
childsplay er skrevet af michael  erik næsby
til fastaval 98

karakterinformation:

c a r l o  r e z z a l i n o  
kort:

free lance sikkerhedsvagt, arbejder for Secu-
trans, 38 år, lidt lille og temmelig uatletisk

motto:
tænk rent

i starten:
Carlo tænker ikke på kvinder

Højt begavet men usikker. Han indrømmer
gerne, at han ikke forstår kvinder. Men han
påstår, at det er deres problem. Bor alene i en
lille grimlejlighed med en kat og en samling
pornofilm.
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karakterbeskrivelse:
Du er måske en lidt nervøs type, der føler dig
truet af stærke mænd og spændende kvinder
samt af underlige mænd og syndige kvinder,
politiske aktivister og folk, der snakker om
sygdomme og forurening. Der er ikke rigtig
nogen, der kan lide dig, selvom du gør, hvad
du kan, for andre. 

Din store drøm er at møde en sød uskyldig
kvinde, få et par børn og evt flytte på landet.

Nogen gange synes du ikke, der er noget du
er god til. Men som den terapeutiske computer
fortæller dig, er det dog ofte dig, der tager
initiativet, og som først har tænkt tingene
igennem.

Du er ikke velhavende. Du bor sammen med
en fed kat i en lille grim lejlighed, hvor du også
gemmer din samling af porno-holoer.

Når du skal være kreativ, maler du billeder af
riddere og nordiske helte.

Du tror på Gud 
de andre:

Sikkerhedschefen Jane Gelton er en kvinde, og
det er lidt et problem, men du prøver at være
venlig overfor hende.

Sikkerhedsvagten Lance Carlton er vist nok
ok?

Teknikeren William Hakes kan ikke lide dig.
Helikopterpiloten Nick Heringdon er stor og

sort. Han er sikkert også farlig og han kan i
hvert fald ikke lide dig. Det er godt, at han er så
skikkelig.

Sekretæren Gereta Maslyn virker ganske vist
ordinær og næsten dum, men hun ser godt ud,
og når hun kommer for tæt på eller bevæger
sig, kan det være svært at tænke rene tanker.

diverse:
Du ejer bl.a. flere populærvidenskabelige
værker om menneskets natur, og samling

pornografiske holo-videoer.
lige nu

Sammen er hele gruppen i helikopter på vej til
hovedkvarteret for religionskoncernen
Lightsource, der har forstået at tjene milliarder
på folks religion. Du synes i virkeligheden, at
det er noget svineri at tjene formuer på andre
folks tro.

Hos Lightsource skal I aflevere en
kuffertlignende transport-enhed, som
indeholder et eller andet meget værdifuldt. 

Du forestiller dig et eller andet tophemmeligt
og sandsynligvis ulovligt. Men det er sikkert
bare dig!?

Det er onsdag d. 10 april 2047.
Du skal hjem og have en kop kaffe og fodre

din kat. 

d u  h u s k e r
Da du var barn, var du meget alene. Dine
forældre arbejdede begge og var trætte, når de
kom hjem, og dine jævnaldrende syntes du var
lidt mærkelig. Det var sådan set fint nok. 

Senere fik du en kammarat, en fra skolen, og
sammen strejfede i rundt i byen. Stort set
ubemærkede kunne I sidde i timevis og se på
folkelivet. Mens I prøvede at gætte de
forbipasserendes baggrundshistorie.

Efterhånden som I blev ældre ændrede det
sig. Han fik en kæreste og du fik bumser.

senere
Du havde søgt ind på universitetet. Du var selv
meget spændt på, om du blev optaget. Du ville
gerne nå lidt mere end dine forældre. Du
kunne ikke se, at de fik andet ud af det end
evig træthed og dårlige TV-shows.

Dagen oprandt, da du fik dit svar. Du blev
ikke optaget. Med brevet i hånden gik du stille
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velkommen til 
civilisationens 
sidste dage:

Dette er beretningen om en lille
gruppe håbløst forkvaklede sjæle,
der søger sig selv, men finder Gud.
Det er også historien om, hvad
mænd vil gøre for magt og om de
uskyldiges skyld. 

Vi befinder os i Metrozone2*, en
moderne storby med omkring 50
mill. indbyggere, som ligger
omtrent der, hvor Paris lå i gamle
dage.

Året er 2047. Den vestlige
civilisation synger på sidste vers. 

Og Gud sagde "Lad der blive
lys", og der blev lys. Da han
havde kigget lidt på
menneskenes verden, sagde
han: 

"OK – nok med det!". 
Og mørket sænkede sig

atter blidt over virkeligheden.

bemærkning til spillerne:
Som spiller vil du sikkert opleve, at
"Childsplay" gør dig både forvirret,
frustreret og måske irriteret. Det
skal du ikke være ked af. Det er
sådan set meningen. – Det er en
del af oplevelsen.

Det eneste du skal gøre for at få
det bedst mulige udbytte af de
timer du nu skal til at tilbringe i
"min" verden er at prøve at leve
dig så godt ind i din karakter, som
du overhovedet kan. Tænk ikke
som en rollespiller. Tænk som det
menneske, du har valgt at spille! Så
får du så meget mere ud af
fortællingen. 

Velkommen til Metrozone2!

- michael
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ind på dit værelse, hvor du sad længe og græd.
Dine forældre var ligeglade. De kunne ikke se,

at der var noget galt i at have en tilværelse ligesom
deres.

kvinderne
Du har et problem med kvinder. Du er bange for
dem, og du er sikker på, at de ikke kan lide dig. 

Du har mange gange gjort tilnærmelser til
medlemmer af det stærke køn, og nogen gange har
det været tæt på at blive til noget. Men på et eller
andet tidspunkt går der altid kludder i det, og nu
har du besluttet, at kvinder ikke er noget for dig.
Det er mænd bestemt heller ikke. I hvert fald ikke
på den måde!

kunsten
Der er en ting som du har det rigtigt godt med. Du
elsker at male. Du laver billeder af store stærke
nordiske krigere, riddere i kamp, og folk der redder
skønjomfruer ud af faretruende situationer. Du har
været heldig at sælge et par af dine billeder, men
du har ikke fået så meget for dem. Du maler nu
heller ikke for pengenes skyld, men for din

personlige tilfredsstillelse.

v e r d e n :
Denne historie foregår i året
2047 i og omkring Metrozone2. En kæmpeby,
som ligger midt i Europa, der, hvor der en gang var
noget, der hed Paris. Hvis man tæller det hele med
er befolkningstallet 50 mill. af mange forskellige
nationaliteter. 

Her bor folk i lag oven på hinanden. På grund af
drivhuseffekten er det nederste lag næsten
permanent oversvømmet af en blanding af affald,
slim og slam.

Vold og kriminalitet er de største problemer, og
kaos truer på grund af myndighedernes uduelighed
og folks ligegyldighed.

teknologi:
Alle har en net-terminal, hvorfra de kan komme i
kontakt med det verdensomspændende netværk.
Terminalerne er små fikse computere, der ligner en
mellemting mellem mobiltelefoner og smarte
fjernbetjeninger. De er stemmestyrede og har
holografiske displays. Nettet fungerer som en
mellemting mellem TV, telefon og internettet og er
en central del af næsten alle aktiviteter fra fritid til
job fra vugge til grav. På nettet kan man desuden
finde informationer om næsten alt.

brug af nettet
Der er så mange informationer tilgængelige på
nettet, at det kan være næsten umuligt at finde det,
man leder efter. Heldigvis kan man bruge agenter,
som er
små

carlo rezzalino

problemer med nettet
Det er efterhånden blevet hverdagskost, at vores alle
sammens netværk kikser. Og selvfølgelig, når vi har
mest brug for det.

Metrozone2's borgmester den folkekære Harry
Osborne udtaler: "Nu er der altså nogen, der må gøre
noget!" i en udtalelse fra borgmesterkontoret hedder
det, at alle resurcer nu er sat ind på at finde kilden til de
mange forstyrrelser.

Hos FIRE, der er europakommisionens afdeling for
den slags opretholder de seje gutter en stædig tavshed.
Det ligger dog fast, at også her arbejder man indædt
med sagen!

Imens eksperterne finder en løsning, må vi andre bare

vente og håbe, at nettet virker, når det virkeligt er
vigtigt.

live holoshow
Megastjerne Cocky Baldwin er klar til sit meget
omtalte multi-show på Grand Metrostadion Fredag

Abonnenter på MegaMultikanalen får enestående
mulighed for at følge koncerten direkte fra lænestolen. 

Showet, der både rummer saftig sex og væmmelig
vold, er indtil nu set af 35 millioner
underholdningssyge mennesker verden over. Heller
ikke du bør gå glip af denne enestående chance.
(MultiMega-kanalen kan kontaktes på
www.multimega.com)...

Rygter har ganske vist fortalt, at Cocky Baldwin har
været udkørt efter længere tids misbrug af forskellige
designerdrugs. Men manager Liza Moorcroft fra
WB/Sony siger "Cocky er tip top! og han glæder sig til
koncerten". Så tun ind på MultiMegakanalen fredag og
få en på opleveren!
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programmer, der kan finde information for en.
Man forklarer agenten, hvad det er man søger, og
den leder så efter, noget som passer til det, man
har bedt om. Så kan man give sig til at foretage sig
noget andet mens agenten bearbejder de
oplysninger, den finder. Jo mere nøjagtigt, man
beskriver det man leder efter desto bedre og
hurtigere resultater. 

computere
Der er computere i næsten alt, og det meste er
koblet op på nettet. Vaskemaskiner, biler og
komfurer kan checke på nettet efter oplysninger,
og kan delvis betjenes fra net-terminalen.

Alle disse systemer er for det meste
stemmestyrede, og det er kun deciderede nørder,
der ved hvad et tastatur er for noget. Til gengæld
er det for det meste nødvendigt at være meget
omhyggelig, når man taler til sin bil eller sin
kaffemaskine. – Man bliver nemt misforstået.

penge:
Alting betales i ECU (1 ecu = 5 kr. incl.

inflation, moms og drivhuseffekt) eksperimentet
med Euro'en, slog ikke an, så nu hedder det atter
ECU. Penge findes i tre former: Kontanter, som
benyttes ret sjældent, opladelige chips, hvortil
penge kan overføres digitalt og som smartcards,
der også fungerer som kredit- og ID-kort. Desuden
kan man bruge sin net-terminal til at overføre
penge.

informationsstrømmen:
Næsten overalt finder man informationsstandere,
hvorfra der flyder en lind strøm af reklamer og
nyheder. Det meste er sensationer og sladder, og
nyhedsværdien er ret begrænset.

Standerne er koblet til nettet og kan opfange og
vurdere evt. publikum, (hvis der er nogen der står
stille længe nok!) og tilpasse sit programudbud
efter det. Det er også muligt at bestille varer v. hj.
a. standerne. Men så ender man i
reklamebureauernes registre, og det er som
bekendt ikke nogen god ide!

Til billedsiden benyttes for det meste
holografiske projektorer, så publikum og
forbipasserende kan omringes med salgsbudskaber
i rigtig mange farver.

transport
Det mest udbredte transportmiddel er biler med
hybridteknologi (=både el- og benzindrift på en
gang). På grund af elendige trafikforhold er det dog
ikke det mest effektive. Der findes desuden hover-
biler, der kan både køre og flyve. De er meget
dyre og bruger enormt meget af det kostbare
brændstof. Den mest effektive transportform i den
overbefolkede by er helikoptertransport, hvor man
kan flyve fra hustag til hustag. Det er dog også en
ret bekostelig affære.

krimirekord
Borgere i Metrozone2 skal passe
på sig selv. Det fremgår af de
sidste nye krimital.

