80=17, 
81-85=18, 86-90=19, 91-95=20, 
96+=21. 

  

Man skal dog passe på ikke at un- 
derskride default- værdierne, som 
ofte vil være IQ-5/6. Ligledes kan 
man snildt forsvare at en årtusind 
gammel skurk har skills på over 21. 
Langt de fleste CoC skills findes 
også i GURPS, men da der er nogle 
stykker som kan give problemer, 
har jeg nævnt dem her. 

Sanity og Sanity Checks 
Visse fundamentale forskelle i be- 
handlingen af det grusomme bety- 
der at man må finde sig i en ænd- 
ring på dette punkt. Man hverken 
kan eller bør overføre Sanity Points 
til GURPS. Jeg mener dog at man 
kan modificere Fright Check syste- 
met således at også de abnormt for- 
færdelige ting kan ødelægge perso- 
nens mentale sundhed, uden at mes- 
teren bruger -10 modifikationer på 
terningerne (det vil i praksis betyde 
at alle SP'ere vil kikse deres slag). 
Ganske enkelt indfører jeg en gange- 
faktor på tallet man har kikset sit 
slag med. Denne vil typisk være 1, 
men for særligt slemme ting kan 
være 2 eller endda helt op til 3. For 
at give de vordende konvertister en 
idé om hvad jeg mener, er her nogle 
eksempler på CoC SAN checks over- 
sat til GURPS Fright Checks (FC): 

  

Attributes: 

CoC GURPS 
(2xSTR+SIZ)/3 sT 
DEX DX 
(POW+INT+EDU)/3 IQ 
CON HT 

APP Oversættes til Adv./Disadv. 
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Bargain = Merchant 
Credit Rating = Wealth Advantage; 
30 = Comfortable, 
50 = Wealthy, 
90 = Filthy Rich. 
Cthulhu Mythos = Se nedenfor 
Dabate = Bard 
Diagnose Disease = Physician 
Dodge = Bruges på en anden måde. 
Electrical Repair = Electronics/TL6 
Hide = Stealth 
Library Use = 
Research og Litterature 
Listen = 
IQ-check med modifikationer. 
Make Maps = Udgår. 
Mechanical Repair = Mechanic/TL6 
Operate Heavy Machine = 
Driving (Type er f.eks. Tractor) 
Oratory = Bard 
Pharmacy = 
Pharmacy (Mental/Average) 
Psychoanalysis = Udgår. 
Read/Write… = 
Bruges på en anden måde. 
Sneak = Stealth 
Spot Hidden = 
IQ-check med modifikationer. 
Treat Disease = Physician. 
Treat Poison = Poisons 

    

  

  

Eksempel: Paul Krumann (1Q 11) 
vandrer ned ad gaden. Pludselig ser 
han Cthulhu komme op ad kloakris- 
ten. Dette syn kræver et check 
(FC-5x3). Desværre slår han 15, hvil- 
ket betyder at han til 306 skal læg- 
ge 3x(15-(11-5))=27! Idet han slår 8, 
bliver konsekvensen af hans spadse- 
retur at han nu får en frisk 15- 
points Mental Disadvantage, som 
han sikkert ikke får tid til at nyde! 

Magi 
Hvis man som spilmester ønsker at 
krydre sin kampagne med tryllefor- 
mularer og magiske objekter, vil 
man finde uvurdelig støtte i GURPS 
Magic. Med dette værk til rådighed 
vil jobbet med at oversætte forban- 
delser til gengæld blive såre enkelt, 
specielt hvis man erindrer at 
GURPS har helt konkrete regler for 
ceremoniel magi (hvad er en kult- 
præst uden messende kultister?). 

Cthulhu Mytologi 
Et centralt punkt i en CoC- kampag- 
ne er spillernes øgede viden ting- 
som- mennesket- ikke- burde- vide. 
Som parallel til Sanity problematik- 
ken er en ren oversættelse umulig. I 
stedet kan man bruge følgende nye 
skill, som jeg har valgt at skrive på 
engelsk af hensyn til terminologier- 
ne. 

Cthulhu Mythology (Mental/Very 
Hard) Defaults to Occultism-10 This 
is the study of beings, structures, 
items, and events pertaining to the 
Cthulhu Mythos. A succesful roll 
against this skill will give the cha- 
racter some information about what 
he is facing. The number by which 
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the roll succeeds determines the 
amount and accuracy of the informa- 
tion gained. The results are interpre- 
ted as follows: 

Crit. Fail.: Wrong Information 
("That's one big bat!") 

Failure: No Information ("Huh?") 

Made by O-2: Slight Info. 
("That thing is mythos-related!") 

Made by 3-5: Minor Info. 
("That is a Nightgaunt") 

Made by 6-9: Major Info. 
("It is a servant of Hastur") 

Crit. Suce./Made by 10+: Vital Info. 

("It tickles people and carries them 
off, - just shoot it!") 

Guder, bæster og andre 
unævnelige 
Ind imellem er det nødvendigt at 
slås med hovedfjenden eller hans 
hjælpere. Til dette brug er den stak- 
kels hårdt plagede mester nødt til at 
bruge disses egenskaber. Hertil kan 
man bruge de samme oversættelses- 
formler som ISP'ere. Blot behøver 
man ikke at modificere værdierne, 
så de falder tættere omkring 10. HT 
skal dog være todelt, så f.eks. CON 
70 = HT 17/70. Ligeledes skal deres 
angreb modificeres i stil med skills. 
Armor kan blot overføres. 

  

Disse oversættelser vil ændre bæs- 
terne lidt (sandsynligvis til det seje- 
re), men det gør ingenting, da spiller- 
ne alligevel ikke bør vide alt om dis- 
se. 

 



  

  

 



  

  

Saga efterår 1991 
Spiltidsskriftet Saga har slået sig 
fast som det største af sin art i Dan- 
mark. Forårssæsonen er slut nu, 
men vi vender stærkt tilbage med 
en ny sæson i slutningen af juli. Her 
er lidt om vores planer samt nogle 
nyheder. 

Redaktionen 

Om Saga 

Hvert nummer af SAGA indeholder: 

Store eventyr til spil i alle genrer - af 
Danmarks bedste forfattere.   

  

    

hvordan de bruger rædselsfilm som 
inspiration i spillet. 

Artikler, der afslører nye sider af rol- 
lespil - og gør gamle kendinge mere 
spændende. 

rernes krigerevner på en svær prø- 
ve. For skumle personager kan vi 
friste med Merlin Mann's artikel om 
dæmonmagi og noget om fælder 
(gode og onde, for og imod fælder). I 
det mere kuriøse hjørne har vi op- 
skrifter på sære retter til fantasy- 
kampagnen. 

Endelig rejser vi det farlige 
spørgsmål: er rollespillere nogle nør- 
der? En rollespilspige giver sin me- 
ning i nr. 8. 

Nyheder om de seneste produkter i 
handelen 

Anmeldelser af de mest interessante 
nye produkter Et SAGA- abonnement er en investe- 

ring i mange timers godt spil og 
spændende læsning. Se det særlige 
tilbud til abonnenterne nederst på si- 

Med nr. 8 begynder vi vor serie 
EUROPA I OPBRUD. Fra dengang 
verden gik af lave. Serien beskriver 

Nyheder fra det frodige danske spille- 
liv - fra klubber og kongresser. 

Europa i 1920'erne til brug med Call — den! 
Bladet er illustreret af dygtigetegne- — of Cthulhu, GURPS osv. Det er et 
re som Jesper Ejsing, Casper Vang — krigshærget Europa med en skrøbe- — På gensyn i SAGA. 
Hansen og Palle Schmidt, og har et 
godt lay-out. 

lig fred. Et farligt sted, hvor mange 
skumle typer færdes. Vi bringer 4-5 
eventyr i løbet af efteråret, hvor spil- 
lerne kommer op mod alt fra fascis- 
ter til okkultister - fra Paris til Po- 
len. Det er ikke det eneste okkulte. 
Med Paul Hartvigsons "Galskabens 
"Tal" sætter vi styr på Cthulhu- myto- 
logien og dens bøger. 

Men den nære fremtid er ikke 
glemt. I cyberpunk- genren har vi til 
GURPS og basic roleplaying syste- 
met (f.eks. Call of Cthulhu og Dra- 
ger og Dæmoner) et fascinerende 
eventyr i en dyster verden, hvor en 
videnskabsmand er forsvundet. Her 
bliver kyniske planer til virkelighed. 
Eventyret bliver suppleret med infor- 
mationer om hvordan man bruger 
basic roleplaying til cyberpunk gen- 
ren. Herudover bliver der til Sha- 
dowrun artikler med alternative for- 
mer for magi og en ny, overraskende 
race (gæt hvilken!). 

  

Efterårssæson 

nr. 8-13 

Herudover har vi følgende særlige at- 
traktioner: 

I fantasy- genren præsenterer vi 
"Ungersvenden" - et helte- eventyr 
til Kong Arthur- spillet Pendragon 
og til D&D. I nr, 11 bringer vi et 
storslået "gotisk" eventyr af Peter 
Frost. Det vil sætte mere end eventy- 

Men SAGA fører dig også til det 
ydre rum, det fjerne østen ogindi 
nattens dyb. Til Star Wars har vi 
menneskejagt på planeten Higron. 
En artikel giver nye orientalske klas- 
ser samt eksotiske våben og udstyr 
til Warhammer. Endelig beder vi 
kendte folk i rollespil om at fortælle, 

 



Nyheder i sommermånederne 

Juli 

TSR 

Drow of Underdark 
Forgotten Realms hjælpemiddel 
Pris 168,00 kr. 
Hvem er de? Hvordan lever de? Og 
hvorfor lever de under jorden? Dark 
elverne gennemgås til mindste detal- 
je. Her er alle de informationer man 
har brug for, ikke blot for at spille 
en enkelt af dem, men også oplysnin- 
ger om hvordan deres indbyrdes for- 
hold er. 

Practical Planetology 
Spelljammer hjælpemiddel 
Pris 118,00 kr. 
Alt om hvordan man starter sin 
egen Spelljammer kampagne. Reg- 
ler for hvordan man selv laver nye 
Krystal Sfærer, samt hundrede af 
ideer, så din Spelljammer kampag- 
ne aldrig bliver kedelig. 

Tales of Lankhmar 
AD&D hjælpemiddel 
Pris 118,00kr. 
Lankhmar, en by i Nehwon, Fritz 
Leibers fantastiske verden. Her har 
Fafhrd og Gray Mouser trådt deres 
stier. Nu får dine spillere mulighed 
for at teste deres evner mod magike- 
re, krigere og tyve. 

Eye of Traldar 
D&D modul 
Pris 79,50 kr. 
Det første eventyr til det nye Dunge- 
ons & Dragons. Her er muligheder- 
ne for at få afprøvet alt. Et kort in- 
troduktionseventyr med magikere 
og monstre. 

FASA Corporation 

Find Your Own Truth 
Shadowrun roman 
Pris 59,50 kr. 
Sam's søgen efter hans søster og en 
måde at helbrede hende på, bringer 
ham vidt omkring i verden. Her 
kommer han til Australien, hvor 
han modtager en udfordring på li- 
vet, på jordens vegne. 

BattleTech Reinforcements 
(Record Sheet 3025) 
BattleTech hjælpemiddel 
Pris 98,00 kr. 
Dette var tidligere BattleTech Rein- 
forcements I, men her er det ien 
helt ny udgave. Boksen og brikkerne 
er fjernet, så det kun er reglerne der 
er tilbage, prisen er til gengæld også 
faldet. 

BattleMech Record Sheets 13 - 
Heavy 'Mechs 
BattleMech hjælpemiddel 
Pris 98,00 kr. 
Sheets til alle de tunge ”Mechs, over 
50 forskellige, for eksempel Champi- 
on, Bombardier, Longbow og Guillo- 
tine. 

Native American Nations Vol. 1 
Shadowrun hjælpemiddel 
Pris 148,00 kr. 
Indianernes lande, NAN, beskrives 
til den mindste detalje. Deres kul- 
tur, økonomi, sikkerhed og historie. 
Bogen indeholder også et eventyr, 
der bringer shadowrunnerne ud af 
deres trygge byer, og ind i det væmli- 
ge vildnis. 

August 

TSR 

Maztica Boxed Set 
Forgotten Realms hjælpemiddel 
Pris 210,00 kr. 
På den anden side af det store hav 
ligger der et rige, som aldrig før er 
blevet udforsket. Et rige der træk- 
ker stærkt på Atzeker- og Maya- kul- 
turene. Et rige med blodtørstige gu- 
der, nye religioner, nye væsener og 
nye eventyr. 

Oak Leaves 
Dragonlance modul 
Pris 79,50 kr. 
I Tree Lords var det Silvanesti elver- 
ne der havde problemer, men nu er 
det Qualinesti elverne. Deres leder 
(The Speaker of Suns) er forsvundet, 
og det er spilpersonernes opgave at 
finde ham. 

Dark Lords 

Ravenloft hjælpemiddel 
Pris 128,00 kr. 

96 sider med de ondeste af de ondes- 
te. Ravenloft tiltrækker alle mulige 

slags væsener, men kun de ondeste 
får muligheden for at blive Dark 
Lords. 

Arms & Equipment Guide 
AD&D hjælpemiddel 
Pris 168,00 kr. 
Denne bog er fyldt med våben, rust- 
ninger og udstyr fra middelalderen. 
Alt sammen illustreret og forklaret. 
Både praktiske forklaringer og spil- 
tekniske forklaringer følger med. 
Guf for våben fanatikere. 

Sons of Azca 
Hollow World hjælpemiddel 
Pris 128,00 kr. 
Her får Hollow World sin første ud- 
videlse. Rigerne på indersiden af 
jorden får en lige så fin gennem- 
gang, som rigerne på ydersiden af 
jorden får i gazetterene. 

