
SIGIEINID 
N i Ål 

UD EDI 
LØGNENS RIGE  



Hlovedkoordinator, Skriftlig Produktion 

Hans. Peter Spang Hartstéen 

Hovedkoordinator, Praktisk Produktion 

NSSS SND 

Hovedkoordinator, Scenarie, Plot og Intrig 

Claus Raasted 

Hovedkoordinator, Internet og Logistik 

Mikkel Røde 

Hovedkoordinator, Monstergruppen 
Troels Barkholt-Spangsbo 

Hovedkoordinator, Fornyelse og Forbedring Å Ca) ej 

KEE DT RO] SST 

Konsulent, Religion 

Jesper Heebåll 

Konsulent, Mediekoordination 

AUTSESNSTGE TT KATE SETE 

Redigering 

UDINESE 

Korrektur 

Andrea Jørgensen 

KTS ENT INEE 

Kulturtekster 

Anissi Thorndal 

Lasse Jonesen 

Mads Ahola 

Magnus Bendtzen 

KEB TET 

ABT RSEFSESE 

TONE 
SLET KE Ia 

Religionstekster 

Jens Niros 

Jesper Heebøll 
Joen Joensen 
Nikolai Schulz 

Peter Sjelle 

Skriftligt Materiale, Dragtkompendium 

KS HTrSEE MOI FEERE TEN KOS 
SEERE US 

Skriftligt Materiale, Setting & Historie 
Henrik Hvitfeld Nielsen 

Kasper 

SSU SNE ENT] 

Mads Ahrenst 

Mette Juul Wikkelsø 

LESS BTS NET 

ANLIEKS 

Thomas Pierre Hyldekjær 

Tegninger 
Mette Juul Wik 

Jesper Hee 

vildeste Fantasy livescenarier. 

Vi har skrevet tekster, støbt mønter, og tegnet bykort for at bygge vores 
drøm. Vi har slidt og slæbt, men resultatet af vores arbejde er ikke ude- 
blevet. Denne folder er kun toppen af isbjerget, og hvis du vil lade dig 
VASE TES BONES ENT ENE KO KER ELESELNE EEN DE OT KREDSENE KSLER EN 
scenarier. 
Sidste år fik JLegendernes Tid massiv ros af deltagerne for at være et gen- 
nemarbejdet og fornyende projekt, og det er BEEN SN ene, 
sovepude. Hvis det sker kan alt, hvad vi har vundet, tabes. Vi forventer 
ikke en automatisk succes - men arbejder 1 år endnu hårdere end 
tidligere for at skabe den. 
Som arrangører ser vi som vores første pligt, at basis (mad 
regler) for vores scenarier er finpudset og fungerer c 
det er klaret, er der plads til at kredse med nytænkning. 
eL MOGAN KUL fra Bel år er, at m er bi ig at sætte krav i 

toiletter, 

NR En S NEN ng NMN og energi forsvinder Te 
sionen, Det er derfor af største vigtighed, at alle er velforberedte og veli 
formerede. 

Vi vil med hjælp og vejledning sørge for, at alle, begyndere som erfarne, 
Ske AUD KE SEES AN SEE ESSEN ARE DIES GT DT] 
en spændende historie og en ægte verden, men det er dig, der skal bringe 
den ul live. 

Foreningen Legendernes " g TeamlLT vil gerne takke følgende 
foreninger for et frugtba É 
AMROL, Åres, DEF42, GERE, Emherjerne, Lorania, 
Årdens, SLOG, Sleipner, Tartaros og Vølven, 
V vil også gerne takke de mange lLivespillere, der har hjulpet og støttet 
os gennem projektets hårde re åd 

IP, Semper 

Når alt dette er sagt, er der kun ulbage at sige: Læs, drøm og fantaser 
dig tilbage ul Legendernes Tid. 

bylde HP, Claus, Mikkel, Peter 4 Troels 
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Lægendernes Tid udspiller sig & en verden, som vi kalder for Celesco. I 
Celesco kender man intet til krudt, maskiner eller elektricitet. Det er en 
eventyrverden på størrelse med Australien, hvor man forsker mere i magi 
end I videnskab, hvor guder og helte er lige så virkelige, som de mønstre 
Sa TEE EDER TE LEE DE SEEST EDR ED 
år og forsøgt at lave en setting, der er både gennemarbejdet, varieret og 
detaljeret, Vi har fået skrevet godt 1000 sider om Celescos folk og fortid, 
hvoraf størstedelen kan findes på bibliotekerne under spillet. Alligevel 
kommer der hele tiden nye elementer og historier ul Celesco - og det 
giver en stor frihed ul at vælge roller. der passer md i verdenen. Så det 
ULSTER KEE 

Nord for Goroch-bjergene ligger en vældig ødemark, hvor spredte klip- 
per og små tornede krat er den eneste beskyttelse mod den iskolde nor- 
denvinds evige blæst. Det er et område, der kaldes for Issletterne, og det 
er beboet af et barskt og hårdført folk, som kæmper en evig kamp mod 
elementerne. Dette folk kaldes for isens børn. Verden over er de kendt for 
deres mod og styrke, og stålklinger fra deres smedjer regnes for at være 
de bedste 1 verden. i 
SE SEE Ea REE SE ES EL LENS ELSK S DRED SR SE PLACERES 
raserende snestorme ikke kan nå dem, og hvor de i de frosne nætter 
samles for at høre de ældste fortælle historier. Der er mange historier at 
fortælle, for kulden er ikke den eneste fjende, som de sejlivede Isfolk må 
kæmpe imod. I den nordlige udkant af Issletterne ligger de mægtige 

