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Hav´et93
Velkommen du skal blandt andet 
spille Adam i historien Hav’et93, 
der er faktisk også en anden rolle, 
du skal spille, men den får du først 
når spillet er begyndt. På den måde 
kommer du til at spille to roller, 
men bare rolig, dine roller kommer 
ikke til at møde hinanden, sådan 
da. 

Udover det, er der på denne 
rollebeskrivelse ingen rigtige 
„stats“, det er ikke en fejl (håber 
jeg), det er fordi du ikke skal 
bruge dem. Det betyder du selv 
bestemmer, hvad din rolle kan 
og ikke kan, men da det ikke er 
et super duper über-menneske 
du spiller, så kan du nok ikke 
så meget udover normalen. Det 
er faktisk op til dig. Du har dog 
kropspoint (hitpoints) forkortet KP, 
og hvis de går på nul, så er du død, 
men lad os håbe, det ikke sker. 

Din baggrund er meget løst 
beskrevet og det er op til dig at 
udfylde hullerne ud fra de to små 
historier, der handler om din rolle, 
plus de seks ord. De seks ord 

finder du under „personlighed“ og 
„beskrivelse“. Med „personlighed“ 
mener vi hvordan du tænker og 
er, og med „beskrivelse“ mener vi 
hvad man umiddelbart ser når man 
tjekker dig ud. 

Ydermere er der nogle særheder, 
din rolle har pådraget sig igennem 
tiden, disse er med til at definere 
din rolle, og skal ses som en 
hjælp til at kicksparke rollen. 
Meget vigtigt ved særhederne er, 
at du skal spille på dem, som en 
jazzmusiker spiller på en enkelt 
tone ud af tusinde af toner i en hel 
koncert. Her er det antydningens 
kunst, der gælder.   

Det skal også lige siges, at du 
skal rollespille, også små ting. 
Der er egentlig ingen plot, kun 
en historie. Så for at det bliver 
rollespil, skal du spille røven ud af 
bukserne.

Scenen: 
Du skal til fest hos Tommy for 

at prøve det her nye stof, der ikke 
engang er kommet på markedet 
endnu. Tommy er søn af The 
Kingpin, som er meget mere end 
mafia boss. Hvor stor hans magt er, 
ved ingen, men nogen siger, at han 
kunne få lande til at gå konkurs, 
hvis han ville. Andre siger, at det 
er gale konspirationsteorier, men 
de er nok betalt for eller truet 
til at sige det. Han er i sandhed 
magtfuld. Det gæller dog ikke 
Tommy, han går på kunstskole 
og tager stoffer i sin fritid. Det 
er i hans luksus lejlighed I sidder 
. Nogen af jer er måske bange, 
andre glæder sig.

Stats:
KP: 10 
Alder: 21
Hudfarve: hvid
Køn: han

Tv:
Nede på gaden rammer 
et tv fortovet, det går i 
90762647265656773647 stykker. 
Rundt om vraget af tv’et, sidder 
en 5 års pige i blå bukser, sammen 
med 23 bamser. De drikker te på 
et grønt tæppe. Foran står Adam, 
med sit håndholdte kamera. Pigen 
tag en af bamserne og løber over 
til sin mor. Moren er på vej over 
til Adam. Adam giver moren nogle 
penge. Moren er en slidt kvinde, 
man kan se hun er narkoman, de 
smiler alle tre. En bil kører op ved 
siden af Adam og Tommy står 
ud og siger: “Vil du med til fest 
Adam, vi skal prøve det her alt for 
vilde nye stof?”. Adam går hen til 
bilen, alt imens han spørger: “Har 
du prøvet det?”. Tommy svarer: 
“Nix”. De sætter sig ind i bilen, det 
er en sort Limousine, “Hvordan 
ved du så, at det er alt for vildt?” 
smiler Adam og nikker til 
Mackenzie, der sidder inde i bilen, 
“hvorfor laver du ikke normal 
kunst, ligesom os andre?” griner 
Tommy, der kikker ud på resterne 
af tv’et, mens de kører væk.   
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Drøm:
Ikke langt herfra, da Adam var 
yngre, så han en film om hacking, 
derefter ville han være hacker, men 
da han fandt ud af, hvor meget han 
skulle lære for blive en hacker, 
blev det ikke til noget. Der var 
også den gang, 
hvor Adam ville 
være hurtigløber, 
det blev heller 
ikke til noget. 
Eller det med 
trommerne, der 
holdt han op 
efter to uger. 
Grunden til at 
Adam opgav alle 
disse projekter 
var, at efter han 
havde drømt 
drømmen om: 
„Hvor fedt det 
kunne være“, 
så var det lidt 
ligesom, at det var gjort. Adam 
lever ikke i fortiden, nuet eller 
fremtiden, nej, når Adam lever, så 
er det i drømmene. I drømmene 
er alt vildere, rarere og mere 
mystisk. I starten af puberteten, 

tænkte Adam meget på sex, han 
drømte også om det, i drømmen 
vidste han, at det var det rareste 
i verden. Det fortalte vennerne i 
omklædningsrummet, reklamerne 
i tv og hans fars ellers godt gemte 
pornoblade. Ved en fest scorede 
han også en sød og køn pige, der 
faktisk også godt kunne lide ham. 

Hun var hans 
første og ved 
den lejlighed, 
fandt han ud 
af, at det der 
sex var da ok, 
men ikke hvad 
han havde 
troet det ville 
være. Levet 
forsatte og det 
samme gjorde 
drømmene. 
Adam lærte, at 
se de usynlige 
tråde, der 
løber imellem 
personer, han 

forstod de relationer folk havde. 
Med denne indsigt, forstod 
Adam, at han kunne få folk til 
at gøre næsten alt for ham, bare 
han trak i de rigtige tråde. For en 
person der lever, når han virkelig 

lever, i en drømmeverden, var 
der ikke mange moralske bånd, 
der skulle brydes. Sådan var alt 
godt og rart, Adam kunne leve 
i sin drømmeverden, alt imens 
han kunne gå igennem livet 
næsten problemfrit indtil en dag 
han prøvede coke. Det var det 
fedeste, for det var noget han ikke 
kunne have forestillet sig. Det 
var drømmen, der blev virkelig. 
Denne gang handlede den bare 
ikke om noget konkret, nu var 
drømmen der bare i sin reneste 
from, ubeskrivelig og med 220 km 
i timen. Fordi det var det eneste 
rigtige at gøre, droppede Adam ud 
af skolen, for at blive kunstner, så 
han kunne videregive drømmen. 
Forældrene var ikke ligeglade, 
men de troede nok, at det bare 
var en fase, han skulle over. Så de 
betalte for den dyre kunstskole, 
hvor vores helt går, når vi møder 
ham.

Personlighed:

Behagesyg

Egoistisk

Samvittighedsramt

Beskrivelse:

Smilende

Flot

Outreret klædt

Særheder:

Kæderyger

Kører på folks psyke, når 

han bliver stresset.

Er glad for at snakke om 

sin kunst, og prøver at 

forklare den.  

Ellers meget opmærksom 

på folk omkring sig.
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De 4 andre:
Joe [Strømeren]:
Er en strømer, der arbejder for The 
Kingpin engang imellem. Han er 
bare en dum neger, der arbejder 
på begge sider af loven. Tommy 
bruger ham også nogen gange, 
som bodyguard, når han skal spille 
betydelighedsfuld. Du har aldrig 
snakket med ham, og hvorfor 
skulle du også det.

Mackenzie [Tommys kæreste]:
Hun er fræk, du ville have scoret 
hende, hvis det ikke lige var, fordi 
hun er Tommys kæreste. Hun er 
også klog, for hun skriver for den 
her avis. Du har lagt meget mærke 
til hende, og det ser ud til hun er 
nedtrykt på grund af et eller andet. 
Du føler lidt, at du er nødt til at 
hjælpe hende, men du ved ikke 
hvorfor hun er ked af det. Måske 
er du lidt forelsket i hende, hvad 
ser hun dog i Tommy?

Manuel [Mackenzies ven]:
Du kender ham ikke rigtigt, han 
er en af Mackenzies venner. Men 
udover han virker lidt stille, så 

lader det til at han er sød nok. 
Mackenzie siger han er mekaniker, 
men han lyder til at være klog nok.

Ivan [Bumsen]:
Bumsen, legenden, stofforbrugeren 
over alle stof- misbrugere/ 
forbrugere. Nogen siger, at han har 
prøvet alle de stoffer, der har været 
på det vestlige marked, og en stor 
del af dem, der ikke har været der. 
Det er derfor logisk, at have ham 
med til en prøvesmagning af dette 
nye stof. Derudover har du stor 
respekt for ham, ikke så meget for 
hans rygte, men mest fordi han har 
kunnet bygge et sådan rygte op.

og 1 til:
Tommy [Værten]:
Du går på kunstskole med ham, og 
han er en nar. Men han er din ven, 
mest fordi han altid har stoffer. 
Han er ellers sød nok, men han 
er bare så uinteressant. Du forstår 
ikke, hvordan man kan være så 
kedelig, når man er søn af The 
Kingpin.
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Mada

Dette er din anden rollen Mada, 
der ikke som sådan er en ny 
rolle, men din “rigtige” (den 
første) rolles alter ego i en 
anden verden. Denne verden 
hedder “Pangaia”, det er en 
fantasiverden med orker, drager 
og andet godt, som vi kender 
det fra AD&D, D&D og DoD, 
og alle de andre D’er. 

