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2) start
Velkommen til scenariet ”Hav’et93”, dette 

scenarie er skrevet til Troa-con 2002 aka. 
ConFusion. Vi håber og tror, at du og dine 
spillere vil nyde at spille dette. Derudover 
er vi meget glade for, at du gider være 
spilleleder i en tid, hvor det er meget svært 
at finde spilleledere. ”Hav’et93” er vores 
første scenarie, men vi har begge spillet 
meget rollespil og havde nogle ideer om, 
hvad der kunne være fedt at behandle i et 
scenarie.”Hav’et93” er ikke et nyskabende 
scenarie eller på anden måde visionært 
udover normalen. Faktisk er ”Hav’et93” 
blot en bunke scener, som vi synes var fede 
og kunne være sjove at spille. Historien 
eller den røde tråd fandt vi også hurtigt på, 
grundet menneskets reflekterende natur, faldt 
det naturligt at behandle eskapismen, der 
igennem rollespil er en del af vores hverdag. 
Vi synes at det kunne være en udfordring at 
opstille en handling, hvor netop eskapismen 
er en positiv ting. Målet var således at opstille 
nogle karakterer, der havde nogle problemer, 
de kunne løse netop gennem eskapismen. 
Det var en af grundene til, at dette scenarie 
kan virke en anelse aparte. En anden grund 
kunne være, den genre vi har valgt at køre 
scenariet i, som er roadmovie. Grunden til, at 
vi netop valgte denne genre, var, at man i en 
roadmovie kommer fra punkt A til punkt B, 
hvilket vi også gør, i en overført betydning, 
ved at skrive dette scenarie, - vi udvikler os. 
Bær in mente, at dette er vores første scenarie 
og derfor har vi selvfølgelig begået en del 
fejl. Hvis nogen dele af scenariet virker 
uforståeligt, eller at du ønsker at uddybe 
noget, så kontakt os, enten på tlf. 98 10 99 06, 
på mail Johs_larsen@hotmail.com eller på 
Troa-con 2002.

2.1) Brev fra 
Vasquez til Busted
Hej Hr. Busted
Det er langt tid siden jeg har hørt fra dig, 
hvordan går det med Havet’93, har du lavet 
de rettelser jeg gav dig, går alt vel imellem 
dig og Sofie?
Jeg skriver til dig, fordi det ikke kan passe 
at du ikke har lavet mere, det kan ikke være 
rigtigt at det er mig der skal lave det hele. 
Der udover synes jeg ikke du skal sætte 
det op, som semi-live, du var jo godt at vi 
ikke kan bruge live til en skid. Det er da 
et indadvendt plot, hvor der skulle være 
plads til frihed for spiller og spillelederen, 
og virkelighed er bare ikke særlig 
frihedsgivende. Hvad var det for en scene, 
du havde tænkt skulle være semi-live? - den 
hvor de tager stoffer? nej, vel, det ville ikke 
gå på en troacon, det vildeste der er jo rød 
saftevand... Eller var det de scener der foregår 
i bilen? - havde du så tænkt dig, at spillerne 
skulle lege at de kørte bil, ligesom den gang 
vi var små, det kunne være sjovt, men jeg tror 
ikke du kan få folk til det. 
Ydermere ved du hvor glad jeg er for 
frihed, men der er nød til at være noget 
spillerne kan digte vider på. Er der nok af 
det i baggrundene? Eller er baggrundene for 
konkrate, så alt fri kreativiteten     bliver suget 
væk fra baggrundene? 
Og hvad med historien, er det mere en 
historie end et rollespilsplot/ scenarie? 
Du skal huske at fortælle spillelederne, at de 
skal gøre historien levende, for døde historier 
er der nok af. Og denne historie er ret død, 
til dels fordi det faktisk er en ret lineær 
historie, og derfor er nemt kan blive et ret 
lineært scenarie. Hvis du ikke forklare, de der 
spilleleder, at de skal passe på. 
Du skal huske, at krediter Per Møller. Da det 
er hans natlige drømme, vi har taget alt dette 
fra. Men husk det er super hemmeligt, for det 
er ikke fedt, hvis andre finder ud af alt det 
guf, der er i Pers drømme. De kunne jo finde 
ud af at bruge det, og måske er de beder til 
at nedskrive det. Jeg tror bare du skal skrive 
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noget i retning med: Tak til Per Møller - for 
hans drømme. Ja, det er godt, skriv det. ellers 
er alt vel her, men kom forbi en dag du har tid 
igen. 
Elsker dig Vasquez
ps. hvis du trykker dette, så taler jeg ikke med 
dig igen.

2.2) Sysopsis
Adam, Joe, Mackenzie, Manuel og Ivan = 
Mada, Eoj, Eiznekcam, Leunam og Navi
voodoo - beat - stoffer - skøre maskiner - 
dæmoner