Luna 
XXVc hjælpemiddel 
Pris 118,00 kr. 
Månen er blevet den største neutra- 
le magtfaktor i universet. De styrer 
næsten al den teknologiske udvik- 
ling, og dette sætter dem i en særde- 
les fordelagtig position, når de for- 
handler med RAM og NEO. 

R.I.P. Boxed Set 
Horror rollespil 
Pris 210,00 kr. 
Et helt nyt rollespil om rædslen i en 
moderne verden. Denne boks inde- 
holder alt det du har brug for, når 
du skal sprede skræk og uhygge 
hjemme i dagligstuen. Tre regelbø- 
ger, kort, terninger og meget mere… 

Port of Ravens Bluff 
Forgotten Realms hjælpemiddel 
Pris 118,00 kr. 
Havneområderne i Ravens Bluff, 
indeholder alt hvad du kan tænke 
dig. Pirater, sømænd, handlende, fis- 
ker, gyder, rådne fisk og eventyr. 
Alt Ravens Bluff materiale er skre- 
vet af RPGA medlemmer. 

Fafner Spil 

Spilpersonskemaer 
D&D hjælpemiddel 
Pris 98,00 kr. 
8 ark med formularer, 16 ark med 
spilpersonskeamer, og et eventyr 
med en halving der nok skal give 
dine spillere grå hår i hovedet.
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Friedstadt ved juletid er et lille 
”krimi-eventyr" for nystartede figu- 
rer til Warhammer Fantasy Role- 
Play. Eventyret kan enten spilles for 
sig selv, eller bruges i en allerede ek- 
sisterende campaign, hvis GM'en 
blot ændrer lidt på det. Stats er an- 
bragt bagerst i dette scenarie. 

Baggrundshistorien 
er 
For fem år siden opdagede man i 
Nuln, at Helmutt Donnerwetter, en 
af universitetets unge, lovende ma- 
gistuderende, tilbragte sin fritid 
med at studere og forske i ældgamle 
ritualer, der efter sigende skulle 
være i stand til at fremkalde dæmo- 
ner. Troldmændenes laug blev omgå- 
ende gjort opmærksomt på dette, 
men da man tog hen for at arrestere 
den unge Helmutt, havde han lugtet 
lunten og var forsvundet. En større 
eftersøgning blev iværksat, men det 
var umuligt at spore ham længere 
end til hans brors hus. Broderen, Ul- 
rik Donnerwetter, der også studere- 
de magi på Nulns universitet, nægte- 
de politiet adgang til sit hus, og da 
politiet senere kom tilbage med en 
af byens dommere, var Ulrik væk. 
Politiet undersøgte Ulriks hus, ogi 
kælderen fandt de tre lig, som det 
lød til at Ulrik udførte eksperimen- 
ter på. Politiet forsøgte at følge efter 
de to brødre, men de var sporløst for- 
svundet, og eftersøgningen løb ud i 
sandet. Det var fem år siden. 

Helmutt holdt meget lav profil i et 
par år, inden han for ca. to år siden 
slog sig ned i Friedstadts pænere 
kvarter under dæknavnet Helmutt 

Bergen - en velhavende købmands- 
søn fra Altdorf. I byens middelklas- 
sekvarter lejede han desuden et lille 
kælderlokale, som han indrettede 
som et hemmeligt laboratorium, 
hvor han kunne fortsætte sine stu- 

dier i dæmonologi. Dette kælderloka- 
le ligger kun få minutters gang fra 
Helmutts bopæl. 

For et års tid siden mødte Helmutt 
Katarina Silber, en sød og køn køb- 

Friedstadt ved Juletid 
Et Warhammer-scenarie af Claus Ekstrøm 

mandsdatter, som han begyndte at 
invitere i byen. Katarina interessere- 
de ham overhovedet ikke - det hele 
var et stort bluffnummer, så hans 
naboer og bekendte ikke havde 
grund til at tro, at han ikke havde 
de samme interesser som andre 
mænd på hans alder. Katarina, der 
aldrig før var blevet vartet op afen 
mand, begyndte lidt efter lidt at hol- 
de af Helmutt. Alt åndede fred og 
idyl, indtil tømreren, Dietrich Dumb- 
kopf, dukkede op i Katarinas hjem 
for at reparere en vindueskarm. Den 
unge købmandsdatter faldt pladask 
for ham, og de har i de sidste to 
måneder i al hemmelighed set hin- 
anden. Katarina har ikke mod til at 
fortælle Helmutt, at hun har fundet 

"den eneste ene", og hvad værre er - 
Katarinas far, Peter Silber, er me- 
get glad for Helmutt, og Katarinas 
vil helst ikke skuffe ham ved at gifte 
sig under sin stand. Derfor lader Ka- 
tarina sig stadig invitere i byen af 
den rige Helmutt, mens hun al den 
tid, som er muligt, er sammen med 
Dietrich. 

Selv om Helmutt kun inviterede Ka- 
tarina ud for at andre ikke skulle 

fatte mistanke til ham, så gik der 

ikke mere end 4 uger, før han fandt 
ud af, at han kunne bruge Katarina 
til noget. Ved hjælp af sine studier 
havde han fremskaffet et dokument, 

der beskrev et gammelt ritual, som 
skulle være i stand til at fremmane 
N'noeb'hirchowg'geh - en vild og 
blodig dæmon, som Helmutt ville 
bruge til at tyrannisere byen som 
straf for den måde han og hans bror 
var blevet behandlet på. For at til- 
kalde N'noeb'hirchowg'geh skal 
troldmanden ofre et menneske, som 

er født, når dagen er kortest, nemlig 
når det er Mondstille - vintersol- 
hverv. Katarina er født på denne 
dag, og Helmutt vil ofre hende, når 
han skal udføre sit ritual, og det 
skal gøres, når dagen er kortest. Hel- 
mutt har i stilhed gået og forberedt 
ritualet til mindste detalje, så intet 
kan gå galt, (for når det først går 
galt med dæmoner, så går det rigtig 

galt).  



I forgårs var Helmutt ude at gåen 
tur, da han så Katarina og Dietrich 
sammen. Han blev hurtigt klar 
over, at de elskede hinanden, og for 
at hans ritual ikke skulle gå i vas- 
ken, besluttede han sig for at bortfø- 
re Katarina og holde hende skjult, 
indtil han kunne gennemføre ritua- 
let. 

Indledning 
eee nr 

I dette eventyr er spillerne en del af 
Friedstadt politi (watchmen). Hvis 
spillerne leder efter et job, kan de 
for eksempel se Handout 1 slået op 
på en væg eller en mur. 

Når man søger ansættelse hos politi- 
kaptajnen, Albert Schlagstock, skal 
man vise, at man kan forsvare sigi 
en kamp. Optagelsesprøven består 
af en lille "duel" mod en politiser- 
gent (WS 40, T 5, A 1). Personen, 
som søger optagelse som watchman 
har 3 runder til at ramme sergen- 
ten, eller at parere et af sergentens 
angreb. Hvis det lykkes, så vil Al- 
bert Schlagstock ansætte ham eller 
hende på prøve i en måned. Alle, 
som bliver ansat, kommer til en lille 
samtale med Albert og kommer des- 
uden på et lille "lynkursus", inden 
de får udleveret deres habengut og 
bliver sendt ud på gaden for at pa- 
truljere - se den grå boks om Politiet 
i Friedstadt. 

På Patrulje 
Es  EDNENEE EEN 

Eventyret begynder omkring klok- 
ken fire om eftermiddagen dagen in- 
den Mondstille. Sneen ligger tykt i 
Friedstadts gader, og det er koldt på 
denne tid af året. Spillerne udgør en 
vagtpatrulje og får til opgave at gå 
rundt i gaderne i middelklassekvar- 
teret og yde assistance til dem, som 
måtte have brug for det. Hvis spiller- 
ne anholder nogen, eller hvis der er 
nogen problemer, så skal de blot 
komme tilbage til "stationen". For 
at give patruljeturen lidt kolorit kan 
GMV'en finde på nogle flere små ting, 
som spillerne kan komme ud for, 
end de nedenstående. GM'en skal 
hele tiden gøre spillerne opmærk- 
som på vejret, sneen og kulden, så 
de hele tiden har i baghovedet, at 
det ikke er verdens bedste job at 
vade rundt i byens gader og passe 
på folk. 

Katten i træet 
Klokken er ca. 16.30 da spillerne 
runder et hjørne og ser en ældre 

dame sidde i sneen under et stort 
egetræ og jamre sig. Føste når spil- 
lerne kommer tættere på hende op- 
dager hun dem, og hun rejser sig op 
og løber hen til dem, mens hun 
råber på hjælp - hun ser meget for- 
tvivlet ud. Hendes kat er kravlet op 
i træet og kan ikke komme ned. Når 
du som GM skal spille damen, så 
gør hende lettere panisk. Hun snak- 
ker meget hurtigt og har så travlt 
med at få sagt alt det, hun vil sige, 
at hun midt i en sætning begynder 

at snakke om noget nyt. Hun kan 
ikke forstå, at hele verden ikke er 
lige så bekymret for katten som 
hun. Så længe spillerne hjælper hen- 
de, er hun meget lettet over, at de 
kom forbi - "Åh det var så godt, I 
kom. Min lille kisser sidder oppe i 
træet. Hvad skulle jeg dog have 

jort uden Jer". Hvis spillerne ikke 
har lyst til at hjælpe hende, så bli- 
ver hun straks mere truende - "Det 
er Jeres job at hjælpe befolkningen. 
I bliver straffet med fængsel, hvis I 
ikke hjælper”. 

Katten sidder på en gren omkring 5 
meter oppe. På grund af sneen er 
træets grene meget glatte, og perso- 
nen, der klatrer op efter katten skal 
klare to Risk tests for at komme 

helt op til den. Hvis spilleren ikke 
klarer den første test, så falder han 
3 meter ned. Klarer han den første 
test, men fejler den anden, så falder 
den stakkels spiller alle fem meter 
ned. Personer med Scale Sheer Sur- 
face lægger deres halve Dex til, når 
de skal slå et Risk test (det er et me- 
get glat træ). Det næste problem 
kommer, når spilleren sidder "sik- 
kert" på en gren 5 meter over jorden 
- at få fat i katten. Når spilleren vil 
prøve på at få fingre i katten, så lad 
ham slå en Fel test (Animal Care 

+10). Lykkes testen, så lunter kat- 
ten stille og roligt hen til spilleren 
og lader sig gladeligt transportere 
med ned. Hvis testen ikke lykkes, så 
langer katten ud efter spilleren og 
sætter kløerne i hans hånd (det gi- 
ver dog ingen skade - kun nogle små 
rifter). Den "sårede" spiller skal nu 
klare en I test for at holde sig fast 
på grenen. Skulle det ikke lykkes, 
så falder spilleren de 5 meter ned og 
får skade af at falde (se WFRP s75). 
Sneen tager dog godt af for faldet, og 
spilleren får kun halv skade fra fal- 
det (skaden bliver så: 5-D3). Som 
prikken over i'et hopper katten af 
sig selv ned fra træet og løber hen 
til den ældre dame. 

Denne lille episode skal allerhelst 
være lidt komisk, så GM'en må me- 
get gerne overspille damens reaktio- 
ner. I starten, når katten er oppe i 
træet, er hun meget fortvivlet - sene- 
re bliver hun vred, hvis spillerne 
ikke vil hjælpe hende, eller glad og 
taknemmelig, hvis hun får katten 
ned, Spillerne får problemer med 
hende senere, hvis de ikke gider 
hjælpe hende nu. Dietrich Dumb- 

kopf bor nemlig til leje hos hende. 
Den ældre dame, frau Liebkatz, vil 
hente sin kost og bruge den til at slå 
spillerne i enderne, hvis de ikke gi- 
der at hjælpe hende. Skulle det gå 
så vidt, at frau Liebkatz bliver 
slæbt med på stationen, så bliver 
hun dog løsladt med det samme, da 
hun blot er en fortvivlet ældre dame 
(og hun skal bruges senere i eventy- 
ret). 

Optøjer i "Den Blå Ged" 
Omkring en time senere (det er ved 
at være mørkt) kommer en mand fa- 
rende ned af en gade. Da han får øje 
på spillerne, fortæller han, at de hel- 
lere må skynde sig hen på kroen 
"Den Blå Ged", da der er optræk til 
slagsmål. Når spillerne kommer til 
kroen er der mildest talt "godt gang" 
iden. Ved synet af ordensmagten 
holder de fleste af de personer, som 
er rodet ind i slagsmålet, op, men de 
fire fulderikker, som startede 
slagsmålet, vil lige give politiet en 
gang klaps. 

Fulderikkerne går til angreb på or- 
densmagten med afbrækkede stole- 
ben, ødelagte krus og lignende, og 
disse våben er alle improviserede (I 
-10, D -2). Fulderikkernes profile er 
blevet reduceret på grund af det, de 
har drukket. Hvis spillerne er uret- 
færdige (hvis der går tre spillere 
mod en fulderik) eller feje (spillerne 
brugte rigtige våben i modsætning  
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til fulderikkernes improviserede), så 
vil resten af personerne i krostuen 
råbe ukvemsord efter politifolkene, 
og når de forlader kroen vil der fra 
et mørkt hjørne flyve et par tomater 
mod en af de feje spillere. Der er 
35% chance for at tomaten rammer. 

Det skulle ikke volde de store proble- 
mer at uskadeliggøre fulderikkerne 
og slæbe dem med på stationen, 
hvor Albert vil tage sig kærligt af 
dem (sætte dem i fængsel og få dem 
til at betale en bøde). 

Mens spillerne er tilbage på statio- 
nen for at "aflevere" de fire fordruk- 
ne personer, kommer der en forpus- 
tet mand løbende ind. Han fortæller, 
at han kommer fra Peter Silber - en 
af byens rige og prominente køb- 
mænd - og at hans herre har brug 
for hjælp i en delikat, men alvorlig 
sag. Albert Schlagstock pålægger 
spillerne at hjælpe, og de skal derfor 
straks følge med tjeneren og være til 
Herr Silbers rådighed, sålænge det 
er nødvendigt. 