Du skal nu spille denne rolle 
udfra, hvad der står i denne 
rollebeskrivelse. Din Pangaia 
rolle kan ikke huske og ved 
ikke, hvad der sker i den 
„virkelige“ verden.

Denne verden og dens personer 
er en slags drømmeverden. 
Din „rigtige“ rolle, vil kunne 
huske alt, hvad der sker i denne 
verden, men vil nok ikke rigtigt 
kunne forstå det. 

Bare rolig, du vil være tilbage 
om et øjeblik, undskyld 
forstyrrelsen.

Pangaia

Barndom:
Lige siden Adam var lille, 
ønskede han at være en helt. 
Men med det, som med så 
meget andet, blev det ikke 
til så meget. Adam, der ikke 
helt ville være ved, at det var 
hans evner, der var noget i 
vejen med, valgte at tro på, at 
det var fordi heltenes tid var 
forbi. Han fandt derfor på en 

anden tid, hvor han igennem 
dagdrømmeri, kunne gå ind 
og være helt. Denne tid, eller 
verden, som det nok mere var, 
kaldte han: Pangaia. Et navn 
han nok havde hørt i skolen 
eller noget. Men som han 
voksede op og blev mere og 
mere optaget af andre drømme, 
såsom drømmen om sex (og 
de andre drømme beskrevet 
i afsnittet „drøm“, på Adams 
person ark), blev det sværere at 
komme ind i Pangaia. Så for en 
tid var han nødt til at være en 
anden, når han var i Pangaia. 
Når han var der, var han: Mada 
- den hvide rider. Ikke lang tid 
efter han havde lavet Mada, 
kunne han overhovedet ikke 
komme til Pangaia, og glemte 
alt om den verden. 

Mada:
Solen står højt, dens stråler 
blinker i hans rustning. Han 
kikker rundt på de andre: hans 
gamle ven Præsten Eoj, der 
nu står og tilbeder Guden. 
Den smukke krigerprinsesse 
Eiznekcam, som han har 
været hemmeligt forelsket i, i 
mange år nu. Lederen af deres 
gruppe Navi, den gamle og 
vise troldmand, og dennes unge 
og kloge lærling Leunam, der 
bare på få år har udvist mange 
evner udi magien. Mada ved, at 
han kan stole på disse folk, han 
har kæmpet sammen med dem 
mange gange før, dog kan han 
ikke rigtigt huske deres kampe 
og hvorfor de står og venter her 
nu. Men han ved de venter.

Og så med et er venten forbi, 
det er tid til at finde en kro, 
det er også så småt begyndt at 
regne.

Personlighed:

Uselvisk

Samvittighedsfuld

Udadvendt

Beskrivelse:

Smilende

Flot

Ridderlig 

Stats:
Profession: Ridder
KP: 100
Bruge sit tohåndssværd „Det 
røde hug“: 90 %, skade: 1d10
Bruge sin armbrøst: 30 %, 
skade: 1d6 +2
Derudover trækker hans 
magiske rustning 1d6 +2, fra al 
skade han får.
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Eiznekcam

Dette er din anden rollen 
Eiznekcam, der ikke som sådan 
er en ny rolle, men din “rigtige” 
(den første) rolles alter ego i en 
anden verden. Denne verden 
hedder “Pangaia”, det er en 
fantasiverden med orker, drager 
og andet godt, som vi kender 
det fra AD&D, D&D og DoD, 
og alle de andre D’er. 

Du skal nu spille denne rolle 
udfra, hvad der står i denne 
rollebeskrivelse. Din Pangaia 
rolle kan ikke huske og ved 
ikke, hvad der sker i den 
„virkelige“ verden.

Denne verden og dens personer 
er en slags drømmeverden. 
Din „rigtige“ rolle, vil kunne 
huske alt, hvad der sker i denne 
verden, men vil nok ikke rigtigt 
kunne forstå det. 

Bare rolig, du vil være tilbage 
om et øjeblik, undskyld 
forstyrrelsen.

Pangaia

Barndom:
„Mackenzie er et meget bange 
barn, hun er en rigtig pige, en 
rigtig prinsesse“ den sætning 
hørte hun tit komme ud af sin 
morers mund. Det var sådan 
hendes mor troede hun var og 
Mackenzie gav hende ikke 
grund til at tro andet. Men inde 
bag den søde, lille, bange piges 
facade, var hun ikke sådan. Hun 
var krigerprinsesse, hun var en 
helt. Sådan var hun rigtigt i sin 

egen verden, Pangaia. Det var 
et sted hun opfandt, hvor hun 
kunne være sig selv, sit rigtige 
jeg. Der kæmpede hun eller 
„Eiznekcam“, som hun hed i 
Pangaia, imod det onde i alle 
dets afskygninger. Det blev til 
mange dagdrømme igennem 
tiden og hvis hendes mor 
havde hørt om de dagdrømme, 
ville hun nok aldrig have sagt 
sådan om Mackenzie. En dag 
stoppede dagdrømmene brat, 
den dag hørte de i skolen 
historien om Watergate. Deres 
lærer fortalte den med sådan 
en indlevelse, at det var lige 
før Mackenzie blev bange. 
Læreren blev ved med at sige 
ordet „sandheden“, i sætninger 
som: „hvis det ikke var for de 
to journalister, var sandheden 
aldrig kommet frem“. Og med 
et forstod Mackenzie, at man 
også kunne være helt i denne 
verden, man skulle bare være 
journalist. Derefter havde hun 
dagdømme om det og efter et 
stykke tid var Eiznekcam og 
Pangaia helt glemt.

Eiznekcam:
Solen står højt, den er varm. 
Hun er sammen med sine 
venner og de venter, hun kan 
ikke huske, hvad det er, de 
venter på, men venter gør de. 
Ridderen Mada ser langsomt 
rundt på dem, han ser først 
over på Præsten Eoj. Eoj er en 
vis præst og god som dagen er 
lang. Derefter ser Mada over på 
hende, hun glæder sig over, at 
se ham i øjnene. Han har været 
forelsket i hende næsten al 

den tid de har kendt hinanden. 
Hun er også glad for ham, 
men han er nødt til at lide lidt 
endnu, før hun overgiver sig. 
Efter han har set hende dybt 
ind i øjnene, kigger han over 
på gruppens leder troldmanden 
Navi, der står ved siden af sin 
lærling Leunam. Leunam og 
Eiznekcam havde et forhold 
engang, men hvorfor det ikke 
gik, husker hun ikke. Faktisk 
husker hun ikke så meget af 
gruppens fortid sammen, men 
hun husker, at de har kæmpet 
meget sammen i tiden løb. Der 
står de så og venter.

Og så med et er venten forbi, 
det er tid til at finde en kro, 
det er også så småt begyndt at 
regne.

Personlighed:

Kontrolleret

Stærk

Overlever

Beskrivelse:

Smuk

Kvik

Tjekket

Stats:
Profession: Krigerprinsesse
KP: 110
Bruge sit sværd: 40 %, skade: 
1d8+1
Bruge sin armbrøst „Flyvspark“: 
80 %, skade: 1d6 +4
Fordi hun er så superhurtig kan 
hun skyde to gange i runden 
med sin armbrøst.
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Hav´et93 Scenen: 
Du skal til fest hos Tommy for 

at prøve det her nye stof, der ikke 
engang er kommet på markedet 
endnu. Tommy er søn af The 
Kingpin, som er meget mere end 
mafia boss. Hvor stor hans magt er, 
ved ingen, men nogen siger, at han 
kunne få lande til at gå konkurs, 
hvis han ville. Andre siger, at det 
er gale konspirationsteorier, men 
de er nok betalt for eller truet 
til at sige det. Han er i sandhed 
magtfuld. Det gæller dog ikke 
Tommy, han går på kunstskole 
og tager stoffer i sin fritid. Det 
er i hans luksus lejlighed I sidder 
. Nogen af jer er måske bange, 
andre glæder sig.

Stats:

Velkommen du skal blandt andet 
spille Mackenzie i historien 
Hav’et93, der er faktisk også en 
anden rolle, du skal spille, men 
den får du først når spillet er 
begyndt. På den måde kommer 
du til at spille to roller, men bare 
rolig, dine roller kommer ikke til at 
møde hinanden, sådan da. 