Dragebjerge, hvis lige ikke findes i den kendte verden. 
Her bor dragerne, men disse plager sjæ 
VESTE EDEN RS DTS END EE: 

Disse kæmpe bæster, som ifølge legen- 
derne lever af sten, skaber nogle gange 
problemer for isens børn, og blot en 
enkelt trold kan besejre mange tapre 
krigere. Derfor er isens børn et folk 
med en lang tradition for tapre 
krigere, og blandt isens børn findes 
der dem, der kendes som 
"Troldejægere"'. 
Disse mænd tager på jagt efter 
vældige monstre og kendes på deres 
halskæder af troldetænder. 
Troldejægere er få, og de fleste borge 
beskyttes af en flok barske krigere, 
som hver besidder den respekterede 

titel, 'Valdor', Den viseste og stærkeste Valdor har titlen, 'Beskytter', og 
han sørger for, at borgen består. 
Valdoren vælges ofte fra den mest respekterede familie i borgen, for hos 
isfolket er den enkeltes status afhængig af famihens status. Hver families 
anseelse er afhængig af, hvilken levevej familiens medlemmer tradi- 
tionelt har haft. 
De mest respekterede af isens børn kommer fra familier med en lang tra- 
dition for at være Valdorer, Beskyttere og Manere, da det er disse folk, 
der bærer ansvaret for stammernes overlevelse. 
Manere er de, som skærer de hellige runer ind i Isfolkenes hud, og de som 
fortolker de afdøde ånder - fylgiernes - ord. Isens børn kan kendes på 
deres tatoverede runer, som de bærer med stolthed, og blandt isens børn 
er det muligt at se en mands profession og alder udfra de runer, hans 
KOL E SEE  



BES AE E SEE ETERN ENE EDT ETIENNE DE TD 
ægtigere runer, Jo mere respekteret er den enkelte. 

m den højeste anseelse gives ul Beskytterne, er dygtige hånd- 
værkere og smede meget velsete for deres evner, mens troldejægere og 
budbringere er respekterede for de farer, de udsætter sig selv for. 
Handlende og troldmænd anses sammen med daglejere som den laveste 

T (emne 

kaste, da de ikke er i stand ul hverken at bidrage til stammernes over- 
(el 

levelse eller i stand til producere noget, der gør det muligt at ernære sig 
selv. Det er meget sjældent, at nogen fra isfolket forlader den borg, hvor 
de er født. Det er derfor kun de mest respekterede familier og 
Beskytteren, der holder kontakt med verden udenfor borgen. Dette gøres 

É [ol [ej 

ved at sende budbringere over de øde issletter og gennem høje, snek- 
lædte bjergpas. Mange farer lurer på Issletterne, og disse modige mænd 
vender ikke altid ulbage… 

Mod vest, hvor s ENØ: t, ligger den egn, der kaldes Uthien. 
Spredt mellem endeløse, øde højsletter og mægtige røde bjerge ligger 
Uthiens bystater. Overalt er Uthien gennemløbet af utallige stenveje, som 
det Uthiske Forbunds slaver vedligeholder, så byerne kan, hølde kontakt 

ns EDR ENES USS KE EB TOT SENE ER get, op efter den 
samme plan med snorlige gader, og i midten af hver eneste by ligger et 
tempel af marmor og guld. Skønt Uthiens folk ikke er rigt, ofrer de gerne 
alt, hvad de ejer, til deres beskytter; .gudendzyx 
Boo rr SETE Bl | 
arv med blodet. Han styrer.byens administration og forsvar og leder 
tillige de store ceremonielle fester, hvor det ikke ér. ualmindeligt, at borg 
ere eller slaver frivilligt g 
mængde embedsmænd, der loyaltslutter op:om lzyxs's søn. Den vigtig» 
ste af alle byer, Uthos ligger-midt:i-Uthien. Byen er den største i 
og regeres af den øverste:præst for :den Uthiske kirke; Izyx' Hånd. 
Det er fra Uthos, at-det:mægtige rige styres, og når Utherne marcherer 
ESS SE BESES EET 

lige -<monumenter tilsære: for. dry enorme 
prægtige stad. Herfra når Izyx'-ord ud til befolknir 
ROTERE ITS ISS TE Eee SVAR TE TE ER 
er.udvalgt som børn gennem'en langr: 
filosof og teologtr årevis for at 
embedsmænd,” der. omg 

de KG ligger univ NKU SEERE SERENE i 

store »teker "således side om:side il rollesp 
1: templerne. -Her<har "de højt e fleste uthere er ærlige 

KRUS GESRSAGESE nøjsomme, konservative « 
ke Det er en offentlig ( ' 

hemmelighed, at.det ofte. er hos "de 
filosoffer-og præster, der rådgiver Izyx's 
søn, man. skal søge magten 1 den 
enkelte by. Det uske Forbund 
grænser op ul isfolket mod nord og de 
SES ERE ETERN 
selvom Utherne har mange fjender, 
findes der kun ganske få. soldater 1 