En Kidnappet 
Købmandsdatter 
IAN 
Straks efter at politifolkene er kom- 
met til familien Silbers hus, bliver 
de ført ind i biblioteket. Her sidder 
en ældre, kraftigt bygget mand, som 
virker meget træt og bedrøvet - Pe- 
ter Silber. Han forklarer spillerne, 
at hans unge, smukke datter, Kata- 
rina, er sporløst forsvundet. Ingen 
har hverken set eller hørt noget fra 
hende, siden Peter Silber omkring 
klokken 15 så hende komme hjem 
fra byen, hvor hun havde gået en 
tur, Peter er meget ulykkelig, og 
han har ingen ide om, hvor Katari- 
na er blevet af - det er første gang, 
hun er forsvundet uden at gøre op- 

mærksom på, hvor hun er gået hen, 
og så er det sket dagen inden hen- 
des fødselsdag. 

Hvad er der sket? 
Helmutt Donnerwetter har travlt 
med at få gjort klar til sit ritual, der 
Jo skal udføres i dag. Derfor har han 
kidnappet Katarina, og for at poli- 
tiet ikke skal mistænke ham, har 
han "plantet" et spor i Katarinas 
rum, som skal lede mistanken over 
på hendes elsker - Dietrich (som Hel- 
mutt på dette tidspunkt kun har 
set). 

Helmutt ankom til familiens Silbers 
hus kort efter klokken 16, og sneg 
sig gennem haven hen til vinduet, 
som førte ind til Katarinas værelse. 
Her bankede han forsigtigt på ru- 
den, efter at han gennem skodderne 
havde sikret sig, at der kun var Ka- 
tarina i rummet. Købmandsdatteren 
blev naturligvis overrasket og nys- 
gerrig, da hun hørte, at det bankede 
på ruden, for hun troede det var Die- 
trich. Straks da Katarina havde 
åbnet vinduet, kastede Helmutt en 
sleep-formular, og inden der var 
gået fem minutter, havde han fået 
slæbt hende ud af rummet og lagt 
det stykke papir henne ved vinduet, 
som gerne skulle lede politiets (spil- 
lernes) mistanke over på Dietrich. 
Helmutt bar den sovende Katarina 
ud af haven og forsvandt ned i byens 
kloaker gennem en nedgang, som er 
lige udenfor familien Silbers hus. 
Herfra sneg han sig hen til det hem- 
melige kælderlokale, hvor han gik i 
gang med at forberede sit ritual. 

Hvad kan Peter Silber fortælle? 
Peter Silber kan give spillerne en 
nøjagtig beskrivelse af Katarina. 
Han kan ydermere fortælle, at hun i 

det sidste års tid jævnligt har gået i 
byen med Helmutt Bergen, og Peter 
har på fornemmelsen, at Katarina 
er meget forelsket i Helmutt (dette 
er naturligvis helt forkert, men det 
ved faderen jo ikke). Herr Silber vil 
også gerne fortælle om Katarinas va- 
ner og væremåde. Hun havde ikke 
noget bestemt, hun skulle lave i dag- 
ligdagen, men alligevel hjalp hun 
ofte kogekonen, og her på det sidste 
var det tit hende, som gik i byen og 
handlede. Katarinas far lader til at 
være meget stolt af sin datter, og 
han roser hende over alle grænser 
("Hun er så hjælpsom og venlig. 
Hun kommer tit hjem med gaver til 
mig, også selvom det ikke er min fød- 
selsdag. For et par dage siden havde 
hun for eksempel et helt nyt tobaks- 
skrin med hjem. Hun fortæller mig 
altid, når hun skal nogen steder, og 
jeg får altid at vide, hvornår hun er 
hjemme"). Ud fra sin faders beskri- 
velse lader hun til at være en meget 
høflig og velopdragen pige, som ikke 
kunne finde på at gøre noget forkert 
eller rode sig ud i noget snavs. 

Katarina blev sidst set af sin far, da 
hun kom tilbage fra sine indkøb om- 
kring klokken 3 om eftermiddagen. 
Hun gik ind på sit værelse for at 
slappe af, og ingen har set hende si- 
den. Peter Silber bankede på døren, 
da der skulle spises, og da Katarina 
ikke svarede, gik han ind for at væk- 
ke hende. Han så, at rummet var 
tomt, og sendte straks sin tjener hen 
på politistationen. Intet i rummet er 
blevet rørt. 

Silber kan oplyse spillerne om Hel- 
mutts adresse, hvis de er interessere- 
de. Katarinas far er meget glad for 
Helmutt, og han vil kun komme 
med rosende ord om sin "svigersøn" 
og forholdet mellem datteren og Hel- 
mutt. Peter aner intet om Dietrich, 
og han kan slet ikke forstå, hvis Ka- 
tarina skulle være faldet for en an- 
den - "Jamen, hun er jo så glad for 
ham. De har det så godt sammen, og 
han er så galant og lærd. Jeg er glad 
for, at Katarina har været så heldig 
at finde en som ham".  



Når spillerne er færdige med at un- 
dersøge rummet og haven, så beder 
Peter dem om at de straks tager hen 
til Katarina kæreste - Helmutt Ber- 
gen - for at fortælle ham de dårlige 
nyheder. Herr Silber er sikker på, at 
Katarina er blevet kidnappet, og 
han vil gerne have, hvis Helmutt vil- 
le komme over til ham. Så vil de ven- 
te i huset, hvis "kidnapperne" skulle 
henvende sig angående løsepenge. 

Hvis spillerne spørger til tjenestefol- 
kene, så forklarer købmanden, at 
han har en tjener (det var ham, som 
hentede spillerne), som han har væ- 
ret sammen med hele dagen. Desud- 
en kommer der en ældre dame og la- 
ver mad hver dag. Hun har også væ- 
ret der i dag, og hun gik hjem, da 
hun havde lavet aftensmad. Ingen 
af disse to tjenestefolk har noget 
med eventyret at gøre. Hvis spiller- 
ne tror, at "det var butleren, der gjor 
de det”, så bliver GM'en nødt til at 
finde på et godt alibi for kogekonen, 
medmindre han vil have, at politiet 
skal jagte forbrydere, som ikke fin- 
des. 

Katarinas Rum 

Handout 2 viser Katarinas rum set 

fra oven. Giv dette kort til spillerne 
- så kan de ud fra kortet se rummet 

og bestemme, hvad de vil gøre. I 
rummet er der forskellige ting, som 
kan føre spillerne på de rigtige og de 

forkerte veje. 

Roserne på bordet. På bordet står 
der en buket roser i en vase. De 12 
røde roser har Katarina fået af Hel- 
mutt for et par dage siden, fordi det 
var 12 måneder siden de mødtes 
(dette kan bekræftes af faderen). 
Sammen med roserne er der et lille 
kort, som Helmutt har skrevet (han- 
dout 3). Teksten på kortet (som er 
lidt kedelig, hvis det er noget man 
skriver til sit "livs lys") viser, at Hel- 
mutt ikke nærer de store følelser for 
Katarina. 

Vinduet. Hvis spillerne undersøger 
vinduet, vil de opdage, at det står på 

klem, og at det kun er muligt at has- 

pe vinduet indefra. Da Helmutt stak 
af med den sovende Katarina, kun- 

ne han ikke haspe vinduet, og måtte 

nøjes med at lukke det. Hvis vindu- 

et åbnes, kan man i sneen i haven 

se tydelige spor af en bestøvlet per- 
son - se nedenfor. 

Skufferne i bordet. I bordets højre 
skuffe ligger to ting, som har betyd- 
ning for eventyret. Den første er et 
kærstebrev fra Dietrich til Katari- 

  

  

  

na. Dietrich har skrevet brevet på 
noget papir, som stammer fra den 
tømrermester, som han arbejder for 

(handout 4). Hvis Katarinas far bli- 

ver spurgt, kan han fortælle, at 
Ernst Zimmermann for ca. 2 måne- 

der siden reparerede en vindues- 

karm i køkkenet. Den anden ting, 

som har betydning for eventyret, er 
Katarinas dagbog. For at spillerne 

kan læse dagbogen, skal de have 

den fine sølvlås op. Dette kan enten 

gøres med nøglen, som ligger i træ- 

skrinet, eller ved at dirke låsen op 

(den har en LockRating på 20%).I 

den anden skuffe ligger der nogle få 
smykker samt noget parfume. 

Blæksugeren. På skrivepulten står 
der en blæksuger. Der sidder stadig 

et stykke trækpapir, hvor man kan 

læse aftrykket af et kærstebrev, som 
Katarina har skrevet til Dietrich 

(handout 6). 

Sammenkrøllet papir ved vindu- 

et. Dette er med vilje anbragt her af 

Helmutt, for at Katarinas elsker 

skulle få skylden for kidnapningen. 

Papiret (handout 7) skal forestille at 

være et brev fra Katarina til Die- 

trich (som Helmutt ikke kender nav- 

net på), hvori hun skriver, at hun 

ikke vil se ham mere. Ved nærmere 

eftersyn er skriften heller ikke ma- 
gen til den skrift, som Katarina har 

brugt andre steder. 

  

  

  

Skrin. På skrivepulten står der des- 

uden et flot forarbejdet træskrin. 

Skrinet (gengivet på handout 8) har 

Katarina fået af Dietrich, og på in- 

dersiden af det står der skrevet: 

"Våben af træ gør ringe skade - men 

hvem behøver våben, når kærlighe- 

den besejrer alt". Dette er selvfølge- 

lig en kærlighedserklæring fra Die- 

trich, hvor han fortæller, at han 

håber, at Katarina vil holde af ham, 

på trods af, at han kuneren simpel 

tømrer. Peter Silber har ikke før set 

skrinet, og han kan ikke fortælle, 

hvor det kommer fra. Hvis man kla- 

rer en evaluate test, kan skrinets 

værdi bedømmes til 15 GCs. I skri- 

net ligger der en lille sølvnøgle, som 

passer til låsen i Katarinas dagbog. 

Katarinas vinterjakke og sko. I 

rummet kan man også finde Katari- 

nas vinterjakke og hendes sko. Det- 

te bør være et tydeligt bevis på, at 

der er noget galt, for ingen går uden- 
for i den kulde uden at tage varmt 

tøj på. Det er ikke Katarinas egne 
sko, som har afsat mønsteret iha- 

ven, da skoenes såler ikke er magen 

til dem, som har afsat sporene i ha- 

ven. Dette skal naturligvis kun oply- 

ses, hvis spillerne bevidst undersø- 

ger det. 

Skabet. I skabet har Katarina sit 
tøj. Der er intet af interesse her.  



Kisten. I kisten ligger der rene lag- 
ner og dynebetræk. Bortset fra sen- 
getøjet er der ikke noget spændende 
i kisten. 

Skrivepulten. På skrivepulten står 
blæksugeren og skrinet, og der lig- 
ger noget blankt papir. I de to skabe 
er der skriveredskaber, papir, træk- 
papir og lignende. 

Det er naturligvis ikke kun ovenstå- 
ende ting, som findes i Katarinas 
rum. Der findes også andre ting, 
som er helt naturlige i en købmands- 
datters værelse. 

Haven 
T haven kan spillerne se tydelige 
spor af en person, der har gået 
rundt. Sporene fører fra den gade, 
som løber bag huset, gennem en 
låge i hækken, og hen til Katari- 
nas vindue og tilbage igen. Spille- 
re, som har Follow Trail, og som 
klarer en Int test, kan se, at spore- 
ne er kommet fra gaden og gået 
hen til vinduet og tilbage igen, og 
det er også muligt at se, at perso- 
nen har slæbt på noget tungt på 
tilbagevejen. Ude på vejen kan 
spillerne følge sporet hen tilen 
kloakrist. Hvis risten bliver fjer- 
net, og spillerne prøver på at følge 
sporet ned i kloaken, så taber de 
det hurtigt, da det er umuligt at føl- 
ge det nede i kloaken. Hvis spillerne 
gør opmærksom på det, kan de godt 
lægge mærke til sålen og størrelsen 
på skoen - det er en lille fod. 

Hjemme hos Helmutt 
Bergen ER mr 

Helmutt Bergen bor i Friedstadts fi- 
nere kvarter, Hvis spillerne allerede 
har været hjemme hos Dietrich, så 
befinder Helmutt sig på nuværende 
tidspunkt i sit kælderlokale, og 
hans hus er tomt og lukket. Hvis 
spillerne først tager hen til Helmutt 
(hvad de burde gøre, da Peter Silber 
har bedt dem om det), så møder de 
Helmutt på vej ud af døren. Hel- 
mutt har tænkt sig at bluffe, og han 
erret god til det. Han har placeret 
en Magical Alarm formular på en 
pæl, som står to meter inde i haven. 
Hver gang nogen kommer op mod 
huset, så ved han at der er nogen på 
vej. Helmutt har ventet i huset på 
at politiet skulle komme, og han vil 
foregive at være på vej over til Kata- 
rina. Hvis spillerne fortæller ham, 
at Katarina er forsvundet, så vil 
han bryde sammen og begynde at 
hulke og snøfte, mens han grædende 
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fortæller, hvor meget han holder af 
hende, hvor frygtelig hendes forsvin- 
den er, og at han allerede har købt 
fødselsdagsgave til hende. Han for- 
langer af spillerne, at de straks går i 
gang med at lede efter hende. 

