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Jo, ri kan tiinka oss hur det kar kainnas an
få vihta så länge efter Nisse Nytt. Men
denna väntan är nu slul, ty NN kommer att
från ocb med nu al.t komma ut klanalslis.
dvs NN95-l kommer strax och s€n...

Hösten har ka[ta§ av skandalösa av-
slöjanden om bur våldsamt och fiirråande
ollspel lir och mycken a.ooan kultur likåså.
Det hela blev något av en korsdS mot fik-
du iäd, mot väld i kulturen och iote mol
våld i det verkliga så.Elhåller

HursoEhelst är det trevligt och upp-
livaride med lite debatt kring rollsPel,
spccicllt eftersom eo sådan debalt inte 8å,
att törlora. Det ?i! a.lltid lika lust,8l hur de

skrapar lite grann på det mest ytliga la$et

och missar hclt och hlllct dcn lcrkliga sub-
\.crsila kärnan av rollspel, där det mcst
hcliga ifrågasäfls och anr,änds på förmodli-
gen hädiska sitl.

Jag sjiilv iir ett lysande exenlpel på hur
harmlöst ofarliga och fiirsynta små gossar,

rollspelare :ir. N:i, jag som bäst håller pä att

få spö a\' någon elali pensiondr för art jag
c)klal pä tro[oaren, gläds jag över uppläck-
ten av en ny karaktiir au anviinda. Som roll-
spelare ser man alla händelser och
upple\.elser som uppslag till äventyr och
potenriella SLPs. Man gär omkring i etl
lyckorus över att sjzilva veruigheten :it en

så god inspirdtionsMlla.

Loftet.................sid 4
Se in bakom
Nisse Nyns
kulisser, se
sceneriel spikas
pä plats och
lummar släs
bläa.
Av Anders

-Passa er så a[jag inte
kör över er med min
rullalor. Eller kväver
er med min snultefilt!
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Vad * Fanlasyz
Var kommer det
ihän? Vad et del

nu och hur kan det
vaG..?

Hur var Uppcon
i år? Med kri-
liska blickar
granskar
Aoders, Slatlan
och Mats tre av
konvenlets
största äventYr.

Mats

Ett upphitlal
band avslöiar de
subversiva
kralter som
hulkar i kulisser-
na på Koppar'
bergsdistriktets
mörka under-
medvelna.
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mcd att skriva motioner kan fås av klubb-
styrclser.

LlnCon:2-5juni 1995
Ges i Linköping. Lincon & det konvent
som har höBsr medelälder och 12 r\
besökarna kommcr frå, onen. Allt eDligt
SVEROKS konvenlsundersöloing.

SydCoD: 25-2E rDsJ l99S
Sydco[ är konvenrer från Lund. Kanske lite
Iångr flir kopparbergsdistIiktets medlem_
mar. Enligi 

-SVEROK & Sydcon en ungr
koovent rr1ed u11ga deltagarc.

flP,oFo
NN Special {2 Folktro tilget i
startgroparna. Dct enda som
ännu ir[ns sk-rivet är Staffans

stilmtri ngsskapande noveller, men utgivnln-
gen är planerad till slutel av sommaren
Folktro kommer att ge er cn komplerr övec
sikt över det umordiska sägensroff som var_
tarna, skogsrået, bjäran och lrollen är
sprugoa ur. Jonas Andersson är konlaktad
lör illustrationer och alltihopa kommer att
bli någonting i hästväg.

Ondvi,nter, den episka rerralogen. Fyra
äventyr i en viirld där kyla! glider med sina
frost-tunna fingrar in mot livets vulviska
hjiirra. Första delen närmar sig siu slur och
Erik Romsson är kontaktad för del två.
Ondvinter kommer att ta rollprsoncrna på

en hisnandc fitd frårl den trygga tillvaron
pä åkama till de isande vidderna i non och

det gamla Imperiets kiHcklösa cenEum.

lnEna

§rltcr",

Patrik Barbus har tagit över
sidorna som bcrör klubbinfor-
mation frän MRK. All klubb-

info Mr i for§ättningen skickas

(ill Pattik. NisseNytl välkomnar sin nya

mcdarbetare och önska, honom lycka till-

pp on94
§ffiIr& De hllr: är de konvcnt som

är akruclla i dagarna.
Broschyrer och sista

aolruniagsdag kommcr att meddcl8s all-
tclletsom. Tala mcd dia lokala förEling, där
fioni allrid oågoo soo bar broschyr och
aDmälningspapFr.