Ci an Kj i 7 i, 

Uthien. Riget er dog ikke uden forsvar, 
for 1 de største byer og langs de mest 
SES TU ES EET SEES ENES ETON 
sig ved templerne 1 hellige ordener,  



hvor de udover at bede træner deres færdigheder 1 kamp ul hest og ul 
fods. Således er der altid beredne tempelvogtere i tunge ringbrynjer, der 
uden varsel kan sættes ind, hvor der skulle opstå problemer. De tem- 
pelvogtere, der udmærker sig, bliver belønnet med enten rigdomme eller 
et magtfuldt embede under en af Izyx's sønner. Næsten alle de tem- 
pelvogtere, der vanærer deres navn, rider bort fra Uthien 1 skam og 
vender aldrig ulbage. De få, der bliver i riget, bliver set ned på af alle, 
for 1 Uthien er straffen for at fejle Izyx hård… 

SE p e = E p Ej 

Mellem 'Tanath-sumpene og den store Hazirr-ørken ligger en stor og | Å | i i: "of 
mægtig nation af handelsfyrster og købmænd kaldet Serconien. 
Serconien er et vældigt rige, der 1 sm fulde udstrækning rækker fra 
Drebirhavet ul det endeløse Belzechavs kyster, og serconerne er kendt 
verden over for deres handelsmænd og deres skibsfarere. 
Il enhver havn er det muligt at finde et serconsk handelsskib, og deres 
lange, slanke fartøjer er deres stolthed, Et godt skib anses for at være sin 
egen vægt værd 1 guld, for det bringer sin herre rigdomme fra alverdens 
KEN TSESSE ENIS UENS KEE NEN 
KRSRESD TE SETE ERE R OT RR SETE RE SES KEDE ETS EST ME LEES i > > tere; . [al 

BUE Se SEEK ET EET SEER LOE LETTERE BESET LEES GETS TO ISEN 
det vigtigste af alt at vise sim status, og den højeste lykke for en serconer 
er, at alle kender ul ham og respekterer ham. Derfor kan man kende 
LET EET rs SEE TE NE ESSENS SETE REEKS UNE DSE KONE 
LFS TEN IST ETE NSE 
Utroligt vigtigt for serconerne er også friheden, og det er derfor de ser 7 Lælnkt en] > > , 9 i SR Neraneee 
med den dybeste foragt på slaveriet, som foregår 1 det Udhiske Forbund. 
Ingen serconer ville nogensinde tage en slave, og serconske tjenere har 
retten til at tage deres afsked med en dags varsel. 
I Serconien kendes den ret som 'dagsretten', og det er en gammel tradi- 

. ” Cl N N N 

tion, som skattes højt af mange. 
På grund af dagsretten er serconske stormænd næsten altid gode og 

milde herrer, der behandler deres folk retfærdigt. 
Den serconske'religion afspejler denne higen efter frihed, og de fire s 
conske guder lover hver deres tilbedere frihed - fra nøden, krigen og ver- 

EDT ET E TS ED TESKE ELSE EET AE EUS ERE UDRETTE EEN 
da der er religionsfrihed i Serconien. 
De fleste ærer alle fire guder og besøger alle templerne jævnligt, men der 
findes dog nogle få, der kun følger en eneste af de fre, Som alt andet i 
STENE ES RS EGE TESTE Ra SEKS EET DEN NOR URE ENES ELIET EL KSTS BELLE 
guden Hap Lokus tilbedere, klæder præsterne sig 1 store, smukke kåber 
af det fineste stof. 

inge af disse præster kan også findes rundt omkring i verden, hvor de 
prædiker deres guds ord i de mange serconske købstæder, der findes ver- 
den over. Ved mange hjerne kyster har serconerne bygget havneanlæg, 
der siden er vokset til små byer, og gennem årene er der sprunget en hel 

FEET: n SEE En gg gg 
del af disse 'handelskolonier' op forskellige steder 1 verden. 
Derfor præger serconsk kultur en stor del af den kendte verden, og 
mange strømninger og ideer stammer herfra, og er så blevet fort ud ul 
resten af verden af handelsmænd. 
SA ES SEE ES EEN EET LESS ELSE LEE  



ni 
Langt fra Sercomién, på den. vestlige side af Koloonhavet, ligger egnen 
Nordhausen, der 1 folkemunde er kendt som 'GCuldkysten'. Det er en smal 
il Ane der strækker sig hundredvis af mil fra nord til s ) 
ger en halv snes mindre fyrstedømmer og småriger, der indbyrdes 
sneen om at besidde handelsvejene og de vilde skove. Det er et sted 
fyldt med mysterier, eventyr og glemte skatte, Det er eventyrernes par- 
adis og tilflugtssted. for pirater og lovløse. 

For godt 200 år siden rejste c USET LN SEE, Léwe, en hær og 
SB jlede ESNN HEN ONS AN EN ANER Tee ET E 
Kish- lt crvilisaton herskede. Det sted, hvor han først satte sin fod efter- 

le officer, den unge Bores Alter, med 20 mænd og 
zge et fort og en 

SUSE F KVD 
Friedrichs ordre blev fulgt og fra det øjeblik fortet var rejst begyndte en 
lind strøm af guld og rejsende at flyde gennem den lille havn. Da krigen 
begyndte:at bære frugt strømmede lykkejægere til Guldl EET Oe 
del. af-disse bosatte sig ved havnen, hvor en. by. langsomt begyndte at 
vokse op. 
Byen blev kaldt Béresfeldt og 

URET LSE RE UTEN DN Fuser fyrst Bandors borg, kilden ul 
al landsens rigdom. For blot to uger siden døde den mægtig fyrst Bandør 