eFtEr behag kommer forSTåelsen.
dette er en af de hIstorier, Hvor i vi oplever, 
5 Unge menneSker, der kommer i En af de 
siTuationer, der gør at de er nød til at opleve 
et stort eventyr.
den slags Historier kender vi jo alle.
vi kan alle mere eller mindre UbevidSt 
kommE i den slags siTuationer, EN sjov ting 
ved disse, er at vi tror ikke vi har brug for 
DEm. det er faktisk på sådanne tidspunkter vi 
har aLlermest brug for dem, for At livet skal 
kunne gå vider.
hvem har ikke oplevet den Fest, man ikke 
rigtig ville til, den fest hvor det, nok var Bedst 
bare at blive hjemme, hvor man gik alligevel, 
YnkElig som maN nu engang var/er, Hvem 
hUSkEr ikke en sådan oplevelse?
og hvem har ikke Til netop sådan en fest, en 
fest hvor man ikke kendte nogle, og hvor man 
næsten var Bange for at gå ind (her har vi det 
YnkElige igeN), mødt den der alt for smukke, 
søde og helt i gemmen fanatiske person, der 
blev ens rigtige gode ven eller måske endda 
elsker?
eller er det BarE mig der oplever sådanne 
Ting?
hvis man ikke rejer uden penge, kOrt og 
meNing, indsEr maN måske, når man 
kommer hjem, at man overhovedet ikke har 
fLyttet sig.
ARME, ben og mave danseR kun for os i nat, 
skat.
flugtet til havet.

//fest i huset
//huset en del af byen
//huset, byen, betonen larmer
væk fra larmen
mafia i røven
politiet efter een
over land ud til havet
hjem til mor 

et scenarie kan være en rejse, efter scenariet 
er man det samme sted igen eller???

...alt er kode...
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3) Historien
Scenariet foregår i to forskellige verdener, 
dels i vores verden år 1993, dels i en 
fantasiverden, der hedder Pangaia. Disse 
to verdener er skarpt opdelte i starten af 
historien, men flyder senere sammen, så 
det bliver svært at skelne dem fra hinanden. 
Faktisk vil de sidste to scener foregå i en 
hybrid af de to verdener, men videre til 
beskrivelsen af verdenerne.

3.1) Flash 93
Det er i denne verden vores historie starter. 
Det er vores verden i år 1993 og dette 
tidspunkt er valgt, fordi det er tilpas tæt 
nok på nutiden til, at vi kan relatere til 
det uden den store teoretiske, historiske 
baggrundsviden. Samtidigt er det længe 
nok siden til, at vi kan lægge en afstand til 
de faktuelle begivenheder på tidspunktet. 
Landet, hvori historien foregår, er ikke 
defineret, men det er i den vestlige verden og 
lad os for letheds skyld sige USA, men det er 
egentlig irrelevant. Spillet starter i en større 
by, hvilken er også irrelevant. Det man skal 
forholde sig til i forhold til denne verden er 
karakterernes konflikter i forhold til hinanden 
og samfundet. Alle karaktererne har på en 
eller anden måde distanceret sig til normen 
og selv uden deres dagdrømmeri lever de i en 
lille del af denne verden. Det er i spillernes 
fravælgen af denne verden, at denne verden 
bliver interessant, og at der er nogle faktuelle 
begivenheder, der 
påvirker karaktererne 
igennem historien, 
ellers kender vi jo 
godt denne verden til 
hudløshed. Mand der 

bryder løs 

-eller noget !

3.2) Flash Pangaia
Den anden verden, der forekommer i dette 
scenarie, er en klassisk Fantasy-verden, som 
vi kender den fra D&D. I denne verden findes 
der orker, goblinger, drager plus alle de andre 
monstre vi kender. Til at være monstrenes 
modvægt har denne verden også sine helte, alt 
i denne verden er meget mere sort og hvidt, 
end vi kender det fra vores egen. Pangaia 
bliver styret af den onde hersker Mongolarot 
og hans tjenere, de 7 sorte baroner. Heltene i 
Pangaia kæmper for de uskyldige fattige folk 
og bønder, der bliver undertrykt og udnyttet 
af de sorte baroner. Karaktererne har hver 
for sig dagdrømt sig ind i denne verden. 
I Pangaia har de skabt sig en ny identitet 
modsat den de har i den virkelige verden. 
De har i denne kontrastfyldte verden kunnet 
fremelske deres egne positive sider, som de 
til delshar været nødt til at undertrykke i den 
virkelige verden, samtidig har deres Pangaia-
identiteter været en undskyldning for denne 
undertrykkelse. Karaktererne har alle brudt 
med Pangaia i deres ”virkelige” liv, men 
bliver i scenariet tvunget tilbage, for at kunne 
blive hele mennesker, derfor er det også kun 
Ivan, der kan huske sin Pangaia baggrund ved 
spillets start.

Frihed kommer indefra 
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3.3) Hav´et93
Vores historie starter med at vores fem 
helte bliver inviteret til en fest hos the 
Kingpins søn Tommy. The Kingpin er 
en meget magtfuld mafia-boss i den 
virkelige verden, men samtidigt er 
han også en af de 7 sorte baroner fra 
Pangaia. Han fungerer altså i begge 
verdener, det samme gør mange af 
de folk han associerer sig med, det 
samme gør hans søn Tommy. Nu er 
Tommy en ret ynkelig person i begge 
verdener. Da karaktererne kommer til 
at prøvesmage et nyt stof fra Indien, 
åbnes deres sind, så de rejser til 
Pangaia endnu en gang. Her møder 
de Tommy i skikkelse af en goblin 
og slår ham ihjel. Da virkningen af 
stoffet fortager sig, vågner de op i en park, 
-nøgne. De finder dog hurtigt ud af, at de 
også er kommet til at slå Tommy ihjel i 
den virkelige verden, så nu er the Kingpin 
rimeligt sur over, at de har myrdet hans søn. 
De har nu både mafiaen og politiet i hælene, 
og flygter ud af byen. Det næste der sker er, 
at de fortæller deres historie til en talende 
rød Ford (deres flugtbil), der nægter at køre 
videre, med mindre den får en god historie. 
Efter at have fortalt historien til bilen kører 
de ud mod havet, da bilen insisterer på, at 
det er deres eneste mulighed for at slippe ud 
af the Kingpins kløer. Da de er ved at være 
ude ved havet fortæller bilen dem, at de skal 
gå ind på en Diner og spise, imens den vil 
forberede deres afhentning ude ved havnen. 
De skal komme ned til standen klokken 12 
om natten, hvor de vil blive hentet af en 
båd, så de kan sejle i sikkerhed. På Dineren 
”Mollys” får karaktererne dog så meget 
lyst til at prøve stoffet igen, st de gør det. 
Endnu en gang bliver de til deres Pangaia 
Alter Egoer. De sidder på en kro, hvor der 
kommer en mand ind med en pil i ryggen. De 
hjælper denne mand og han forklarer dem, 
at en af de onde sorte baroner, der har et slot 
tæt ved, har planer om at brænde landsbyen 
ned. Karaktererne bliver nødt til at stoppe 
baronen, de er jo helte. De forlader kroen 
og i det de går ud af døren, vågner de op på 