D ecensionerna h& iir friirnsr klirik av äventyren och bara lite om konventet. Det handlat
I\ej om någon redogörelse av dcn pcrsonliga upplevelsen uta[, hel( torrt, om det som air

den gemensamma grunden -Äventyret. Endast tre av äventyren iir niimnd4 valda dels efter
väran egen personliga smak och dels för att de iir stora och populäfa arrangemang på
Uppcon och representabla för konvcntet. Vi hoppas på fler recensioner av konvenlsäven-
tyr, skivna enligt samma modell. Sägas biir arr vi av princip iir emot tåvling i rollsp€t, det
litrsih[ar upplevelsen av handlingen, som vi håller som mycket helig. Vi vägr-ar an sc roll-
spel som ett spel, utan snarare som ett berättandc media: Ett interaltivt berältande.

GoOCon: 1416 eprtl 1995
Götcborgs slEllorvent. To[vikt på bräd-
spcl och iotrådc för \rarje eoskild rurncring.
Troligea kommcr Ni:scNyn rrdaktionen arr
fara dit och 8rraDgera Staffat ADderssons
Zvcatyr ln9cri.ts Hjön4, sotrl spelrestades
på SommarC-on av MRK på Sandis i som-
ras. Sphniog och nveotyr och filrgglada
hå.odouis utlovas.

Uppcon: sepl. 1995
Uppsalas srolthcl. Del tradirionella konven-
act i Fyrisskola$ lolal€r. tliir år ronvikten
Iagd på rollspel (mer det finns även brild-
spel) och Kuli konsiruktörerna Gunilla
Jonssoo och Michacl Petersfn bidrar varje
år mcd Kult-turneringcn. Också hår går
NisseNy[ ut an viooa ära- Poruografcn @.h
(möjligen) Vinrcrcld konstruerade av
Mats,/Andcrs/Prr respektive Staffao, vilka
bådc har haft prcmiär på SillyCon kommcr
alr häla som arrangeman 8.

Mitlcoo: 2.928 mrj 1995

HÄllcs i ÖrDsköldsvik" R€daldonen vet inte

så myckct om dcl, meo SVEROKs årsmöte

korDmc, i alla fall att håItas hä. Kom ihå8

ar lå.Ella in cra motioner i tid. Sista ioläm!-
iogsdag år fyra vcckor fÖre mötct Hjälp

IDeus ex
1lIaehina

S»rem. AIs Magica
Årar8ör. Johannes Nesser, A antis

lntrigen: Fyrt varelser, representanter för
olika riken, sänds till jorden, närmare
bestämt Köln. En nybliven dcmon, en kam-
marjungfru frln Arcädia, den senile kung
Prospero från Atlantis och en fallen ?ingel

som under eoner llirsökt kiimpa sig tillbaka
till Silvcrstaden. Deras uppdrag tu att hin-
dra vetenskapens och förnuftets fram-
marsch, här representeiat av Thomos av

Aquino och den bok han skriver.
Skolastikcn, vrrs fr:imsta manifcstillion
Thomas bok är, kommcr nämliScn att
inncbära att empiriskt tänkandc llngsrml
börjar tränga in i det m:inskliga nrcdvc-

tandct och i förlitngningcn komnlcr m0gi,

älvor, demonq och t.o.m, Gud att upphörl
att cxistcra.

vad som fölst slÄr cn som onnorlundl mcd

dct h& ilvcntyret [r rollpcrsoncrnn Som

man märker av inlrigen iir det frågan om
ganska exirema varelscr i fråga om bak-
grund, men även deras personligheler är
starkt kadkerade. Detta, tillsammaos med
mycket tillgiingliga rollspelstips ("Tänk på

Jack Nicholson...") gdr rolletna väldigl
öppna och läna att komma in i. Det bör
påpekas att rollper§onema inte & dllla.lande
på grund av nå8on sors maktEipp. De h.t
sina begränsningar och fungertr i allt
vlisentligt som vanliga RP, men der&s gans-

ka tydliga sympstier och motiv gör dcm
cxEcmt lätspelade och fi-nmRir allt roliga.
D?iremot råder en viss obalans mellan derh.

KammarjunSfrun och iviss män den
magiska kung Prospero hrl vad man skulle
kunna kalla "rollspelsfXllor". De har bld3
ganska lätt ott hrmnn i blkgrunden gente-

mot Ängcln och Djiivulen. Detlo kln do§k

varicm mycket beroende pl spelsSllskrpct
och rolltolkninglmo.