Udover det, er der på denne 
rollebeskrivelse ingen rigtige 
„stats“, det er ikke en fejl (håber 
jeg), det er fordi du ikke skal 
bruge dem. Det betyder du selv 
bestemmer, hvad din rolle kan 
og ikke kan, men da det ikke er 
et super duper über-menneske 
du spiller, så kan du nok ikke 
så meget udover normalen. Det 
er faktisk op til dig. Du har dog 
kropspoint (hitpoints) forkortet KP, 
og hvis de går på nul, så er du død, 
men lad os håbe, det ikke sker. 

Din baggrund er meget løst 
beskrevet og det er op til dig at 
udfylde hullerne ud fra de to små 
historier, der handler om din rolle, 
plus de seks ord. De seks ord 

finder du under „personlighed“ og 
„beskrivelse“. Med „personlighed“ 
mener vi hvordan du tænker og 
er, og med „beskrivelse“ mener vi 
hvad man umiddelbart ser når man 
tjekker dig ud. 

Ydermere er der nogle særheder, 
din rolle har pådraget sig igennem 
tiden, disse er med til at definere 
din rolle, og skal ses som en 
hjælp til at kicksparke rollen. 
Meget vigtigt ved særhederne er, 
at du skal spille på dem, som en 
jazzmusiker spiller på en enkelt 
tone ud af tusinde af toner i en hel 
koncert. Her er det antydningens 
kunst, der gælder.   

Det skal også lige siges, at du 
skal rollespille, også små ting. 
Der er egentlig ingen plot, kun 
en historie. Så for at det bliver 
rollespil, skal du spille røven ud af 
bukserne.

KP: 11
Alder: 27
Hudfarve: hvid
Køn: hun

På en trappesten sidder en lille 
dreng, han ser meget rolig ud, 
som om han ikke ænser trafikken 
ude på gaden. Mackenzie går 
forbi ham og sukker højlydt. 
Hvor ville hun dog ønske, at hun 
var ham. Et par blokke væk står 
Tommy, hendes ynkelige kæreste. 
„Hej“ smiler Tommy til hende, 
da hun kommer hen til ham. Han 
kysser hende på kinden, og siger: 
„Jeg tror måske, at Adam er lidt 
forelsket i dig“, „Nå?, og hvad så, 
det betyder jo ikke at jeg kan lide 
ham“ lyver hun. „Kan du ikke li’ 
ham? han er nok min bedste...“ 
siger han, imens de går over imod 
hans bil. „Jo, det jeg mener er, 
hvis vi to skulle gå fra hinanden, 
så vil jeg sku’ ha’ en rigtig mand, 
og ikke en kunstbøsse, som dig“ 
ler hun falskt. Inden de sætter sig 
ind i bilen, siger Tommy: „Nå, du 
ved, hvis du slog op med mig, så 
ville jeg sende min fars folk efter 
dig“ og griner, Mackenzie griner 
ikke. Da de er kommet ind i bilen, 
svarer hun: „Hvad så jeg dog i 
dig?“ og mener det. Alt imens 
Tommy griner videre, kommer 

Ro:
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Mackenzies selvmordstanker op i 
hende igen. 

Sandheden:
Derude lå en bar, og da 

Mackenzie var lille gik hun tit 
forbi på vej hjem fra skole. Næsten 
hver dag prøvende hun at kigge 
ind af de sorte vinduer. Mackenzie 
vidste, at det 
ikke var et sted 
for en pæn pige, 
men hun var så 
nysgerrig, så 
det nogle gange 
næsten gjorde 
ondt. Helt ned 
i maven. Da 
Mackenzie blev 
14, flyttede 
hendes forældre 
til en bedre del 
af byen. Det nye 
sted, var også 
spændende, der 
var nye steder 
at opdage, nye venner at finde, 
men hun glemte aldrig baren. 
Mackenzie blev lige så stille 
voksen, gik på journalistskole, 
og blev journalist for et større 

dagblad. Hendes chef sagde, 
at  hun kunne blive den bedste 
reporter verden havde set, alt 
imens han lå oven på hende og 
fik afløb for sin lyst. Mackenzie 
troede ham, hun gik rundt og 
levede højt på det, når livet var 
svært. For det var det dengang, 
Mackenzie har senere fortalt 
mig, at det var fordi hun tog livet 
alt for alvorligt. Det var måske 

også fordi, 
hun ikke fik de 
gode historier 
kun dem om 
ligegyldige 
berømtheder. 
Om dagen skrev 
Mackenzie om, 
hvem der nu 
var kærester 
eller hvem der 
skulle have 
børnene efter 
skilsmissen, og 
om aftenen gik 
hun på cafeer 
og klubber for 

at høre det nyeste sladder om 
de kendte. Men en aften hvor 
Mackenzie ikke rigtig vidste 
hvilken klub hun skulle gå på, 
kørte hun bare rundt, hun var 

Personlighed:

Kontrolleret

Stærk

Selvmorderisk

Beskrivelse:

Smuk

Kvik

Tjekket

Særheder:

Kæderyger under stress 

Er meget sarkastisk 

Er opmærksom på folk, 

når hun snakker med dem 

og ser dem altid i øjnene.

træt af sit liv, træt af berømtheder. 
Mackenzie så baren. Den var åben, 
så hun kørte derhen. Sad i bilen 
udenfor og prøvede at kigge ind af 
vinduerne, men da hun ikke kunne 
se noget, kørte hun igen. Senere 
blev Mackenzie en af landets mest 
roste journalister, det er lige nu ved 
hendes karrieres højdepunkt, vi 
møder hende. 

De 4 andre: 
Adam [Tommys ven]:
Han er sød nok, hvis han ikke var 
så opblæst. Tommy siger, at han er 
en af hans bedste venner, men han 
behandler ikke Tommy så godt, 
måske er det derfor du godt kan 
lide ham. Du har hørt han udnytter 
folk, men den eneste du har se 
han har udnyttet er Tommy, og 
det gør alle. Han går vist og leger 
kunstner, ligesom Tommy, men 
det bliver vist ikke til så meget. 
Han er nok en af de drenge, der 
kunne være ens kæreste i en uges 
tid, derefter ville det nok blive 
kedeligt.

Manuel [Mackenzies ven]:
Du har kendt ham i ret lang tid. I 
var engang kærester, men det gik 
ikke, da I faktisk hellere ville være 
venner. Han er rar og god, som 
dagen er lang. Han ved utrolig 
meget om litteratur, og er meget 
belæst, hvorfor han ikke studerer 
videre, ved du ikke, for han vil 
ikke  tale om det. Når du spørger 
om det, ser det ud til, at det gør 
ondt på ham, hvilket bare pirrer 
dig endnu mere. Han er sku en god 
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ven, bare fordi han er, som han er.

Joe [Strømeren]:
Har hørt han er ret voldelig, men 
han ser faktisk også ret sød ud. 
Man kunne nok have noget O.K. 
sex med ham, men han kunne jo 
være gift, bøsse eller noget. Der 
er noget bøsset ved ham, inde bag 
den rå facade. Også i den måde 
han ser på Manuel på. Nå, det var 
synd, især fordi Manuel ikke er 
bøsse.

Ivan [Bumsen]:
Er en ildelugtende gammel bums, 
men han skulle efter sigende være 
en guru ud i stoffer. Så det er nok 
nødvendigt, at have ham med til 
denne prøvesmagning. Du håber 
bare ikke, at du får nedtur over 
ham eller noget i den stil.

og 1 til:
Tommy [Værten] :
Hvorfor blev du kæreste med 
denne mega taber, det er nok noget 
af den dummeste du har gjort. Han 
er ellers en kærlig og sød kæreste, 
men du elsker ham ikke og han er 



1

Eoj

Dette er din anden rollen Eoj, 
der ikke som sådan er en ny 
rolle, men din “rigtige” (den 
første) rolles alter ego i en 
anden verden. Denne verden 
hedder “Pangaia”, det er en 
fantasiverden med orker, drager 
og andet godt, som vi kender 
det fra AD&D, D&D og DoD, 
og alle de andre D’er. 

Du skal nu spille denne rolle 
udfra, hvad der står i denne 
rollebeskrivelse. Din Pangaia 
rolle kan ikke huske og ved 
ikke, hvad der sker i den 
„virkelige“ verden.

Denne verden og dens personer 
er en slags drømmeverden. 
Din „rigtige“ rolle, vil kunne 
huske alt, hvad der sker i denne 
verden, men vil nok ikke rigtigt 
kunne forstå det. 

Bare rolig, du vil være tilbage 
om et øjeblik, undskyld 
forstyrrelsen.