Det er farligt at leve i
Metrozone2. det viser de løbende

tal fra politiets
informationstjeneste. I
marts måned var der
5132 anmeldte alvorlige
forbrydelser. Hos politiet

pejer man på underbemanding og
manglende ressourcer som
forklaring, mens andre klager over
politiets manglende effektivitet.

Hos byens våbenhandlere og
sikkerhedskonsulenter mærker man
en stigende interesse for at beskytte
sig selv. "Vore borgere er usikre, og
det kan jeg godt forstå", siger
formanden for foreningen af
europæiske sikkerhedskonsulenter,
Peter Parker fra Parkers
International. (www.parkers.com)

stjernernes sexliv
Der var en gang man kun kunne
læse om stjernernes ægteskaber og
skandaler Nu kommer der helt
andre boller på ..øh.. suppen

I en ny holoserie viser
zapperkanalen nu på nettet,
hvordan de kendte gør det.
Kanalen, som nu søger publikum

til deres show, lover at første
udsendelse bliver en sensation. "Vi
viser ikke bare, hvem presidenten
har en affære med. Vi viser også
hvordan! – Live fra studiet. Med
publikum på!".

Det nye show, der har fået titlen:
"sjov under dynen", giver også de
heldige mulighed for at vinde
rejser, og for selv at komme i
bukserne på stjernerne.
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s p i l l e r e g l e r :
der bruges to tisidede terninger

Som fortæller (spilleder, GM’er) har jeg selv
erfaret, at spillere kan lade deres karakterer forsøge
handlinger, som kan være helt uforudseelige, men
som ofte er forholdsvis meningsfulde. Hvis en
karakter beslutter at satse på, at han kan gå
armgang i et tyndt reb over en kløft, eller faktisk
prøver at skjule sig for skurken under et ternet
tæppe, synes jeg, at det gode gamle terningslag er
den mest rimelige måde, at afgøre udfaldet på. 

Jeg har valgt at give karaktererne færdigheder
efter et procentlignende system, og I vil komme til
at slå for resultatet af jeres handlinger, især hvis det
er noget svært eller åbenlyst satset, I vil have jeres
karakter til at forsøge. Det gælder om at slå så lavt
som muligt. Brug to tisidede terninger. Det er altid
den terning, som er lavest, der tæller for tiere. Slå
også for initiativ, hvem der skyder først m.v. på
samme måde. 

nettet
Her kan man finde informationer om næsten alt.
Det dog ikke altid helt nemt, og nogen gange
virker det slet ikke. I skal slå for at finde
informationer på nettet. Nogen ting er meget
nemme at finde, mens andet er næsten umulige.

Lad jeres karakterer bruge nettet som
informationskilde. Men vær klar over, at det er
ustabilt og kan være utroværdigt!
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egenskaber:
(middel= 50)
fantasi: 90
logik: 55
fatteevne: 90
psyke: 33
sanser: 33
fysik: 40
behændighed: 40
temperament: 50
liv: 73

færdigheder:
(middel= 50)
teknik: 50
computere: 50

skydevåben: 40
kamp: 40

kinesisk: 65
musik: 65
psykologi: 30
tegne/male: 85

køretøj: 45

ejendele:
På sig:
Delf Peacemaker pistol m. 12 skud,
9 mm, ekstra magasiner til samme.
Zickma maskinpistol med ret
mange skud og infrarødt,
computer-assisteret sigte.
Kampuniform m. udstyr som lygte,
kompas, overlevelseskniv, person-
alarm, bioscanner (kan detektere
levende væsner på afstand) og en
dåseåbner.
Netterminal
ID-kort fra Secutrans

1 kreditkort med ukendt beløb
1 Chip med 75.000 ECU

Hjemme (bl.a.):
En samling af pornografiske holo'er
og flere populærvidenskalbelige
værker om psykologi og politik. En
tyk kat.
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childsplay er skrevet af michael  erik næsby
til fastaval 98

karakterinformation:

l a n c e  c a r l t o n
kort:

Sikkerhedsmedarbejder hos Secutrans, 27 år
og i glimrende fysisk form

motto:
"and I say to myself: 
- What a wonderfull world"

i starten:
Lance Carlton er glad

En køn og positiv fyr, uden mange
bekymringer, elsker klassisk jazz, og spiller
selv. Det er der ikke ret mange andre i
Metrozone2, der gør. Desuden har han en
rigtig levende hest.
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karakterbeskrivelse:
Du er høj, med blondt bølget halvlangt hår.
Klare blå øjne og et blændende smil. Solbrændt
og lige vendt hjem fra en længere ferie på
Hawai, hvor du surfede og drak sjove drinks af
ananasformede glas. 

Det var enormt fedt.
Du har et afslappet forhold til kvinder, men

søger dog efter en passende kæreste, og her -
indrømmer du - ved du ikke, hvad du skal gå
efter.

Du dyrker flere forskellige former for sport
men dog ikke ret seriøst. Det du for alvor
bruger din tid på er musik. Du spiller keyboard,
og genren er klassisk jazz. Hjemme i din lille
hyggelige lejlighed kan man finde et ægte
opretstående klaver. Du drømmer om at blive
professionel musiker, men markedet for
gammeldags jazz og ragtime er meget lille i
Metrozone2.

Dit job hos Secutrans opfatter du som en
bibeskæftigelse, der skal skaffe dig smør på
brødet, indtil du kan få sit store gennembrud.

Du ved godt, at du nogen gange virker lidt
naiv.

Du tror ikke på Gud.

de andre:
Sikkerhedschefen Jane Gelton er en dejlig
kvinde, som du synes rigtig godt om. -
Nærmest som en søster eller en god ven.

Teknikeren William Hakes er kompetent og
god til sit job. Han er lidt underlig og du tror, at
han skjuler et eller andet. 

Sikkerhedsvagten Carlo Razzalino er lidt
kedelig og har tilsyneladende
mindreværdskomplekser overfor kvinder. 

Piloten Nick Heringdon er en tiltalende
mand som ikke siger ret meget, men som virker

meget fornuftig. Han er også sort, men du er
ligeglad. 

Sekretæren Gereta Maslyn er smuk og
bevæger sig på en sært tiltrækkende måde.
Hun har også meget smukke øjne og du bliver
lidt forvirret, hvis du kommer til at kigge ind i
dem. Du tror dog nok, at hun nærmest er
ligeglad med dig.

diverse:
Du ejer et opretstående klaver, en forholdsvis
stor samling af rigtige bøger og du har en hest
på en går udenfor byen.

lige nu
Sammen er hele gruppen i helikopter på vej til
hovedkvarteret for religionskoncernen
Lightsource, der har forstået at tjene milliarder
på folks religion. Hos Lightsource skal I aflevere
en kuffertlignende transport-enhed, som
indeholder et eller andet meget værdifuldt. 

Det er onsdag d. 10 april 2047.
Det har været en god dag, men du glæder

dig alligevel til at komme hjem. 

d u  h u s k e r
musikken:

Første gang du hørte jazz-musik. Du var kun 7
eller 8 år gammel, og du kan huske, at du
tænkte, kan man virkelig spille sådan, og så
uden computere!?

Du kan også huske, hvordan du med det
samme kom i godt humør, og hvordan
melodien blev ved med at køre rundt i hovedet
på dig i flere uger bagefter: "oh... when the
saints come marching"

Det var selvfølgelig den oplevelse, der fik dig
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velkommen til 
civilisationens 
sidste dage:

Dette er beretningen om en lille
gruppe håbløst forkvaklede sjæle,
der søger sig selv, men finder Gud.
Det er også historien om, hvad
mænd vil gøre for magt og om de
uskyldiges skyld. 

Vi befinder os i Metrozone2*, en
moderne storby med omkring 50
mill. indbyggere, som ligger
omtrent der, hvor Paris lå i gamle
dage.

Året er 2047. Den vestlige
civilisation synger på sidste vers. 

Og Gud sagde "Lad der blive
lys", og der blev lys. Da han
havde kigget lidt på
menneskenes verden, sagde
han: 

"OK – nok med det!". 
Og mørket sænkede sig

atter blidt over virkeligheden.

bemærkning til spillerne:
Som spiller vil du sikkert opleve, at
"Childsplay" gør dig både forvirret,
frustreret og måske irriteret. Det
skal du ikke være ked af. Det er
sådan set meningen. – Det er en
del af oplevelsen.

Det eneste du skal gøre for at få
det bedst mulige udbytte af de
timer du nu skal til at tilbringe i
"min" verden er at prøve at leve
dig så godt ind i din karakter, som
du overhovedet kan. Tænk ikke
som en rollespiller. Tænk som det
menneske, du har valgt at spille! Så
får du så meget mere ud af
fortællingen. 

Velkommen til Metrozone2!

- michael
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til at blive jazzmusiker, selvom alle dine venner
syntes, du var gået fra forstanden.

pigerne:
Du har aldrig haft problemer med det modsatte
køn. Sådan set. Du husker især Leonora fra
gymnasiet. Hun så hamrende godt ud, og hun
havde et dejligt smil. I havde et kort forhold, og
bagefter gik det op for dig, at du da vist havde
taget det meget mere alvorligt, end hun havde. 

Du gik hjem og spillede noget meget trist blues. 
Det er faktisk sket flere gange for dig, og en gang

imellem undrer du dig over, om der er noget galt
med dig. Måske er du ikke spændende nok.

Disse lidt skumle tanker er dog som regel meget
hurtigt overstået, og du mener, at du har et
usædvanligt lyst sind.

forældrene:
Dine forældre er gift, men ikke med hinanden.
Især din mor har flere ægteskaber bag sig, end du
helt kan holde rede på. Du synes altid, der en
eksmand eller en kommende ægtemand, et eller

andet sted omkring hende. Det er
der dog ikke noget usædvanligt

i, og du holder meget af
begge dine forældre. Også
selvom de er både forvirrede
og forvirrende.

v e r d e n :
Denne historie foregår i året 2047 i og omkring
Metrozone2. En kæmpeby, som ligger midt i
Europa, der, hvor der en gang var noget, der hed
Paris. Hvis man tæller det hele med er
befolkningstallet 50 mill. af mange forskellige
nationaliteter. 

Her bor folk i lag oven på hinanden. På grund af
drivhuseffekten er det nederste lag næsten
permanent oversvømmet af en blanding af affald,
slim og slam.

Kriminaliteten er det største problem. Men
heldigvis gør myndighederne et stort arbejde for at
beskytte borgerne, og Metrozone2 er en
spændende by at være i.

teknologi:
Alle har en net-terminal, hvorfra de kan komme i
kontakt med det verdensomspændende netværk.
Terminalerne er små fikse computere, der ligner en
mellemting mellem mobiltelefoner og smarte
fjernbetjeninger. De er stemmestyrede og har
holografiske displays. Nettet fungerer som en
mellemting mellem TV, telefon og internettet og er
en central del af næsten alle aktiviteter fra fritid til
job fra vugge til grav. På nettet kan man desuden
finde informationer om næsten alt.

brug af nettet
Der er så
mange

lance carlton

problemer med nettet
Det er efterhånden blevet hverdagskost, at vores alle
sammens netværk kikser. Og selvfølgelig, når vi har
mest brug for det.