) »ekt og (DE: ham på han: ; 
re KBU sn TE N Nnenoner reen HERA er det tid for folket at vælge 
en ny af Bandors ætlinge ul fyrste, så alle ønsker de nu, at stå sig godt 
med folket. 
Også Nordhausens andre fyrstedømmer har udvist interesse i fyrsteval- 
get og en del Kane IN legationer er i.de seneste uger NORRIS 

| tu KN RENNER GEL CO EET EN AGERER 
SUSE JU 

S An største markedsplads, Korntorvet. 
£ gste-varer.af handlende fra hele ver- 

den. Overfor Eee står Auktionshuset, hvor de rigeste handlende og 
udsendinge fra handelshusene kommer ETE ne oe ze NNE 

NREN gende mønt. Det er sv SEN blive rig 1 Auktionshuset, 
See te handelshuse Goldstem, "Oxenhaus, Leindorf og 
Brendau har med forskellige midler sat sig solidt på det meste af fort- 
Jenesten. 
Disse fire handelshuse besidder en hel del magt i Beresfeldt, og strides 
indbyrdes om alt fra handel til politik. Mellem de fire er der en uskreven 
LEE EU DE ES OSTSEEBAD 
sværdet får hurtigt de magtfulde handelsmænd på nakken. 
I Beresfeldt findes også en uthisk handelsfamilie, der sælger korn fra det 
Uthiske Forbund. På trods af urolighederne i Meche ne for nyligt har 
familien Boroslav ikke ændret deres holdning overfør resten af bye Es 
er her for at handle, og føler sig ikke ANSE EN for Fyrst Severnajas 
krigeriske tendenser. De ærer dog selvfølgelig Izyx, der også har et lille 
tempel 1 byens udkant. 
Isens Børn og deres store handelsbod er en ting man heller ikke kan 
undgå at lægge mærke ul, når man går igennem Beresfeldts gader, for 
SAS TE TE RETTE MEE TEK ED HR (i nordlige Hagengard. så er der 

dog stadig nogle af dem i hyen, er UREN ANT at erhverve sig stål 
smedet af Isfolkets smede, hvis man er villig ul at betale den rette pris.  



Skønt Isfolket og utherne har deres egen tro, mener'de fleste handlende, 
at man bør takke Panavas kirke for sim rigdom, og fyrst Bandor ophø- 
Jede i sm visdom Panavas lære til statsr! eligion, med en lang række priv- 
ilegter og goder. Siden dette skete har andre guders præsteskaber set 
NR på B anava og efter Bandors død. mener mange, at det er tid til at 
tippe magtens vægtskåle. | 

KEE SE EEK DT ES ae 
gere tid samlet støtte blandt byens 
USS DD ERE ES TD SES ITEKE ES 
kirken. at ge et skuespilshus og 

ES NE USE MEN af 
komedie og satire. De fleste af 
Beresfe borgere kommer i 
teateret fra ud Hi anden - og har 
man først været der er vejen, Ul 
kirken knap så lang. Blandt andet 
fordi kirken og teatret ligger dør om 

Hap Lokus kirke har gennem længere tid været presset, men store 
anonyme pengegaver har på det seneste bragt kirken tilbage som. en 
magtfaktor 1 Beresfeldt. Præsteskabet har også et veletableret forhold til 
ek hospital, hvor syge og sårede plejes af 1 an OBO SES eN SIGER 

(ORE præsteskab im gennem generationer støttet sig op af 
Birkenstock et, hvorfra viden om gymnastik, magi, filosofi, s 

tronomi og en mær FE andre emner spredes ud SEN ga 
Nordhausen. Universitetets lektorer har ry for at være store intell eN 
kapaciteter, der dog desværre ul tider mister jørdforbindelsen, med 
KENN TEEREG] 

r mange, der. væl- 
3 10 troldmandsloger: i 
20: Guldtroldmændene. Medlemmerne 

KEANE TE eN 
ES re sone HTN bene er ne (TS HON SK won ne edse Neel irere re 

fleste frygter troldmændene lige så meget som skoven. 
Bymuren slynger sig hele vejen rundt om Beresfeldts indre by, og vil man 

nr wie må man forberede sig på at passere 
s tårne og bomme. 

i SEER er indsat af Fyrst Bandors fader og er med tiden blevet 
HE EERSN ik [KU SNE KS ET le 

Eee en hverdag; å 

 



De forbrydere der fanges bringes næsten omgående til Dømshallen. Hvis 
'ryderne dømmes .eksekveres straffen på Korntorvet af den lokale 

oddel, der med. stor opfindsomhed -og en mængde besynderlige instru- 
menter, har formået-at samle en sand og trofast fanskare omkring sig. 

FN: dog ikke afskrækket alle fra forbrydelse. 1 kvartererne udenfor 
uren har. Netværket skabt sig en massiv magt gennem både lovlige 

re AN NAV USUS Netværket er om LM i Kj en i: | SL my Dis det er 

ved ren me CS me (By D KYG I mkr NNE EEN IR NTEKSS 

mænd kæmper om ære oe guld. I arénaens mure hæng Irene 

ec på udfaldet -af'kampene. Fra tid ul anden 

;es til:årenaen for-at: kæmpe. 