Helmutts hus er fuldstændig uinte- 
ressant. Hvis spillerne beder om lov 
til at undersøge det, får de naturlig- 
vis lov til det, selvom Helmutt føler 
det underligt at de undersøger hans 
hus frem for at finde Katarina. Hel- 
mutts sko passer overhovedet ikke i 
størrelse til de sko, som har lavet 
sporene i familien Silbers have (skoe- 
ne er mindre), og ingen af sålerne 
kan have lavet det aftryk i haven. 
Smarte spillere vil måske prøve på 
at få Helmutt til at skrive et eller 
andet, så de kan sammenligne skrif- 
ten med de ting, de har fundet i Ka- 

tarinas rum. Helmutt giver gerne en 
skriftprøve, men den afslører intet, 
fordi Helmutt ændrede sin skrift, da 
han skrev afskedsbrevet fra Katari- 
na til Dietrich. Skriftprøven er dog 
magen til skriften på det lille kort, 
som fulgte med roserne. 

Insisterér spillerne på'at tage Hel- 
mutt med, så gør dem opmærksom 
på, at det er ulovligt at tage en 
uskyldig person med på stationen 
(og de har jo ingen beviser mod Hel- 
mutt endnu), og at de selv kan blive 
kastet i fængsel, hvis de overtræder 
loven - især, når de bryder loven 
overfor rige og indflydelsesrige perso- 
ner. Helmutt fortæller spillerne, at 
han vil tage over til Katarinas far og 
være sammen med ham. Skygger 
spillerne ham, så forsvinder han ef- 
ter han har rundet et hushjørne. 
Hvis spillerne senere checker, om 
Helmutt tog over til Peter Silber, så 
finder de ud af, at han aldrig dukke- 
de op (han gik hen til kælderlokalet 
for at gøre sit ritual færdig). Man 
kan risikere, at politifolkene vil føl- 
ge Helmutt over til Peter Silber. Så 
lad dem følge ham derover, han for- 
lader Peter Silber efter kort tid, un- 
der påskud af at han vil gå ud og 
lede efter Katarina. 

Hos tømreren 
er 
Ud fra hovedet på det kærstebrev, 
som Dietrich har skrevet til Katari- 
na, kan spillerne blive ledt hen til 
tømrermester Ernst Zimmermann 
(Dietrichs arbejdsgiver), som har sin 
butik i den bedre del af Friedstadts 
forretningskvarter. Ernst er meget 
hjælpsom, og han vil hellere end ger- 
ne hjælpe politiet. Hvis han bliver 
spurgt, kan han fortælle, at alle 
hans medarbejdere har adgang til 
hans brevpapir - det ligger frit frem- 
me på en hylde i hans kontor. Han 
kan også fortælle, at det var hans 
lærling, Dietrich Dumbkopf, og ham 
selv, som udførte arbejdet på vindu- 
eskarmen hos familien Silber. Ernst 
kan give spillerne Dietrichs Dumb- 
kopfs adresse (der er kun een Die- 
trich i hans firma), hvis de er inte- 

resserede (og det burde de 
være på nuværende tids- 
punkt). Ernst har intet at brok- 
ke sig over med hensyn til Die- 
trichs arbejde, men han vil ger- 
ne have at vide, hvis Dietrich 
har rodet sig ud i noget snavs. 

Hjemme hos 
Dietrich Dumbkopf 
parate SER 
Dietrich Dumbkopf bor til leje 
på et værelse på første sal hos 

den ældre dame, som spillerne mød- 
te i episoden om Katten i Træet. Hu- 
set ligger i Friedstadts middelklasse- 
kvarter, og spillerne har ingen pro- 
blemer med at finde frem til adres- 
sen. Når de kommer til gaden, hvor 
damen bor, kan GM'en fortælle dem, 
at det var her, at katten var kravlet 
op i træet. 

Døren til huset, hvor Dietrich bor til 
leje, bliver åbnet af en dame med 
briller - frau Liebkatz. Hendes reak- 
tion overfor spillerne afhænger me- 
get af den måde, hun blev behandlet 
på, da hendes kat ikke kunne kom- 
me ned. Hvis spillerne dengang var 
meget hjælpsomme, og gjorde alt, 
hvad der stod i deres magt for at be- 
rolige og hjælpe damen og få katten 
ned, så vil frau Liebkatz være meget 
hjælpsom, og hun inviterer spillerne 
på småkager og the, hvis blot de hus- 
ker at tage støvlerne af, når de kom- 
mer ind. Hvis politifolkene var ube- 

høvlede og uhøflige under episoden 
med katten i træet, så bliver de ikke 
lukket ind, før de alle sammen har 
givet hende en undskyldning, og har 

hjulpet Bastian(katten) ned, som sta- 
dig sidder i træet. Selv om spillerne 
hjælper Bastian ned, så vil frau Lieb- 
katz være mopset hele tiden. e 
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Lige inden spillerne begav sig hen 
til Dietrichs bopæl, vågnede Katari- 
na op i Helmutts hemmelige kælder- 
lokale. Hun stod bundet fast til væg- 
gen og kunne ikke røre sig. Da Hel- 
mutt opdagede, at hun var vågen, 
fortalte han hende, hvad der skulle 
ske med hende. Katarina blev natur- 

ligvis rædselsslagen, og i håb om at 
Helmutt ville blive bange og lade 
hende gå, fortalte hun at Dietrich al- 
lerede vidste besked om Helmutt og 

hans ulovlige "hobby", og at hendes 
kæreste sikkert var på vej med poli- 
tiet (Katarina håbede på, at Hel- 
mutt ville få kolde fødder, og stikke 

af, hvis politiet var i hælene på 
ham). Hendes taktik gav blot bag- 
slag, for da Helmutt hørte dette, 
fremmanede han en dæmonabe, som 

han sendte afsted for at tage livet af 

Katarinas kæreste. Da Katarina for- 
stod, at hun ville være skyld i sin el- 
skedes død, besvimede hun. 

Hvad enten spillerne kommer godt 
eller skidt ud af det med frau Lieb- 

katz, så er Dietrich hjemme - han er 
oppe på sit værelse. Når spillerne 
går op af trappen til første sal, hører 
de først et skrig, derefter nogle dum- 
pe lyde og tilsidst noget glas, der 
splintres. Det er Dietrich, som bliver 
smidt ud af vinduet af dæmonaben, 
som Helmutt har "pudset" på ham. 
Når frau Liebkatz hører dette, så bli- 
ver hun helt stiv af skræk, tager sig 
til hovedet og skriger hysterisk PO- 
LITI flere gange. 

Dietrichs værelse ligger på første 
sal, og han er den eneste, som bor i 
huset foruden frau Liebkatz. I rum- 
met er der foruden kaminen en 
seng, et skab, en stol og et lille bord. 
Dietrich har selv lavet alle tingene, 
og det er tydeligt, at han er dygtig 
til sit arbejde. Spilleren, der åbner 
døren, når kun lige at se møblerne, 
inden vokslyset, som står på bordet, 
går ud, fordi der opstår træk, når 
spilleren åbner vinduet. Der er kø- 
ligt i rummet (fordi vinduet er smad- 
ret) og der lugter forfærdeligt. Dæ- 
monaben kravlede ned gennem skor- 
stenen, overraskede Dietrich og 
smed ham ud af vinduet. Da den hør- 
te nogen komme op af trapperne, 
gemte den sig oven på skabet. Hvis 
der kommer nogen ind i rummet, så 
springer den ned fra skabet og går 
til angreb. Den håber på at uskade- 
liggøre personen, som kommer ind, 
men hvis det umuligt, så vil den prø- 
ve på at stikke af ud af vinduet og 
flygte. 

Chat ligner ikke en dæmon, men 
nærmere et abelignende væsen, så 

  

  
  

    

        

den indgyder ikke frygt i spillerne. 
Hvis G'hat i en runde rammer en af 
spillerne, så holder den fast, og i run- 
den efter prøver den på at smide per- 

sonen ud af vinduet. For at slippe fri 
skal spilleren slå under gennemsnit- 
tet af hans S og I (en spiller med S 4 
og I 46 skal derfor slå under 
((4+10)+46)/2=43%). Lykkes det ikke 
at slippe fri, så har G'hat 10% chan- 
ce for at kaste spilleren ud gennem 
vinduet. G'hat kan være heldig at 
ramme vinduet. I så fald, falder spil- 
leren 4 meter ned i en snedynge og 
får 4-D3 Wounds i skade (rustning 
og Toughness trækker ikke fra). 
Hvis dæmonen ikke rammer vindu- 
et, så bliver den uheldige spiller blot 
kastet ind i væggen, og han tager 
D6+1 i skade (T beskytter, men det 
gør rustning ikke). I den runde, hvor 
G'hat kaster en spiller kan den na- 
turligvis ikke slå på andre, men den 
er ikke prone, da den er adræt nok 
til samtidig at kunne undvige de an- 
dre politifolks angreb. Den kappe, 
som G'hat har på, er magisk, og den 
gør at den ikke er Subject to Instabi- 
lity. Når dæmonen dør, så forsvin- 
der både den og kappen i den blå 
luft. 

Dietrichs værelse er ikke ret stort, 
og der er ikke noget, som spillerne 
vil finde interessant - måske med 
undtagelsen af Dietrichs fodtøj. 
Hans sko er betydelig større end de 
sko, som har lavet aftrykkene i Kata- 
rinas have, og Dietrich må have 
klemt fødderne meget, hvis han har 
vadet rundt i et par sko, som var ca. 

6 numre for små. Dæmonen kom ind 
i rummet gennem skorstenen på 
trods af, at der stadig lå nogle glø- 
der i ildstedet. Dem havde dæmonen 

ikke set, og den fik brændt fusserne 
(det er derfor, der lugter så forfærde- 
ligt i rummet - brændt dæmon). Un- 

der vinduet ligger der nogle 
glasskår, men størstedelen af dem 
ligger begravet i sneen ude i haven. 

Nede i haven ligger Dietrich på ma- 
ven i sneen og bløder, og farver 
sneen rød omkring sin skulder og sit 
ben. Han har revet dem på glasset i 
vinduet, men ikke så meget, at det 
er farligt for ham - det er blot nogle 
overfladiske rifter. Dietrich har dog 
fået et chock af at blive smidt ud af 
vinduet fra første sals højde, og han 
ligger i coma, indtil Katarina er be- 
friet. I sin ene lomme har han et 
sammenkrøllet papir (Handout 9). 
På papiret har Dietrich skrevet to 
adresser ned. Den ene er en adresse, 
hvor han skal udføre noget tømrerar- 
bejde dagen efter, og den anden er 
adressen på Helmutts hemmelige 
kælderlokale. For et par dage siden 
så Dietrich Helmutt, og fulgte efter 
ham, da han gik hen til kælderloka- 
let, og det er på denne måde, han 
har fået fat i adressen på kælderlo- 
kalet. Foruden papiret har Dietrich 
kun et par schillings på sig. Det er 
muligt for spillerne at følge dæmo- 
nens fodspor. De kommer fra en ned- 
gang til en kloak, og leder hen til 
skorstenen i frau Liebkatz' hus.  



Den første adresse 

Ligegyldig hvilken adresse, som spil- 
lerne vælger først, så kommer de til 
Helmutts hemmelige kælderlokale 
sidst (for at få lidt mere rollespil 
med i eventyret). Det første sted, 
som spillerne kommer til, er en æl- 
dre bolig i Friedstadts middelklasse- 
kvarter. 

I huset bor Erhardt Klausner, en æl- 
dre skrædder, som nåede at skrabe 
en net lille sum penge sammen, in- 
den han trak sig tilbage, og derfor 
har han råd til at bo i denne del af 
byen uden at arbejde. Erhardt bor 
alene og kommer kun sjældent uden 
for huset. Han har ansat en tjener 
(som også bor i huset) og en kokkepi- 
ge (som bor hjemme, men som kom- 
mer om morgenen og om eftermidda- 
gen og laver mad). I huset bor også 
Erhardts to hunde - en dobermann 
og en gravhund. De to hunde er det 
eneste, som betyder noget for Er- 
hardt, og han er også den eneste, 
som kan styre hundene. 

Når spillerne banker på døren, vil 
hundene straks begynde at gø. Efter 
et kort stykke tid vil Max (tjeneren) 
åbne døren på klem og fortælle spil- 
lerne, at herren ikke køber noget 
ved dørene. Max er ikke meget for 
at lukke spillerne ind, for han ved at 
Erhardt er meget menneskesky, og 
at han ikke er interesseret i at få gæ- 
ster (og slet ikke ubudne gæster). Ef- 
ter en kort forklaring (og et succes- 
fuldt Fel test) er det dog muligt at få 
overtalt Max til at lukke dem ind 
(de er trods alt jo fra politiet). Politi- 
folkene bliver ført ind i et bibliotek, 
som er godt opvarmet. Her sidder Er- 
hardt i en polstret lænestol, og der 
ligger en hund på hver side af sto- 
len. Max sætter stole frem til spiller- 
ne, og han beder dem sætte sig ned. 
Spillere, som klarer en Int test, læg- 
ger mærke til, at der overalt i huset 
er en ubestemmelig syrlig lugt, som 
konstant pirrer næseborerne. Lug- 
ten skyldes udelukkende nogle ur- 
ter, som Erhardt har liggende rundt 
omkring i huset, fordi han tror, at 
de hjælper som beskyttelse mod syg- 
dom, hvilket de naturligvis ikke gør. 

Erhardt er en ældre mand, som ikke 
har haft rigtig kontakt med andre 
mennesker i meget lang tid. Dette 
skyldes, at han føler sig bedre end 
andre mennesker, og at han ikke vil 
snakke med den almindelige befolk- 
ning (han er både selvglad og snob- 
bet). Han er irriteret over at blive 

forstyrret, og han vil hele tiden vris- 
se, snerre og lyde irriteret. Erhardt 
kender ikke noget til noget af det, 
der er foregået, og det eneste navn 
han kan nikke genkendende til er 
Ernst Zimmermann. Dagen efter er 
det nemlig meningen, at en af 
Ernsts svende skal komme og lave 
en vindueskarm for ham, da det 
trækker ind. Under hele "afhørin- 
gen" vil Erhardt svare så kort og 
kontant som muligt, og han vil være 
meget uhøflig. Politiet får under in- 

gen omstændigheder lov til at under- 
søge hans hus (Erhardt giver modvil- 
ligt lov, hvis spillerne kommer igen 
med en dommer), og han vil på in- 
gen måde hjælpe dem. Spil Erhardt 
som en sur gammel mand, som har 
set sig ond på andre mennesker. 