Metrozone2's borgmester den folkekære Harry
Osborne udtaler: "Nu er der altså nogen, der må gøre
noget!" i en udtalelse fra borgmesterkontoret hedder
det, at alle resurcer nu er sat ind på at finde kilden til de
mange forstyrrelser.

Hos FIRE, der er europakommisionens afdeling for
den slags opretholder de seje gutter en stædig tavshed.
Det ligger dog fast, at også her arbejder man indædt
med sagen!

Imens eksperterne finder en løsning, må vi andre bare

vente og håbe, at nettet virker, når det virkeligt er
vigtigt.

live holoshow
Megastjerne Cocky Baldwin er klar til sit meget
omtalte multi-show på Grand Metrostadion Fredag

Abonnenter på MegaMultikanalen får enestående
mulighed for at følge koncerten direkte fra lænestolen. 

Showet, der både rummer saftig sex og væmmelig
vold, er indtil nu set af 35 millioner
underholdningssyge mennesker verden over. Heller
ikke du bør gå glip af denne enestående chance.
(MultiMega-kanalen kan kontaktes på
www.multimega.com)...

Rygter har ganske vist fortalt, at Cocky Baldwin har
været udkørt efter længere tids misbrug af forskellige
designerdrugs. Men manager Liza Moorcroft fra
WB/Sony siger "Cocky er tip top! og han glæder sig til
koncerten". Så tun ind på MultiMegakanalen fredag og
få en på opleveren!
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informationer tilgængelige på nettet, at det kan
være næsten umuligt at finde det, man leder efter.
Heldigvis kan man bruge agenter, som er små
programmer, der kan finde information for en.
Man forklarer agenten, hvad det er man søger, og
den leder så efter, noget som passer til det, man
har bedt om. Så kan man give sig til at foretage sig
noget andet mens agenten bearbejder de
oplysninger, den finder. Jo mere nøjagtigt, man
beskriver det man leder efter desto bedre og
hurtigere resultater. 

computere
Der er computere i næsten alt, og det meste er
koblet op på nettet. Vaskemaskiner, biler og
komfurer kan checke på nettet efter oplysninger,
og kan delvis betjenes fra net-terminalen.

Alle disse systemer er for det meste
stemmestyrede, og det er kun deciderede nørder,
der ved hvad et tastatur er for noget. Til gengæld
er det for det meste nødvendigt at være meget
omhyggelig, når man taler til sin bil eller sin
kaffemaskine. – Man bliver nemt misforstået.

penge:
Alting betales i ECU (1 ecu = 5 kr. incl. inflation,
moms og drivhuseffekt) eksperimentet med
Euro'en, slog ikke an, så nu hedder det atter ECU.
Penge findes i tre former: Kontanter, som benyttes
ret sjældent, opladelige chips, hvortil penge kan
overføres digitalt og som smartcards, der også
fungerer som kredit- og ID-kort. Desuden kan man
bruge sin net-terminal til at overføre penge.

informationsstrømmen:
Næsten overalt finder man informationsstandere,
hvorfra der flyder en lind strøm af reklamer og
nyheder. Det meste er sensationer og sladder, og
nyhedsværdien er ret begrænset.

Standerne er koblet til nettet og kan opfange og
vurdere evt. publikum, (hvis der er nogen der står
stille længe nok!) og tilpasse sit programudbud
efter det. Det er også muligt at bestille varer v. hj.
a. standerne. 

Til billedsiden benyttes for det meste
holografiske projektorer, så publikum og
forbipasserende kan omringes med salgsbudskaber
i rigtig mange farver.

transport
Det mest udbredte transportmiddel er biler med
hybridteknologi (=både el- og benzindrift på en
gang). På grund af elendige trafikforhold er det dog
ikke det mest effektive. Der findes desuden hover-
biler, der kan både køre og flyve. De er meget
dyre og bruger enormt meget af det kostbare
brændstof. Den mest effektive transportform i den
overbefolkede by er helikoptertransport, hvor man
kan flyve fra hustag til hustag. Det er dog også en
ret bekostelig affære.

krimirekord
Borgere i Metrozone2 skal passe
på sig selv. Det fremgår af de
sidste nye krimital.

Det er farligt at leve i
Metrozone2. det viser de løbende

tal fra politiets
informationstjeneste. I
marts måned var der
5132 anmeldte alvorlige
forbrydelser. Hos politiet

pejer man på underbemanding og
manglende ressourcer som
forklaring, mens andre klager over
politiets manglende effektivitet.

Hos byens våbenhandlere og
sikkerhedskonsulenter mærker man
en stigende interesse for at beskytte
sig selv. "Vore borgere er usikre, og
det kan jeg godt forstå", siger
formanden for foreningen af
europæiske sikkerhedskonsulenter,
Peter Parker fra Parkers
International. (www.parkers.com)

stjernernes sexliv
Der var en gang man kun kunne
læse om stjernernes ægteskaber og
skandaler Nu kommer der helt
andre boller på ..øh.. suppen

I en ny holoserie viser
zapperkanalen nu på nettet,
hvordan de kendte gør det.
Kanalen, som nu søger publikum

til deres show, lover at første
udsendelse bliver en sensation. "Vi
viser ikke bare, hvem presidenten
har en affære med. Vi viser også
hvordan! – Live fra studiet. Med
publikum på!".

Det nye show, der har fået titlen:
"sjov under dynen", giver også de
heldige mulighed for at vinde
rejser, og for selv at komme i
bukserne på stjernerne.

4
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s p i l l e r e g l e r :
der bruges to tisidede terninger

Som fortæller (spilleder, GM’er) har jeg selv
erfaret, at spillere kan lade deres karakterer forsøge
handlinger, som kan være helt uforudseelige, men
som ofte er forholdsvis meningsfulde. Hvis en
karakter beslutter at satse på, at han kan gå
armgang i et tyndt reb over en kløft, eller faktisk
prøver at skjule sig for skurken under et ternet
tæppe, synes jeg, at det gode gamle terningslag er
den mest rimelige måde, at afgøre udfaldet på. 

Jeg har valgt at give karaktererne færdigheder
efter et procentlignende system, og I vil komme til
at slå for resultatet af jeres handlinger, især hvis det
er noget svært eller åbenlyst satset, I vil have jeres
karakter til at forsøge. Det gælder om at slå så lavt
som muligt. Brug to tisidede terninger. Det er altid
den terning, som er lavest, der tæller for tiere. Slå
også for initiativ, hvem der skyder først m.v. på
samme måde. 

nettet

Her kan man finde informationer om næsten alt.
Det dog ikke altid helt nemt, og nogen gange
virker det slet ikke. I skal slå for at finde
informationer på nettet. Nogen ting er meget
nemme at finde, mens andet er næsten umulige.

Lad jeres karakterer bruge nettet som
informationskilde. Men vær klar over, at det er
ustabilt og kan være utroværdigt!

5

lance carlton

egenskaber:
(middel= 50)
fantasi: 40
logik: 80
fatteevne: 40
psyke: 65
temperament: 33
sanser: 50
fysik: 85
behændighed: 50
liv: 150

færdigheder:
(middel= 50)
teknik: 55
computere: 45
skydevåben: 55
kamp: 55

roller-hockey: 55
dans: 55
karate: 60

klaver: 90

gererel viden: 50

ejendele:
På sig:
Delf Peacemaker pistol m. 12 skud,
9 mm, ekstra magasiner til samme.
Zickma maskinpistol med ret
mange skud og infrarødt,
computer-assisteret sigte.
Kampuniform m. udstyr som lygte,
kompas, overlevelseskniv, person-
alarm, bioscanner (kan detekterer
levende væsner på afstand)
Netterminal
ID-kort fra Secutrans

2 kreditkort (beløb ukendt)
275 ECU i kontant

Hjemme (bl.a.):
et oprretstående klaver
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childsplay er skrevet af michael  erik næsby
til fastaval 98

karakterinformation:

w i l l i a m  h a k e s
kort:

tekniker hos Secutrans, 29 år gammel og i
fremragende fysisk form

motto:
ene men stærk

i starten:
William Hakes tænker på aflytning og
overvågning

Betragter sig selv som en ener, og mener
selv, han er en ulv i fåreklæder. Han har
planer om at starte sit eget firma, hvor han
skal lave aflytning og ovevågning på topplan.

c h i l d s p l a y



Du er glad for dit arbejde, men har en underlig
følelse af, at der må være mere spændende ting
i verden. Du opfatter dig selv som ener – en
ulv i fåreklæder. Du kan godt lide andre
mennesker, men især, hvis han kan komme til
at drille dem lidt, og du indrømmer gerne at du
er meget nysgerrig.

Du bor sammen med en dame, Elaine, der er
lidt ældre end dig, og som forstår dit lidt mørke
livssyn. I har det rart sammen, men det er ikke
den store kærlighed. (Men hvad er også det?)

Du har planer om at starte dit eget firma, et
sikkerhedsfirma med speciale i overvågning og
aflytning. Her vil du kunne levere de mest
avancerede udstyr i verden, inklussive noget af
det, su selv har designet.

Du har en lejlighed med udsigt, og en stor
kiggert, som du bruger, når du er alene om
aftenen.

William tror på Gud 

Sikkerhedschefen Jane Gelton er en interessant
kvinde, der tror hun har styr på det hele, men
som dækker over nogen voldsomme følelser og
en stærk sesualitet. Under de rigtige
omstændigheder, kunne hun sikkert gøre meget
mærkelige ting. 

Sikkerhedsvagten Lance Carlton er flink nok,
men måske er han en lille bitte smule underlig. 

Sikkerhedsvagten Carlo Razzalino er besat af
sex på en undertryk og ret pervers måde.

Piloten Nick Heringdon er virker stille og
rolig, men der foregår en hel del bag de rolige
og gennemtrængende øjne. 

Sekretæren Gereta Maslyn heller ikke helt
almindelig. Hun virker ganske vist ordinær og
næsten dum, men der er en skjult vildskab bag
det kønne ydre.

Sammen er hele gruppen i helikopter på vej
til hovedkvarteret for religionskoncernen
Lightsource. Hos Lightsource skal de aflevere
en kuffertlignende transport-enhed, som
indeholder et eller andet meget værdifuldt.
Lance er ligeglad.

lige nu
Sammen er hele gruppen i helikopter på vej til
hovedkvarteret for religionskoncernen
Lightsource, der har forstået at tjene milliarder
på folks religion. Du synes i virkeligheden, at
det burde være strafbart. 
Hos Lightsource skal I aflevere en
kuffertlignende transport-enhed, som
indeholder et eller andet meget værdifuldt.
Sikkert noget teknologisk, hvorfor skulle der
ellers være en tekniker med. Som sædvanligt
har de ikke fået noget at vide.

Det er onsdag d. 10 april 2047.
Du tænker på aflytning og overvågning og så

er du i øvrigt sulten. 

d u  h u s k e r
Du var glad for din skole. Især for en af

lærerne. Han lærte dig en masse om elektronik,
integrerede kredse og den slags. Det var også
ham, der gav dig din interesse for overvågning
og aflytning. 

De andre børn var misundelige over dine
åbenlyse evner, men de synes jo også det var
interessant. Fx den gang I aflyttede
lærerværelset.

din far
Han kunne ikke rigtigt lide din interesse. "Det
er s'gu da noget underligt noget Willie-boy! Du
sku' s'gu dyrke noget sport i stedet for, ligesom
de andre drenge!" sagde han altid, og du tror

c h i l d s p l a y

velkommen til 
civilisationens 
sidste dage:

Dette er beretningen om en lille
gruppe håbløst forkvaklede sjæle,
der søger sig selv, men finder Gud.
Det er også historien om, hvad
mænd vil gøre for magt og om de
uskyldiges skyld. 

