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Odcenaricts struktur Cilndding 
[Rkee eee Fer tese ereese ARR For at tilmelde dig til Scenariet skal du gå ind (diktatur fungerer og bliver styret. å kl pokkers na. ol sn ER ig på rokada.dk og gøre som beskrevet forneden; 

hvordan et styre i fx Irak fungerede for få år 
(siden, og hvilke fordele og ulemper der er ved 
let sådan system. Derved ændrer vi den 
klassiske fantasy verden, der som regel er 
rimelig tolerant og fyldt med forskellige 
folkeslag, racer og religioner til en verden hvor 
(et enkelt system styrer, og hvor alt der ikke er 
[menneskeligt er tabu. 

   

            

    
   
    

    

   

    

1. Opret dig som bruger på Rokada.dk 
(husk at aktiverer den via din e-mail) 

2. Efter oprettelse af din profil, trykker du på 
karakternettet hvor du opretter en karakter. 

3. Når karakteren er oprettet, så skal du vælge) 
evner. 

4. Tryk på Kalenderen, og gå ned i bunden og 
vælg juli måned. tryk herefter på 

De Udstødte under mandag den 12. 
5. Læs oplysningerne, og vælg hvilket hold du 

vil være på og hvilken rolle du vil spille. 
6. Tryk på knappen "Tilmeld mig' 
7, Gå herefter ned i banken eller på posthuset 

for at betale via. Girokort for scenariet og 
husk at skrive hvem du er. 

[Scenariet forgår i en low fantasy verden, 
'som betyder at der findes mystiske væsner og! 
(magi som der karaktiserer fantasy genren. 
(Men at det er sjældent, og mystisk. 

For at give et så godt billede af hvad vi ligger 
[vægt på, og hvad der er lidt af har vi lavet 

[Miigs as angter Note: Efter tilmeldingen kan du nu gå ind og 
udprinte dit karakterskema. 

Husk: at medbringe dit karakterskema og 
spillermummer til indtjek! 
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Epilog 
(En stille tåre faldt ned af hendes kind, mens 

hun stille skuede ud over de ødelæggelser de 
'sidste års fejde havde medført - ofre det havde 

kostet. Ådselfugle svævede over hendes hoved| 

(og en skarp brændt lugt fyldte hendes: 
(næsebor. Hun rejste stolt hovedet - HUN 

havde sejret over den opkomling af en udødelig 
|- en undskyldning for en gud var han. HUN var 

(det bedste der længe var hændt denne verden. 

Langsomt rejste hun sig fra den brudte søjle 
(og trådte ned over landskabet. Præstinder. 

lja… og jeg skal gøre mennesket lovlydigt , at 
(det kan arbejde, ofre og udbrede mit ord. 
|Så meget at genopbygge, så meget at gøre 

|- men det var hendes - Alt sammen hendes!!! 

CYnførmatiøn 
Opsætning 10-11 Juli 
Scenariet 12-14 Juli 
Oprydning 15-16 Juli 
Sted 
Radiomarken i Gladsaxe 
Mad 
Under scenariet er 
mad & drikke inkluderet i prisen. 
Pris 
For drenge: 200 kr. 
For piger: 100 kr. 
Aldersgruppe 12-18 år med mulighed for 
dispensation for ældre spillere. 
Støtte 
DUF. 
Betalingsfrist 
10. Juni 2004 
Ved forsent betaling 
Efter den 10. Juni +50 kr. 
Den 1. Juli +100 kr. 
Frist for baggrundshistorier 
27. Juni 
Efter denne dato vil baggrundshistorier 
ikke blive læst. 

(Det første snefnug landede blødt på hendes 
(udstrakte hånd, flere fulgte efter og snart var 
(det sorte landskab dækket afen blød dyne 
(af hvidt. En ny begyndelse. 

Imens overalt på kontinentet kravlede 
(mennesker frem fra deres skjul, skræmte 
over de skælv der havde gennemrystet jorden 
- En forandring i luften; 
Noget stort var hændt… Men? Der tages forbehold for ændringer, 

som vil blive opdateret på hjemmesiden. 

Yderligere information findes på: 
www.DeUdstoedte.com 

    

   

   

  

    

   

         

GF orksk 
Hvis du kunne tænke dig at komme og tale 
(med os arrangører og nogle af de andre 
(spillere, har vi nøgle Workshop dage, hvor 
(du også kan komme og lave udstyr til 
scenarie. Her vil blandt andet være stof, 
'symanskiner og ting til at lave de såkaldte 
gaffavåben. Vi vil også have internetadgang, 
(så du kan tilmelde dig scenariet og betale, 
ltil arrangørerne, hvis du ønsker at gøre det der. 

[vores workshops bliver afholdt følgende dage: 

(d. 27 Maj 
(d. 10 Juni 
(d. 17 Ju: 

  

Information om hvor disse vil forgå vil blive 
(offentliggjort på vores hjemmeside 
lwww.DeUdstoedte.com 

"i igeprøjektet 
I Danmark er déikke ret mange piger 
som spille liverollespil, og dette ønsker 
vi at gøre noget ved. 
Derfor kører vi et sideløbene projekt med 
scenariet om at få flere piger til at spille det. 

For at få flere piger til at prøve at spille rollespil, 
igør vi det muligt for dem, at komme med til 
halv pris! 
 