Mens spillerne er i biblioteket er de 
to hunde, Brutus og Wurst, meget ro- 
lige, og de bliver kun aggresive, hvis 
nogen skulle finde på at lægge hånd 
på Max eller Erhardt. Når spillerne 
skal til at forlade huset, bliver Er- 
hardt siddende i biblioteket, mens 
de to vovser hjælper Max med at føl- 
ge politifolkene ud. Hvis nogen fin- 
der på at klappe Dobermannen (Bru- 
tus), så bliver de blot slikket på 

hånden (Brutus er meget venlig, og 
kunne aldrig finde på at gøre nogen 
fortræd, medmindre han selv, Er- 
hardt eller Max bliver angrebet). 
Wurst (gravhunden) er en ond lille 
satan, og den prøver på at bide alle, 
som rører ved den. Hvis en spiller 
bliver bidt af Wurst (se dens profile 

nedenfor), så præsterer hunden sam- 
tidig at rive en god bid af spillerens 
ærme - og det bliver koldt, når han 
eller hun igen skal udenfor. 

Erhardt og Max vil straks overgive 
sig, hvis de bliver angrebet af spiller- 
ne. Ingen af dem er vant til at slås, 
og i tilfælde af kamp tænker de kun 
på deres eget skind. Skulle det kom- 
me så vidt, så gør spillerne opmærk- 
som på, at de overtræder loven, da 
Erhardt ikke har gjort noget (og des- 
uden har de overhovedet ingen bevi- 
ser). I huset er der absolut intet, 
som spillerne kan relatere til Katari- 
nas forsvinden - det er kun på grund 

af vindueskarmen, at Erhardt bliver 
rodet med ind i eventyret. 

Overfaldet af banditter 
rn 
På vejen fra Erhardt Klausner til 
den anden adresse, som Dietrich 

havde skrevet på papiret, bliver poli- 
tifolkene overfaldet af nogle bandit- 
ter. Banditterne har lagt sig i skjul, 
og på grund af mørket opdager de 
ikke, at det er byens politi, de over- 

falder. Tony, banditternes leder, har 

(mener han selv) fundet på et "geni- 
alt" trick, som banden bruger, når 
de skal røve folk. Ved at skære et 

reb over, kan han få en 50 kg tung 
sandsæk til at svinge hen over ve- 
jen. Det er meningen at sækken 

'skal slå ofret/ofrerne bevidstløse, så 
banditterne slipper for at slås. 

Når spillerne opdager sækken på vej 
hen mod dem, så kan hver spiller 
slå et I test for at undgå den. Spille- 
re, som klarer testen, når lige at 
springe til side inden sandsækken 
suser forbi dem. De politifolk, som 
bliver ramt af sækken, får D6+4 i 
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skade. Man mister ikke Wounds af 
at blive ramt af sækken, for angre- 

bet fungerer på samme måde som 

Strike to Stun. En spiller med T 4, 
som rammes af sækken har for ek- 

sempel 4 (fra D6) + 4 - (T)=4 + 5% 
= 20% + 20% (da sækken har Strike 
to Stun skillen) = 40% chance for at 
blive slået bevidstløs. 

Umiddelbart efter sækkens "an- 
greb", går de fire banditter løs på 
spillerne. Hver gang spillerne får 
uskadeliggjort en af banditterne, så 
er der 15% chance for at de resteren- 
de banditter flygter (35% chance, 
hvis det er Tony, som bliver slået 
ud). 

Banditterne prøver først og frem- 
mest på at slå spillerne bevidstløse, 
så de kan røve deres ting. De er ikke 
interesseret i at slå spillerne ihjel. 
Politifolkene skulle nemt kunne kla- 
re banditterne, men hvis de er så 
uheldige, at de allesammen bliver 
slået ud, så vågner de op efter en 
halv times tid, og alt, hvad de havde 
på sig af værdi er blevet taget.  



Helmutts kælderlokale 
eee 

Den anden adresse på Dietrichs pa- 
pir er adressen på Helmutts hemme- 
lige kælderlokale. For at komme til 
kælderen skal man gå ned af en lille 
udendørs, snefyldt trappe. I sneen 
kan man se sporene af en person, 
som er gået op og ned i kælderen fle- 
re gange (Helmutt), og der er også 
spor fra en lille person uden sko (dæ- 
monaben). Skoene, som har afsat 
disse spor, har nogenlunde samme 
størrelse, som de sko, der lavede spo- 
rene i familien Silbers have, men 
mønstret er ikke det samme. Spille- 
re, som går op og ned af trappen, og 
som klarer et observe test, får øje på 
et silkelommetørklæde, der bærer in- 
itialerne KS. Katarina tabte lomme- 
tørklædet her, da hun sovende blev 
båret ned i kælderlokalet. Peter Sil- 
ber kan bekræfte, at det er Katari- 
nas lommetørklæde. Døren til kæl- 
derlokalet er låst (og indvendig er 
der sat et brædt for, så den er umu- 
lig at få op uden at bruge vold), og 
der trænger hverken lys eller lyd ud 
til spillerne. 

På nuværende tidspunkt burde spil- 
lerne være interesserede i at komme 
ind i kælderlokalet og undersøge 
det. Spillerne skal dog være opmærk- 
som på at det er ulovligt at bryde 
ind i et hus uden tilladelse fra sherif- 
fen. Politifolkene bør derfor nu tage 

over til Albert Schlagstock, og få 
hans tilladelse til at undersøge hu- 
set. Hvis spillerne insisterer på at 
bryde ind i lokalet med det samme, 
så kan GM'en enten lade det lykkes 
for dem, eller han kan bruge, en af 
ideerne fra: Hvad kan gå galt, til at 
stoppe dem. 

Politimesteren skal overtales 
Når spillerne kommer tilbage til po- 
litistationen, skal de forklare situa- 
tionen for Albert, så han vil give 
dem tilladelse til at bryde ind i hu- 
set. GM'en skal bestemme om spil- 
lernes forklaring er nok til at give 
dem tilladelsen, for de får den kun, 
hvis de kan overbevise sheriffen om 
vigtigheden af den. 

Ritualet 
Eg mrs 

Hvad enten spillerne har fået tilla- 
delsen eller ej, så slår tårnuret 12 
slag, idet de skal til at bryde døren 
op, og det er blevet Mondstille. I kæl- 
derrummet er Helmutt gået i gang 
med den del af ritualet, som skulle 
udføres på årets korteste dag, og 
han er så opsat på at gøre ritualet 
færdigt, at han ikke hører, at spiller- 
ne bryder døren op (T 3, Dam 9). 
Bag døren er der et lille forkammer, 
som Helmutt bruger som entre. På 
gulvet i entreen står der et par sko 

(det par han brugte, da han kidnap- 
pede Katarina), og på en knage på 
væggen hænger Helmutts overfrak- 

ke (lommerne er tomme). I entreen 
er der desuden en del kasser, som 
indeholder ting, Helmutt ofte bruger 

(vokslys, salt osv.). I væggen modsat 
kælderdøren er der en døråbning 
gemt bag et tungt, rødt vægtæppe. 
Spillerne kan høre en messen fra 
rummet bag tæppet. 

Når spillerne trækker forhænget til 

side, ser de ind i et stort lokale. På 
væggene hænger der fakler, som ly- 
ser rummet op i et uhyggeligt skær. 

På gulvet midt i rummet er der ma- 
let et stort pentagram, og i midten 
af dette står der et gedehoved. På 
væggen overfor spillerne står Katari- 
na bundet fast til nogle kroge i væg- 
gen, og hun ser skrækslagen ud. Hel- 
mutt står foran en lille piedestal, og 
læser højt fra en bog. Kun personer 
med Arcane Language - Demonie 
kan forstå, hvad han siger, men det 
burde være indlysende(selv for døve 
spillere), at fatte, hvad der er ved at 

ske. Politifolkene når lige at trække 
forhænget til side og se dette, da Hel 

mutt læser det sidste ord, og lukker 
bogen. Ritualet er færdigt. 

En frygtelig lugt fylder lokalet, ogi 
midten af pentagrammet begynder 
en skikkelse at forme sig. Helmutt 

råber skingert "N'noeb'hirchowg'geh 
- modtag denne kvinde som offer", 
Katarina spærrer øjnene op og skri- 
ger, og spillerne skal slå et Fear test 
for at se dæmonen. Gedehovedet i 

midten af pentagrammet er en slags 
katalysator, som bruges til at få dæ- 
monen fremmanet, det rigtige offer 
er natuligvis Katarina. 

Dæmonen er mildest talt godt gal i 
skallen over at den er blevet frem- 
manet, og det vigtigste for den er at 
få fat i det offer, som er tiltænkt 
den. Da den opdager spillerne, be- 
slutter den sig dog først for at uska- 
deliggøre dem, da de ser ud til at 
være i stand til at skade den. 
N'noel'hirchowg'geh er ikke Subject 
to Instability sålænge den er inde i 
pentagrammet (og pentagrammet er 
helt), og den vil ikke forlade penta- 
grammet. Hvis spillerne holder sig 
væk fra N'noeh'hirchowg'geh række- 
vidde, eller hvis de står et stykke 
væk og skyder med missilvåben på 
ham, så tager han Katarina og bru- 
ger hende som skjold. Der skal ikke 
bruges magiske våben for at dræbe 
dæmonen. 

Helmutt vil først og fremmest passe 
på at han ikke dør. Eventuelt vil 
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han gemme sig bag piedestalen, og 
kaste fireballs på de politifolk, som 
ser sejest ud. Han vil også råbe or- 
drer til dæmonen, men da han ikke 
har slået en handel af med den (De- 
monic Bargain, se WFRP s. 161), vil 
den ikke udføre hans ordrer, og den 
gør, hvad det passer den (se under 
dæmonen). Helmutts storhedsvan- 
vid har på nuværende tidspunkt ta- 
get over, og han er uden logisk sans. 
Efter den første fireball begynder 
han at grine psykopatisk, mens han 
render rundt og peger på spillerne, 
og skriger "DØ!”. Hvis nogle spillere 
kommer forbi dæmonen, og går til 
angreb på Helmutt, så står han blot 
og griner nervøst, og siger at han er 
udødelig. Helmutt gør intet for at 
forsvare sig, for han tror han er udø- 
delig, og han er prone, når spillerne 
slår på ham. 

Under hele kampen står Katarina 
bare med lukkede øjne og skriger. 
Hvis hun bliver taget af dæmonen 
og brugt som skjold, så skriger hun 
højt en gang og besvimer så. Hvis en 
heltemodig spiller stormer over til 
hende og befrier hende, så slår hun 
øjnene op og sige bedende "Red mig - 
RED MIG!", hvorefter hun besvi- 
mer. Den heltemodige spiller bliver 
nu nødt til at bære Katarina væk 
fra dæmonen og pentagrammet. 

Smarte spillere vil måske prøve på 
at ødelægge pentagrammet, så dæ- 
monen bliver unstable (se WFRP s. 
215). Det er op til GM'en at bestem- 
me, hvor lang tid der går inden dæ- 
monen bliver unstable og forsvinder 
tilbage, hvor den kom fra. Hvis det 
går spillerne godt, og de er rimelig 
friske, så lad der gå lang tid, og lad 
det ske hurtigt, hvis spillerne har 
meget brug for hjælp. 

Umiddelbart efter en spiller har gi- 
vet dæmonen det dræbende hug (el- 
ler han er blevet unstable), rejser 
dæmonen sig op i fuld størrelse, slår 
kløerne mod loftet og væggene inden 
den forsvinder med et puff i en røg- 
sky. Store sten og træbjælker begyn- 
der at falde ned fra loftet i bedste 
Indiana Jones stil. Spillerne har 
højst to runder til at befri Katarina 
og komme ud, inden hele huset styr- 
ter sammen. De personer, som be- 
finder sig i kælderen efter disse to 
runder er helt sikre døde. Katarina 
vågner op, og kan fortælle, hvad der 
er sket, efter hun har fået at vide, 
hvordan det går med Dietrich. 

Ritualet skal spilles så episk og fil- 
misk som muligt. Hent ideer fra de 
bedste gyserfilm og bøger, og fyld 

kælderrummet med diverse gyser- 
klicheer, for eksempel flagermuseek- 
skrementer (meget uhyggeligt), spin- 
delvæv og så videre. Hvis man vil 
gøre det til en rigtig B-film, så kan 
man jo lade gedehovedet eksplodere, 
og sprøjte blod ud til alle sider. Hvis 
man kan få sin mor til at skrige et 

par gange, så kan man optage det 
på bånd - det giver nogle effektfulde 
baggrundslyde. 

Når N'noel'hirchowg'geh slår ud ef- 
ter spillerne, og han ikke rammer, 
så lad hans enorme kløer ramme 
ind i væggen, så stenene begynder 
at skubbe sig, muren slår revner, og 
pudset begynder at falde ned fra lof- 

Man kan også give nogle sedler til 
de spillere, som træder ind i penta- 
grammet, hvor der for eksempel står 
"Du mærker en følelse i brystet, da 
du træder ind i pentagrammet. Det 
er sikkert ingenting.", Dette er alleti- 
ders chance for at gøre nogle spillere 
paranoide - specielt, hvis man i et se- 
nere eventyr kommer med små hen- 
tydninger "Du har en underlig tom 
fornemmelse i brystet. Det føles lige- 
som dengang du gik ind i pentagram- 
met - bare stærkere". 

Inden Helmutt ånder ud, kan han 
pege på den spiller, som slog ham 

ihjel, og skrige "DØ!", Senere kan 
GM'en jo lade spilleren hjemsøges af 
Helmutts spøgelse. 