Vi befinder os i Metrozone2*, en
moderne storby med omkring 50
mill. indbyggere, som ligger
omtrent der, hvor Paris lå i gamle
dage.

Året er 2047. Den vestlige
civilisation synger på sidste vers. 

Og Gud sagde "Lad der blive
lys", og der blev lys. Da han
havde kigget lidt på
menneskenes verden, sagde
han: 

"OK – nok med det!". 
Og mørket sænkede sig

atter blidt over virkeligheden.

bemærkning til spillerne:
Som spiller vil du sikkert opleve, at
"Childsplay" gør dig både forvirret,
frustreret og måske irriteret. Det
skal du ikke være ked af. Det er
sådan set meningen. – Det er en
del af oplevelsen.

Det eneste du skal gøre for at få
det bedst mulige udbytte af de
timer du nu skal til at tilbringe i
"min" verden er at prøve at leve
dig så godt ind i din karakter, som
du overhovedet kan. Tænk ikke
som en rollespiller. Tænk som det
menneske, du har valgt at spille! Så
får du så meget mere ud af
fortællingen. 

Velkommen til Metrozone2!

- michael
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nok, at han stadig synes, du er sær. Nu snakker I
dog ikke så meget om det længere.

Du begyndte da også at dyrke forskellige
sportsgrene for hans skyld. Det viste sig, at du var
rimelig dygtig til meget af det, men det sagde dig
ikke noget. "Hvor er du dygtig!" sagde din mor,
men det sagde hun jo altid.

kikkerten
Du har en Zeiss-Canon electronic model 35 med
digi-enhancer, og med den kan du se detaljer på
planeternes overflade. Du bruger den dog mest til
noget andet. fx kan du se ind i "den rødhårede
kvinde's" soveværelse. Hun har et ret aktivt og
spændende sexliv. Du spekulerer på om hun er
prostitueret eller om hun gør det af lyst. Måske
begge dele? – Nogen prostituerede fortæller jo, at
de også får noget ud af det. 

Der er også "panteren", som du kalder ham, en
ret ung sort fyr, som tilsyneladende har et lille fast
harem. Han bevæger sig som et ungt sort dyr. –
Især i sengen.

Elaine, som du holder meget af, griner lidt af din
kikkert, som hun kalder en

impotensforlænger. Det er dog
kun for sjov, og du er i hvert

fald ikke impotent.

v e r d e n :
Denne historie foregår i året 2047 i og omkring
Metrozone2. En kæmpeby, som ligger midt i
Europa, der, hvor der en gang var noget, der hed
Paris. Hvis man tæller det hele med er
befolkningstallet 50 mill. af mange forskellige
nationaliteter. 

Her bor folk i lag oven på hinanden. På grund af
drivhuseffekten er det nederste lag næsten
permanent oversvømmet af en blanding af affald,
slim og slam.

Myndighedernes korruption og generelle
uduelighed er det største problem.

teknologi:
Alle har en net-terminal, hvorfra de kan komme i
kontakt med det verdensomspændende netværk.
Terminalerne er små fikse computere, der ligner en
mellemting mellem mobiltelefoner og smarte
fjernbetjeninger. De er stemmestyrede og har
holografiske displays. Nettet fungerer som en
mellemting mellem TV, telefon og internettet og er
en central del af næsten alle aktiviteter fra fritid til
job fra vugge til grav. På nettet kan man desuden
finde informationer om næsten alt.

brug af nettet
Der er så mange informationer tilgængelige på
nettet, at det kan være næsten umuligt at finde det,
man leder
efter.
Heldigvis
kan man
bruge
agenter,
som er
små

william hakes

problemer med nettet
Det er efterhånden blevet hverdagskost, at vores alle
sammens netværk kikser. Og selvfølgelig, når vi har
mest brug for det.

Metrozone2's borgmester den folkekære Harry
Osborne udtaler: "Nu er der altså nogen, der må gøre
noget!" i en udtalelse fra borgmesterkontoret hedder
det, at alle resurcer nu er sat ind på at finde kilden til de
mange forstyrrelser.

Hos FIRE, der er europakommisionens afdeling for
den slags opretholder de seje gutter en stædig tavshed.
Det ligger dog fast, at også her arbejder man indædt
med sagen!

Imens eksperterne finder en løsning, må vi andre bare

vente og håbe, at nettet virker, når det virkeligt er
vigtigt.

live holoshow
Megastjerne Cocky Baldwin er klar til sit meget
omtalte multi-show på Grand Metrostadion Fredag

Abonnenter på MegaMultikanalen får enestående
mulighed for at følge koncerten direkte fra lænestolen. 

Showet, der både rummer saftig sex og væmmelig
vold, er indtil nu set af 35 millioner
underholdningssyge mennesker verden over. Heller
ikke du bør gå glip af denne enestående chance.
(MultiMega-kanalen kan kontaktes på
www.multimega.com)...

Rygter har ganske vist fortalt, at Cocky Baldwin har
været udkørt efter længere tids misbrug af forskellige
designerdrugs. Men manager Liza Moorcroft fra
WB/Sony siger "Cocky er tip top! og han glæder sig til
koncerten". Så tun ind på MultiMegakanalen fredag og
få en på opleveren!
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programmer, der kan finde information for en.
Man forklarer agenten, hvad det er man søger, og
den leder så efter, noget som passer til det, man
har bedt om. Så kan man give sig til at foretage sig
noget andet mens agenten bearbejder de
oplysninger, den finder. Jo mere nøjagtigt, man
beskriver det man leder efter desto bedre og
hurtigere resultater. 

computere
Der er computere i næsten alt, og det meste er
koblet op på nettet. Vaskemaskiner, biler og
komfurer kan checke på nettet efter oplysninger,
og kan delvis betjenes fra net-terminalen.

Alle disse systemer er for det meste
stemmestyrede, og det er kun deciderede nørder,
der ved hvad et tastatur er for noget. Til gengæld
er det for det meste nødvendigt at være meget
omhyggelig, når man taler til sin bil eller sin
kaffemaskine. – Man bliver nemt misforstået.

penge:
Alting betales i ECU (1 ecu = 5 kr. incl.

inflation, moms og drivhuseffekt) eksperimentet
med Euro'en, slog ikke an, så nu hedder det atter
ECU. Penge findes i tre former: Kontanter, som
benyttes ret sjældent, opladelige chips, hvortil
penge kan overføres digitalt og som smartcards,
der også fungerer som kredit- og ID-kort. Desuden
kan man bruge sin net-terminal til at overføre
penge.

informationsstrømmen:
Næsten overalt finder man informationsstandere,
hvorfra der flyder en lind strøm af reklamer og
nyheder. Det meste er sensationer og sladder, og
nyhedsværdien er ret begrænset.

Standerne er koblet til nettet og kan opfange og
vurdere evt. publikum, (hvis der er nogen der står
stille længe nok!) og tilpasse sit programudbud
efter det. Det er også muligt at bestille varer v. hj.
a. standerne. Men så ender man i
reklamebureauernes registre, og det er som
bekendt ikke nogen god ide!

Til billedsiden benyttes for det meste
holografiske projektorer, så publikum og
forbipasserende kan omringes med salgsbudskaber
i rigtig mange farver.

transport
Det mest udbredte transportmiddel er biler med
hybridteknologi (=både el- og benzindrift på en
gang). På grund af elendige trafikforhold er det dog
ikke det mest effektive. Der findes desuden hover-
biler, der kan både køre og flyve. De er meget
dyre og bruger enormt meget af det kostbare
brændstof. Den mest effektive transportform i den
overbefolkede by er helikoptertransport, hvor man
kan flyve fra hustag til hustag. Det er dog også en
ret bekostelig affære.

krimirekord
Borgere i Metrozone2 skal passe
på sig selv. Det fremgår af de
sidste nye krimital.

Det er farligt at leve i
Metrozone2. det viser de løbende

tal fra politiets
informationstjeneste. I
marts måned var der
5132 anmeldte alvorlige
forbrydelser. Hos politiet

pejer man på underbemanding og
manglende ressourcer som
forklaring, mens andre klager over
politiets manglende effektivitet.

Hos byens våbenhandlere og
sikkerhedskonsulenter mærker man
en stigende interesse for at beskytte
sig selv. "Vore borgere er usikre, og
det kan jeg godt forstå", siger
formanden for foreningen af
europæiske sikkerhedskonsulenter,
Peter Parker fra Parkers
International. (www.parkers.com)

stjernernes sexliv
Der var en gang man kun kunne
læse om stjernernes ægteskaber og
skandaler Nu kommer der helt
andre boller på ..øh.. suppen

I en ny holoserie viser
zapperkanalen nu på nettet,
hvordan de kendte gør det.
Kanalen, som nu søger publikum

til deres show, lover at første
udsendelse bliver en sensation. "Vi
viser ikke bare, hvem presidenten
har en affære med. Vi viser også
hvordan! – Live fra studiet. Med
publikum på!".

Det nye show, der har fået titlen:
"sjov under dynen", giver også de
heldige mulighed for at vinde
rejser, og for selv at komme i
bukserne på stjernerne.
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s p i l l e r e g l e r :
der bruges to tisidede terninger

Som fortæller (spilleder, GM’er) har jeg selv
erfaret, at spillere kan lade deres karakterer forsøge
handlinger, som kan være helt uforudseelige, men
som ofte er forholdsvis meningsfulde. Hvis en
karakter beslutter at satse på, at han kan gå
armgang i et tyndt reb over en kløft, eller faktisk
prøver at skjule sig for skurken under et ternet
tæppe, synes jeg, at det gode gamle terningslag er
den mest rimelige måde, at afgøre udfaldet på. 

Jeg har valgt at give karaktererne færdigheder
efter et procentlignende system, og I vil komme til
at slå for resultatet af jeres handlinger, især hvis det
er noget svært eller åbenlyst satset, I vil have jeres
karakter til at forsøge. Det gælder om at slå så lavt
som muligt. Brug to tisidede terninger. Det er altid
den terning, som er lavest, der tæller for tiere. Slå
også for initiativ, hvem der skyder først m.v. på
samme måde. 

nettet
Her kan man finde informationer om næsten alt.
Det dog ikke altid helt nemt, og nogen gange
virker det slet ikke. I skal slå for at finde
informationer på nettet. Nogen ting er meget
nemme at finde, mens andet er næsten umulige.

Lad jeres karakterer bruge nettet som
informationskilde. Men vær klar over, at det er
ustabilt og kan være utroværdigt!

5

william hakes

egenskaber:
(middel= 50)
fantasi: 55
logik: 65
fatteevne: 87
psyke: 50
sanser: 55
fysik: 85
behændighed: 85
temperament: 30
liv: 135

færdigheder:
(middel= 50)
teknik: 65
computere: 65
aflytningstekn.: 87

skydevåben: 75
kamp: 60

psykologi: 85
førstehjælp: 60

ejendele:
På sig:
Lille pistol / 12 skud
Pæn Secutrans-kedeldragt
Netterminal

ID-kort fra Secutrans

275 ECU i kontant
1 Kreditkort (3745 ECU)

Lille natkikkert og en avanceret
lydoptager

Hjemme (bl.a.):
En meget stor kikkert
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childsplay er skrevet af michael  erik næsby
til fastaval 98

karakterinformation:

g e r e t a  m a s l y n
kort:

Sekretær hos Secutrans, 28 år og atletisk
bygget

motto:
man har kun det sjov, man selv laver

i starten:
Gereta Maslin keder sig.