Pangaia

Barndom:
Joe kunne næsten ikke vente 
med at blive præst, så han 
gik og drømte om, at han var 
præst, men ikke bare en normal 
præst. Nej, en heltepræst, 
ligesom han anså præsten i sin 
barndomskirke for at være. 
Men den slags heltepræster, var 
ikke let af forstille sig gående 
ned af gaden i Joes kvarter. 
Der var næsten kun plads til 
en heltepræst, og der var jo en 
i forvejen. Så det skulle være 

et andet sted, Joe kunne være 
heltepræst. En anden verden, 
en verden som den vores var på 
Jesus tid. Joe opfandt verdenen: 
Pangaia, der kunne der godt 
være heltepræster. Fra tid til 
anden gik Joe altså igennem 
sine dagdrømme ind i Pangaia, 
og var heltepræst. Navnet „Joe“ 
var dog ikke et særligt godt 
heltepræstenavn, det var ikke 
magisk nok. Så derfor valgte 
Joe, at kalde sig for Eoj i denne 
verden. Da Joe blev ældre, 
opgav han sine dagdrømme, 
sammen med sin moral. Og 
det er nu lang tid siden Joe har 
være i Pangaia sidst og han har 
glemt alt om denne verden.

Eoj:
Solen står højt, og i sin magt 
minder den alle der ser op på 
den, om Gudens evige gode 
magt. Eoj står og beder, som 
han gør så tit. De andre står 
sammen med ham. Hans gamle 
ven den gode ridder  Mada står 
og kigger rundt på de andre. 
Eoj smiler beroligende til 
ham. Ved siden af Mada står 
krigerprinsessen Eiznekcam, 
hun er en af gudens smukkeste 
skabninger og Eoj er glad for, 
at han er så stærk i troen ellers 
ville han forelske sig i hende på 
stedet. Lederen af gruppen, den 
gamle troldmand Navi, kendt 
for at være stærk udi magien og 
rigtig hyggelig står ved siden af 
sin lærling, den unge Leunam, 
der også er troldmand. Leunam 
er en fyr man kan stole på. Eoj 
er glad for at vente her sammen 
med sine venner. Hvad de helt 
præcist har lavet sammen før, 

kan han ikke helt huske, ej 
heller hvorfor de venter eller 
hvad de venter på. Men han er 
faktisk også ligeglad.

Og så med et er venten forbi, 
det er tid til at finde en kro, 
det er også så småt begyndt at 
regne.

Personlighed:

Varm

Lykkelig

Samvittighedsfuld

Beskrivelse:

Åben

Hårdfør

Stolt

Stats:
Profession: Præst
KP: 200
Tæske folk med hans hammer: 
„Gudens vrede“: 60 %, skade: 
1d8
Bruge sin guddommelige gave: 
„Hård som sten!“: 60 % (ved 
hvert slag), der trækkes 1d8 +2 
fra den skade han får.
Og derudover kan han 1 gang 
om dagen, give fuld KP tilbage 
til sig selv eller en anden.
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Hav´et93 Scenen: 
Du skal til fest hos Tommy for 

at prøve det her nye stof, der ikke 
engang er kommet på markedet 
endnu. Tommy er søn af The 
Kingpin, som er meget mere end 
mafia boss. Hvor stor hans magt er, 
ved ingen, men nogen siger, at han 
kunne få lande til at gå konkurs, 
hvis han ville. Andre siger, at det 
er gale konspirationsteorier, men 
de er nok betalt for eller truet 
til at sige det. Han er i sandhed 
magtfuld. Det gæller dog ikke 
Tommy, han går på kunstskole 
og tager stoffer i sin fritid. Det 
er i hans luksus lejlighed I sidder 
. Nogen af jer er måske bange, 
andre glæder sig.

Stats:

Velkommen du skal blandt andet 
spille Joe i historien Hav’et93, der 
er faktisk også en anden rolle, du 
skal spille, men den får du først 
når spillet er begyndt. På den måde 
kommer du til at spille to roller, 
men bare rolig, dine roller kommer 
ikke til at møde hinanden, sådan 
da. 

Udover det, er der på denne 
rollebeskrivelse ingen rigtige 
„stats“, det er ikke en fejl (håber 
jeg), det er fordi du ikke skal 
bruge dem. Det betyder du selv 
bestemmer, hvad din rolle kan 
og ikke kan, men da det ikke er 
et super duper über-menneske 
du spiller, så kan du nok ikke 
så meget udover normalen. Det 
er faktisk op til dig. Du har dog 
kropspoint (hitpoints) forkortet KP, 
og hvis de går på nul, så er du død, 
men lad os håbe, det ikke sker. 

Din baggrund er meget løst 
beskrevet og det er op til dig at 
udfylde hullerne ud fra de to små 
historier, der handler om din rolle, 
plus de seks ord. De seks ord 

finder du under „personlighed“ og 
„beskrivelse“. Med „personlighed“ 
mener vi hvordan du tænker og 
er, og med „beskrivelse“ mener vi 
hvad man umiddelbart ser når man 
tjekker dig ud. 

Ydermere er der nogle særheder, 
din rolle har pådraget sig igennem 
tiden, disse er med til at definere 
din rolle, og skal ses som en 
hjælp til at kicksparke rollen. 
Meget vigtigt ved særhederne er, 
at du skal spille på dem, som en 
jazzmusiker spiller på en enkelt 
tone ud af tusinde af toner i en hel 
koncert. Her er det antydningens 
kunst, der gælder.   

Det skal også lige siges, at du 
skal rollespille, også små ting. 
Der er egentlig ingen plot, kun 
en historie. Så for at det bliver 
rollespil, skal du spille røven ud af 
bukserne.

KP: 20
Alder: 35
Hudfarve: sort
Køn: han

„Ovre på den anden side af vejen 
nede i kælderen, sider de og ryger 
Crack, de der to, du er ude efter 
Strømer“ smiler junkien, imens 
han tripper rundt om Joe. Joe 
kikker over på huset, det er en 
gammel rønne, der helt sikkert er 
uegnet til at bo i, der er ingen hele 
vinduer og hoveddøren er næsten 
væk, kun få dele af den hænger 
i de løse hængsler. Joe nikker og 
giver junkien nogle penge. Han 
går over til kældernedgangens 
trappe, men stopper op ved toppen 
af den. Det har været en skør sag, 
den her. Den startede tirsdag aften, 
hvor Joe var hos sin tirsdagsluder 
Elise, de havde lige taget noget 
coke og var godt i gang med at 
bolle, da Joes personsøger gik af, 
han så, at det var The Kingpins 
nummer, der stod på den. Så Joe 
ringede og selveste The Kingpin 
tog telefonen, og forklarede stille 
og roligt, at en nonne var blevet 
voldtaget. Denne nonne var The 
Kingpins søster, og han ville se 
dem, der havde gjort det, døde. 
Joe fik sine busker på, og skyndte 

Tilgivelsen:
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sig ned på Politistationen, hvor 
der rigtigt nok var kommet en sag 
ind om en nonne, der var blevet 
voldtaget. Det var let for Joe at 
tage sagen, og derefter tog han 
ud for at snakke med nonnen. 
Klokken var hen imod 23.23 da 
Joe mødte nonnen. Hun var utrolig 
smuk, men også lige så tavs som 
hun var smuk. Joe indså, at han 
nok var nødt til at give hende lidt 
tid, han forstod godt, hvordan hun 
måtte lide. Imens han sad med 
nonnen, følte han for første gang i 
lang tid, noget udover vreden. Han 
tog hjem og sov. Næste morgen 
tog han ud til nonnen igen, for nu 
skulle hun sige noget, ellers ville 
han have meget svært ved at finde 
frem til voldtægtsforbryderne. 
Men hun sagde stadig intet, og han 
var nødt til at forlade klosteret med 
uforrettet sag. Da Joe kom ud fra 

klosteret 
kom en 
ældre dame 
op til ham, 
og sagde, at 
hun havde 
set  det 
ske, altså 
voldtægten. 
Hun kunne 

også beskrive de to drenge, der 
havde voldtaget nonnen, for ham. 
Hun var meget hjælpsom, hun 
fortalte også, at de to var en del af 
menigheden og at hun derfor også 
kunne deres navne. Med navne 
og beskrivelser tog det ikke en 
halv times arbejde at finde deres 
adresser. De boede begge hjemme 
hos deres forældre, men ingen af 
dem havde være hjemme efter 
voldtægten. Joe begyndte at blive 
bange for, at de var rejst fra byen, 
det ville The Kingpin ikke være 
glad for. Joe brugte resten af dagen 
på at tage stoffer oppe hos hans 
pusher. Da han var ved at være 
godt væk, gik personsøgeren af 
igen. Det var fra kirken, og da han 
ringet op, hørte han den smukkeste 
kvindestemme i verden. Det var 
nonnen, der fortalte, at hun vidste, 
at han nu havde et vidne, men om 
han ikke nok ville lade drengene 
gå. Hun havde tilgivet dem, og 
håbede også, at han kunne gøre 
det samme. Joe hørte hende ud, og 
lagde derefter røret på, gik ned på 
gaden og mødte junkien. Joe går 
ind af døren, ryger lidt crack, med 
de to drenge, der ganske rigtigt 
sidder der. Derefter tager han dem 
med ud i sin bil, og kører dem til 

busterminalen, han ser dem tage 
bussen ud af byen. Derefter tager 
han til fest, og håber The Kingpin 
aldrig hører om, hvad han har 

gjort.       