ANES eg Ra SER DIES RR SR SELE 
og når man, bliver træt af-det ligger. Rosalins arne der i bom seg 

lighed fungerer Sole SNE TK Ka je: en SØ 

lever ridderne af Léwes orden, der: har-sværget at-ove 
religiøst kodeks. MaSAEL (AG KE SEA Oy sa en. være 
FS VSEER dere 
(BEN TOE 
dette vil tiden vise. 
I løbet af de seneste par måneder er skovens farer og monstre: blevet 
mere nærgående. Vægterne har gang på gang slået Mn (ate ke se TE 
(ro af SS OTTO KEE FARVERNE Me re BE cous Keen UK NS 
mange karavaner:er Nr et overfaldet. på vej gennem skoven. 
| mn SSU RS begyndt at velsigne og ledsage karavaner ud 
af byen. De hævder, at.Hap. lokus har magt over monstrene - og at de 
ikke angriber gudens tilhængere. 
NESLESE er USA Huus Eg om Kl LK s mange kro 

Noget, der ni" nt SEN nike, me for tiden er en gruppe rejsende fra 
let, der for blot 3 dage siden-ankom til byen med skibet Isabella. CC 

Til Legendernes Tid skal du selv. lave din rolle. Der er mange forskellige slags 
roller du kan vælge og en del.duikke kan vælge. De roller, du ikke kan vælge, 
har vi valgt fra af forskellige grunde. I de fleste tilfælde er grunden en kom- 
ET EEN ETEOKLES NET ES STE NET ETS NETTE IFT ss 
scenarier og hvad vores setting er. Der er ingen begrænsninger på hvordan 

er ES DIE URIN ESD: ES ENE SE SE EIDE 
roller der fungerer og ikke fungerer til Det En Ene, »uld og Løgnens Rige. 
LEES UR RER RR JR NN så brug din fornuft hvis RONS ENGE  



Som du sikkert allerede har forstået udspiller sommerens to scenarier sig 
inde i den store by, Beresfeldt. Scenariet foregår 1 byen, og skoven er me RE 
for at skabe stemning, uhygge og mysti 
Med andre ord; roller, som vil bø ude 1 skoven, væk fra I Koren 
at være ganske få og desuden bestemmes af arrangørerne. Elvere, 
fauner, nymfer, wolde og andre mystiske skovvæsner vil. udelukkende 
blive spillet af monstergruppen. Som spiller er der kun mulighed Ku 2 
spille menneske. Vi forsøger at bygge en stemning op omkring 5.0 ; 
Derfor er det også en skidt idé at BROR en rejsende eller KSRRRNEEEN 
rolle. 

; INSSE En: 
de har flere DE sider --og at en del sider er negative træk 
som for eksempel, at man stjæler af kassen, læsper, er nærs 
venner eller altid kommer for sent. Brug disse ting i spillet, ul at bringe 

ELSE SKE EN ET SR 

K 
t af det vigtigste for et or ce er 

Arbejdet (Ore t mee »t, den måde man skaffer 4 man 
bruger det meste af sin tid på. Derfor skal din rolle KN (SUR NV F erv. Der 
er mange erhverv at vælge mellem, så når du vælger, bør du:vælge-et 
erhverv, som er nyttigt og som rent faktisk kan bringe dig indtjening. 
Tjenere, bagere og musikanter er der altid brug for, mén vagtkaptajner 

j ere har svært ved-at finde arbejde. Husk også på, at når 
i eter meget 

finere at være tjener for fyrsten end hyvagt for,en spåmand. 
Folk uden erhverv anses ikke for: re De må klare sig selv 
økonomisk under scenariet og starter næsten, uden penge. Et erhverv er 
både en måde at skaffe penge og kontakter på, og en. båsis for dit rolle- 
spil. Derfor skal du tænke dig RT om, inden du NEN En H 
Vi.har beskrevet adskillige kulturer og religioner for at gøre Celesco lev- 

ende. Derfor skal du knytte din kar: mere MH både en kultur og en religion 
og sætte dig grundigt ind 1 disse. Intet er så ødelæggende, som Are der 
ikke kender deres ophav. 
Hvis du er helt blank, så skriv til rolledoktorÆlarp.dk, da intet er mere 
spildræbende end karakterer der ikke har nogen personlighed. Vi lover at 
svare på alle breve, da det er noget af det vigtigste ved rollespil, at alles 
KO ITST ERE NEN 

HEST ORNE 
æn del af.den gøde historie bliver skabt ved hjælp af dé enkelte rollers 
baggrund. -Derfor må du allerede nu begynde at fantasere om, hvor din 
rolle kommer fra, og hvilke mål den har for fremtiden. 

Hvis du sender.en baggrundshistorie, så koordmerer vi den med en eller 
flere af de andre roller således, at det, du skriver 1 din baggrund, bliver 
virkelighed, På den måde bliver scenariet langt sjovere re AE spillere. 
Folk, der indsender en god TEDE (max en maskinskrevet 
side) kan starte med flere evner end normalt, så send eventuelt et fors 

til din rolles evner med din baggrundshistorie, Du skal finde ud af, hvor- 
dan du har fået de evner, som du har, og hvad du bruger dem til. 
Da vi forsøger at skabe en ny verden, vil viikke have, at folk spiller roller 
eller hold, som de tidligere en: ugt til live, Vi vil helst have din bag- 
grund sendt med RE til Nee rolledoktorQlarp.dk. 
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Hvad gælder hoved-, og nøgleroller har vi ekstrå høje krav. Disse krav 
(En (Ore) nsker at alle skal have et så godt live som muligt, og det 
er ikke fédt, hvis man har en overordnet uden "livesind", 
Nøgleroller kommer også til at organisere en del udenfor spillet. Derfor 
vil vi gerne håndplukke alle nøgleroller. På hjemmesiden kan du se hvilke 
roller, der er brug for, og aftale et møde med os. 