Ntu sed&n ilvcntyret btjrju! iir dct rnyck-
cr sonr klinus som frists nyo t:tg. En diillog
melhn rollpcrsonemss her[ll (med hjailplilt
dold Grimnnsk inllucns) inlerlcr p\ ett brr
stilt. Sedln gcs en gsnskr sto. frihel ibr
spclllmo ltrdr fmnl till slutet rilket trlr.l §er

4 [tlN L-fr-'
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rolllolktriogarna större utrymme.
StämDiDBeD känns br8, in(rigen lir
uih'nindc och dco historiska bakgrundcn
med ThoDas !v Aquiflo väcker intressc.
Vad m.aa rcm spelare egentligen stålls inflir
år 8tt lndr-d ett historiskr faktum, vilket gör
alr ma, uppfaltar updraget som bctydligt
svårarE och farligare [tr orD llran var sIl alt
röja cn h.lt aDon)@ muDt ur vägen.

Ävco oo intrycket av Deus ex Machina
ar ölcrvå8atrde positivt så lin,ls det några
brisE! soEl mr! bör peka ptr För det ftirsta
lån.Es lös n8en på ävcntyrct nAgot svår att
gissa sig till. Dctta & dock o,ågot som kan

bcro myctct på sFlstil och spelledsrc. Föt
det andra vifia, Thomas av Aquino med
någonting som å, Eisstäokr likt besvär-
jck r, Dct kÅDDs ganska l?ldgt att en för-
nuftcts förkäEpc skall ha kraficr som
påminDcr om E3gi. Etl rEoneraode förmå-
ga, cllcr k aft att få salcr att försvinng
gftloD a[ f&reta cllc, ignor€ra dem borde

vara bertrc. Till sist: slutct! Hät ha, kon-
struhörcn intr kunnat hålla sig lillråckljgt
lån$ bona fln sha inspi.arionskäJlor ulåo

soort ra.l3 av. Slutct på äventyrcl är en nä§-

ta, cråkt kopia av Jofui Constartiocs triumf
övcr hclvclr6 rc bårst,rc i dct näst sista

kapirlet av Dangerous Habils (En

Hcllblazrr-samling av Garth Ennis), Lile
väl gcoomskinligt i mitt tyckc, mcn även-

tyrskonstrukrör€D kanske hoppadcs pä att

ingcn skullc liänoa ig.n stöldcn.

IheCaIl
ol Cthulhu

S)Jrcn: Gissa cn gång !

Aiangnt: Mats B<fgström. G&B
lntnBcn: En grupp studcnler rescr På

dykrcEs lill S8lomonöatD& Dilr 8öt dc

dylning ltanför c'l mysli§k ö och när

kommer upp ur vathet lt dcras båt försvun-
nen. Strandsatta på en ödc ö vandrar de
seda.n allt djupare in i mardrömmcn.

Ett klassiskt Call-äventyr. Så beskev kon-
sruhörema sitt liventyr och kanske var dct
sant. I alla fall om man jämför med de
"klassiska" äventyr som följde mcd CoC-
reglerna. Det vill säga elt mycket banalt
äveniyr.

Äventyret bestod av fyra delar. Första
delen var resan fram till dcr försla mystiska
ön. Rollpersonerna flck höra några lokala
legender. klara pekare inför den kommarde
historien. Sedan litljde bcsök pl olika öar.

Pl den lörsta mystiska ön räffar rollper-
sonema på en stan infMingar som offradc
bambuhyddor lill Truma, (ex-president) i
utbyte mot "cargo". Sedan blir de upp-
slukadc av dimDa och vskna, på ö numme.

två- Där Mdc en stam med kannibaler som

offrade mänriskor till Deep Ones.
Rollpersonerna ser en magisk ritual och
svimmar. De valaar igen på en ö bebodd av
små håriga varelser som offrade sina
koppsdelar till Ctiulhu i utbyte mol upp-
fyllda önskningar. Åtcr svimmar rollpcr-
sonema och, bör och häpn4 vaknar på en

ny ö. Där vandrar det omkring Deep Oncs

som offrar diida delliner till Cthulhu. Hiir
skulle sä rollpersoncrna offra ett pal dclfin-
er och få vcra av Cthulhu hur dc skullc ta
sig hem.