”Mollys”, hvor en kvinde og en mand er ved 
at begå et væbnet røveri. Røverne slipper 
væk lige inden sheriffen kommer. Sheriffen 
virker imidlertid ikke så interesseret i røverne, 
som i karaktererne, da det viser sig, at de er 
eftersøgt af efterretningstjenesten. Sheriffen 
anholder karaktererne og sætter dem i sin 
arrest. I arresten møder de vicesheriffen, der 
udleverer deres stoffer til dem, da han selv 
er junkie. De indtager stoffet endnu engang 
og opdager, at deres Alter Egoer allerede er 
kommet op til baronens slot, hvor de er nødt 
til at bekæmpe en drage for at komme ind. De 
vinder over dragen og dræber den og vågner 
bagefter i arresten igen, hvor de til deres 
forbavselse opdager, at døren står åben og der 
ligger en død efterretningsagent på gulvet. 
På vej ned til stranden glider de mellem de 
to verdener. I den virkelige verden er de på 
vej ned til standen og i Pangaia er de på vej 
dybere ind i baronens slot. Da de kommer 
ned til stranden er der ingen båd eller bil at 
finde, de finder derimod the Kingpin, som 
de kæmper imod og vinder over. Derefter 
kommer der en ubåd op af vandet, som de går 
ombord i og sejler væk med.

Mand der 

bryder løs 

-eller noget !

3.2) Flash Pangaia

Frihed kommer indefra 
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4) Metode

Dette scenarie læses best med valgmurer

Dette scenarie bygger på meget få enkle 
metoder og systemer til at fortælle historien. 
Dette er kun en ramme, hvor de vigtigste 
ting er noget, som kun du og dine spillere 
kan frembringe. Der er hugget med arme og 
ben og vi har prøvet at skabe en fusion af 
forskellige rollespilsformer, men for at denne 
gryderet kan blive spiselig, kræver det en stor 
del fra din side, den virkelige fortælling bliver 
skabt af dig i samarbejde med dine spillere. 
Vi har prøvet på så vidt som muligt at skabe 
et krævende, men dog spilbart scenarie.

4.1) System
Det system, der ligger til grund for de 
terningeslag, der skal kastes i dette scenarie, 
er det kendte basic-system med procenter 
og 2d10, som det for eksempel er i Call. 
Karakterernes evner indenfor kamp er 
beskrevet på karakterarket, det er dog kun 
Pangaia-karaktererne, der har nogle sådan, 

da det kun er meningen, at det er dem der 
skal kæmpe. Hvis 93 karaktererne ønsker at 
kæmpe, må du sjusse dig frem til, hvordan 
det lykkes. For eksempel er Joe nok bedre til 
at skyde og slås end Adam, i kraft af at Joe er 
strømer og Adam er kunstner. Karaktererne 
har også angivet kropspoint (KP) og der er 
angivet under hvert våben, hvor meget det 
giver i skade, så når en karakter bliver ramt, 
minusser man KP med skaden og får de 
resterende KP. Rustninger kan reducere den 
skade, man ellers ville få. Rustningerne har 
også en procentchance for at virke, klarer 
man ikke procentslaget, virker de ikke. 
Når troldmændene bruger magi koster hver 
formular magipoint (MP), man kan kun kaste 
en formular, hvis man har de nødvendige 
magipoint. Det skal stå dig frit for at give 
magikerne magipoint tilbage eventuelt efter 
hver kamp. Hvis man i 93-verdenen bliver 
ramt af en pistol, bliver man højst sandsynligt 
sat ud af spillet, vurder selv, hvad der er mest 
hensigtsmæssigt.
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Dette scenarie læses best med valgmurer

Dette scenarie er et meget lineært scenarie, 
hvor du praktisk talt skal trække spilerne 
rundt fra den ene scene til den anden. Der 
er ikke meget i historien, der er lagt ud til 
spillernes eget valg, derfor er det meget 
vigtigt  at spille på netop de ting, der er 
lagt ud til spillernes egne valg. Spillerne 
og deres karakterers udvikling skal ses som 
den primære historie og den gode spilleleder 
fanger dem, der hvor de er. Du skal hele tiden 
give plads for karakterspil, når det opstår, 
historien er sekundær, blot spillerne er tro 
overfor karaktertrækkene. Husk at rollespil 
tager tid og at rollespil meget sjældent må 
afbrydes af action. 