Køn og frisk kvinde med sunde og alsidige
interesser. Kan godt lide at have sjov, gå til
fester, danse og den slags.

Bryder sig ikke så meget om at være
sekretær, men man skal jo leve!

c h i l d s p l a y



karakterbeskrivelse:
Du synes, at det er kedeligt at være sekretær og
mener, at der må være mere meningsfulde og
spændende ting at foretage sig.

Men du er god til det, ligesom du er god til
alt, hvad du foretager sig. Det gode ved jobbet
er, at der ikke bliver stillet de store krav eller
forventninger til dig, og det har du det rigtigt
godt med! Du kan nemlig godt lide, at kunne
trække dig tilbage i relativ ubemærkethed, og
derfor spiller du også dummere på jobbet, end
du i virkeligheden er.

Du har temperament og kan blive meget
vred, der er dog ikke så langt fra vrede til
morskab, og du har i det hele taget let ved at se
tingene fra en humoristisk side. Bortset fra det,
mener du, at verden er absurd, og at ideen om
at tilbringe sit liv i et 9-16-job, hvor man
arbejder for andre med andres ligegyldige
opgaver, er ret forfærdelig.

Hun er enlig, men har det fint med det andet
køn, bare de ikke tror de skal bestemme.

de andre:
Sikkerhedschefen Jane Gelton er en lidt kedelig
men er faktisk god nok.

Sikkerhedsvagten Lance Carlton er temmelig
kedelig og intetsigende, selvom han ser
brandgodt ud. Men hun tror han er lun på
hende, og det synes hun er lidt sjovt.

Teknikeren William Hakes er en forholdsvis
smart herre, som lægger mærke til mange ting,
Der er noget koldt og vurderende ved ham.

Sikkerhedsvagten Carlo Rezzalino er en sær
snegl. Han har tydeligvis
mindreværdskomplekser, men man skal ikke
undervurdere ham. Gad vide, hvordan hans
sexliv er.

Helikopterpiloten Nick Heringdon ser ret
godt ud, og hans melankolske temperament
giver ham en vis charme. I virkeligheden kan

det dog godt være, at han er lidt kedelig.
lige nu

Sammen er hele gruppen i helikopter på vej til
hovedkvarteret for religionskoncernen
Lightsource, der har forstået at tjene milliarder
på folks religion. Du syntes det er ret smart. 

Hos Lightsource skal I aflevere en
kuffertlignende transport-enhed, som
indeholder et eller andet meget værdifuldt. Du
har – i al uskyldighed – fantaseret om at stikke
af med tingesten.

Det er onsdag d. 10 april 2047.
Det har som sædvanligt været en kedelig

dag, og du har besluttet at tage i byen, når I er
færdige. 

d u  h u s k e r
Da du var barn, en lille pige på 8-9 år. Du var
vågnet på grund af et usædvanligt kraftigt uvejr.
Torden og lyn flængede natten. Du var sikker
på, at du var alene. og rædselsslagen løb du
gennem den nattemørke lejlighed.

Lige ind i armene på din kærlige mor. "Min
lille elskede pige," sagde hun og lagde blidt
sine varme rolige arme om dig. Og mens hun
blidt vuggede dig frem og tilbage nynnede hun
meget stille.

Du kan huske, at du tænkte, at det nok kun
var få børn, der var så heldige, at have en mor,
der var så god til at trøste.

senere
Du var færdig på politiskolen, og det var den
store afgangsfest. Da du havde fået dit diplom,
stod din far der, som han altid havde gjort det,
når du havde præsteret noget godt. Jeg er så
stolt af dig min pige: "Din mor og jeg synes, du
skulle have denne her." Det var en elegant
armbåndsterminal med en smuk holografisk

c h i l d s p l a y

velkommen til 
civilisationens 
sidste dage:

Dette er beretningen om en lille
gruppe håbløst forkvaklede sjæle,
der søger sig selv, men finder Gud.
Det er også historien om, hvad
mænd vil gøre for magt og om de
uskyldiges skyld. 

Vi befinder os i Metrozone2*, en
moderne storby med omkring 50
mill. indbyggere, som ligger
omtrent der, hvor Paris lå i gamle
dage.

Året er 2047. Den vestlige
civilisation synger på sidste vers. 

Og Gud sagde "Lad der blive
lys", og der blev lys. Da han
havde kigget lidt på
menneskenes verden, sagde
han: 

"OK – nok med det!". 
Og mørket sænkede sig

atter blidt over virkeligheden.

bemærkning til spillerne:
Som spiller vil du sikkert opleve, at
"Childsplay" gør dig både forvirret,
frustreret og måske irriteret. Det
skal du ikke være ked af. Det er
sådan set meningen. – Det er en
del af oplevelsen.

Det eneste du skal gøre for at få
det bedst mulige udbytte af de
timer du nu skal til at tilbringe i
"min" verden er at prøve at leve
dig så godt ind i din karakter, som
du overhovedet kan. Tænk ikke
som en rollespiller. Tænk som det
menneske, du har valgt at spille! Så
får du så meget mere ud af
fortællingen. 

Velkommen til Metrozone2!

- michael
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inskription: "til vores store dygtige pige". Det er
frygteligt ærgeligt, at den nu er blevet væk!

din mand
Første gang du mødte Mark var for tre år siden.
Han arbejdede for en af Secutrans' kunder, og han
virkede lidt genert og stille. Du fandt dog hurtigt
ud af, at han var både kreativ og spændende.
Tredie gang I var ude sammen, spurgte han om I
ikke skulle flytte sammen. Det gentog sig gang på
gang indtil du endelig gav efter.

Nu har han sit eget firma, et lille men rimeligt
succesrigt arkitektfirma. Du er meget glad for ham
selvom du måske nok i virkeligheden stadig synes,
at han er en lille bitte kedelig. På den anden side
må du indrømme, at du måske også selv godt kan
virke lidt kedelig. – Men hvorfor skulle man gå
rundt og skeje ud, blot for at nogen skulle lægge
mærke til en?
.

v e r d e n :
Denne historie foregår i året
2047 i og omkring Metrozone2. En kæmpeby,
som ligger midt i Europa, der, hvor der en gang var
noget, der hed Paris. Hvis man tæller det hele med
er befolkningstallet 50 mill. af mange forskellige
nationaliteter. 

Her bor folk i lag oven på hinanden. På grund af
drivhuseffekten er det nederste lag næsten
permanent oversvømmet af en blanding af affald,
slim og slam.

Kriminaliteten er det største problem. Selvom de
tilsyneladende gør et stort arbejde og bruger en
masse ressourcer, er de stort set hjælpeløse.

teknologi:
Alle har en net-terminal, hvorfra de kan komme i
kontakt med det verdensomspændende netværk.
Terminalerne er små fikse computere, der ligner en
mellemting mellem mobiltelefoner og smarte
fjernbetjeninger. De er stemmestyrede og har
holografiske displays. Nettet fungerer som en
mellemting mellem TV, telefon og internettet og er
en central del af næsten alle aktiviteter fra fritid til
job fra vugge til grav. På nettet kan man desuden
finde informationer om næsten alt.

brug af nettet
Der er så mange informationer tilgængelige på
nettet, at det kan være næsten umuligt at finde det,
man leder efter. Heldigvis kan man bruge agenter,
som er
små

gereta maslyn

problemer med nettet
Det er efterhånden blevet hverdagskost, at vores alle
sammens netværk kikser. Og selvfølgelig, når vi har
mest brug for det.

Metrozone2's borgmester den folkekære Harry
Osborne udtaler: "Nu er der altså nogen, der må gøre
noget!" i en udtalelse fra borgmesterkontoret hedder
det, at alle resurcer nu er sat ind på at finde kilden til de
mange forstyrrelser.

Hos FIRE, der er europakommisionens afdeling for
den slags opretholder de seje gutter en stædig tavshed.
Det ligger dog fast, at også her arbejder man indædt
med sagen!

Imens eksperterne finder en løsning, må vi andre bare

vente og håbe, at nettet virker, når det virkeligt er
vigtigt.

live holoshow
Megastjerne Cocky Baldwin er klar til sit meget
omtalte multi-show på Grand Metrostadion Fredag

Abonnenter på MegaMultikanalen får enestående
mulighed for at følge koncerten direkte fra lænestolen. 

Showet, der både rummer saftig sex og væmmelig
vold, er indtil nu set af 35 millioner
underholdningssyge mennesker verden over. Heller
ikke du bør gå glip af denne enestående chance.
(MultiMega-kanalen kan kontaktes på
www.multimega.com)...

Rygter har ganske vist fortalt, at Cocky Baldwin har
været udkørt efter længere tids misbrug af forskellige
designerdrugs. Men manager Liza Moorcroft fra
WB/Sony siger "Cocky er tip top! og han glæder sig til
koncerten". Så tun ind på MultiMegakanalen fredag og
få en på opleveren!
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programmer, der kan finde information for en.
Man forklarer agenten, hvad det er man søger, og
den leder så efter, noget som passer til det, man
har bedt om. Så kan man give sig til at foretage sig
noget andet mens agenten bearbejder de
oplysninger, den finder. Jo mere nøjagtigt, man
beskriver det man leder efter desto bedre og
hurtigere resultater. 

computere
Der er computere i næsten alt, og det meste er
koblet op på nettet. Vaskemaskiner, biler og
komfurer kan checke på nettet efter oplysninger,
og kan delvis betjenes fra net-terminalen.

Alle disse systemer er for det meste
stemmestyrede, og det er kun deciderede nørder,
der ved hvad et tastatur er for noget. Til gengæld
er det for det meste nødvendigt at være meget
omhyggelig, når man taler til sin bil eller sin
kaffemaskine. – Man bliver nemt misforstået.

penge:
Alting betales i ECU (1 ecu = 5 kr. incl.

inflation, moms og drivhuseffekt) eksperimentet
med Euro'en, slog ikke an, så nu hedder det atter
ECU. Penge findes i tre former: Kontanter, som
benyttes ret sjældent, opladelige chips, hvortil
penge kan overføres digitalt og som smartcards,
der også fungerer som kredit- og ID-kort. Desuden
kan man bruge sin net-terminal til at overføre
penge.

informationsstrømmen:
Næsten overalt finder man informationsstandere,
hvorfra der flyder en lind strøm af reklamer og
nyheder. Det meste er sensationer og sladder, og
nyhedsværdien er ret begrænset.

Standerne er koblet til nettet og kan opfange og
vurdere evt. publikum, (hvis der er nogen der står
stille længe nok!) og tilpasse sit programudbud
efter det. Det er også muligt at bestille varer v. hj.
a. standerne. Men så ender man i
reklamebureauernes registre, og det er som
bekendt ikke nogen god ide!

Til billedsiden benyttes for det meste
holografiske projektorer, så publikum og
forbipasserende kan omringes med salgsbudskaber
i rigtig mange farver.

transport
Det mest udbredte transportmiddel er biler med
hybridteknologi (=både el- og benzindrift på en
gang). På grund af elendige trafikforhold er det dog
ikke det mest effektive. Der findes desuden hover-
biler, der kan både køre og flyve. De er meget
dyre og bruger enormt meget af det kostbare
brændstof. Den mest effektive transportform i den
overbefolkede by er helikoptertransport, hvor man
kan flyve fra hustag til hustag. Det er dog også en
ret bekostelig affære.

krimirekord
Borgere i Metrozone2 skal passe
på sig selv. Det fremgår af de
sidste nye krimital.