Tyvän finns dcl inte myckct revligt att

såga om dct h& äventyret. Rollpcrsoncma
kastsdcs mellan olika scencr uEn vare sig
finess ellcr mcning. Konst uktören antyddc

under avslutningcn alt de( var Cthulhu som

kallal rollpcrsoncma till sig. I så fall llr frå-
gan varftir. För a[ skicka hcm dcm igcn?

Trots allt blcv detla'Åndi en ganska

trevlig rollspclsupplcvclse, mcn dcl kar vi

tnappa-sl uEka konsuxktörcrna för.

Jör våra synder
-enlåndlnl
mörkret

,t)rrer[. Kult
ÄrrorSdrdr.' Gudllarqssqr& Mi:trlFdersål
I trig: Fyft elaka, franska impsrialisl-sol-
datcr vlldtar, lcmllistar och slaktar befolk-
ningen i en afrikansk by. Nu, 1994, har dc

årerfötts som jcsuiter och återvändcr till
platscn för broltet som missionifer. sakta
skall dc inse vad deras tidigarc ja8 har gjon
och ångerfulla göra bol för sina syndcr,
ellcr bli torterade i hclvctet lör alltid.

Curlilla och Micke fdrv&ar oss hlir med atl

skicka RP från sladcn, själva hjitrtal och
llidelseplatsen av KULT, till landsbygdcns

Afrika. D?irmcd fö.svärar de litr si8 a( få

fram den typiska KulT-atmosfären av

mekanik, miljoner masshysteriska stod§in-

nevånares påriingande niirvaro en §tad har.

Platsen ml vam ny, men sjiilva grundidcn,

elakinga, som inle vill hamna i hclvelet ii,
ganska typisk ör ctt simpelt KULT-även-
tyr. Greppet med att la RP till en ensliS by

och isolcra dem känns nilstan som om det

handladc om ett ävenlyr av gengren klas-

sisk skilckt Monsuet lit ulanftir hyddal och

det hr snöslorm utaJlftir, sl ni kan inte fly...

Hclvctet var hotet iävcntyret och RP var

isolcrad. visscrligen visadc ävenlyrct a(t

minniskan och man sjlllv li, §krlicken, dct

avskyvllrda, mcn lindock fanns cn klal hol-

bild utanför, som fördc borl slllmningcn
från erislcnsialilct till hjälfr-monstrot-lilcr-
upp-mig-sklickstlirnninS. Dcn atmosllu och

dc stllmningar som funns att spclu pll och

som ttlyckct vlll skullc kunnot lyft llvcntyrct

lyckadcs anlc lrlinua fram. För lrots 0lll, sce-

ncn Inissiorlllrc. i ctl ncgcrby ptr SrllDscn lill

helvetet innehåller en del typiska mcn

mysiga kvalitdsr.
Sanningen gör ont. Lögnen bcdövar.

Ånger är en lögn. Nyckeln till ävenlrret§
lösninB var botgöring. Genom bolgöringen

kunde RP rädda byborna men inte sig själ-
va. Även här vinar äventyrct ut och in king
KULTS paradigmers rand. En av hörnste-

nama iir atl det inle linns något hopp, vi
kanske tror sä, mcn sanningcn & inte sä

fager. Ånger skullc uppnls genom att man

dels medclst drömmat skullc inse att man

verkligen hadc väldtagit, lcrnlestat, mm.

Rtrul. Tyvärr näddc drömmarna och diirmed

ej hcllcr allvarct inte riktigt fram. Ahcmaliv
§om att låtå RP verkliSen 8öry'tvingas 8öra
alll dct i drömmen, hade 8ctt cn PtrtagliSare
effekt.

Vore det intc ftir att dol var Uppcon och

skaparna av äventyret vat Gunilla & Micke
så hadc det kunnat varit ldrlåtli8t att även-

lyret vor som €tt med-boxen-mcdldljande-
exempeläventyr-mcd-Zot; länla§islött och

till synes utan vere sig vision ellcr upprikdg

sliirnning. Di hade man kunnat tiinka atl -
Det var ju ganska bra för alt vlla försla
gtrngen, de lii, nog si8. Handlingen borde

drivrts fiamät kraftigare och RP tySla§ nir
handlingen så kävdc. Ty alll h:ingde på ott

en viss tid skulle förflyta och dct lir ska-

parnas onsvar atl sl se till. Eller snarare

de(as tabbe alt dc skspade cn sådln situa-

tion. Dcssutom hindnr i:lvlingsmcnllliteten
hos SL ott gc speloma en str bra upplevelse

som möjlig. Tlivlande( bcgrlinsor
upplevclscn och bcrilttandct, dct prioriteri[
tilvlandct i sig sjiilv, cj Rollstclrndcl. Vi§s

dcrflljrikcdom och lillriickliSt trevliEn och

gcnonr .betlrdc RP, visxdc docl ttl sls-
parno hi c klptcitcl iill bilh]. llllltrc sonl

vi f0rhoppoingsvis ffu sc nlislo 8[08. Och

di iörhoppningsvis ntcd cn mcr bcriitkmdd

iln spclrndc S[, och utun l(ljligl plihdc rrcd
polhrg, tllvlingor och nriser.