4.2.1) Stemninger 
og beskrivelser

 Spilleleder 
kontrol

4.2)

Stemningen i 93-verdenen må meget gerne 
være håbløs og afspejle en dekadence, 
da det er meget det karaktererne lever i. 
Du må meget gerne kunne fange følelser 
som sorg og utryghed og ikke mindst 
depression. Spil på karakterernes negative 
syn på deres omgivelser og fremhæv det 
banale i livet omkring dem, I Pangaia-
verdenen, som er indsvøbt i mudder og 
hvor det regner hyppigere end i London, 
skal der dog være en håbefuld og magisk 
stemning, der gerne må bringe heltene frem i 
karaktererne. Med hensyn til beskrivelserne, 
der nok er de stærkeste redskaber til at 
frembringe stemninger, skal du huske, at 
være opmærksom på, at det er mindst lige så 

vigtigt, hvordan du siger tingene, som hvad 
du siger. Et godt råd er, at man ikke skal 
være bange for at beskrive for meget, hellere 
snakke i for lang tid end for kort.

4.2.2) Spillerne
Det er forskellige ting, der aktiverer de 
forskellige karakterer, husk at læse spillernes 
baggrund igennem flere gange og sæt dig ind 
i dem. Du må også meget gerne få spillerne 
til at aktivere hinanden gennem deres 
forskellige relationer, for eksempel ved at 
spille på Mackensies og Adams interesse for 
hinanden og derved få Manuels jalousi op til 
overfladen. Ivan og Manuels far/søn forhold, 
der er antydet i deres baggrunde, kunne der 
også komme noget interessant ud af. Joes 
fascination af Manuel, Adams nedladenhed i 
forhold til Joe, Ivans galskab og Mackensies 
selvmordstanker, jeg er sikker på, at jeg har 
glemt noget, men du finder det nok.

Vi er aldrig alene
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4.2.2.1) 
Karakterernes 

todeling
Karaktererne hænger sammen på en sådan 
måde, at den spiller, der spiller Adam skal 
spille Mada i Pangaia delen 
af historien, og hvis du kigger 
på disse to navne kan du 
se, at Mada er Adam stavet 
bagfra og sådan forholder 
det sig med alle karaktererne 
parvis. Som jeg har været 
inde på tidligere er Pangaia 
karaktererne Alter Egoer til 
93-verden karaktererne. Disse 
Alter Egoer i Pangaia er altså 
93-verden karakterernes idealer 
og summen af deres gode sider 
og drømme. Mange af de ting 
93-verden karaktererne har 
brug for at bearbejde, er det 
meningen at de skal bearbejde 
ved hjælp af deres egne Pangaia Alter Egoer. 
Det er meningen, at 93-verden karaktererne 
skal udvikle sig til en hybrid af dem selv og 
deres Alter Egoer. Det kan du hjælpe dem 
med, ved at referere til Pangaia-karaktererne, 
når personerne er i 93-verdenen. Dette er nok 
en af dine sværeste opgaver som spilleleder, 
da det skal ske flydende i en udvikling.

4.2.2.2) Casting

Det er vigtigt at du overvejer nøje, hvem der 
skal spille hvem. Sæt dig ned og snak med 

dine spillere om hvilke roller, 
de har spillet og hvad de selv 
mener, at de kan klare. Du kan 
også bede dem vælge roller i 
et D&D scenarie, og få dem 
til at forklare, hvorfor de ville 
vælge de forskellige roller. Det 
er en måde at gøre det på. Du 
skal være opmærksom på, at 
den, der skal spille Ivan, skal 
både kunne spille gal og en 
fornuftig leder, ligeledes skal 
du finde udadvendte personer 
til rollerne, som Mackensie og 
Adam. Joe må godt gå til en 
lidt brovten type, Manuel skal 
derimod gå til en snu person. 

Hvis du ikke har den konstellation af spillere, 
så fordel dem så godt du kan.
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5.1) flowfucker
5) Fra A til B

´93 Pangaia
Scene 1
x Festen
Spilleleder roller: Tommy
Hos Tommy, har starter vi. Scene 2                          

o Kampen med Goblinen   
Spilleleder roller: Goblinen
I skoven på vej til kro’en.Scene 3

x Fortællerdelen
Spilleleder roller: Den røde Ford
Det er der hvor spillerne fortæller
historien: Om hvordan, de kom fra
parken i byen, og ud af byen, i den
bil, de fortæller historien til.

Scene 4
x Mollys
Spilleleder roller: Den røde Ford, Molly, 
Bipersoner: Truckere, Det unge par
Er diner ved motorvejen, hvor
spillerne skal havde lov til at puste
ud. Udgangen på scenen er, at de
tager stoffet igen. Scene 5                          

o På kroen    
Spilleleder roller: Krofatter, Vilfred
bipersoner: Bønder
Mand kommer ind på kroen,                    
med pil i ryggen.

1. del

Scene 6
x Mødet med Sheriffen
Spilleleder roller: Det unge par, Molly, 
Sheriffen
Bipersoner: Truckere, politifolk
De er tilbage på Mollys, det er bliver
lavet et røveri, af en kvinde og en mand.
Røverne skider, og sheriffen kommer, Scene 7

x I arresten
Spilleleder roller: Viceshriffen
visesheriffen snakker med dem, og
giver dem deres stof.
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5.1) flowfucker
5) Fra A til B

´93 Pangaia

2. del

Scene 8                          
o Ved slottet 
Spilleleder roller: Dragen  
Mødet og kampen imod dragen.Scene 9

x Kommer ud af arresten
Spilleleder roller: Ingen
jamen, døren er jo åben, og hvem er
den død FBI-agent?