Har du en gruppe:venner, som du gerne vil spille sammen med, så er det 
en god idé at lave et hold sammen. Hvert hold skal have et navn 
Ble - på deres. tilmelding og en. holdleder, der kan fungere : 
holdets kontaktperson. 
lee ASSENS DEDE DERES DSE ET KODES 
æller anden slags, så holdets medlemmer har noget at leve af. Alle hold 
skal have et fælles tema, der binder dem sammen. Hold som tidligere 

har været brugt ul andre scenarier vil vi ikke se, da vi har skabt en helt 
ny og speciel verden. 
Du kan finde mere information om, hvordan man laver en baggrund- 
SSR ES er ere EO Er ED ES ITS TSK (STED LETS 
nøglehold, som vi mangler at få besat, og ønsker du ikke at spille med 

SER Te ENGENE LEDE SEE era E EST NERE TE 
ner selv lave et. 

Les) 

skabt en række hold, som man kan 
tilkoble sig før spillet, hvor man kan få 
træning og undervisning. Disse hold er 
foreløbig: Birkenstock Universitetet, 
Vægterne, — Kirkeskolerne, — Kriger- 
akademiet og visse af troldmandslogerne. 
Fælles for disse hold er, at man her står 1 
lære, og lærer nye færdigheder 1 den tid 
man bruger på holdet, Man kan kun få 
undervisming/ a e på holdet et par 
timer om dagen. Resten af tiden må man 
SEEST ONE 
De spillere der melder sig til vægterne vil udover erfaring også få uniform, 
løn og gode kontakter. Der er mange forbr 21 Geremsdorf - så vægterne 
har altid travlt, Vi håber meget på at en tredjedel af spillerne tilmelder sig 
skolegang, da det giver mange kontakter og en god basis for godt rollespil.  



Forestil dig et teaterstykke uden manuskript og tilskuere, hvor alle har 
en rolle, men ingen handling er fastlagt. Uendelige muligheder ligger 
foran dig, og valget er dit. 
Under et Liv arrangement ESS ERE SEES TS ate] å 7 
et par dage for at spille en. helt anden person. Du kan være rig eller f 
tig, gammel eller ung, ensom eller populær. Du kan have andre hold- 
ninger, karaktertræk og mål end du plejer. 
Dette er, hvad Liverollespil - i daglig tale kaldet Lave - handler om. 
hr SENSE Ng ;erden, hvor rustnmgsklædte riddere forsøger 

yjomfruers gunst, og hvor skruppelløse røvere gør 
sende købmænd, En verden fuld af muligheder, 

NEUE ETERN 
I denne verden kan alt, hvad du ønsker, ske, for som deltager 1 Live er 

du både skuespiller og tilskuer. Det er deltagerne, der former handlin- 
Yen U Dre SETE) deltagerne, der oplever den. i 
Til forskel fra film og rollespil får du ul live muligheden for at opleve en 
rden, hvor alle, selv bageren og købmanden, er levende mennesker 

personer, Du får 
mr n i ARS røre eee NER, . ev K nye Øg eee DE SE ETS DES TO ENS ES DRESS RTE ETAS IS af 

andre deltagere er mulighederne uendelige. 
Fid er det ikke kun din fantasi der bliver afprøvet, men 

Ju står 1.en svær 

Da vi sidste år startede Lægendernes Tid blev: vi-enige om, at vi ville 
forsøge-at højne:standarten indenfor dansk live. Dette mål:nåede vi på 
flere måder. For.det første indførte vi:en del nye koncepter, blandt andet 
SER TVIS NE »delse, en informationsrig hjemmeside, evalueringer 
og kulturer. Vi fandt også nogle "gamle:ideer frem: og finpudsede-dem. 
Byspil, monstergruppen, madlavning og støbte mønter er nok de mest 
ARENSE nr 
Eter koncepterne bag spillet - et andet er udførslen. Mi forsøgte sidste år 
at sørge for at alt var velforberedt og gennemarbejdet inden spillet. 
Derfor var der ganske få praktiske problemer under spillet og disse løste 
vi relativt hurtigt. 
I år har vi andre forventninger til scenarierne, og selv om vi stadig 
ønsker, at alt skal være så gennemarbejdet som muligt, er det nogle 
andre ting, vi 1 år sætter fokus på. Byspil, forbere udklædning 
telte, oppyntning, mad og brug af internettet er de steder, hvor vi for 
alvor ønsker at forbedre os. Her kommer en. kort præsentation af hvad 
vi forventer fra dig og hvad du kan forvente af os til Legendernes Tid. 