eo
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Eftersom \i inte har ftrtt något material insatt per postgiro av Sven eller någon annan för
dcn dclen låicr vi läsama ta del av det informationsfliide som oavbrutet sköljer över våIa
ståckås öroo och dränker våra svådigen litrstfuidshandikappat klara och rediga, hjiirn-
barkrdc nervkDutsr av synspsisar och jävulska mardrömmar som pulserar och håller oss
\ztoa fastliD vi bordc §tta och kanaliserande uppehålla oss med diverse vlldsamma, kväv-
dÅ bokslavsmassor, elaka tekdska markiner samt illvilligt skrikandc appararer för att föda
yård döttrar och spådbarn levaades uti by och hlla övcr helajävulska dalaslätten och under
betong)arkcringsr och plastgolv ruDtom statsbildningama över faktiskt hela v&t disrikt har
ceasursteppct icke bädar lös dc bästa biIa na ftir invänes bruk utifall nägot brakar sammar.
HtI tiI godo mcd följdena!

KLICKVRN...>PIIP<

KLICKVRR......>PIIP<
..Onddag, vi vet allt om er lilla sammans-

viirjning ftir a(t ta över distriktet och suga ut

det pä pengar till er såkallade tidning som

inte har gett ut ett nummer sen i solluas. De

flesta lever i villfarelse än, men viska se till
att sabba alla era planer på att bli distrikt-
stidning, vi ska se till att alla får redå på att

det är cxakt, eller ja intc exakt, precis,

samma porsoner som sitter i ledningen för
Nisse Nytt som för både distriktet och
Morarollspelsklubb. Rollspelare verkligen

älskar maktkoncentrationer. Nhääh' inte

alls!, dcm hatar det. Och hur var det med

det diir lånet och planerna på litrdclningen
av disriktcts bidrag. Men val inte oroliga vi

ska tala om allting innan ni inte blir valda

Hehehee jävla WIMPS !>KLICK...

...>Pm<
..Ni är ju snuskiga! Ni iil ju vidriSa! Erat

meddelande it äckligt. Jag skall stailla er till
§vars inför Sveroks sedlighetsrotel, dem ska

minsann få rensa uPP i det här
r:isket.>KLICIC..

...>PIIP<
..Jag skiver fa-an ingcrting p^ n En jivl^
delbetalningar. Punga ut med rcsien annars

svensida( jag aldrig mer den här jävla
mcgalomoniblaskan. Det hiir nUInIet kan ni

känna er blåsta Pä förresten,
j?iävlaamatöTeDKLICK-.

...>PIIP<
..ehehch eh he hehe hch §c upp dår nere

hehch...>KLICIC-VRRKLICK

KLICKVRR-.->PIIP<
...Ja hej,jag har avilöjat en mygelsammans-

varjniog inom distriktel och det iir nera

högt uppsalh per§oner inblaadade. HjZiman

bakom manipulationerna iir..viinE Det d?ir

är ingcn vanlig kanin det är en del rr
cn..Djävulskanin r\r\AAÅr\ÅAA.'\
......-..knon knorDKllCK...

..>PIIP<
..Rcgler [r tillför 0lt brytas. Jhaah !isst.

Nlcn sl krn du intc göral Ehchch? Ellcr:

Dcr iir vansinnigt ott [ivla i rollspel. JhJ.rh'

dct lir vonsinniSt. ..cfter en beddm0-

ingssklll cfl.r hur bra man klxrodc iivcn-

tyrcl. Nhliaih. hx en bcdiimnrnS§lJlJ eli.r
hur vltl mm inlc tl.rade äv.'n(yret istfllct.
det pessu vll er Nilrc. ..llellrc sLullc m.!n

dl b.dömil subjcklivl- J.r. dcl iir \§l !)n(l rrlt

vrr0 objcLtivl ..hut bra bcrlltclsen \'rr.
t:hchchch. j.r8 llclte (lco vJr h(r I (\.h li'r-
sig gio«lc ni.1u ingcnting. nrcn.1,tg tlclo Jcl

vrl Lul. Eh.hdh'l ..KmsLc intc liLr rdll\rit,
rrcn \ul. .lh rh. det hr lul m.d orxlt!li.t. \.1