Kirken:
Overfor ligger kirken, i Joes 
barndom var den bygning meget 
betydningsfuld for hans familie. 
Det var nok mest, fordi præsten 
var så god, så karismatisk i sine 
prædikener og så forstående ved 
skriftemålene. Han kunne få det 
bedste frem hos alle folk, og når 
han fortalte om Jesus, kunne Joe 
se alle historierne for sig som en 
film, hvor Jesus blev spillet af 
præsten. Det var dengang, Joe 
valgte at blive præst. Joe ville være 
en præst, ligesom præsten. Han 
ville lytte til, bede med og fortælle 
for alle verdens folk. Da Gud tog 
præsten hjem til sig, forstod Joe, 
at det var for, at han kunne føre 
budskabet videre. Men sådan gik 
det ikke, for i Joes ungdom mødte 
han fristelsen. Den tog form af 
den smukkeste unge pige. Når han 

spillede fodbold, kom hun til alle 
hans kampe og han vidste, at det 
kun var for at se ham. Joe vidste 
ikke sine levende råd, han vidste, 
at han var forelsket i hende og hun 
i ham, Men han vidste også, at 
hvis de udlevede deres lyst, ville 
det være en hån mod Gud og den 
afdøde præst. En sommerdag, hvor 
Joe var ude på en morgenløbetur, 
mødte han hende, hun stod bare og 
så på ham løbe hen af vejen. Da 
han kom over til hende for lige at 
sige „god morgen“, kyssede hun 
ham, og han kyssede igen. Han 
mærkede en kærlighed han ikke 
kunne overskue, en energi så stor 
og magtfuld. De kyssede i lang 
tid, så spurgte hun, om han ikke 
ville gå en tur med hende, Joe var 
så fortumlet, at han sagde ja. De 
gik ned til en lille bæk, ikke langt 
fra hendes hus, og der i græsset 
ved bækken forførte hun ham. 
Joe var så opfyldt af lyst, at han 
ikke kunne sige nej, selv om han 
ikke ønskede, at det skulle ske, så 
skete det. Joe havde forbrudt sig 
imod Gud, han var ikke ren mere. 
Hvorfor Joe giftede sig med pigen, 
forstod han ikke selv. Men han 
blev strømer fordi han så troede, 
at han kunne hjælpe andre, men 
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der var bare for meget ondskab 
i verden. Gang på gang så han, 
hvordan menneskene forbrød sig 
imod Gud, og nogen af dem, der 
begik de største synder gik bare 
fri. Så begyndte Joe at drikke og 
da det ikke var nok mere tog han 
også noget coke, det hjalp. Han 
blev lige så stille ligeglad. Pigen, 
der nu var hans kone, begyndte at 
bolle uden om. De første gange 
blev han sur og tæskede de mænd 
hun gjorde det med. Men hun 
forsatte, så han fik sit sex et andet 
sted, hos piger han betale for det. 
Det var også rart, da de var sødere 
og pænere end konen derhjemme. 
Men der var ikke penge nok i 
en politiløn, til at kunne have 
sådan en livsstil. Så da han blev 
kontaktet af The Kingpins mænd, 
der havde et godt tilbud til ham, 
om et „bijob“ for mafiaen, svarede 
han ja. Det hjalp også hans karriere 
indenfor politiet, han blev meget 
hurtigt „Lieutenant“.  Joes liv er 
her, hvor vi møder han, fyldt op 
af had, og ikke bare had, men alle 
slags had: selvhad, had til Gud og 
had til resten af verden.

Personlighed:

Kold

Vred

Samvittighedsfuld

Beskrivelse:

Træt

Harsk

Stolt

Særheder:

Snakker nogen gange med 

sig selv, når han skal være 

eftertænksom.

Bliver let meget vred, især 

under stress.

Bliver meget voldelig, når 

han er vred.

Er biseksuel, hvilket han 

undertrykker. 

De 4 andre:
Adam [Tommys ven]:
Han er en af borgerskabets børn, 
der er for forkælet til, at kunne 
finde et rigtig arbejde og for doven 
til at blive rigtig kriminel. På en 
måde er han og hans slags, skyld 
i samfundet råddenskab. Som de 
snyltere og syndere de er, er de ved 
at rykke denne ellers gudfrygtige 
jord fra hinanden. Men han har en 
ubeskrivelig kraft i sig, der måske 
kunne vendes til det gode.

Ivan [Bumsen]:
Han er en gal gammel mand, der 
ikke gør en kat fortræd. Han er 
blevet en del af byen, som man 
ikke kan undgå at kende, næsten 
ligegyldigt hvilket miljø man 
kommer fra. Rige forretningsfolk 
hilser pænt på han, når de møder 
ham. De andre bumser anser ham 
for at være deres konge. Den evigt 
konsumerende ungdomskultur 
tilbeder han næsten som en profet, 
en narko-profet. Og hos politiet 
er han fredet, ingen anholder og 
stopper ham på gaden, også selv 
om man ved, at han har masser af 
stoffer på sig.

Mackenzie [Tommys kæreste]:
Hun er en pæn pige, i et forkert 
selskab. Men det ser ud som om 
hun har ben i næsen, hun kan nok 
godt holde til lidt af hvert.

Manuel [Mackenzies ven]:
Han skulle være en O.K. 
mekaniker, og være glad for at 
læse. Det er lige før, at man godt 
kunne få en O.K. samtale med 
ham. Han er nok den her, du bedst 
kan relatere til. Derudover ser han 
ret sød ud, og måske kunne ham og 
dig... forbudt tanke... Ja, I kunne jo 
se lidt fodbold sammen og drikke 
øl, eller noget andet mandigt. 

og 1 til:
Tommy [Værten]:
Han er bare en snothvalp, der har 
en magtfuld fader. Du arbejder til 
tider for ham, og hver gang har du 
den her lyst til at tæske ham. Du 
ved ikke hvorfor, men der er noget 
ved ham, der bare gør dig sur og 
vred.
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Hav´et93 Scenen: 
Du skal til fest hos Tommy for 

at prøve det her nye stof, der ikke 
engang er kommet på markedet 
endnu. Tommy er søn af The 
Kingpin, som er meget mere end 
mafia boss. Hvor stor hans magt er, 
ved ingen, men nogen siger, at han 
kunne få lande til at gå konkurs, 
hvis han ville. Andre siger, at det 
er gale konspirationsteorier, men 
de er nok betalt for eller truet 
til at sige det. Han er i sandhed 
magtfuld. Det gæller dog ikke 
Tommy, han går på kunstskole 
og tager stoffer i sin fritid. Det 
er i hans luksus lejlighed I sidder 
. Nogen af jer er måske bange, 
andre glæder sig.

Stats:

Velkommen du skal blandt andet 
spille Ivan i historien Hav’et93, 
der er faktisk også en anden rolle, 
du skal spille, men den får du først 
når spillet er begyndt. På den måde 
kommer du til at spille to roller, 
men bare rolig, dine roller kommer 
ikke til at møde hinanden, sådan 
da. 

Udover det, er der på denne 
rollebeskrivelse ingen rigtige 
„stats“, det er ikke en fejl (håber 
jeg), det er fordi du ikke skal 
bruge dem. Det betyder du selv 
bestemmer, hvad din rolle kan 
og ikke kan, men da det ikke er 
et super duper über-menneske 
du spiller, så kan du nok ikke 
så meget udover normalen. Det 
er faktisk op til dig. Du har dog 
kropspoint (hitpoints) forkortet KP, 
og hvis de går på nul, så er du død, 
men lad os håbe, det ikke sker. 

Din baggrund er meget løst 
beskrevet og det er op til dig at 
udfylde hullerne ud fra de to små 
historier, der handler om din rolle, 
plus de seks ord. De seks ord 

finder du under „personlighed“ og 
„beskrivelse“. Med „personlighed“ 
mener vi hvordan du tænker og 
er, og med „beskrivelse“ mener vi 
hvad man umiddelbart ser når man 
tjekker dig ud. 

Ydermere er der nogle særheder, 
din rolle har pådraget sig igennem 
tiden, disse er med til at definere 
din rolle, og skal ses som en 
hjælp til at kicksparke rollen. 
Meget vigtigt ved særhederne er, 
at du skal spille på dem, som en 
jazzmusiker spiller på en enkelt 
tone ud af tusinde af toner i en hel 
koncert. Her er det antydningens 
kunst, der gælder.   

Det skal også lige siges, at du 
skal rollespille, også små ting. 
Der er egentlig ingen plot, kun 
en historie. Så for at det bliver 
rollespil, skal du spille røven ud af 
bukserne.