Det er farligt at leve i
Metrozone2. det viser de løbende

tal fra politiets
informationstjeneste. I
marts måned var der
5132 anmeldte alvorlige
forbrydelser. Hos politiet

pejer man på underbemanding og
manglende ressourcer som
forklaring, mens andre klager over
politiets manglende effektivitet.

Hos byens våbenhandlere og
sikkerhedskonsulenter mærker man
en stigende interesse for at beskytte
sig selv. "Vore borgere er usikre, og
det kan jeg godt forstå", siger
formanden for foreningen af
europæiske sikkerhedskonsulenter,
Peter Parker fra Parkers
International. (www.parkers.com)

stjernernes sexliv
Der var en gang man kun kunne
læse om stjernernes ægteskaber og
skandaler Nu kommer der helt
andre boller på ..øh.. suppen

I en ny holoserie viser
zapperkanalen nu på nettet,
hvordan de kendte gør det.
Kanalen, som nu søger publikum

til deres show, lover at første
udsendelse bliver en sensation. "Vi
viser ikke bare, hvem presidenten
har en affære med. Vi viser også
hvordan! – Live fra studiet. Med
publikum på!".

Det nye show, der har fået titlen:
"sjov under dynen", giver også de
heldige mulighed for at vinde
rejser, og for selv at komme i
bukserne på stjernerne.

4
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s p i l l e r e g l e r :
der bruges to tisidede terninger

Som fortæller (spilleder, GM’er) har jeg selv
erfaret, at spillere kan lade deres karakterer forsøge
handlinger, som kan være helt uforudseelige, men
som ofte er forholdsvis meningsfulde. Hvis en
karakter beslutter at satse på, at han kan gå
armgang i et tyndt reb over en kløft, eller faktisk
prøver at skjule sig for skurken under et ternet
tæppe, synes jeg, at det gode gamle terningslag er
den mest rimelige måde, at afgøre udfaldet på. 

Jeg har valgt at give karaktererne færdigheder
efter et procentlignende system, og I vil komme til
at slå for resultatet af jeres handlinger, især hvis det
er noget svært eller åbenlyst satset, I vil have jeres
karakter til at forsøge. Det gælder om at slå så lavt
som muligt. Brug to tisidede terninger. Det er altid
den terning, som er lavest, der tæller for tiere. Slå
også for initiativ, hvem der skyder først m.v. på
samme måde. 

nettet
Her kan man finde informationer om næsten alt.
Det dog ikke altid helt nemt, og nogen gange
virker det slet ikke. I skal slå for at finde
informationer på nettet. Nogen ting er meget
nemme at finde, mens andet er næsten umulige.

Lad jeres karakterer bruge nettet som
informationskilde. Men vær klar over, at det er
ustabilt og kan være utroværdigt!
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gereta maslyn

egenskaber:
(middel= 50)
fantasi: 80
logik: 50
fatteevne: 90
psyke: 65
sanser: 50
fysik: 90
behændighed: 90
temperament: 90
liv: 125

færdigheder:
(middel= 50)
teknik: 50
computere: 50
kamp: 80
skydevåben: 75

sekretærting: 45
gymnastik: 80
skuespil: 80

køretøj: 75

i sengen: 90

ejendele:
På sig:
Lysegrå spadseredragt
Netterminal

3 små gule piller
3 runde hvide piller
2 gennemsigtige gule kapsler

ID-kort fra Secutrans

175 ECU i kontant
1 Kreditkort (ukendt indhold)

Hjemme (bl.a.):
En sort kat ved navn
Nekronymikon
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childsplay er skrevet af michael  erik næsby
til fastaval 98

karakterinformation:

n i c k  h e r i n g d o n
kort:

Helikopterpilot hos Secutrans, 27 år gammel,
stor og sort, bygget som Mike Tyson. 

motto:
livet er kun en skygge i det flakkende
scenelys

i starten:
tænker på meningen med livet

Tænksom og filosofisk, nærmest pacifist.
Han går næsten altid rundt og er lidt
smådeprimeret. Der må være en mening
med livet. Men Nick kan altså ikke se hvad.
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Du er tænksdom og filosofisk anlagt. Har ikke
så meget til overs for folk, som ikke tænker
over, hvad de foretager sig, og du føler dig
udenfor i gruppen.

Du dyrker styrketræning og forskellige former
for sport. Men afskyr konkurrencer, og er
tilhænger af ikke-vold medmindre det er
nødvendigt. Dine fysiske aktiviteter tjener som
hovedformål, at du finde grænserne for din
formåen, og måske opnå nye erkendelser.

I din fritid studerer han filosofi og samler på
gamle 2D-film.

Du bor alene i en ret pæn lejlighed, hvor du
selv har fremstillet alle møbler. Han har et
forhold til en ret klog ret køn pige, Christianne,
men det er ikke den store kærlighed.

Tanken om den eneste ene er ellers en af de
få ting, der kan afhjælpe din grundlæggende
melankoli.

Du tror ikke på Gud 
de andre:

Sikkerhedschefen Jane Gelton er en
småborgerlig dame, som tror hun er noget.
Men som chef betragtet kunne hun være meget
værre.

Sikkerhedsvagten Lance Carlton er en lidt
underlig men ret ligegyldig fyr, som også virker
lidt ung af sin alder.

Teknikeren William Hakes er en forholdsvis
smart herre, som lægger mærke til mange ting.

Sikkerhedsvagten Carlo Rezzalino er en sjov
fyr. Han har tydeligvis mindreværds-
komplekser, men der er noget over ham.

Sekretæren Gereta Maslyn virker ganske vist
ordinær og næsten dum, men Mike tror ikke
man skal undervurdere hende.

diverse:
Du ejer bla en samling af gamle 2D film og
flere bøger om filosofi.

lige nu

Sammen er hele gruppen i helikopter på vej til
hovedkvarteret for religionskoncernen
Lightsource, der har forstået at tjene milliarder
på folks religion. Du synes at det blot er endnu
et eksempel på, at menneskene vil bedrages.

Hos Lightsource skal I aflevere en
kuffertlignende transport-enhed, som
indeholder et eller andet meget værdifuldt.

Du er ligeglad.
Det er onsdag d. 10 april 2047.
Du synes det er ret rart at flyve helikopter.

d u  h u s k e r
Du synes, du havde en god barndom i en lille
landsby langt fra Metrozone2's kaos og
trængsel. Du og dine forældre var accepterede i
byen, hvor de begge arbejde i den lokale
fabrik. Da den lukkede blev I nødt til at flytte,
og det endte med at I, som tusinder af andre
kom til at bo i kabelbyernes ghetto. Her
herskede banderne, der var vold, kriminalitet
og fattigdom. Det lykkedes dog både dig og
dine forældre, at holde stien ren. Begge dine
forældre fik rimeligt fornuftige jobs, og efter et
par år, kom du på en ret god skole. Der var dog
et par år undervejs, hvor det ikke var ret sjovt at
være dig.

senere
Da du havde fået din pilot-licens, fejrede dine
venner dig på et værtshus. Du ved ikke hvorfor,
men de havde samlet sammen til en stripper.
Da hun var færdig med sit nummer, og stort set
havde klædt sig på igen, blev hun hængende.
Du kunne forstå, at hvis du ville, kunne du få
hende. Hun blev tydeligt såret, da du afviste
hende. Allerede den gang søgte du den store
kærlighed. Nu er du blevet ældre, og du tvivler
på at det findes.

c h i l d s p l a y

velkommen til 
civilisationens 
sidste dage:

Dette er beretningen om en lille
gruppe håbløst forkvaklede sjæle,
der søger sig selv, men finder Gud.
Det er også historien om, hvad
mænd vil gøre for magt og om de
uskyldiges skyld. 

Vi befinder os i Metrozone2*, en
moderne storby med omkring 50
mill. indbyggere, som ligger
omtrent der, hvor Paris lå i gamle
dage.

Året er 2047. Den vestlige
civilisation synger på sidste vers. 

Og Gud sagde "Lad der blive
lys", og der blev lys. Da han
havde kigget lidt på
menneskenes verden, sagde
han: 

"OK – nok med det!". s
Og mørket sænkede sig

atter blidt over virkeligheden.

bemærkning til spillerne:
Som spiller vil du sikkert opleve, at
"Childsplay" gør dig både forvirret,
frustreret og måske irriteret. Det
skal du ikke være ked af. Det er
sådan set meningen. – Det er en
del af oplevelsen.

Det eneste du skal gøre for at få
det bedst mulige udbytte af de
timer du nu skal til at tilbringe i
"min" verden er at prøve at leve
dig så godt ind i din karakter, som
du overhovedet kan. Tænk ikke
som en rollespiller. Tænk som det
menneske, du har valgt at spille! Så
får du så meget mere ud af
fortællingen. 

Velkommen til Metrozone2!

- michael
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at være sort
Du er sort, og du ved, at det betyder noget for den
måde nogen mennesker reagerer overfor dig. Du
kan huske engang, hvor du havde været til en stor
fodboldkamp. Der blev ballade mellem de to
klubbers fans. 

Da politiet kom, var det dig og dine sorte venner
der blev arresteret, mens de hvide, I var sammen
med gik fri. 

Underligt nok har du lært at affinde dig med den
form for racisme. Det er ikke dig der er noget galt
med: Hudfarve er bare en indpakning, og det er
indholdet der betyder noget. Dem der er noget galt
med er racisterne, som har behov for at udtrykke
deres primitive stenaldermentalitet. De har behov
for hjælp, – ikke for at blive taget alvorligt.

v e r d e n :
Denne historie foregår i året 2047 i og omkring
Metrozone2. En kæmpeby, som ligger midt i
Europa, der, hvor der en gang var noget, der hed
Paris. Hvis man tæller det hele med er
befolkningstallet 50 mill. af mange forskellige
nationaliteter. 

Her bor folk i lag oven på hinanden. På grund af
drivhuseffekten er det nederste lag næsten
permanent oversvømmet af en blanding af affald,
slim og slam.

Myndighedernes korruption og generelle
uduelighed er det største problem.

teknologi:
Alle har en net-terminal, hvorfra de kan komme i
kontakt med det verdensomspændende netværk.
Terminalerne er små fikse computere, der ligner en
mellemting mellem mobiltelefoner og smarte
fjernbetjeninger. De er stemmestyrede og har
holografiske displays. Nettet fungerer som en
mellemting mellem TV, telefon og internettet og er
en central del af næsten alle aktiviteter fra fritid til
job fra vugge til grav. På nettet kan man desuden
finde informationer om næsten alt.

brug af nettet
Der er så mange informationer tilgængelige på
nettet, at det kan være næsten umuligt at finde det,
man leder
efter.
Heldigvis
kan man
bruge
agenter,
som er
små

nick heringdon

problemer med nettet
Det er efterhånden blevet hverdagskost, at vores alle
sammens netværk kikser. Og selvfølgelig, når vi har
mest brug for det.

Metrozone2's borgmester den folkekære Harry
Osborne udtaler: "Nu er der altså nogen, der må gøre
noget!" i en udtalelse fra borgmesterkontoret hedder
det, at alle resurcer nu er sat ind på at finde kilden til de
mange forstyrrelser.