Scene 10
x Den store kamp o
Spilleleder roller: The Kingpin
Kampen med The Kingpin
(end-of-level-monsteret).

Slut Scenen
x Punkt B o
Spilleleder roller: „Ubåden“
noget med en ubåds hvaler.
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5.2) Scenebeskrivelser

Verden: 93
Spilleleder roller: Tommy
Spillerne er samlet hos Tommy. Det 
har været en varm dag og det er 
en rar, kølig aften. Tommy holder 
en lille tale, hvor han forklarer, at 
dette nye stof faktisk ikke er så 
nyt. Det har været brugt i tusind 
år af religiøse mænd i Indien. Det 
er kun ved et tilfælde kommet til 
vesten. Derudover er han bare almindeligt 
irriterende og må meget gerne svine hver af 
spillerne til med dumsmarte bemærkninger. 

Scene 1:
Ellers er lejligheden en rigtig lækker 
penthouselejlighed i midtbyen, minimalistisk 

møbleret med dyre, smarte, 
skandinaviske designermøbler. Der 
er alt, hvad spillerne karakterer kan 
ønske sig. Prøv at få spillerne til 
at snakke sammen og få dem til at 
beskrive sig selv, spørg eventuelt ind 
til deres personlighed ved hjælp af 
Tommy. Udgangen på scenen er, at 

de tager stoffet, de føler at alt omkring dem 
bliver organisk og de svæver.

Scene 2:
Verden: Pangaia
Spilleleder roller: Goblinen
Inden scene 2 udleverer du Pangaia 
karaktererne til spillerne, hvorefter du 
beskriver, at det er begyndt at regne og de er 
på vej hen til en kro igennem en lille skov. 
Få spillerne til at beskrive deres Pangaia 
karakterer for hinanden, lad dem snakke 
lidt indbyrdes. Lige pludselig kommer der 
en goblin ud af skoven og angriber dem. 
Lad dem kæmpe mod Goblinen, så den dør. 
Goblinen er i virkeligheden Tommy og det 
er her, at spillerne uden at vide det dræber 
Tommy og starter alle deres problemer. Efter, 
at de har dræbt Goblinen får de blackout .

Goblinen

Stats:

KP: 100

Stikke med det 

lille sværd: 50%, 

skade: 1d6

Grøn, Grim & 

Voldelig
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Scene 3:
Verden: 93
Spilleleder roller: Den rød Ford
Dette er en fortællerscene. Det vil sige, 
at spillerne selv skal finde på, at forklare, 
hvordan de er flygtet ud af byen. Du starter 
med at beskrive for spillerne, hvordan 
de holder i en talende rød Ford på en øde 
landevej. Bilen nægter at køre videre, før de 
har fortalt den, hvorfor de flygter. Forklar 
dem også, at deres historie til bilen skal 
starte  med, at de er vågnet op nøgne i en af 
byens parker. De skal forklare, hvordan de 
har fået fat i tøj og hvordan de er kommet ud 
af byen og at de medbringer en kuffert med 
det indiske stof. Ydermere skal de fortælle 
hvordan de har fundet ud af, at de er eftersøgt 
både af politiet og af mafiaen for mordet på 
Tommy. Spillerne skal med andre ord fortælle 
bilen en historie om, hvordan de er kommet 

fra parken over i bilen på denne øde landevej. 
Historien skal fortælles in character til bilen. 
Bilen vil ydermere være nysgerrig og spørge 
ind til situationer og problemstillinger, hvis 
du synes, at de skøjter for let hen over det. 
Det er vigtigt, at de får fortalt bilen en god 
historie, ellers gider den ikke at køre mere. 
Hvis nogen af karaktererne ikke siger så 
meget, henvender bilen sig direkte til dem 
med spørgsmål. Det gør ikke noget, alt dette 
tager tid. Scenen slutter med, at bilen siger, 
at den nok skal hjælpe dem og den ved lige, 
hvor den skal køre dem hen, - ud til havet, 
hvor den vil sørge for, at der kommer en 
båd for at hente dem. Lad derefter spillerne 
spille deres karakterer, imens du beskriver det 
ørkenlandskab, de kører igennem.

Den røde Ford - God, Gammel & Besværlig

Scene 4:

Verden: 93
Spilleleder roller: Den røde Ford, Molly, 
Bipersoner: Truckere, Det unge par
 De kører forbi en Diner, hvor der med store 
fede bogstaver står ”Mollys”. Det er en 
klassisk Diner, med pastel farver, og en halv 
ødelagt propel i loftet, der larmer. Der lugter 
markant af spejlæg og pølser. De er kommet 
ret tæt på havet og bilen siger til dem, at de 
skal gå ind og få sig en bid mad, mens den 
arrangerer deres videre transport. De skal 
mødes med bilen ved standen, kl. 12 denne 
nat. Det vil blive en lang tur. Der er ikke 
mange mennesker på Dineren, de folk der er 
der er typiske truckere med netundertrøjer 
og fedtede kasketter, der er dog et smukt 
ungt par, der sidder ved et af bordene og 
kissemisser. Når de sætter sig er det Molly 
selv, der servicerer dem. Karaktererne er 
efterhånden blevet ret sultne, så de bestiller 
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mad og betaler med nogle penge de har 
fundet i bilens handskerum, hvis de da ikke 
selv havde fundet nogle inde i byen. Efter 
karaktererne har spist får de en mystisk 
hunger efter det indiske stof. Hungeren bliver 
værre og værre og til sidst er de så desperate, 
at deres karakterer er nødt til at tage stoffet. 
Det kan de gøre enten på Dinerens toilet eller 
ude bagved Dineren. Afslutningen på scenen 
er, at de tager stoffet. Alting bliver organisk 
igen og de mærker, at de svæver.