KP: 9
Alder: 61
Hudfarve: hvid
Køn: han

Ovre i parken er der en bænk, 
der sidder Ivan tit, men lige nu 
er bænken tom. Der kommer 
en ung fyr hen til bænken, han 
sætter sig ned og venter. Man 
kan se han vener, på den måde 
han sidder og kigger frem og 
tilbage på. Han er en ung fyr, 
måske trækkerdreng, måske en 
rigmandssøn, der er ude på at købe 
stoffer. Han kæderyger den ene 
smøg efter den anden, han er nok 
lidt nevøs, han er nok ude efter 
nogen stoffer, trækkerdrenge ser 
ikke så nevøse ud. Ivan kommer 
ind i parken, det er ligesom man 
kan mærke det i hele parken, at 
han kommer ind. Alle kigger over 
på den gamle mand, der humper 
over imod sin bænk, den unge 
fyr ser ham også, og smiler. Ivan 
smiler ikke, men da han kommer 
over til bænken, siger han: „Er du 
kommet for at dræbe mig nu, unge 
Tommy?“. Tommys smil stivner, 
og han siger: „Hvorfor skulle jeg 
dog det? og hvor kender du mit 
navn fra?“. Ivan kigger op på den 
unge fyr og siger: „Hvorfor er 
du så her?“, Tommy smiler igen 

Parken:
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rigtigt og siger: „Er det rigtigt, at 
du har prøvet alle stoffer i hele 
verden?“.  Ivan sætter sig og 
sukker: „Nej, ikke alle stoffer i 
verden, men alle, der kan købes 
eller har kunnet købes her i byen, 
hvorfor spørger du? Du søn af The 
Kingpin, og hvis mine drømme 
taler sandt, snart afdøde kronprins 
af underverdenen“, Tommy rejser 
sig op, i et sæt og siger: „Ok, styr 
lige dine stof-psykoser, gamle nar. 
Jeg er sku’ ikke ved at dø, og jeg 
er kunstner, ikke gangster!!!“. Ivan 
smiler et næsten tandløst smil, og 
mumler: „Så så, lille ven. Så siger 
vi det, men hvad var det, du ville 
snakke med mig om?“, Tommy 
kigger mistroisk ned på den lille 
smilende mand og sukker: „Vil 
du prøve dette har nye stof?“. „Ja, 
men vil du, du kunne jo dø af det“ 
griner Ivan og fortsætter: „ Men 
vil du ikke sidde ned igen, så vi 
kan snakke om det?“, Tommy 
lægger an til at gå væk og siger: 
„Nej, jeg skal videre, men jeg 
holder den her fest, om en times 
tid, skal jeg hente dig her ved 
parken?“. Ivan kigger op på ham 
imens han hvisker: „OK, men 
husk at være forsigtig med hvem 
du inviterer... unge mand, det 

kunne blive din død“, hvorefter 
Ivan griner højlydt. Ivan har haft 
den her drøm i nat, hvor han var 
til fest hos en ung mand, der døde. 
Om det bliver Tommy er ikke godt 
at vide, men han kan ikke sige, 
at Ivan ikke prøvede at advare 
ham. Ivan ser dog frem til denne 
fest. For der er nye stoffer, der er 
kommet til byen, og det er lige, 
hvad dette sted har brug for, en ny 
start.    

Kassen:
Ikke langt nede af vejen, i en 
sidegade er Ivans hjem. I en 
papkasse der, har han levet 
det meste af sit liv. Ivan er 
arbejdsløs, hjemløs og bums. Ud 
for sidegaden ligger Ivan tit på 
fortovet, det meste af dagen og 
kigger på folk, der er på vej fra 
punkt A til punkt B, i en fart, der 
kunne nedslide selv den vildeste 
speedjunkie. Navi har engang 
sagt til Ivan, at grunden til, at de 
der folk har så travlt, er for ikke 
at glemme, hvor punkt B er. Navi 
er troldmand, og han lever ikke i 
denne her verden, men han er en 
del af Ivan, ligesom Ivan er en del 

af ham. Måske er han, Ivans helt 
egen stofneurose, måske er Ivan 
hans? Det tror Ivan dog ikke, for 
han tror ikke, at Navi tager stoffer. 
Når Ivan ikke gider ligge og se på 
folk mere, sætter han sig engang 
imellem ovre i 
parken. I parken 
er der altid så 
stille og rart. 
Hvis Ivan har 
nogen stoffer, 
tager han dem, 
hvis han ikke 
har, gør han det 
ikke. Han bliver 
ikke frustreret, 
hvis han ikke 
får det, for han 
ved, at der altid 
kommer stoffer 
på et eller andet 
tidspunkt. Måske 
i morgen eller i 
overmorgen, det 
er ikke så vigtigt, 
for Ivan ved, at han vil være der, 
til at tage dem. Mad er der nok 
af, det gælder bare om, at find de 
steder folk smider det ud. Folk er 
skøre, de smider rigtig meget mad 
ud, mad, der ikke er noget i vejen 
med. Hvis Ivan ikke kan finde 

det, så kan han jo bare tage det på 
hylderne i supermarkedet, før de 
får det smidt ud. Sådan er Ivans 
liv, stille og roligt, trygt og rart. 
Det har dog ikke altid været sådan, 
der var engang, hvor Ivan var med 

derude. Ude 
i systemet af 
stress, Han 
arbejdede som 
kemiker for 
The Kingpin, 
han lavede 
stoffer eller 
noget i den stil. 
Ivan husker 
ikke så meget 
fra den tid, 
der var også 
noget med, 
at han faktisk 
havde en kone 
og et barn, 
en søn. Men 
han husker 
kun barnet 

som meget lille. Han husker også 
en eller anden form for kamp, i 
mellem sig selv og The Kingpin, 
men ikke hvorfor eller hvordan 
de kæmpede. Hvorfor Ivan blev 
bums, husker han heller ikke. 
Måske døde hans familie, så det 
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var det, der fik han ud af det hårde 
liv. Måske døde The Kingpin og 
der kom en ny, og der vil vel altid 
være en Kingpin. Måske døde 
Ivan, og blev en ånd imellem de 
andre ånder, de kalder bumser. 
Ivan ved det ikke, men det er også 
en evighed siden. Hvad han dog 
ved er, at folkene i byen anser 
ham for at være en læremester ud 
i disciplinen stof-forbrug. Og der 
er dog næsten heller ikke det stof, 
Ivan ikke har prøvet, og som han 
kan fortælle om. Og det er her vi 
møder ham.

Personlighed:

Glad

Analytisk

Harmonisk

Beskrivelse:

Lurvet

Slidt

Lykkelig

Særheder:

Snakker til tider sort.

Husker ikke navne og steder 

så godt.

Kan godt lide at snakke om 

stoffer, og vil gerne dele 

sin viden om dem med 

andre.

Derudover er han rablende 

gal.

De 4 andre:
Joe [Strømeren]:
Han er politimand, men han 
arbejder også for The Kingpin. 
Han er en tjener af mange mestre, 
men ordet på gaden vil vide, at han 
nu har fået en ny herre, Gud. Men 
om han har genfundet Gud eller 
ej, er vel ligegyldigt. Han skulle 
også være ret voldelig, men det er 
politifolk jo.

Adam [Tommys ven]:
Han er en sød og rar ung kunstner, 
der altid har nogen stoffer til en 
gammel mand, når du møder 
ham. Adam er en typisk drømmer. 
Drømmere er der helt klart brug 
for, og det virker som om, at han er 
god til at drømme. Der er en stor 
ulykkelighed dybt i ham, du ville 
ønske, at du kunne hjælpe ham. 

Mackenzie [Tommys kæreste]:

Der er noget ondt ved hende. Du 
har på fornemmelsen, at hun er i 
ledtog med nogle onde og gamle 
magter. Hvilke ved du dog ikke 
endnu.

Manuel [Mackenzies ven]:
Der er en historie, om en fattig 
dreng, hvis far var en bums, som 
ingen kunne finde. Han var en klog 
dreng, og kunne blive til „noget“ 
stort. Men noget gik galt, måske 
en familieforbandelse. Så drengen 
blev ikke det, han ønskede at blive. 
Han blev meget ked af det... Du 
ved ikke hvorfor, men du bliver 
rigtig ked af det, hver gang du 
tænker på den historie. Det tror du 
også Manuel ville blive, hvis du 
fortalte ham den.

Og 1 til:
Tommy [Værten]:
Han er ligegyldig, og alligevel kan 
du ikke lide ham. Du ved ikke, 
hvad det er, men der er bare noget 
ved ham, du ikke kan lide.
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Navi

Dette er din anden rollen Navi, 
der ikke som sådan er en ny 
rolle, men din “rigtige” (den 
første) rolles alter ego i en 
anden verden. Denne verden 
hedder “Pangaia”, det er en 
fantasiverden med orker, drager 
og andet godt, som vi kender 
det fra AD&D, D&D og DoD, 
og alle de andre D’er. 

Du skal nu spille denne rolle 
udfra, hvad der står i denne 
rollebeskrivelse. Din Pangaia 
rolle kan ikke huske og ved 
ikke, hvad der sker i den 
„virkelige“ verden.

Denne verden og dens personer 
er en slags drømmeverden. 
Din „rigtige“ rolle, vil kunne 
huske alt, hvad der sker i denne 
verden, men vil nok ikke rigtigt 
kunne forstå det. 