 



Legendernes "Pid er fantasyscenarier, men vi vil have at verdenen skal 
virke så ægte som muligt. Tro nu ikke, at ægte betyder realistiske, for vi 
mener, at fantasy er bedst, når det er episk. Der skal være god plads til 
mørke nekromantikere, monstre og mægtige fyrster, men alle skal være 
en mtegreret del af Celesco og ikke bare tilfældige og ansigtsløse skurke. 
Scenarierne er stemningsscenarier, hvor vi ønsker, at den gode historie 
står I centrum. For os er forhandlinger, handel og intriger vigtigere end 
åben kamp. 
Magtkamp og konflikt findes 1 overflod, men det bør være en sjælden- 
hed, at det kommer til væbnet konflikt mellem stridende parter, for som 
i det virkelige liv løses langt de fleste kontroverser med spottende ord, 
bagtaleri og statustab 1 stedet for mord og vold. 
Vi har kun en enkelt by i dette års scenarier, men det betyder blot, at 
handlingens tempo bliver højere, end du er vant ul fra andre scenarier. 
Med fede events, undervisning, handelshuse og fester vi vil sørge for, at 
det bliver næste umuligt at kede sig 1 Beresfeldt - og at der bliver plads 
til massive mængder af storladent rollespil. 

DELSE 
RESEN TEEN RES meget vægt på forberedelse, både vores 
egen og din. Derfor håber vi, at du vil tilmelde dig 1 god tid, lave en fed 
udklædning og gøre dit for at scenarierne bliver gode. Vi vil også meget 
gerne have en dialog med spillerne, så alle gode ideer kan blive flettet nd 
i scenarierne, og så der ikke forekommer modstridende fakta. 
Vi ser gerne, at alt ul Legendernes Tid er så gennemført som muligt og 
vi forventer, at alle yder deres bedste. 

 



ig - CO 

Årets vigtig 
' > sen 

gøre vores bedste for at få byen til at ligne en eventyrby m 
og bymur, tårne med bannere og vimpler, HUSS med bægreklang og 

klingende mønt. Om natten oplyser fakler de stille gader og midt på 
torvet står bødlens skafot med den store gabestok. 
Til gengæld forventer vi, at alle spillere oppynter deres egne huse så 
godt, som overhovedet muligt. Borde og ES OIL SATS MASON gulvtæp- 
per, lysestager og vaser er eksempler på ting, der er relativt nemme at 
STEEKR EKS NE ES DETS T SES ES 
Det er en god idé at medbringe en kiste eller en slagbænk ul alle de pri- 
vate ting, der ikke har nogen plads 1 scenariet. På den måde behø 
ikke at medbringe et helt telt ul.disse ting. Når spillet er 1 gang vi 
hverken se colaflasker eller gaffatape i spilområdet. Det må ikke ske. 

For at vække vores verden til live og højne niveauet for udklædning, har 
vi lavet et dragtkompendium. Dette får. du tilsendt 1 Pakke 1. 
Det indeholder beskrivelser af de forskellige kulturers mest normale tøj. 
Kompendiet indeholder både dragter, der er lette at lave og nogle, der 
kræver større håndarbejdsfærdighed, så vi forventer, at alle. har lavet en 
dragt, der passer tl deres rolle og spillets setting. 
Det kan være en god idé at have mere end én dragt med - både hvis det 
bliver nødvendigt at skifte rolle og hvis vejret ikke arte 

For at kunne skabe en bystemning er der en ting, der er mere vigtig end 
noget andet; huse. Da det er de færreste, der ejer et transportabelt hus, 
har vi måtte tage til takke med telte. Et telt repræsenterer derfor.et hus 
til Legendernes Tid. 
Det er et krav, at alle medbringer enten villatelte eller havepavilloner ul 

; udseende vil vi opfordre alle til sat male 
STefs ; nursten på. Mere 
information findes på hjemmesiden. Vi vil igen 1 år arrangere et 
fællesindkøb af telte, så de kan skaffes lidt billigere. 

M 
Vi mener, at madlavnin É en. fantastisk fed og realistisk stemn- 
ing og en god basis for døde perioder. Derfor er det 
op til spillerne at købe mådvarer for spilpenge-og tilberede deres egen 
mad. under spillet. 
For at hjælpe de folk, der ikke har lavet så meget mad før; udarbejder vi 
1'samarbejde med 
de 

  
  

       



Hvis du sletikke har mod på at lave din egen mad, så fortvivl ikke, for 

i Beresfeldt findes en hel del kroer og skænkestuer. hvor du kan købe dig 

ul et måltid. Men som 1 den virkelige verden er det dyrt at spise ude. 
Ligesom med alt andet udstyr skal du selv sørge for gryder, pander og 
bestik, så sørger vi for ildsteder og madvarer. 

NEERNI 
Sidste år fik vi godt 75% af vores tilmeldinger over internettet, Vi har 
valget af tage konsekvensen af dette ved at lægge endnu mere mforma- 
tion tilgængeligt på nettet i år end sidste år. Nyheder, debat, bibliotek, 
casting, tilmelding, betaling og kontakt ul andre deltagere og arrangør- 
erne vil primært blive gennemført over hjemmesiden. 
Derfor er det bydende nødvendigt at du tjekker hjemmesiden mindst en 
gang om ugen - og dagligt 1 ugerne op til scenarierne, | Ivis ikke du 
ullerede har adgang ul mternettet må du finde en 1 dm omgangskreds, 
der har. Vi vil gerne give hjælp, serverplads og links til de hold, der har 
lyst til at lave deres egne hjemmesider. 