Scene 5:
Verden: Pangaia
Spilleleder roller: Krofatter, Vilfred
bipersoner: Bønder
Efter at de har taget stoffet, finder de sig 
selv i deres Pangaia karakterer siddende på 
en lille hyggelig kro. Rundt om dem sidder 
der forskellige bønder, som synger lystige 
drikkeviser sammen med krofatter. Der er et 
bål midt på krogulvet, hvor der bliver stegt 
pattegris, alt ånder hygge og idyl og regnen 
trommer på ruden. Pludselig går døren op og 
en bonde kommer ind med en pil i ryggen. 
”Vilfred” råber krofatter og skynder sig hen til 
den sårede mand. Vilfred bliver enten hjulpet 
af spillerne eller også dør han, men han når, 
at kommunikere ud til spillerne, at den sorte 
baron, der bor på slottet ikke langt derfra, 
har slige planer og nogen helte må stoppe 
ham, han vil brænde landsbyen ned. Eftersom 
spillerne er de eneste helte på kroen, må de 
påtage sig opgaven. Da de går ud af krodøren 
slutter scenen.

Krofatteren - 

Gammel, Rar & 

Bange

Vildfred - Pil I 

Ryggen
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Scene 6:
Verden: 93
Spilleleder roller: Det unge par, Molly, 
Sheriffen
Bipersoner: Truckere, politifolk
93-karaktererne vågner op inde på ”Mollys”, 
hvor det unge par der tidligere så sødt 
kissemissede er i gang med at udføre et 
væbnet røveri. Parret opfører sig meget lig det 
tilsvarende par i filmen ”Pulp Fiction”, hvis 
spillerne ikke reagerer stikker parret af. Efter 
parret er uskadeliggjort, eller er stukket af, 
dukker sheriffen op. Han genkender spillerne, 
da de er eftersøgte og scenen afsluttes med, at 
han anholder dem. Hvis spillerne er stukket 
af inden sheriffen er dukket op, vil de blive 
pågrebet i nærheden af Dineren af det store 
politiopbud.

Det unge par - Smukke, Vilde 

& Råbende

Scene 7:
Verden: 93
Spilleleder roller: Viceshriffen
Karaktererne bliver placeret sammen i en 
gammel skummel arrestcelle, hvor det ser ud 
som om der ikke er blevet gjort rent i 1000 år. 
Ind kommer vicesheriffen og giver dem 
deres stof og forklarer, at det 
er umenneskeligt at tage 
det fra dem. Giv spillerne 
tid til at finde ud af, at 
de nok er nødt til at tage 
stoffet for at slippe ud. 
Spillerne tager stoffet, 
hvis de ikke gør, så 
hvisk til Ivan, at han 
har en ide om, at det 
er en god ide. Det gør 
ikke noget at snyde lidt 
i denne scene, da det er 
her scenariet har den 
største fare for at gå 
i stå. 

Sheriffen - Fed, Svedig & 

Ubehagelig

Vicesheriffen - Junkie, Slidt & 

Rar
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Scene 8:
Verden: Pangaia
Spilleleder roller: Dragen
Spillernes Pangaia karakterer er kommet op 
til baronens slot, der står som en stor mørk 
fæstning mod den regnfulde himmel. Rundt 
om slottet ligger der en stor drage, denne 
drage er en klassisk orientalsk drage. Den ser 
rigtig ond ud i sulet. Da dragen ligger snoet 
rundt om hele slottet, er spillerne nødt til at 
angribe den. Efter de har dræbt dragen, kan 
de bare gå ind af porten. Når de er gået ind af 
porten, slutter scenen.

Dragen

stats:

Dragen er så smidig, at den 

har 3 angreb i runden.

KP: 450

Ild: 35%, skade: 2d10

Klør: 75%, skade: 1d10

Smidig, Mystik & Nedladen 

Verden: begge!
Spilleleder roller: 
Ingen
93-karaktererne 
er tilbage i 
arrestcellen, de har 
blodige hænder 
og for fødderne af 
dem ligger der en  
orientalsk person 
iført et sort jakkesæt 
indsmurt i blod. Hvis de kigger i mandens 
lommer, finder de hans id, der fortæller at 
han er fra efterretningstjenesten. Celledøren 
står åben og karaktererne bliver ikke opdaget, 
mens de sniger sig  ud af  politistationen. 
For at komme ned til stranden er de nødt til 
at snige sig og eventuelt gå igennem et par 
majsmarker. Hele vejen derned skal du skifte 
over til Pangaia karaktererne, som sniger sig 

dybere og dybere ind i det mørke slot. Det 
er vigtigt at spillerne forstår, at deres sæt af 
karakterer lige så stille er ved at glide ind i 
hinanden på vejen ned til stranden. Da de stå 
med fødderne begravet i sandet går vi videre 
til næste scene.