Bare rolig, du vil være tilbage 
om et øjeblik, undskyld 
forstyrrelsen.

Pangaia

Barndom:
Når Ivan husker tilbage, kan 
han ikke huske, hvordan han 
opfandt Navi eller landet 
Pangaia. Måske var det 
efter, at han havde mistet sin 
familie. Han havde brug for at 
kunne være en anden person 
i en anden verden engang 
imellem. Måske var det en 
stor stofpsykose, hvor hans 
underbevidsthed skabte alt 
dette, så hans ellers så logiske 

tankegang kunne arbejde med 
det ulogiske, det kaotiske. Sorg 
er jo en ulogisk tankerække. 
Han huskede dengang, hvor 
han troede, at han var Navi, 
den store magiker. Hvor han 
løb rundt i parken og troede 
hundene var sorte ulve og 
at det var hans job, at holde 
byen fri for dem. Han husker 
de andre i den eventyrgruppe 
Navi var leder for. Han husker 
Ridderen: Mada, en stolt 
ung mand. Krigerprinsessen 
Eiznekcam, der kunne forføre 
hver en mand. Præsten Eoj, 
der i sandhed var en vis og 
retfærdig ung mand og sidst, 
men ikke mindst, husker Ivan 
sin imaginære søn og lærling 
Leunam. Med sorg husker han, 
hvordan den sidste del af Ivans 
fornuft, der var tilbage i hans 
ellers gale krop, fik kontrollen 
over Navis sind. Ivan fik lokket 
Navi og resten af gruppen i et 
vildsvinebaghold,  alle døde. 
Navi var den sidste, han så 
sine venner falde for den onde 
Mangolots (Pangaias onde 
hersker) tjenere. Derefter 
kunne Ivan komme tilbage 
til den virkelige verden, som 
livsnydende bums. Men noget i 
ham døde den dag.

Navi:
Solen står højt og Navi står 
sammen med sin gruppe. De 
er ikke døde, eller også er 
dette efter livet. Navi forstår 
det ikke. Han husker jo, at 
en ond dæmon overtog hans 
krop og lokkede dem alle i et 
vildsvinebaghold, men han 

mærker solens varme, på sit 
ansigt og er lige ved at græde, 
men holder det i sig. Navi 
kikker rundt, smiler og tænker, 
at vildsvinebagholdet måske 
bare var en ond drøm, han ved 
dog godt, at noget større end 
drømme er på spil. Her står de 
og ligesom venter et stykke 
tid, ingen siger noget. Det hele 
er ret magisk og solen varmer 
dem alle.

Og så med et er venten forbi, 
det er tid til at finde en kro, 
det er også så småt begyndt at 
regne.

Personlighed:

Glad

Eftertænksom

Forvirret

Beskrivelse:

Magtfuld

Klar

Glad
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Navi

Stats:
Profession: Stor Magiker 
KP: 90
Magi point (MP): 200 (under 
hver magi kan du se, hvad de 
koster at bruge. Det trækker du 
fra dine MP, når du er på 0, har 
du ingen magi tilbage.)
Varpe med stokken: 25%, 
skade: 1d4
Magi: 
Ildkugle, der brænder folk og 
huse op: 50%, koster: 50 MP, 
offeret får 2d10 KP skade. Alle 
der er  i nærkamp med offeret, 
får 1d8 skade.
Ildpil, en lille pil troldmanden 
skyder ud af hånden: 60%, 
koster: 10 MP, offeret får 
1d6+1 KP skade.
Skjold, som beskytter en 
valgfri person, og trækker 
1d10 skade fra de næste 3 slag 
han får: 85%, koster: 40 Mp.
Dødsformular, der giver 
1d10*10 KP skade: 50%, 
koster: 100 MP.
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Leunam

Dette er din anden rollen 
Leunam, der ikke som sådan er 
en ny rolle, men din “rigtige” 
(den første) rolles alter ego i en 
anden verden. Denne verden 
hedder “Pangaia”, det er en 
fantasiverden med orker, drager 
og andet godt, som vi kender 
det fra AD&D, D&D og DoD, 
og alle de andre D’er. 

Du skal nu spille denne rolle 
udfra, hvad der står i denne 
rollebeskrivelse. Din Pangaia 
rolle kan ikke huske og ved 
ikke, hvad der sker i den 
„virkelige“ verden.

Denne verden og dens personer 
er en slags drømmeverden. 
Din „rigtige“ rolle, vil kunne 
huske alt, hvad der sker i denne 
verden, men vil nok ikke rigtigt 
kunne forstå det. 

Bare rolig, du vil være tilbage 
om et øjeblik, undskyld 
forstyrrelsen.

Pangaia

Barndom:
Efter Manuel blev anholdt 
var der en tid, hvor han ikke 
kunne holde ud at læse. Det 
mindede han for meget om, at 
han aldrig kunne få lov til at 
studere, som han så gerne ville. 
Han fandt en anden måde at 
flygte fra virkeligheden på. Det 
var igennem hans dagdrømme, 
hvori han kunne være alt, hvad 
han havde lyst til. Der kunne 
han udleve alle sine drømme. 

I hans dagdrømme var han 
magiker i en verden, han kaldte 
Pangaia. Her kunne han selv 
bestemme over historien. Det 
var ingen afdød forfatter, der 
bestemte, hvordan historien 
skulle starte eller slutte. Det 
var en fantastisk verden og ud 
fra denne verden udsprang en 
masser historier. En dag fortalte 
Manuel en at de historier, han 
havde gået og fundet på til en af 
hans venner. Vennen var meget 
imponeret og sagde at Manuel 
skulle skrive historierne ned. 
Manuel prøvede også, men 
hver gang han prøvede blev 
historierne ikke lige så gode på 
papiret, som de havde været, 
da han bare fortalte dem til sig 
selv. Til sidst opgav han helt, 
gik tilbage til bare at læse andre 
forfatter. Lige så stille holdt han 
også op med at finde på nye 
historier om Leunam og glemte 
de gamle. 

Leunam:
Solen står højt og lyser så 
stærkt, at den næsten er 
blindende. Leunam kigger ned 
i jorden og kan ikke huske 
hvorfor de venter, men gruppen 
venter på et eller andet. De 
andre i gruppen har han kendt 
næsten altid. Hans læremester 
Navi er lederen af gruppen, 
han er nok den mest vise på 
hele Pangaia. Det skulle lige 
være for præsten Eoj, der ved 
mere om Guden end nogen 
anden i denne verden. Og så 
er der krigerne, ridderen Mada 
og krigerprinsessen Eiznecam, 
de to har reddet hans liv 
masser af gange, er han helt 

sikker på. Derudover er de to 
nok, de smukkeste personer 
i Pangaia, og han håber, at 
de finder sammen. Engang 
for lang tid siden var han og 
Eiznecam sammen, men de 
gik fra hinanden, da de bare 
ikke passede sammen. Men to 
krigere ville være et perfekt par. 
Denne gruppe, som Leunam er 
stolt af at være medlem af, har 
lavet tonsvis af heltegerninger 
sammen. Dog
kan Leunam ikke rigtig huske, 
hvad det helt præcist er gruppen 
har lavet sammen før, men det 
var helt sikket heltegerninger. 
Disse folk er Pangaias helte 
og lige nu venter de på et eller 
andet stort, bare han kunne 
huske, hvad det var.
Og så med et er venten forbi, 
det er tid til at finde en kro, 
det er også så småt begyndt at 
regne.

Personlighed:

Fornuftig

Lykkelig

Hengivende

Beskrivelse:

Vidende

Lavmælt

Glad
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Leunam

Stats:
Profession: Magiker 
KP: 100
Magi point (MP): 100 (under 
hver magi kan du se, hvad de 
koster at bruge. Det trækker du 
fra dine MP, når du er på 0, har 
du ingen magi tilbage.)
Varpe med stokken: 40%, 
skade: 1d4+4
Magi: 
Ildkugle, der brænder folk og 
huse op: 80%, koster: 50 MP, 
offeret får 2d10 KP skade. Alle 
der er  i nærkamp med offeret, 
får 1d8 skade.
Ildpil, en lille pil troldmanden 
skyder ud af hånden: 85%, 
koster: 10 MP, offeret får 
1d6+1 KP skade.
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Hav´et93 Scenen: 
Du skal til fest hos Tommy for 

at prøve det her nye stof, der ikke 
engang er kommet på markedet 
endnu. Tommy er søn af The 
Kingpin, som er meget mere end 
mafia boss. Hvor stor hans magt er, 
ved ingen, men nogen siger, at han 
kunne få lande til at gå konkurs, 
hvis han ville. Andre siger, at det 
er gale konspirationsteorier, men 
de er nok betalt for eller truet 
til at sige det. Han er i sandhed 
magtfuld. Det gæller dog ikke 
Tommy, han går på kunstskole 
og tager stoffer i sin fritid. Det 
er i hans luksus lejlighed I sidder 
. Nogen af jer er måske bange, 
andre glæder sig.