Når dæmonen dør skal GM'en prøve 
på at give indtryk af, hvor vred og 
arrig den er. Lad den slå vildt om- 
kring sig, og splitte huset ad, inden 
den forsvinder. 

At klare både dæmonen og Helmutt 
kan godt være lidt problematisk, 
når spillerne har været alle de an- 
dre ting igennem, og hvis spillerne 
har for store problemer, så kan 
GM'en eventuelt gøre dæmonen lidt 
dårligere, eller han kan lade den bli- 
ve unstable af sig selv. 

Hvad kan gå galt? 
Det man som GM skal passe mest 
på i dette eventyr, er, at spillerne 
har en tilbøjelighed til at gøre, hvad 
der passer dem, nu når de selv er po- 

litiet. Måske er de (på samme måde 
som dommerne i Judge Dredd) så 
"ivrige" efter at vise deres magt, at 

eventyret går helt skævt, fordi de en- 
ten pander alle og enhver ned, og ty- 
ranniserer ("Du skal ikke se på mig 

på den måde lede kromand") eller 
fordi de slæber alle og enhver med 
på stationen. Mange har et lidt vol- 
deligt forhold til politiet, og det ville 
være bedst, hvis spillerne ikke "vil 
banke noget visdom" ind i kroppen 
på alle dem de møder. 

Politifolkene kan selv blive sat i 
fængsel, hvis de gør noget forkert, 
og Albert er ikke bleg for at gøre 
det. Han vil have, at hans politifolk 
opfattes som nogle mænd, der opret- 
holder lov og orden, og som man kan 
stole på. Politiet er ikke nogen som 
tager loven i deres egen hånd -deer 
nogle som håndhæver den lov der er. 
Hvis spillerne bliver lidt for "ivrige", 
så kan GM'en lade Albert komme 
forbi for at se, hvordan det går, eller 
han kan lade en anden politipatrulje 
komme forbi. 

En anden ting, som GM'en bør være 
opmærksom på, er, hvis spillerne  



se 

gør meget ud af at undersøge de 
spor, som er blevet afsat i sneen. 
Det eneste sted, hvor der er noget be- 
mærkelsesværdigt, er i familien Sil- 
bers have. Alle andre steder, hvor 
spillerne kommer, er der masser af 
forskellige spor, og det er umuligt at 
følge dem ret langt. 

Det er sandsynligt at spillerne før i 
tiden (og de kommer nok også til det 
i fremtiden) har oplevet politifolk, 
som har været nogle dumme svin, 

øØ EF ST EsErF Fr gg 5 ” ø "eØ satå [od 
Se. '.,9"' 

som selv har taget loven i egen 
hånd, og som man generelt skulle 
holde sig fra, da de burede folk inde 
uden grund. Sådan er det også an- 
dre steder, men ikke her i Fried- 
stadt (i hvertfald ikke i dette even- 
tyr). Her sørger Albert for, at loven 
bliver opretholdt. 

Nye eventyr 
Efter dette eventyr vil Albert hellere 
end gerne fastansætte spillerne, 

ud 

al 9 

hvis de har opført sig ordentligt. Det- 
te kan naturligvis føre til mange an- 
dre spændende eventyr i Friedstadt, 
hvor politiet kan blive rodet ind i 
smuglerhandler og politiske intri- 
ger, og det kan jo også være, at Hel- 
mutts bror, nekromanceren Ulrik 
Donnerwetter, kommer til Fried- 
stadt for at hævne sin bror - men 
det er en helt anden historie. 
er mmm 
Tekst: Claus Ekstrøm. 
Tegninger: Palle Schmidt. 

en person er meget iv- 
nikke er istand til af bestå opta- 

er mr mana at på prøve | ien måned. 
ud i Fi le Bader B rat opretholde 

politifolk kan nå at lære på en enkelt dag, og defor: skal de nye 
[olk 7 starten pri 

Hver anden uge uger Albert en dag på at gennemgå nogle fle 
regler og love. Politifolkene lærer øgså, at man skal vise folk re 
'spekt. Albert ville gerne have, at politiet i Friedstadt kunne være 

neutralt, men dat det er: deri; eibyen, Som finansjere: Politiet, så 

åt de skal være meget forsigt 
være pror kerende, når de omg! 
Sig hvad som helst, og man skal behandle dem høfligt - selvom 

"overtrådt loven (de Skal NatUrIVS have dere: i): 

og under ingen ol 

Som en sidste ti ig unde istreg r Albert, at politiet også hører in 
under loven, og at de også kan blive straffet, hvis de bryder den, 
eller hvis'de misbruger deres autoritet, Det er naturligvis forbudt 
at tiltvinge sig: adgang [ huse, man må kun komme indenfor, 
hvis man for lov af enten ejeren eller sheriffen. Det er heller ikke 

meningen, at spillerne skål trække deres våben og gå fil angreb, 
såsnart der er nøgle små problemer - våbene er primært til at for- 
svåre sig med, Det ér meningen at man fanger lovovertræderne i 
LIVE, så de kan få deres retmæssige strat - ikke noget med "død 
aller je ende", ; 

Som politimand (watchman) får man udleveret en skjorte med 

tniljerer: man altil i 
budt at dele gruppen op 

le ; Uwe Altermann, men reelt er det byens forskellige 
… laug og dens rige borgere, som har den virkelige magt i byen. Dis- 

ært virke præventivt på byéns befolkning. i se magtfulde personer har sørget. for at Uwe er blevet valgt som 

burgermejster, då'de kan manipulere øg styre ham- 

"de rige". Man kan ikke tillade 

  

Friedstadts symbol på, så byboerne kan se, at man kommer fra po 
litet. Hver uge får man udbetalt 16.GC's (dog kun 10'GC's i den 
måned man cr på prøve), som skal dække ens personlige udgifter 
(husleje, mad osv.); Politifolkene kan købe billigere våben og rust- 
ninger gennem politiet, Man kan købe brugte våben, skjolde og 
rustninger for 40% af den pris, der er opgivet i WERP, og man  



Stats Luigi, Anton og Hans - endnu mere uerfarne 

banditter 

= BSIS I |A| Dx(Ld|Ig| Cl | Wp 

4 Fulderikker 25/3 35[ 1 | 31131 152129]29 | 30 

M|wS | BSS|T|W|I |A| DxiLd|Iq i Trappings 

3120 I 20131314 [2011 [20 Ro 120 T Leather Jerkin 

Tri Skills "appings i i Kølle 

Tonsume Alcohol — 3D5 schillings hver 3 GC's hver 

  
  

  

  

G'hat - dæmonabe i 'eh - dæmon 

M|WST BSS| T|W|I |A| DxiLd|Iq T [A] DxLdllq| Cl 

5 145 104 1379 [65[1 | 65 f10 [20] 60/2 | 89189189189! 

Skills Trappings 

Acrobatics :k kappe i købmandsdat 

Dodge Blow 
Iq| Cl] 

Flee! 
36137! 

  

  

        

  

                        
Wurst - onds! og sejlivet gravhund 

MJWST BSS Al DxILdIq| C1|Wp | FI 

341 B 1130 18[28118 

  

  

Brutus - menneskeelskende dobermann 

M[WS | BSS| T| WII |A| DxILdIq| CI] Wp 
4150 I AT ÆTST60]1 | 40 10/18] 

  

      

Tony - uerfaren banditleder 
MJWST BSS[ T| WII |A] Dx|Ud|Iq| Cl 

4135 I 30k [4] 5 [40[1 1 31 184727] 37 
Skills Trappings 
Set Trap Leather Jerkin 

Street Fighting Sværd 
Strike Mighty Blow — 9 GC's 
Strike to Stun 

  

                        

    
Helmutt Donnerwetter - 2. level dæmonologist 

MJWS | BSIS| T| WII |A| DxLdIa| CIlWp | FI. 
3128 31 317 [49[1 | 51 |87|55] 38|43 34 

Skills Trappings 

Arcane Lan. - Magick Fyrtøj 
Arcane Lan. - Demonology Kutte med underlige tegn på 

Cast Spells - Petty Pung med 43 GC's 
Cast Spells - Battle 1 Ring (værdi 20 GC's) 

Cast Spells - Demonic 1 Warding Ring (Steal Mind) 

Cast Spells - Demonic 2 
Demon Lore MP: 23 
Identify Plants 
Identify Undead Spells 

Magic'Sense Petty: Curse, Magic Alarm, Magic Flame, Sleep 

Meditation Battle 1: Aura of Resistance, Fire Ball, Flight 

Read/Write Demonic 1: Bind Demon, Dispel Lesser Demon 

Rune Lore Summon Dæmonabe 

Secret Lan. - Classical Demonic 2: Stop Demonic Instabil., Summon Bloddæmon 

  
    

Experience points 

0-20 for at opføre sig som Albert gerne vil have det 
SEP — for at hente katten ned fra træet 
5-10 for rollespil hos Ernst Zimmermann 
10-20 for rollespil hos frau Liebkatz 
10-20 — for rollespil hos Erhardt Klausner 
10EP for at få gjort kål på G'hat 
30EP for at dræbe N'noeh'hirchowg'geh 
40-70 for at rollespille sin figur 
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POLITIFOLK SØGES! 
Friedstadt har brug for noget mere 
politi. 
Hvis du kunne tænke at få et godt, solidt job, som politimand i Fried- 
stadt, så kan du henvende dig til 
sheriff Albert Schlagstock, Gesetze- 
strasse 4. 

Som politimand får man god løn, godt 
kammeratskab samt det udstyr, der er 
nødvendig. 

Kom til optagelsesprøve hos sheriffen, 
og hvis du klarer prøven, bliver du 
ansat. 

Underskreyet 

Cvr. Hej uue— 
Uwe Altermann 

Personer SOM har været på kant med 
loven bliver ikke ansat. 

MO 
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22. Ulriczerit 
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24. Ulricaeil 
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den igen då — de de, 
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Ernst Zimnernann's Tømrerforretnin 
Alteplatz 2 KE Friedstadt 
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Kare elskede! 
Da jeg fortalte min fader 

om dig bred han helt sammen, 
oa ham fik mig kl ab indse, al 
Vore se el i, ne -— meet 
be | lig hørere 

AS Bree derfor 
er "ga du Tager ce alt for 
de tegne 4 el nm et 

mere ve re Wibe på, ab vi kan 
mødes i en anden råen; hvor 
vores kæruig hed By yder, og 

bedre. mulighed for af blomshe     
Handout 8 

Våben af træ gør ringe skade - men hvem 

behøver våben, når kærligheden besejrer 
alt. 
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BERN HALDSTRADE 
BkcræeweE 9  



Rollespil køber man hos Bog & Ide 
Miate 

Forhandlere over hele landet 
Albertslund Bogcenter, 2620 Albertslund, Tlf. 42 648877 

B.O. Bøger, 6700 Esbjerg, Tlf.75121177 

B.O. Bøger, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf. 42 87 0445 
B.O. Bøger, 2610 Rødovre, Tlf. 31 41 04 85 

B.O. Bøger, 5100 Odense, Tlf. 66 114033 

Ballerup Bogcenter, 2750 Ballerup, Tlf. 42 97 90 09 
Bollerup Bogcenter, 6950 Ringkøbing, Tlf.97320411 
Ditzel's Bog & Ide, 3400 Hillerød, Tlf. 42 26 05 48 

Farum Bog & Kontor, 3520 Farum, Tlf. 42 95 12 25 

Flensborg, 4000 Roskilde, Tlf. 42 35 00 08 

Ikast Bøger & Papir, 7430 Ikast, Tlf. 97 15 3144 

Ishøj Boghandel, 2635 Ishøj, Tlf. 4273 9911 
Køsters boghandel, 8900 Randers, Tlf. 86 42 01 13 

Langes Bog & Ide, 4700 Næstved, Tlf. 537201 16 
Munk Bob & Ide, 6000 Kolding, Tlf. 75 520377 
Papyrus, 7100 Vejle, Tlf. 75 82 04 85 
Rostrups Bogmarked, 7400 Herning, Tlf. 97 12 61 00 
Samsons Bog & Ide, 9000 Ålborg, Tlf. 98 12 05 93 n 
Schmidt's Bog & Ide, 8660 Skanderborg, Tlf. 86 52 00 27 
Schous Bog & Ide, 8800 Viborg, Tlf. 86 62.42 66 
Schwartz Bøger, 3200 Helsinge, Tlf. 48 79 40 01 | 

Storkfeldts Bog & Ide, 4300 Holbæk, Tlf. 53 43 00 74 zil 

William Dam's Bog & Ide, 3700 Rønne, Tlf. 53 95 01 67 2 

Wulff Boghandel, 4300 Holbæk, Tlf. 53 43 00 45   
Bog & Ide er Danmarks største boghandlerkæde, hvoraf 
nogle har specialiseret sig i rollespil. Disse Bog & Ide 
forretninger gør det lettere for dig af finde de rigtige ting til 
rollespillene. Vi har et stort udvalg af alle spilleartikler - og 
kan samtidigt hurtigt skaffe de manglende sager hjem. Bog 
& Ide sender selvfølgelig også rollespil ud pr. postordre - 
og vi er hurtige: Cirka to dage efter din bestilling modtager 
du varerne. Ring og forhør nærmere. Bog & Ide har 
endvidere nogle af landets billigste priser, som absolut er 
konkurrencedygtige med enhver forretning herhjemme. 
Bog & Ide har daglig kontakt med Fafner Spil, Danmark's 
største grossist indenfor rollespil og er derfor altid først 
med nyhederne. Vi reserverer gerne på forhånd og giver 
dig besked samme dag, som tingene udkommer.  