Scene 9:
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Scene 10:

Verdener: Både 93 og Pangaia
Spilleleder roller: The Kingpin
Denne scene er forholdsvis surrealistisk. 
Karaktererne, der nu både er  Pangaia-
karakterer og 93- karakterer, står nu i en sal,  
der er hugget ud af store sorte kampesten. På 
gulvet er der sand og på bagvæggen modsat 
karaktererne er der et stort maleri af havet. 
De kan både lugte og høre havet. Ud af en 
skjult dør træder The Kingpin. The Kingpin 

The Kingpin

stats:

The Kingpin 

har 5 angreb 

i runden, bare 

fordi han 

er så mega 

magtfuld.

KP: 550

Bruge hans 

morgenstjerne: 

70%, skade: 2d8.

Slå med hans 

hænder: 85%, 

stade: 1d8.

Hans sorte 

rustning 

trækker 1d6 +5, 

fra al skade 

han får.

Stolt, 

Magtfuld & 

Ligeglad...

er en stor fed skaldet mand, her iført en sort 
rustning med store pigge stikkende ud. I hans 
ene hånd holder han en enorm morgenstjerne. 
Døren bag spillerne lukkes. The Kingpin 
forklarer dem, at egentlig er han ligeglad med 
sin søn Tommy, men principper er principper. 
Så kæmper de. Udgangen på scenen er, at 
enten dør spillerne eller også dør the Kingpin. 
Vi vil dog anbefale, at en eller flere af 
spillerne vinder.
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Slut-scenen:

Verdener: Både 93 og Pangaia
Spilleleder roller: „Ubåden“
Den eneste udgang af salen er maleriet på 
bagvæggen, det er umuligt at finde den 
hemmelige dør the Kingpin kom ind ad og 
den dør de selv brugte er låst. Ud af maleriet 
kommer der en landgangsbro, hvis spillerne 
går op ad landgangsbroen, går de op i en 
hybrid imellem en blåhval og en ubåd, ubåden 
byder dem velkommen og forklarer dem, 
at nu er det tid, at redde resten af verden, 
hvorefter de sejler ud i solnedgangen.

Ubåden - Kærlig, Stor & Rolig

5.2) Spilleleder 
roller index

Dette er en beskrivelse af alle de person 
spillerne møder. Nogen af dem er monster 
i Pangaia, så de har stats. De opstillet i den 
rækkefølge, vi møder dem i historien. Alle 
spilleleder roller har tre ord, man kan spille 
dem ud fra.

Tommy
(93)
Søn af The Kingpin, den kendte mafia boss. 
Selv går han på kunstskole, og udover 
han tager stoffer, er der ikke meget der er 
interessant ved Tommy. Han kunne jo let 
være spændende, men han er bare alt for 
kedelig. Gør næsten kun kedelige ting, udover 
at tage stoffer, og bidrager næsten aldrig med 
noget man kan bruge. Ydermere er der noget 
ved Tommy, som ingen kan lide, det er lidt 
en aura af ubehag der er omkring ham. Han 
udsende er han heller ikke været for heldig 
med, grim er han ikke, men mere bare lidt 
for tynd. Med hans smalle ansigt og mørke 
pjuskede hår, kommer han til at lignede en 
forsmået fugleunge. Han har et lille fipskæg, 
og ring i øret. Når han smiler, ser han meget 
selvtilfreds ud og folk ved ikke helt om 
det er dem han grinder af. Han grinder dog 
også ofte på andres bekostning, men da han 
ikke er vider smart, når det gælder anden 
socialsamvær, ender det tit med at andre 
grinder af han bag hans ryg. Denne dreng 
har levet højt på hans far, der er den primære 
grund til at han bliver tålt.

De tre ord: 
Ynkelig
Kedelig
Ussel
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Goblinen
(Pangaia)
Goblinen er en typisk goblin. Grøn, grim og 
lugter af tis. Derudover har den en lang tunge 
der hænger ud af munden på den. Den er kun 
iført et linieklæde, der er fedet og hullet. I 
hånden holder den et lille sværd. 

stats:

KP: 100

Stikke med det lille sværd: 50%, skade: 1d6

De tre ord:
Grøn
Grim
Voldelig

Den Røde Ford
(93)
Denne bil er gammel og slidt, den har 
skudhuler  i siden og har masser af rust 
pletter. Den er rar, men skal havde sine 
historier, ellers vil den ikke kører. Når den har 
fået sine historier, er den meget  forstående 
og behjælpelig. Du skal spille bilen, som var 
den en gammel vis mand, der er en besværlig, 
men nødvendig. Den må godt kalde spillerne, 
for „små venner“ og ting som det. Spil den 
som du ville spille en Ende.

De tre ord:
God
Gammel
Besværlig

Molly
(93)
Hun har haft Diner i mange år, hun er ved at 
være halv gammel, men det stopper hende 
ikke. Engang var han utrolig smuk, og man 
kan stadig se det. Det hårde liv, på Diner har 
dog også sat sine spor. Hun er lidt udslidt, 
men ved godt mod. Molly kalder alle hun 
snakker med for „skat“, og hun kan godt lide 
at flirte med kunderne. Som altid er hun ude 
efter en mand og har lidt ud set sig Ivan, som 

hun flirter meget med.

De tre ord:
Flirter
Smuk
Slidt

Krofatteren
(Pangaia)
Han er en gammel mand, der har prøvet sit. 
Fortæller mange historier, hvor af få er sande. 
Er meget interesseret i spillerne, og vil meget 
gerne høre deres historier. Han er helt sikker 
på de er store helte. Da Vildfred kommer ind 
med en pil i ryggen, bliver han meget bange, 
og tikker spiller, om de ikke vil gøre noget 
ved Baronen.