Stats:

Velkommen du skal blandt andet 
spille manuel i historien Hav’et93, 
der er faktisk også en anden rolle, 
du skal spille, men den får du først 
når spillet er begyndt. På den måde 
kommer du til at spille to roller, 
men bare rolig, dine roller kommer 
ikke til at møde hinanden, sådan 
da. 

Udover det, er der på denne 
rollebeskrivelse ingen rigtige 
„stats“, det er ikke en fejl (håber 
jeg), det er fordi du ikke skal 
bruge dem. Det betyder du selv 
bestemmer, hvad din rolle kan 
og ikke kan, men da det ikke er 
et super duper über-menneske 
du spiller, så kan du nok ikke 
så meget udover normalen. Det 
er faktisk op til dig. Du har dog 
kropspoint (hitpoints) forkortet KP, 
og hvis de går på nul, så er du død, 
men lad os håbe, det ikke sker. 

Din baggrund er meget løst 
beskrevet og det er op til dig at 
udfylde hullerne ud fra de to små 
historier, der handler om din rolle, 
plus de seks ord. De seks ord 

finder du under „personlighed“ og 
„beskrivelse“. Med „personlighed“ 
mener vi hvordan du tænker og 
er, og med „beskrivelse“ mener vi 
hvad man umiddelbart ser når man 
tjekker dig ud. 

Ydermere er der nogle særheder, 
din rolle har pådraget sig igennem 
tiden, disse er med til at definere 
din rolle, og skal ses som en 
hjælp til at kicksparke rollen. 
Meget vigtigt ved særhederne er, 
at du skal spille på dem, som en 
jazzmusiker spiller på en enkelt 
tone ud af tusinde af toner i en hel 
koncert. Her er det antydningens 
kunst, der gælder.   

Det skal også lige siges, at du 
skal rollespille, også små ting. 
Der er egentlig ingen plot, kun 
en historie. Så for at det bliver 
rollespil, skal du spille røven ud af 
bukserne.

KP: 15
Alder: 25
Hudfarve: Latino
Køn: han

Overfor ligger værkstedet, der 
arbejder Manuel. „Viste du godt, 
at vi er solens folk?“ Siger den 
gamle mekaniker fra under en 
Ford, „og vi kommer fra majs“ 
forsætter han. Manuel ved godt, 
at det tror Mayafolket, men han 
ved også godt, at hverken han 
selv eller den gamle mekaniker 
er maya. Han går udenfor i solen. 
Der sidder en lille dreng, han læser 
i en tegneserie. Han sidder bare 
der i solen og læser, lige udenfor 
værkstedet, Manuel ville ønske, 
at han kunne sætte sig ved siden 
af drengen og læse i sin „Hånden 
og hjernens arbejde“ af Pjotr 
Kropotkin. Russiske filosoffer og 
forfattere, har han læst meget af, 
her på det seneste. Det begyndte 
efter han læste „Idioten“ af Fjodor 
Dostojevskij,  efter denne smukke 
og bevægende fortælling, har 
Manuel næsten kun læst russisk 
litteratur, men før han kan gå 
tilbage til bøgerne, er der en 2-3 
biler der skal ordnes. På vej ind 
i værkstedets mørke skygge, ser 
han Mackenzie komme gående op 
imod ham. „Hej, vil du være med 

Solen:
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til at prøve det her nye stof?“ siger 
hun smilende, „Nej, ikke rigtigt, 
jeg bruger ikke mere“ brummer 
han og husker tilbage på den 
tid, hvor han brugte et par år på 
stoffer. „Jo, kom nu, bare en gang, 
for gammelt venskabs skyld... 
så er du sød“ Mackenzie smiler 
stadig. „O.K., hvor og hvornår?“ 
siger han skulende ned på barnet, 
der åbenbart er så opslugt af sin 
tegneserie, at han ikke lytter til, 
hvad de snakker om. „Jeg kommer 
og henter dig her i aften, ses „ 
smiler hun og går. Manuel går ind i 
mørket igen.

Skolen:
Lige her ved jernbanen, lå skolen. 
På 2. sal, var Den Gode Lærers 
klasselokale. Hvis man kunne 
spørge Den Gode Lærer, var 
Manuel nok den bedste elev, han 
havde haft. Manuel var godt på vej 
til et stipendium dengang, og han 
havde brug for det, hans mor var 
fattig, faderen vidste ingen hvor 
var. På trods af fattigdommen, 
var skoletiden fyldt med lykke og 
gode minder for Manuel. Her lærte 
han sammen med de andre børn at 

sætte ord på de 
mange tanker, 
de gik rundt 
med. Den Gode 
Lærer læste 
bøger sammen 
med dem, hvor 
forfatterne 
udtrykte mange 
af de tanker 
Manuel havde, 
men ikke kunne 
formulere. En 

sommereftermiddag efter 
skole, gik Manuel igennem sit 
udbombede kvarter. De slidte 
bygninger, der i vintermorgenerne 
kunne se ondskabsfulde ud, var 
her i solen næsten rare og smukke 
på samme måde, som en gammel, 
rynket og tandløs kvinde kan være 
smuk i et magisk øjeblik. Det var 
dette smukke og evige, gode sollys 
Manuel forstod for første gang 
af det var i bøgernes verden, han 
skulle opleve og forstå det Sande. 
Men det var også i dette sollys, 

han skulle 
opleve, det, der 
ville stoppe hans 
ellers lovende 
fremtid som 
akademiker. Ud 
af ingenting kom 
underboens søn, 
han stoppede 
Manuel og 
fik ham til at 
passe på en lille 
papirspakke. 2 
sekunder efter 
kom politiet, de 
måtte have set, 
at Manuel havde 
fået pakken, 
for de stoppede 

ham. Derefter tog de ham med ned 
til politistationen, sagde, at han 
skulle sige, hvem han havde fået 
pakken af. De var vrede, voldelige 
og ildelugtende, men Manuel 
sagde ikke noget. Han kunne ikke 
dømmes, da han var mindeårig, 
men stipendium blev der ikke 
noget af. Den Gode Lærer blev 
senere den sommer kørt ned og 
døde, underboens søn blev anholdt 
et halvt år efter, for besiddelse af 
rigtig mange benhårde stoffer og 
Manuel holdt op med at læse for 

en tid, men blev alligevel en af de 
mest belæste bilmekanikere verden 

Personlighed:

Fornuftig

Ulykkelig

Hengivende

Beskrivelse:

Vidende

Lavmælt

Bitter

Særheder:

Snakker ikke så meget, men 

hvis man får ham startet, så 

stopper han ikke igen.

Elsker mad, er næsten altid 

sulten.

Citerer tit forfattere (Hvis du 

ikke kan huske nogen citater, 

så find på en eller anden 

russisk forfatter)

Er stædig (undtagen overfor 

Mackenzie, der let kan 

overtale ham til næsten alt)
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De 4 andre:
Mackenzie [Tommys kæreste]:
I var kærester engang, men hun 
slog op, fordi hun hellere bare ville 
være venner. Du kunne, ligesom 
i dag, ikke sige nej til hende. Du 
elsker hende stadigvæk, og det 
gør næsten ondt på dig, at være så 
tæt på hende uden at kunne være 
sammen med hende. På en måde 
hader du hende, fordi hun får dig 
til at elske hende. Din fornuft siger 
dig, at det ikke er hende, men kun 
dig selv, så det gør du også. Altså 
hader dig selv og hende. Nogle 
gange spørger hun til, hvorfor du, 
der elsker bøger, er mekaniker, 
men det er rigtig svært at tale om, 
og du ønsker slet ikke at tale med 
hende om det. Derudover er hun 
faktisk en rigtig god ven og hvis 
hun aldrig forelsker sig i dig igen 
er det på en måde også O.K.

Adam [Tommys ven]:
Han er sku’ nok en fin fyr, men 
han sender Mackenzie blikke, 
som var hun et uskyldigt lille lam, 
og han en gammel udsultet ulv. 
Derudover er det ligesom du ikke 
rigtig kender ham, det er som om, 

han har rigtig mange lag og man 
ved aldrig, hvad man finder under 
det næste lag.

Ivan [Bumsen]:
Han er bums, du har hørt han 
skulle være vildt klog og sådan 
noget. Men hvorfor skulle han 
så være bums? Du har dog hørt, 
at han skulle vide en masser om 
stoffer og stofmisbrug. Men det 
er heller ikke den slags viden, du 
sætter højt.

Joe [Strømeren]:
Ikke nok med, at han er strømer, 
han er også voldelig strømer, 
derfor bryder du dig ikke om ham. 
Ydermere lyder det til, at han er 
dum som et bræt.

og 1 til:
Tommy [Værten]:
Han er kæreste med Mackenzie 
og derfor kan du ikke lide ham. 
Derudover er der også noget andet, 
men du ved ikke helt hvad. Det er 
måske, fordi han opfører sig, som 