  

  

Shadowrun 

Den Sjette Verden 
af Matias Stuven og Lars Wagner Hansen 

Illustrationer af Caspar Vang Hansen 

Nu om dage er det svært, at finde et rigtigt godt rollespil 
i den store jungle af tilbud. Men Shadowrunserien, en pi- 
oner inden for sin specielle Cyberpunk- Fantasy genre, 
har vist sig, at udgive produkter af høj kvalitet og inte- 
resseværdi. Den meget velbalancerede og veldokumente- 
rede verden, hvor'Shadowrunners lever deres hektiske 
liv, har fascineret en enorm skare af folk, og flere kom- 
mer til. Med de mange Shadowrunprodukter FASA har 
at tilbyde, ville det være rart at have en guide, der fortal- 

te, hvad man har brug for - du er igang med at læse den. 
>>>>>[Hvad er det for noget drek. En pioner inden for 
sin genre. Kom ud og leg, oplev verdenen, og du skal se 

specielle genrer.]<<< -Crapperen <13:00:03/ 04-17-51> 

  

Grundbogen, der nu kun findes i en softcover version, 
indeholder alt hvad du har brug for til start: Regler, der 
dækker alt fra, hvordan man bryder ind i et computer- 
system til, hvordan man påkalder ånder, en meget spæn- 
dende baggrundshistorie, standard karakterer og et fas- 
cinerende skillsystem. Det lille og næsten ubrugelige sce- 
narie, der findes i bogen, giver ikke noget reelt indblik i 
et Shadowrun. Den overfladiske beskrivelse af byen Se- 
attle, som er et oplagt sted at starte sin kampagne, er 

ikke nok til at begynde en kampagne. >>>>>[Hardcover- 
bogen kan stadig opsnuses i visse antikvariater, men 
den koster, Der er desuden forskelle på de to bøger. Ting 
er ændret, noget til det bedre, andet til det værre!]<<< 
-Crapperen <13:02:49/ 04-17-91> 

Men med Seattle Sourcebook, en meget detaljeret bog 
om den alsidige by Seattle, har man mere end nok mate- 
riale til sin kampagne. >>>>>[Seattle Sourcebook, passe- 
de nok da den blev skrevet, men i den hurtigt ændrende 
Shadowrunverden, kan man ikke stole på noget ret lang 
tid af gangen.]<<< -Crapperen <13:05:22/ 04-17-51> 

Noget, der vil lette opslagsarbejdet, både for begyndende 
og erfarne GM's, er den udemærkede GM's screen, der 
har en meget brugbar oversigt over regler og tabeller. 
Der medfølger også et mindre scenarie, og 32 papfigurer 
der kan bruges i Shadowrunbrætspillet DMZ. 

>>>>>[Desuden kan skærmen også beskytte GM'eren 
mod spillernes arsenal af terninger, der bruges jo som be- 
kendt en hel del. DMZ (Downtown Militarized Zone) fo- 
regår i Shadowrunverdenen, men her hører lighederne 
også op. DMZ kan tage livet af selv den sejeste gut på no 
time.]<<< -Crapperen <13:07:59/ 04-17-51> 

Vil man have et indblik i, hvordan et Shadowrun kan fo- 
regå, er der mange scenarier at vælge imellem. Det sce- 
narie, der følger med GM's screen, er nemt og simpelt, 
og er en god måde at introducere spillerne til Shadow- 
runfænomenet, paranoia. Ønsker man et scenarie med 
et større plot og mere baggrund, er DNA/DOA 
(Dead-On-Arrival) passende. >>>>>[Der er kun en måde 
at få indblik i et rigtigt Shadowrun: Deltag!]<<< -Crap- 
peren <13:10:20/ 04-17-51> 

Det vil dog ikke være relevant eller passende at anskaf- 
fe Harlequin, før man er godt i gang med sin kampagne. 
>>>>>[ADVARSEL!!! Bland dig ikke i hans sager, med 
mindre han personligt beder dig om at deltage!]<<< 
-Crapperen <13:11:43/ 04-17-51> 

Det tager ikke mange spilletimer, før man er klar til at 
lave sit eget scenarie. Men problemet er, at med mindre 
man bruger meget tid på at opbygge en hel nation, for 
eksempel i Europa, bliver man nødt til at begrænse sine 
scenarier til Seattle, hvilket dog ikke er så dårligt. Sene- 
re materiale fra FASA vil sikkert modstride ens egen 

verden, men det gør heller ikke noget. Man må blot rette 
lidt i de scenarier, som sikkert følger. >>>>>[Hvorfor 

lægge indersiden af hovedet i blød, når der findes så me- 

get guf, der er lige til at bruge?]<<< -Crapperen 
<13:12:59/ 04-17-51> 

Ønsker man baggrundsmateriale for Nordamerika er 
The Neo- Anarchist's Guide to North America en værdi- 
ful anskaffelse. California Free State, Confederate Ame- 

rican States, Republic of Québec og United Canadian 
and American States beskrives i fine detaljer med man- 
ge kort og kritiserende ord af medlemmer af 
Neo-Anarkisterne. Men visse stater mangler: Native 
American Nations, Tir Tairngire og Denver National 

Cooperative, hvilket er logisk, idet næsten alle Shadow- 
runprodukter er materiale, som kan kopieres og læses 
på bulletin boards for deckere i år 2050. Netop disse tre 
nationer værner om deres land, og ønsker ikke, at infor- 
mationer om dem skal slippe ud. De har derfor ødelagt 
de filer, der indeholder informationer om dem. I den in- 
dre Shadowrun- Fanatics- Club går der dog rygter om et 
produkt om indianernes land, NAN. >>>>>[Hvis der no- 

gen sinde er nogen der får fat i oplysninger om NAN, er 
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jeg yderst villig til at betale en høj pris for det. Kontakt 
mig på LTG 206 (56-2249), fredage mellem 20:00:00 og 
20:00:15.]<<< -Crapperen <13:17:41/ 04-17-91> 

Året 2011, mere præcist den 24. december, var et vende- 
punkt i historien, som det kan ses i de to produkter Para- 
normal Animals of North America og The Grimoire (be- 
skrevet i Kaos nummer 13). De er ikke nødvendige, men 
giver godt baggrundsmateriale og nye forbedrede regler 
vedrørende magi. >>>>>[Endnu engang kan man ikke 
stole på halvdelen af det de skriver. Enten er disse para- 
normale dyr, blot fejlfortolkninger af gamle legender, el- 
ler også er de undervurderinger, så man får sig en over- 
raskelse.]<<< -Crapperen <13:19:40/ 04-17-51> 

The Universal Brotherhood, en organisation, der hjæl- 
per folk i nød, er der også udgivet et produkt om. Det er 
et klart eksempel på de magter der styrer verdenen i 
2050. >>>>>[Min onkel prøvede at begå selvmord, men 
fik hjælp af UB, Nu lever han i bedste velgående, og 
hjælper andre folk i nød.J<<< -Crapperen <13:20:52/ 
04-17-51> 

Sprawl Sites, Street Samurai Catalog og brætspillet 
DMZ er kun nødvendige for de inkarnerede Shadowrun- 
freaks. Men de er alle, som næsten alt Shadowrun 
materiale, godt stof for din sjæl. >>>>>[SSC er guf for 
alle våben freaks. Blot synd, at det er så forbandet 
svært at få fat i alle tingene, og at de bliver taget fra dig 
lige så snart, du begynder at bruge dem.]<<< -Crappe- 
ren <13:22:46/ 04-17-51> 

Cyberpunk er en ny genre, og cyberpunk- fantasy er end- 
nu nyere. Inspirerende materiale er svært at skaffe. Ind- 
til videre er der kommet 3 bøger, der passer helt ind i 
Shadowrunverdenen: Into The Shadows, en novellesam- 
ling der foregår i Seattle. Secrets of Power serien, hvor 
der nu er udkommet to bøger, Never Deal With A Dra- 
gon og Choose Your Enemies carefully. Secrets of Power 
handler om en ung shaman, der rejser verden rundt for 
at lede efter en fortabt søster. Inspiration til the Matrix, 
som computernettet kaldes, kan findes i blandt andet 
William Gibson's roman: Neuromancer (findes på dansk: 
Neuromantiker). >>>>>[Gibson har desuden skrevet 
mange andre gode bøger. Adskillige andre forfattere har 
efterlignet Gibsons stil, og cyberpunk er i dag på lige fod 
med andre genrer.]<<< -Crapperen <13:24:43/ 04-17-51> 

Der er mange produkter at vælge imellem, men pas på 
for når du først er ombord på Shadowruntoget, er det 
svært at komme af igen. >>>>>[Her er en SR checkliste: 
Shadowrun Paperback, Shadowrun Hardcover, GM's 
Screen/Silver Angle, Sprawl Sites, Street Samurai Cata- 
log, Paranormal Animals of North America, The Grimoi- 
re, Virtual Reality, DMZ, Seattle Sourcebook, Native 
American Nations Sourcebook Vol. 1, London Source- 
book, Native American Nations Sourcebook Vol. 2, The 
Universal Brotherhood, The Neo-Anarchist's Guide to 
North America, DNA/DOA, Mercurial, Dreamchipper, 
Queen Euphoria, Botteled Demon, Harlequin, Dragon 
Hunt, Shadows In The Twilight, Ivy and Chrome, Into 
The Shadows, Never Deal With A Dragon, Choose Your 
Enemies Carefully, Find Your Own Truth, samt en mas- 
se miniaturer fra Grenadier.]<<< -Crapperen <13:27:29/ 
04-17-51> 
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I sidste nummer lovede vi nogle bille- 
der fra Vor Frelser Con. Dette løfte 
har vi ikke kunnet holde. Beklager. 
Vi beklager også at en del abbonen- 
ter først fik deres nr. 6, indeholden- 
de det fabelagtige Fastaval- bingo, 
efter Fastaval var overstået. Men 

fortvivl ikke! Der kommer også et 
Spiltræf- bingo! 

FASTAVAL 25-28/4i 
Århus 

Denne store, jyske spilkongres, der 
som navnet antyder, er arrangeret 
af den århusianske klub Fasta, til- 
trak igen i år mange spillere fra res- 
ten af landet. Der blev lavet aftens- 
mad af arrangørerne og kantinen 
havde længe åbent. De berygtede 
"all- nighter psykopater" kunne også 
glæde sig over Café Søvnløs, der 
udlånte mærkværdige brætspil hele 
natten. Navnet er naturligvis inspi- 
reret af det lokale "in-sted", Café 
Smagløs. 

De to Call of Cthulhu- turneringer 
foregik begge i nutiden (hvornår er 
der sidst lavet et con- scenariei 
20erne?). Den første af dem var tyde- 
ligt Twin Peaks- inspireret: Alle spil- 
personerne var FBI- agenter og der 
var også mulighed for at få "a damn 
good cup of coffee". Det skortede hel- 
ler ikke på mystiske mord og clues, 
der fortalte om diverse seksuelle ud- 
skejelser, Den anden Call- turnering 
foregik i Danmark og var en fortsæt- 
telse af 90- scenariet, "Det sidste 
stik". I år savnede personerne dog 
en årsag til at undersøge hvad der 
foregik. Hvis man ser en ulykke 
skal der være en grund til at man be- 
gynder at undersøge den. Ellers er 
det mest naturligt at overlade den 
slags til politiet. 

Scenariet til Viking hed "Hjemve - 
Skrællingernes togt" og handlede 
om nogle folk, der blev anset for 
skrællinger og derfor efterladt på en 
ø. Det var så deres opgave at kom- 
me hjem igen. Spillerne var selvføl- 
gelig skrællingerne. Scenarieforfat- 
terne var Troels Chr. Jakobsen og 
Mads Lunau Madsen. 

SAGA havde ligesom ved Viking 
Con, Games Weekend og Vor Frel- 
ser Con en bod sammen med Dansk 
Spil- Design (DSD). Her kunne man 
også købe "Hjemve". Boden var også 
centrum for turneringen i DSDs 
live-rollespil Mafia, så der blev talt 
livligt om smugkroer og likviderin- 
ger, mens folk så på varerne. 

Boden var centrum for en del aktivi- 
teter, bl.a. Respiration & Fotosynte- 
se, som blev en stor succes. Den 
unge herre der spillede en and, 
vandt turneringen med flest 
Bio-Points. DSD satte forskellige 
brætspil og rollespil igang, og her 
kunne man bl.a. være med til at af- 
prøve nye systemer og spil. Og nu en 
lille quiz: 

Svend-Erik Jepsen fes den af: a) På 
tredjedagen? b) På en feltseng? c) På 
det grusommeste? 

Svaret er naturligvis: Ja. 

Af andre morsomme episoder kan 
nævnes da sovesalen blev ryddet kl. 
7 lørdag morgen, fordi salen skulle 
bruges til anden aktivitet. Lige om- 
kring dette tidspunkt, kunne man i 
hovedbygningen finde en en mand 
sovende i et skab med hovedet på en 
papkasse. 

Lørdag aften var det tid til Ernst 
Blomfeldts skræmmende come- back 
i Live Detective- arrangementet 
"Velkommen til Kviktopia". Bag- 
grunden for historien var at Dan- 
mark i 1959 var et diktatur under le- 
delse af Blomfeldt og hans måge 
Kvik. Personligt var jeg noget skuf- 
fet over denne turnering. Der var in- 
gen baggrund for personerne, hvil- 
ket gjorde det svært at spille rolle- 
spil og det lykkedes heller ikke for 
arrangørerne at holde styr på spiller- 
ne. Jeg tror det var en dårlig idé at 
lade folk selv bestemme om de har 
skydevåben (vandpistoler) eller ej. 
Det bør være noget folk kan skaffe i 
løbet af spillet, hvis de er smarte 
nok. 

De fire dage bød også på ODDS- 
møde og paneldebat om rollespil. En 
debat, der dog ebbede lidt ud, da det 
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viste sig at ingen af deltagerne for al- 
vor var imod rollespil. Repræsentan- 
ten for Dialogcentret advarede dog 
mod meget okkulte og voldelige spil, 
da det kunne give Indre Mission og 
andre fundamentalistiske kræfter 
vind i sejlene. 