Hos FIRE, der er europakommisionens afdeling for
den slags opretholder de seje gutter en stædig tavshed.
Det ligger dog fast, at også her arbejder man indædt
med sagen!

Imens eksperterne finder en løsning, må vi andre bare

vente og håbe, at nettet virker, når det virkeligt er
vigtigt.

live holoshow
Megastjerne Cocky Baldwin er klar til sit meget
omtalte multi-show på Grand Metrostadion Fredag

Abonnenter på MegaMultikanalen får enestående
mulighed for at følge koncerten direkte fra lænestolen. 

Showet, der både rummer saftig sex og væmmelig
vold, er indtil nu set af 35 millioner
underholdningssyge mennesker verden over. Heller
ikke du bør gå glip af denne enestående chance.
(MultiMega-kanalen kan kontaktes på
www.multimega.com)...

Rygter har ganske vist fortalt, at Cocky Baldwin har
været udkørt efter længere tids misbrug af forskellige
designerdrugs. Men manager Liza Moorcroft fra
WB/Sony siger "Cocky er tip top! og han glæder sig til
koncerten". Så tun ind på MultiMegakanalen fredag og
få en på opleveren!
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programmer, der kan finde information for en.
Man forklarer agenten, hvad det er man søger, og
den leder så efter, noget som passer til det, man
har bedt om. Så kan man give sig til at foretage sig
noget andet mens agenten bearbejder de
oplysninger, den finder. Jo mere nøjagtigt, man
beskriver det man leder efter desto bedre og
hurtigere resultater. 

computere
Der er computere i næsten alt, og det meste er
koblet op på nettet. Vaskemaskiner, biler og
komfurer kan checke på nettet efter oplysninger,
og kan delvis betjenes fra net-terminalen.

Alle disse systemer er for det meste
stemmestyrede, og det er kun deciderede nørder,
der ved hvad et tastatur er for noget. Til gengæld
er det for det meste nødvendigt at være meget
omhyggelig, når man taler til sin bil eller sin
kaffemaskine. – Man bliver nemt misforstået.

penge:
Alting betales i ECU (1 ecu = 5 kr. incl.

inflation, moms og drivhuseffekt) eksperimentet
med Euro'en, slog ikke an, så nu hedder det atter
ECU. Penge findes i tre former: Kontanter, som
benyttes ret sjældent, opladelige chips, hvortil
penge kan overføres digitalt og som smartcards,
der også fungerer som kredit- og ID-kort. Desuden
kan man bruge sin net-terminal til at overføre
penge.

informationsstrømmen:
Næsten overalt finder man informationsstandere,
hvorfra der flyder en lind strøm af reklamer og
nyheder. Det meste er sensationer og sladder, og
nyhedsværdien er ret begrænset.

Standerne er koblet til nettet og kan opfange og
vurdere evt. publikum, (hvis der er nogen der står
stille længe nok!) og tilpasse sit programudbud
efter det. Det er også muligt at bestille varer v. hj.
a. standerne. Men så ender man i
reklamebureauernes registre, og det er som
bekendt ikke nogen god ide!

Til billedsiden benyttes for det meste
holografiske projektorer, så publikum og
forbipasserende kan omringes med salgsbudskaber
i rigtig mange farver.

transport
Det mest udbredte transportmiddel er biler med
hybridteknologi (=både el- og benzindrift på en
gang). På grund af elendige trafikforhold er det dog
ikke det mest effektive. Der findes desuden hover-
biler, der kan både køre og flyve. De er meget
dyre og bruger enormt meget af det kostbare
brændstof. Den mest effektive transportform i den
overbefolkede by er helikoptertransport, hvor man
kan flyve fra hustag til hustag. Det er dog også en
ret bekostelig affære.

krimirekord
Borgere i Metrozone2 skal passe
på sig selv. Det fremgår af de
sidste nye krimital.

Det er farligt at leve i
Metrozone2. det viser de løbende

tal fra politiets
informationstjeneste. I
marts måned var der
5132 anmeldte alvorlige
forbrydelser. Hos politiet

pejer man på underbemanding og
manglende ressourcer som
forklaring, mens andre klager over
politiets manglende effektivitet.

Hos byens våbenhandlere og
sikkerhedskonsulenter mærker man
en stigende interesse for at beskytte
sig selv. "Vore borgere er usikre, og
det kan jeg godt forstå", siger
formanden for foreningen af
europæiske sikkerhedskonsulenter,
Peter Parker fra Parkers
International. (www.parkers.com)

stjernernes sexliv
Der var en gang man kun kunne
læse om stjernernes ægteskaber og
skandaler Nu kommer der helt
andre boller på ..øh.. suppen

I en ny holoserie viser
zapperkanalen nu på nettet,
hvordan de kendte gør det.
Kanalen, som nu søger publikum

til deres show, lover at første
udsendelse bliver en sensation. "Vi
viser ikke bare, hvem presidenten
har en affære med. Vi viser også
hvordan! – Live fra studiet. Med
publikum på!".

Det nye show, der har fået titlen:
"sjov under dynen", giver også de
heldige mulighed for at vinde
rejser, og for selv at komme i
bukserne på stjernerne.
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s p i l l e r e g l e r :
der bruges to tisidede terninger

Som fortæller (spilleder, GM’er) har jeg selv
erfaret, at spillere kan lade deres karakterer forsøge
handlinger, som kan være helt uforudseelige, men
som ofte er forholdsvis meningsfulde. Hvis en
karakter beslutter at satse på, at han kan gå
armgang i et tyndt reb over en kløft, eller faktisk
prøver at skjule sig for skurken under et ternet
tæppe, synes jeg, at det gode gamle terningslag er
den mest rimelige måde, at afgøre udfaldet på. 

Jeg har valgt at give karaktererne færdigheder
efter et procentlignende system, og I vil komme til
at slå for resultatet af jeres handlinger, især hvis det
er noget svært eller åbenlyst satset, I vil have jeres
karakter til at forsøge. Det gælder om at slå så lavt
som muligt. Brug to tisidede terninger. Det er altid
den terning, som er lavest, der tæller for tiere. Slå
også for initiativ, hvem der skyder først m.v. på
samme måde. 

nettet
Her kan man finde informationer om næsten alt.
Det dog ikke altid helt nemt, og nogen gange
virker det slet ikke. I skal slå for at finde
informationer på nettet. Nogen ting er meget
nemme at finde, mens andet er næsten umulige.

Lad jeres karakterer bruge nettet som
informationskilde. Men vær klar over, at det er
ustabilt og kan være utroværdigt!

5

nick heringdon

egenskaber:
(middel= 50)
fantasi: 55
logik: 55
fatteevne: 65
psyke: 65
sanser: 50
fysik: 90
behændighed: 90
temperament: 30
liv: 155

færdigheder:
(middel= 50)
teknik: 50
computere: 50

køretøj: 75
helikopter: 60

filosofi: 70
religionshist.: 70
arabisk: 70
generel viden: 75
historie: 65

ejendele:
På sig:
Pilotjakke og kasket
Netterminal, Guld-armbånd, tre
gode joints i en sølvæske og en
reklamelighter mærket "Hellgate
Heaven"

ID-kort fra Secutrans

20.000 ECU i kontant
1 Kreditkort (ukendt indhold)

Hjemme (bl.a.):
En statuette af monsteret fra Alien-
filmene. Flere bøger om filosofi,
samt en samling af gamle 2D-
videoer og 8 flasker god vin.
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childsplay er skrevet af michael  erik næsby
til fastaval 98

karakterinformation:

j a n e  g e l t o n
kort:

Leder af Secutrans’s sikkerhedsafdeling.
28 år gammel og i god fysisk form.

motto:
Det skal nok gå altsammen.

i starten:
Jane Gelton har kvalme.

Hun synes selv, at hun er en dygtig og
organiseret leder, som hendes medarbejdere
er glade for at arbejde sammen med.
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beskrivelse:

Du er gennemgående optimistisk indstillet og
mener, at du kan klare næsten enhver situation.
Samtidigt har du dog været klog nok til ikke at
rode sig ind i noget, hun ikke kunne overskue. 

Du er glad for din tilværelse og synes, at hun
har været heldig. Du er ikke særligt ambitiøs,
men betragter dig selv som vel afballanceret,
ærlig og hårdt arbejdende.

Du er gift med Mark (29). Han er høj, flot og
klog og I har planlagt, at I snart skal have et
barn sammen.

Jobbet som sikkerhedschef har du bl.a. fået
fordi du er uddannet på en politiskole.

Du ved, at du ejer en computerstyret dildo,
men du kan ikke forklare hvorfor.

Du tror på Gud, men "uden at overdrive".

de andre:
Sikkerhedsvagten Lance Carlton er smart og
fornuftig, og særdeles køn. Selvom du ikke vil
indrømme det, er der øjeblikke, hvor du ville
ønske, at det var ham du var gift med.

Teknikeren William Hakes er en kedelig
type, som du synes altid kigger så mærkeligt på
dig. Hans arbejde er der dog ikke noget at
udsætte på.

Sikkerhedsvagten Carlo Razzalino er en
bundhæderlig fyr, som måske nok ikke har
opfundet den dybe tallerken, men som man til
gengæld altid kan stole på.

Teknikeren Nick Heringdon er dygtig til sit
arbejde, pålidelig og ikke helt idiot. - Det er
bare synd at han er sort. Sorte mænd er altid
lidt farlige...

Sekretæren Gereta Maslyn er rimeligt dygtig,
og ser åbenlyst godt ud. Det er bare synd for

hende, at hun er så dum og kedelig.
diverse:

Du ejer bl.a. en disk med vejledning i gode
manerer, en bibel samt en computerstyret
dildo.

lige nu
Sammen er hele gruppen i helikopter på vej til
hovedkvarteret for religionskoncernen
Lightsource, der har forstået at tjene milliarder
på folks religion. Du synes i virkeligheden, at
det er lidt umoralsk, men respekterer naturligvis
deres dygtighed. Hos Lightsource skal I aflevere
en kuffertlignende transport-enhed, som
indeholder et eller andet meget værdifuldt. Du
mener, det må være juveler. Som sædvanligt
har de ikke fået noget at vide.

Det er onsdag d. 10 april 2047.
Det har været en hektisk dag, og du glæder

dig til at komme hjem. 

d u  h u s k e r
Da du var barn, en lille pige på 8-9 år. Du var
vågnet på grund af et usædvanligt kraftigt uvejr.
Torden og lyn flængede natten. Du var sikker
på, at du var alene. og rædselsslagen løb du
gennem den nattemørke lejlighed.

Lige ind i armene på din kærlige mor. "Min
lille elskede pige," sagde hun og lagde blidt
sine varme rolige arme om dig. Og mens hun
blidt vuggede dig frem og tilbage nynnede hun
meget stille.

Du kan huske, at du tænkte, at det nok kun
var få børn, der var så heldige, at have en mor,
der var så god til at trøste.

senere
Du var færdig på politiskolen, og det var den
store afgangsfest. Da du havde fået dit diplom,

c h i l d s p l a y

velkommen til 
civilisationens 
sidste dage:

Dette er beretningen om en lille
gruppe håbløst forkvaklede sjæle,
der søger sig selv, men finder Gud.
Det er også historien om, hvad
mænd vil gøre for magt og om de
uskyldiges skyld. 