Til Legendernes Tid skal du selv lave din rolle og noget af det vigtigste 
ved rollespil, at alles roller fungerer, Det er herligt at have en god rolle og 
ødelæggende når folk ikke kender deres ophav. Derfor vil vi slå et slag 
ETS TE ISEN ESS ETS EET 

kn del af den gode historie bliver skabt ved hjælp af de enkelte rollers 
baggrund, så vi vil koordinerer de forskellige rollers baggrund således at 
det, du skriver 1 dm baggrund. bliver virkelighed. På den måde bliver 
scenariet langt sjovere for alle spillere. 
ASSENS EET RTE DANNE EDER EEN SEITE SEE LATE LEAR 
som deltager kan gøre eller opnå 1 spillet, så længe man ikke bryder 
spillets ramme, Mi mener at det er vigtigt at have en rolle, der kan gøre 
en forskel på historiens gang. 

VAR BREVE Ge AK E 
Henholdsvis primo juni og medio juli sender vi Pakke I ud ul alle dem, 
der har tilmeldt sig og betalt, Denne pakke mdeholder en beskrivelse af 
verden, reglen, et dragtkompendium og tekster om at spille rollespil. 
Derudover vil der være en religionsbeskrivelse, hvis du skal spille præst. 
Senest fredagen før det scenarie, som du skal deltage 1. vil du modtage 
et svarbrev med de sidste praktiske mformationer, et karakterskema, en 
beskrivelse af din karakters eventuelle magiske genstande, en beskrivelse 
af spilområdet, hvordan man opfører sig der, tidspunkter for kirkelige 
tjenester og fyrstelige henrettelser, lidt om de folk. der bor i byen, scena- 
MT STANSTED SE SES TEE TELT OD TER 
Hvis det utrolige skulle ske. og du ikke(!) har fået dette brev mandagen 
inden scenariet, er der noget galt. Derfor skal du møde op 1 god ud ul 
scenariet om torsdagen (senest kl. 13.00) og få tingene ordnet. 

Vi sætter scenartets scenert (kro, lejre, ete.) op dagen 

inden scenariet, Vi forventer, at alle hold sender nogle 
mennesker i løbet af torsdagen til at sætte lejr op. Det 
er fedt at have en dag til at varme op, falde md 1 sin 
rolle og bygge en fed lejr med alt hvad der kan findes 
på af luksusfaeiliteter, Derfor kan også mindre hold og 
SE RE SS ETS EET ROLLELISTEN 

a spilområdet, Når scenariet starter fredag kl. 12 forven- 
ter vi, at alle har stillet deres lejre op.  



Hvis du ønsker at deltage i Legendernes Tid skal du enten tilmelde dig 
over vores hjemmeside eller udfylde en tilmeldingsseddel senest tre uger 
USE Eb TEE RUSSO ER ERE 

Legendernes Tid 
Holmbladsgade 60 1. TH 

2300 Kbh. S 
Tilmeldmgen til scenarierne er bindende. Hvis vi modtager din ulmeld- 
ing forpligter du dig også ul at betale, og din tilmelding bliver ikke reg- 
istreret, før du har betalt for deltagelse 1 scenariet. 

Aa 
Når du har sendt dm tilmelding (dog senest 9. jur og 14. juli) skal du 
gå 1 Den Danske Bank og indbetale betalingen for scenarierne på 

konto nr. 3148126240 
Husk, at du skal bede om at få anført dit navn, din fødselsdag og hvilket 
;cenarie, du ønsker at deltage i. Scenarierne angives med 3 eller 4 i slut- 
ningen af fødselsdatoen. 
Eksempel: Peter Hansen er født 16. marts 1977 og vil gerne 
deltage i Det forbandede Guld. Han får anført Peter Hansen 
160377-3. Hvis han også ville deltage i Løgnens Rige, havde 
det været Peter Hansen 160377-34. 
Det er ikke muligt at indbetale for flere mennesker på samme gang: 
Hvis du vil betale med check, skal du sende os checken. sammen med en 
liste over de personer, som checken dækker. 
NB! Husk at gemme din kvittering, da dette er:det eneste sikre bevis på, 
at du har betalt, Det er muligt at tilmelde sig t ge scenarier på én 
gang. Gør du det, skal du kun sende én tilmelding, hvor du ul gengæld 
skal sætte hak for deltagelse 1 begge scenarier. Dette gør det både meget 
lettere og billigere for os og derfor får du. en rabat på 100 kr. hvis du 
deltager 1 begge scenarier. Se 1 øvrigt betalingsbetingelser på vores 
hjemmesiden. 

Hvis du tilmelder dig for sent bhver arrangørernes opgave næsten 
umulig, det er meget svært at nå at skrive plot og intriger til alle på 3 

Derfor en opfordring ul alle spillere; tilmeld dig i god tid, da du 
ellers er med ul at trække scenariets kvalitet ned. 
Inden spillet vil der være indskrivning og her vil det blive undersøgt om 
alle har tilmeldt sig og betalt til tiden, husk kvittering fra banken:og evt. 

REDE DASE ES TE LE ER Eru Te (SES Tse ENT T SER ars LASSEN A TRITON 
speciel betaling. 

Et Scenarie 

300 kr. 
Bien 
EULER 

MEE BENS 
Det er ikke muhgt at uh 
men du kan møde op To 

ser tilbage. Sidste år var der et gebyr på 50 kr. 
for at ulmede sig på dagen; det afskrækkede dog 
ingen og vi fik 25-30 "paa-dagen” tilmeldinger pr. 
scenarie, så 1 år er det hævet til 100 Kr. Det koster 
åltså 500 Kr. at tilmelde sig på dagen. 

Begge scenarier 
STUDE ND 

Tidspunkt 
RS ESS RR LET EN 

Senest 14. Juli 

Derefter 
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