Alt i alt var Fastaval en god con, der 
var vældigt godt organiseret. 

Vor Frelsers Con i 
København 

Vor Frelser Con var tilpas lille til at 
det ikke gik fuldstændigt galt. Den 
byggede i høj grad på at arrangører- 
ne og masterne kendte hinanden. 
Som udenforstående master var det 
derfor særdeles svært at være med 
til at køre scenarierne. 

Det var kun muligt at forhåndstil- 
melde sig til et fåtal af turneringer- 

. ne, medens resten af dem blev fyldt 
op, efterhånden som masterne og 
spillerne tilmeldte sig. 

Det var blandt andet muligt at spil- 
le AD&D, CoC, Space Hulk og Sha- 
dowrun. At så Shadowrun turnerin- 
gen næsten ikke blev til noget, er 
blot en af de eksempler på at FVC 
ikke bør være større. Heldigvis var 
der to af spillerne der hellere ville 
være GM'ere, end at se turneringen 
gå til bunds. Meget bedre gik det 
ikke i de andre turneringer, hvor 
der også blev lavet adskillige sidste 
øjebliks-redninger. 

Det bedste ved FVC var velnok de- 
res Førerbunker, der ikke alene kun- 
ne svare på næsten alt, men også 
stod for den rette stemning (Twin Pe- 
aks musik og æblekage) og udlån af 
brætspil. En flink mor sørgede også 
for at de stakkels rollespillere ikke 
gik sultne i seng (og at degiki 
seng). 

Førerbunkeren stod også for den su- 
veræne stemning til Boot Hill (eller 
var det Gunslinger?), da de spillede 
Ennio Morricones berømte tema fra 
"Once upon a time in the west", hver 
gang en ny turnering startede. 

DSD/SAGA-boden stod desuden for 
en stor del af underholdningen. Det 
var herfra live-spillet udsprang (selv- 
om vi ikke havde noget at gøre med 
det). Der blev også mulighed for at 
spille Viking og et næsten færdigt 
Fantasy supplement til samme.



Læserbreve 
Hej Saga 

Vi vil indledningsvis sige at vi fin- 
der det ualmindelig voksent og mo- 
dent at de herrer Saga og Kaos ende- 
lig fandt sammen, Vi vil dernæst 
give vores uforbeholdne støtte til 
den herre fra Brøndby som skrev 
ind til jer i nr.4. Vi vil se mere blod- 
bold og ruminfanterist (Blood Bowl 
og Space Marine) i jeres magasin. Vi 
vil iøvrigt blive usigeligt tilfredse, 
hvis I kunne bringe en komplet Wea- 
pon Table til Epic Battles, både for 
Vehicles Target og Infantery Tar- 
gets! På forhånd tak. 

Thomas Quiqlerberge (Fænger), As- 
sensvej (hæmlig addresse!), 5771 
Stenstrup, Tlf. 62 26 23 24 

  

Rune Haller starter sit brev med en 
kritik af D&D Ekspert Regler, der er 
videregivet til Fafner Spil, hvorefter 
han skriver: 

Det er mit inderlige håb at fusionen 
har medført et fald i den AD&D- be- 
gejstring der tydeligt prægede det 
Spiltidsskrift Kaos, i hvert fald så 
meget at den ændrer sig til at blive 
moderat og får knap så megen ind- 
flydelse på det nye blad. I det hele 
taget var Kaos slem til at, til en vis 
grad, favorisere TSR produkter. Jeg 
håber at fusionen har en gavnlig 
virkning på både "Kaosfolkene" og 
"Sagafolkene" da jeg, de par gange 
jeg har snuset til Saga har bemær-, 
ket en Call- begejstring der dog ikke 
var så fanatisk som AD&D- begej- 
stringen. Nu er det tid til nytænk- 
ning: Hvad med noget mere D&D, 
Star Wars og Warhammer? Jeg 
håber dog at Robin Andersen kan 
blive hvor han er. Også efter fusio- 
nen. 

Rune Haller, Platanvej 46, 7700 
Thisted 

Tak for dit brev, som vi desværre 
ikke har plads til at bringe i sin hel- 
hed. Som du sikkert har opdaget, 
blev den rettede magiker- tabel til Ek- 
spert Regler trykt i Nr.4 og resten af 
rettelserne er med i dette nr. 

Når TSR ofte dominerer listen over 
spilnyheder, er det fordi det er det 
eneste firma, der et helt år i forvejen 
sender et katalog med oplysninger 
om nye produkter og udgivelsesdato- 
er. Hvad angår fordelingen af artikel- 
Plads mellem forskellige spil er der 
kun at sige at jo mere materiale vi 
råder over, des bedre kan vi fordele 
sol og vind lige. Derfor: Skriv. Iøv- 
rigt kommer der snart et Star Wars- 
modul og nogle Warhammer Profi- 
les. 

Robin Andersen arbejder ikke længe- 
re for Fafner Spil, men B.O. Bøger i 
Lyngby, så han har ikke så meget tid 
til at skrive længere. 

Saga-redaktionen 

Kære Saga 

Kunne I ikke skrive noget om ork- 
stammen Snake Bites og evt. andre 
stammer. Det ville også være rart, 
hvis i gider at lave en brevkasse, 
hvor spillere kan kontakte hinanden 
osv. Mig og et par venner kunne 
osse godt tænke os at I prøvede at 
lave en "børneredaktion". 

Venlig hilsen 

Martin Serup, Elefantens Kvarter 
7E, 2620 Albertslund, Tlf. 43 62 31 
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P.S. Tak for et godt drøngodt blad. 

  

Kære Martin 

Der er en artikel om forskellige stam- 
mer af humanoider i Nr.4. Hvis no- 
gen gerne vil kontakt med andre spil- 
lere, kan de bare skrive det i et læser- 
brev. Vi vil næppe lave en speciel bør- 
neredaktion, men hvis der er noget i 
savner i bladet, så skriv. Iøvrigt bør 
Tikke være bange for selv at skrive 
artikler. 

  

Jeres kampagne om Port Scott i 
Nr.5 er rigtig god og det samme gæl- 
der modulet. jeg glæder mig til sce- 
nariet i Nr.6. Til gengæld er tegnese- 
rien "Æsken" noget forvirrende og 
kedelig, men ellers godt tegnet. 

1) Kunne I ikke oprette Boggnasker- 
en fra Kaos igen? Det ville krydre 
bladet lidt ekstra. 

2) Kunne vi ikke komme til at se no- 
get mere til MERP og Viking i form 
af eventyr? 

Thomas Mølgaard Andersen, Gasse- 
haven 103, 2840 Holte 

Kære Thomas 

Vi håber du nød "Udflugt med dø- 

den" lige så meget som selve kampag- 
nen. 

1) Robin Andersen er travlt optaget 
hos B.O. Bøger. 

2) Vi håber du nød Viking-scenariet 
”En ungmø" fra Nr.6. Der er ikke no- 
gen, der har sendt MERP eventyr til 
os i skrivende stund, men de er na- 
turligvis velkomne. 

Hilsen Kasper 

 



    

    

    

MISSILER 
irollespillet Viking 

af Mads Lunau Madsen og Troels K. Jacobsen 
(to af designerne). 
  

Mesterskytten rammer ikke bare 
godt, han kan også skyde længere og 
stadig ramme. Dette system til Vi- 
king giver mulighed for mesterskud 
på lange afstande - men afstanden 
kan påvirke den skade skuddet gi- 
ver. (Systemet er til overvejelse. Vi 
vil gerne høre noget fra dig om, hvor- 
dan det virker, og høre din kritik og 
dine råd.) 

Reglerne til VIKING her, vil både 

a) lade missilets rækkevidde komme 
an på skyttens dygtighed … og 

b) "sløve" våbenskaden på længere 
afstande ved at "omdanne" den til 
rækkevidde, og 

c) give den erfarne skytte mulighed 
for længere skud uden at nedsætte 
skaden. 

Til det bruges SIDETERNINGER- 
NE (ST). 

ST er de terninger fra et slag, som 
IKKE ER 6'ere (og som ikke giver 
skade i et angreb), Ved hjælp af dem 
bestemmes, hvorlangt et affyret mis- 
sil kan nå, og stadig give skade (af- 
hængigt af antallet af 6'ere). 

Hvert våben har et AFSTANDS- 
TAL. 

Det totale antal øjne på ST tælles op 
og ganges med Afstandstallet for det 
pågældende våben. Så langt rækker 
missilet. 

Kan du ikke nå modstanderen med 
ST x Arfstandstal, kan du bruge en 
af 6'erne (skadesterningerne) som 
ST. På den måde går skaden ned, 
men du rammer stadig 

Du kan kun bruge 5 terninger som 
Se 

(STØTTETERNINGS systemet kan 
bruges med andre evner - DANSK 
SPIL DESIGN arbejder med dette 
koncept (denne ide) for tiden) 

Eksempel: Flugten 
Gunnar Mesterbue (Bue: Evne 10) 
og Eilif Svag-arm (Kastespyd: 6) 
dækker deres venners flugt fra en 
overvældende horde vrede frankere. 
Spillelederen oplyser, at den nær- 
meste franker er 30 meter væk, og 
at den fjerneste er 100 meter væk. 
Gunnar vælger at skyde efter den 
fjerneste, mens Eilif vil forsøge sig 
med den nærmeste. 

Gunnar slår med 10 terninger for 
sin færdighed med Bue. Han slår to 
6'ere og en stribe sideterninger, hvor- 

af han vælger de fem højeste til be- 
regning af rækkevidden for hans pil. 
De fem udvalgte sideterningers sum 
er 18. Summen ganger han med 5 
(Afstandstal for Bue) og får resulta- 
tet 90 meter. Og det er jo ikke nok, 
pilen skal 100 meter væk. 

Han vælger at udbytte en afde små 
sideterninger med en af sine træfter- 
ninger, og når derved op på en af- 
stand over 100 meter. Så Gunnar 
slår altså for skade med sin ene 6'er. 

Nu er det Eilifs tur til at kaste Han 
slår med sine 6 terninger for sit Kas- 
tespyd og får to 6'ere og fire sideter- 
ninger med summen 11, hvilket han 
ganger med 3 (Afstandstal for Kaste- 
spyd). Han slår skade med begge 
træfterninger. 

Gunnar og Eilif løber ud i vandet for 
at nå deres langskib.På stranden 
ser lille Francois sin mor tage på 
ufrivillig tur med vikingerne. Han 
griber en god sten på stranden, og 
kaster den mod Gunnar, der er 20 
meter ude i vandet. Han bruger 
færdigheden Kast, som han har 4 i. 
Francois er heldig og slår en 6'er - 
summen af de tre sideterninger er 
14 (som giver en rækkevidde på 28 
meter). Han slår en 4'er med sin 
træfterning og må nøjes med at høre 
et par eder på et fremmed sprog. In- 
gen effekt. 

Før Du begiver deig ud i verden som 
en rigtig sejg bueskytte, så husk at 
vikingerne mente at det var noget 
pjat (og lidt fejgt) af skyde træpinde 
med metalhoveder gennem luften - 
når man kunne løbe frem til mod- 
standeren og svinge STORE pinde 
med Store metalhoveder på! 

(Vi håber de vil være med til at prø- 
ve systemet for os. Har du kommen- 
tarer og spørgsmål, er du velkom- 
men til at skrive til os: 

DANSK SPIL DESIGN, Vestervang 
30 II, 8000 Århus C.) 

Troels og Mads 

  

  

2'ere tæller ikke (ikke et viking - våben) 

” 

MISSILVÅBEN 

Våben Afstandstal Noter om våbenet 

Bue 5 
Slynge 5 
Kastespyd 3 
Sten 2 Z'ere og 4'ere gør ikke skade 
Kasteøkse 1 Sjældent brugt 
Kastekniv 1 

  

2'ere gør ikke skade, ikke et vikingevåben 

—3831—————, 
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  Husker du denne fyr? 

Hvis du gør, så er det fordi du har været med fra star- Mennwmne 1 BACK IN COPENHAGEN 4 
ten, og måske haft abbonement på SAGA, allerede fra | SLIK RICK IS SELUNG FORBIDDEN MAGAZINES 
nr. 1. I så fald er det på tide at få fornyet dit abbone- 
mer. i xo INNOCENT LITTLE CHILDREN !!          

     

  

     

  

     

Til nye læsere kan vi fortælle, at SAGA udkommeren — (PJECE 0” 
gang om måneden, med scenarier, artikler og nyheder, 
som du kan bruge i forbindelse med din hobby: rolle- CAKE! LOOK WHAT 
spil. For at undgå køen hos din lokale forhandler, kan 

du abbonere i stedet. Du sparer rent faktisk også penge 

på det. 

UNCLE RICK HAS 

Du kan tegne abbonement for 12 numre af SAGA for 

200 kr. (40 kr . sparet), eller 6 numre for 110 kr. (10 kr. 

sparet). 

Det er såre simpelt at tegne abbonement: 

a) Gå på posthuset og indbetal 200 eller 110 kr. på giro- 
konto nr. 5 97 07 33. 

b) Skriv under "Eventuelle meddelelser vedrørende beta- 
lingen", hvilket nr. af bladet du vil starte med (f.eks. 
nr. 8). 

c) Skriv under "modtager": SAGA; Ermelundsvej 92D; 
2820 Gentofte.     
d) Endelig skriver du naturligvis dit eget navn og adres- 
se under "Indbetaler". 

  

I NÆSTE pe 
Europa i 20'erne 

- Kampagnebaggrund til CoC og GURPS 

Ungarsk Rapsodi 

- Scenarie til Call of Cthulhu 

HAIYAGH! 
tilhører 

- Orientalsk mystik til Warhammer 

Magi i Shadowrun & AVALON & 

- Udvidelse af magisystemet biblioteket 

HI EH ene 

Saga Uerstattelig 

Kan hjemlånes
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