De tre ord:
Gammel
Rar
Bange

Vildfred
(Pangaia)
Er den typiske „mand der kommer ind på 
kroen, med en pil i ryggen“. Han fortæller 
dem, at den sorte baron, der bor på slottet ikke 
langt derfra, har slige planer og nogen helte 
må stoppe ham, han vil brænde landsbyen 
ned.

De tre ord:
Pil 
I 
Ryggen

Det unge par
(93)
De er smukke, de er sunde og de begår 
væbnet røveri på en Diner. Er livet ikke 
skønt? De elsker hinanden. Denne scene må 
der godt være noget fart under, du må meget 
gerne skrige, af spillerne. Råbe rundt til de 
andre i dineren, at hvis de ikke komme op 
med deres penge, så blev der ikke noget af at 
komme hjem til lille mor, fuck fuck.

De tre ord:
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Smukke
Vilde
Råbende

Sheriffen
(93)
En stor fed mand, med skægstubbe, kommer 
ind på dineren. Det første han gør er, at få en 
burger i ved disken. Det næste han gør er, at 
genkende spillerne, da de er eftersøgt. Han 
glemmer med et alt om, røveriet og taber 
burgeren. Sheriffen anholder spillerne. Han 
lugter lidt af sved og alkohol, hans uniform 
har store sved pletter under armene og har 
små pikkende øjne. Sheriffen er en typisk 
rednick sherif.

De tre ord:
Fed
Svedig
Ubehagelig

Vicesheriffen
(93)
En lille tynd mand, meget nervøs. Har hule 
kinder, og store udspillede øjne. Han er sød, 
men har ikke kunnet klaret det pres livet har 
givet ham. Han snakker pænt til spilleren, og 
forklare at han synes, det er umenneskeligt at 
tage en mands narko.

De tre ord:
Junkie
Slidt
Rar

Dragen
(Pangaia)
Mange meter lang, tynd og hav grønne skel. 
Den orientalsk drage, er meget smidig, både 
fysisk og socialt. Hvis spillerne snakker med 
den, vil den talte ned til dem og forklare 
hvordan den vil spise dem. At det er lang tid 
siden den har fået menneske kød, og de ser 
da lækker nok ud. Hvis de prøver at flytte 
kommer den efter dem. Så i alle tilfælde vil 
der komme kamp.

stats:

Dragen er så smidig, at den har 3 angreb i 
runden.

KP: 450

Ild: 35%, skade: 2d10

Klør: 75%, skade: 1d10

De tre ord:
Smidig
Mystik
Nedladen 

The Kingpin
(begge verdener)
The Kingpin er en stor fed skaldet mand, 
da spillerne møder ham, er han iført en sort 
rustning med store pigge stikkende ud. I hans 
ene hånd holder han en enorm morgenstjerne. 
The Kingpin er en af de sorte baroner. Man 
kan næsten mærke hvor magtfuld, denne 
mand er, luften er fyldt af hans væren. 
Han har et langt ar, henover venstre side af 
ansigtet. Han er stor, 2 meter høj og næsten 
lige så bred. Han er end-of-level-monsteret, 
og spillerne skal kunne mærke hvor magtfuld 
han er.

stats:

The Kingpin har 5 angreb i runden, bare fordi 
han er så mega magtfuld.

KP: 550

Bruge hans morgenstjerne: 70%, skade: 2d8.

Slå med hans hænder: 85%, stade: 1d8.

Hans sorte rustning trækker 1d6 +5, fra al 
skade han får.

De tre ord:
Stolt
Magtfuld
Ligeglad

UbÅden
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Ubåden er faktisk en hybrid imellem en blåhval og en ubåd. Hvis du 
forstiller dig en form for organisk ubåd, der kæmpe stor og blålig. 
Vandet løber ned af den i små dråber, som kærtegnende de den. Denne 
skikkelse kunne være frygtindgydende, hvis det ikke var fordi, den 
fylder luften med ro, kærlighed og mod. Den snakker til spillerne, 
fortæller den at alt nu er godt igen.

De tre ord:
Kærlig
Stor
Rolig.

6) Slut
“...Altid har en ende, en hvalfisk har kun en...”, Nu har du læst og 
forhåbentligt forstået scenariet “Hav’et93". Vi håber du kan lide det, 
ellers kan du jo bare lave lidt om i det. Dette er dog ikke slutning på 
“Hav’et93", dette er faktisk starten. Det har været hårdt at skrive, mest 
pga. vores dovenhed, der gjorde, at alt undtagen kareterne, er lavet 
over en weekend. Der er huller i “Hav’et93",  det er nu op til dig at 
fylde dem. Hvis det ikke er muligt, så bare ring. Derudover skal det 
nok lige siges, at dette scenarie er skrevet ind af en ordblind, så ja der 
er stavefejl. Håber det var forståeligt. 

Kære Hr. Vasquez
Vil du ikke være sød, at holde op med at kontakte mig mere. Jeg 
ved godt du ikke er virkelig, du er jo blot en syg del af min fantasi. 
Hvad ved du om Sofie? Er du ikke ligeglad? Og hvorfor jeg skriver 
til dig, ved jeg ikke. Måske er det bare for at være noget jeg ikke er: 
Interessant... 
Jeg skriver hvad jeg vil ind i scenariet... Så fuck, dig. 

Johs
ps. det værste er, at jeg ved du har ret i mange af dine kritikpunkter....

6.1) Brev fra Busted til 
Vasquez