Vi befinder os i Metrozone2*, en
moderne storby med omkring 50
mill. indbyggere, som ligger
omtrent der, hvor Paris lå i gamle
dage.

Året er 2047. Den vestlige
civilisation synger på sidste vers. 

Og Gud sagde "Lad der blive
lys", og der blev lys. Da han
havde kigget lidt på
menneskenes verden, sagde
han: 

"OK – nok med det!". 
Og mørket sænkede sig

atter blidt over virkeligheden.

bemærkning til spillerne:
Som spiller vil du sikkert opleve, at
"Childsplay" gør dig både forvirret,
frustreret og måske irriteret. Det
skal du ikke være ked af. Det er
sådan set meningen. – Det er en
del af oplevelsen.

Det eneste du skal gøre for at få
det bedst mulige udbytte af de
timer du nu skal til at tilbringe i
"min" verden er at prøve at leve
dig så godt ind i din karakter, som
du overhovedet kan. Tænk ikke
som en rollespiller. Tænk som det
menneske, du har valgt at spille! Så
får du så meget mere ud af
fortællingen. 

Velkommen til Metrozone2!

- michael
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stod din far der, som han altid havde gjort det, når
du havde præsteret noget godt. Jeg er så stolt af dig
min pige: "Din mor og jeg synes, du skulle have
denne her." Det var en elegant armbåndsterminal
med en smuk holografisk inskription: "til vores
store dygtige pige". Det er frygteligt ærgeligt, at
den nu er blevet væk!

din mand
Første gang du mødte Mark var for tre år siden.
Han arbejdede for en af Secutrans' kunder, og han
virkede lidt genert og stille. Du fandt dog hurtigt
ud af, at han var både kreativ og spændende.
Tredie gang I var ude sammen, spurgte han om I
ikke skulle flytte sammen. Det gentog sig gang på
gang indtil du endelig gav efter.

Nu har han sit eget firma, et lille men rimeligt
succesrigt arkitektfirma. Du er meget glad for ham
selvom du måske nok i virkeligheden stadig synes,
at han er en lille bitte kedelig. På den anden side
må du indrømme, at du måske også selv godt kan
virke lidt kedelig. – Men hvorfor skulle man gå
rundt og skeje ud, blot for at nogen skulle lægge
mærke til en?

v e r d e n :
Denne historie foregår i året
2047 i og omkring Metrozone2. En kæmpeby,
som ligger midt i Europa, der, hvor der en gang var
noget, der hed Paris. Hvis man tæller det hele med
er befolkningstallet 50 mill. af mange forskellige
nationaliteter. 

Her bor folk i lag oven på hinanden. På grund af
drivhuseffekten er det nederste lag næsten
permanent oversvømmet af en blanding af affald,
slim og slam.

Kriminaliteten er det største problem. Men
heldigvis gør myndighederne et stort arbejde for at
beskytte borgerne.

teknologi:
Alle har en net-terminal, hvorfra de kan komme i
kontakt med det verdensomspændende netværk.
Terminalerne er små fikse computere, der ligner en
mellemting mellem mobiltelefoner og smarte
fjernbetjeninger. De er stemmestyrede og har
holografiske displays. Nettet fungerer som en
mellemting mellem TV, telefon og internettet og er
en central del af næsten alle aktiviteter fra fritid til
job fra vugge til grav. På nettet kan man desuden
finde informationer om næsten alt.

brug af nettet
Der er så mange informationer tilgængelige på
nettet, at det kan være næsten umuligt, at finde
det, man leder efter. Heldigvis kan man bruge
agenter,
som er
små

jane gelton

problemer med nettet
Det er efterhånden blevet hverdagskost, at vores alle
sammens netværk kikser. Og selvfølgelig, når vi har
mest brug for det.

Metrozone2's borgmester den folkekære Harry
Osborne udtaler: "Nu er der altså nogen, der må gøre
noget!" i en udtalelse fra borgmesterkontoret hedder
det, at alle resurcer nu er sat ind på at finde kilden til de
mange forstyrrelser.

Hos FIRE, der er europakommisionens afdeling for
den slags opretholder de seje gutter en stædig tavshed.
Det ligger dog fast, at også her arbejder man indædt
med sagen!

Imens eksperterne finder en løsning, må vi andre bare

vente og håbe, at nettet virker, når det virkeligt er
vigtigt.

live holoshow
Megastjerne Cocky Baldwin er klar til sit meget
omtalte multi-show på Grand Metrostadion Fredag

Abonnenter på MegaMultikanalen får enestående
mulighed for at følge koncerten direkte fra lænestolen. 

Showet, der både rummer saftig sex og væmmelig
vold, er indtil nu set af 35 millioner
underholdningssyge mennesker verden over. Heller
ikke du bør gå glip af denne enestående chance.
(MultiMega-kanalen kan kontaktes på
www.multimega.com)...

Rygter har ganske vist fortalt, at Cocky Baldwin har
været udkørt efter længere tids misbrug af forskellige
designerdrugs. Men manager Liza Moorcroft fra
WB/Sony siger "Cocky er tip top! og han glæder sig til
koncerten". Så tun ind på MultiMegakanalen fredag og
få en på opleveren!
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programmer, der kan finde information for en.
Man forklarer agenten, hvad det er man søger, og
den leder så efter, noget som passer til det, man
har bedt om. Så kan man give sig til at foretage sig
noget andet mens agenten bearbejder de
oplysninger, den finder. Jo mere nøjagtigt, man
beskriver det man leder efter desto bedre og
hurtigere resultater. 

computere
Der er computere i næsten alt, og det meste er
koblet op på nettet. Vaskemaskiner, biler og
komfurer kan checke på nettet efter oplysninger,
og kan delvis betjenes fra net-terminalen.

Alle disse systemer er for det meste
stemmestyrede, og det er kun deciderede nørder,
der ved hvad et tastatur er for noget. Til gengæld
er det for det meste nødvendigt at være meget
omhyggelig, når man taler til sin bil eller sin
kaffemaskine. – Man bliver nemt misforstået.

penge:
Alting betales i ECU (1 ecu = 5 kr. incl.

inflation, moms og drivhuseffekt) eksperimentet
med Euro'en, slog ikke an, så nu hedder det atter
ECU. Penge findes i tre former: Kontanter, som
benyttes ret sjældent, opladelige chips, hvortil
penge kan overføres digitalt og som smartcards,
der også fungerer som kredit- og ID-kort. Desuden
kan man bruge sin net-terminal til at overføre
penge.

informationsstrømmen:
Næsten overalt finder man informationsstandere,
hvorfra der flyder en lind strøm af reklamer og
nyheder. Det meste er sensationer og sladder, og
nyhedsværdien er ret begrænset.

Standerne er koblet til nettet og kan opfange og
vurdere evt. publikum, (hvis der er nogen der står
stille længe nok!) og tilpasse sit programudbud
efter det. Det er også muligt at bestille varer v. hj.
a. standerne. Men så ender man i
reklamebureauernes registre, og det er som
bekendt ikke nogen god ide!

Til billedsiden benyttes for det meste
holografiske projektorer, så publikum og
forbipasserende kan omringes med salgsbudskaber
i rigtig mange farver.

transport
Det mest udbredte transportmiddel er biler med
hybridteknologi (=både el- og benzindrift på en
gang). På grund af elendige trafikforhold er det dog
ikke det mest effektive. Der findes desuden hover-
biler, der kan både køre og flyve. De er meget
dyre og bruger enormt meget af det kostbare
brændstof. Den mest effektive transportform i den
overbefolkede by er helikoptertransport, hvor man
kan flyve fra hustag til hustag. Det er dog også en
ret bekostelig affære.

krimirekord
Borgere i Metrozone2 skal passe
på sig selv. Det fremgår af de
sidste nye krimital.

Det er farligt at leve i
Metrozone2. det viser de løbende

tal fra politiets
informationstjeneste. I
marts måned var der
5132 anmeldte alvorlige
forbrydelser. Hos politiet

pejer man på underbemanding og
manglende ressourcer som
forklaring, mens andre klager over
politiets manglende effektivitet.

Hos byens våbenhandlere og
sikkerhedskonsulenter mærker man
en stigende interesse for at beskytte
sig selv. "Vore borgere er usikre, og
det kan jeg godt forstå", siger
formanden for foreningen af
europæiske sikkerhedskonsulenter,
Peter Parker fra Parkers
International. (www.parkers.com)

stjernernes sexliv
Der var en gang man kun kunne
læse om stjernernes ægteskaber og
skandaler Nu kommer der helt
andre boller på ..øh.. suppen

I en ny holoserie viser
zapperkanalen nu på nettet,
hvordan de kendte gør det.
Kanalen, som nu søger publikum

til deres show, lover at første
udsendelse bliver en sensation. "Vi
viser ikke bare, hvem presidenten
har en affære med. Vi viser også
hvordan! – Live fra studiet. Med
publikum på!".

Det nye show, der har fået titlen:
"sjov under dynen", giver også de
heldige mulighed for at vinde
rejser, og for selv at komme i
bukserne på stjernerne.
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s p i l l e r e g l e r :
der bruges to tisidede terninger

Som fortæller (spilleder, GM’er) har jeg selv
erfaret, at spillere kan lade deres karakterer forsøge
handlinger, som kan være helt uforudseelige, men
som ofte er forholdsvis meningsfulde. Hvis en
karakter beslutter at satse på, at han kan gå
armgang i et tyndt reb over en kløft, eller faktisk
prøver at skjule sig for skurken under et ternet
tæppe, synes jeg, at det gode gamle terningslag er
den mest rimelige måde, at afgøre udfaldet på. 

Jeg har valgt at give karaktererne færdigheder
efter et procentlignende system, og I vil komme til
at slå for resultatet af jeres handlinger, især hvis det
er noget svært eller åbenlyst satset, I vil have jeres
karakter til at forsøge. Det gælder om at slå så lavt
som muligt. Brug to tisidede terninger. Det er altid
den terning, som er lavest, der tæller for tiere. Slå
også for initiativ, hvem der skyder først m.v. på
samme måde. 

nettet
Her kan man finde informationer om næsten alt.
Det dog ikke altid helt nemt, og nogen gange
virker det slet ikke. I skal slå for at finde
informationer på nettet. Nogen ting er meget
nemme at finde, mens andet er næsten umulige.

Lad jeres karakterer bruge nettet som
informationskilde. Men vær klar over, at det er
ustabilt og kan være utroværdigt!
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jane gelton

egenskaber:
(middel= 50)
fantasi: 35
logik: 61
fatteevne: 45
psyke: 85
temperament: 50
sanser: 50
fysik: 75
behændighed: 65
liv: 140

færdigheder:
(middel= 50)
teknik: 65
skydevåben: 75
kamp: 65
køretøj: 85
computer: 85

gymnastisk: 60

ledelse: 60
finde spor: 45

generel viden: 50

ejendele:
På sig:
Delf Peacemaker pistol m. 12 skud,
9 mm, ekstra magasiner til samme.
Zickma maskinpistol med ret
mange skud og infrarødt,
computer-assisteret sigte.
Kampuniform m. udstyr som lygte,
kompas, overlevelseskniv, person-
alarm, bioscanner (kan detektere
levende væsner på afstand)
Netterminal
ID-kort fra Secutrans

1000 ECU i kontant
1 Kreditkort (beløb uklart)
Foto af Mark og af søsterens to
bedårende børn.

Hjemme (bl.a.):
Disk med gode råd om takt og tone
1 stk computerstyret dildo
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