.rr etr misslag Dt var ett rDissta8. Dct va,
cu EisslÅg. Ni Eåstc Eo Eig! Dcl var inle
Ectrin8cD alt AÅAHHG..nej NEE LÅT
MIG VÅAÅÅÅÅRRRC}L.gurgel-...ulk ulk
bullcllodct rillcr ncd för milla ögon och
huvudct vltcr..ujujuj>KlJcx-.

->PIIP<
..Hcj, Eiu orD[ & Mals Ruiitu!. ,ag rintct
fr&r co rollspclsUubb i Falun o€b Du Dät

Nisi.-Dy[ sta bli distrihstidning hadc jag

clr förslig til Dåsta ouDmcr cftffsom tclrutt

skullc vara slricl och så för jag har nån i-
8co Elrivil eo fyrapoån8s uPpla8 På tcmal
surEalisD i rollspcl. Dcn år intc så lång och
går väl i 5ton r.r.t ut på art Klrlts inslag mer

är av cD surllalistisl lrrallår ätt av då klas-

sisl ikäckollspclslaratt r. Oa dct lrter
inrcssanl och nj rror alt ni lrll ha nä8oo

aovändning för dcn tå lall ni väl höra av er

sA Elj}l.ru jag rct d.n. Föt ötigt tyclct j:dg

ridoiDgcn år vdldjgl bt8 och jag rkulle gärna

viljr mc4vctla på ardta sätl ockå. Men
hör av c, om dct låtcr iotrcssant iEllsIall-
Hcj,,u' >KLICK..

.>PTIP<

oxblod när ha, är på det humöret och det
ryktas vidåre an nyss blivit wäkt samt drag-
ir,s in i djävulsdyrkarketsar. Jojo minsann,
del skulle inte se fint ut om nä8on var
tarvlig Dog atl sprida ut deL>KLICIC..

-.>PIIP<
..Hallå. Hallå ja, vart har jag kommit?
Hallå! Mcn varf& ät h* så lyst? Svara
mig! Säg Dägot då för svarte faan. va!
Vidriga kadaver och rysliga rollspelarc, jag
skåll inte låta nöja mig med det här. Det
ska.ll r snart bli varse om, era taskspelare.

Jag skall utesluta er u Svcrok och drägla på

crat bidraS, om ni ou & me{, i Sverok. Jag

skall i vafl fa.ll inte hjälpa er med en klctiga
bantverk mcr, det fk ni klara av siälta.
HA! HA! Ha dct sä rcvlig»KLlCK..

.->Pm<
..Linda. Hallå, Linda för faar. Du kaD inte

göra sä htu mol mig..Lindal Linda hömr va!

Dct mlsr du vd fötsd va, Linda!..Linda,
jag vet stt du år hemma..Lyft pä luren
Lindl Iör |aat,lagvcl tlt du il, hcmma JaB

scr dig nog, din vi&iga slyna, Ja, jag skall
inr lltit Döia mig md det här, dcl skoll du

no8 §oarl bti var§c om.

-.>Pm<
....Ni ska passa er era jävular! Ni ska pa§sa

er! Var inle kaxiga! Jag vill ha mina även-

tyr intagra nu, nu, NUI Död§-Henry ska ta

er annars. Det dt ert fel alltihopa! och mina

äventyr byggcr på ett sorts Drakar och

Dcmoncr i nu(id. tntrigcn li, lika klar som

en solig dag, cra intellcktuella snobbar!

Mina ävenlyr dugcr intc för att jag bor Pä

landct, bortom universitetet! Jag vill ha

dcm publiccradc nu, nu. NU! Minn ävcnlyr'

jag vill ha dcm nu....>KLICK.....

...>PUP<

....Hchchcj, vi ringcr frln AVÅM i

Borllnsc. Vi undrat v d ni Incllilr Incd lltl

vi iir uicslulna för alt intc hfl bclrlt Ni§§c

Nyll vgiftcn, cllcr ja nu ndr Jis sllscr rlcl

sirtv sllfucr tlct iu flrigl li,r vi hr ju fuk-

tiskt intc §ort rlcr och dcl loAllr viju nu utl

dcl knn i; irllc virl Sr.tlis xll och SlllJrl'
tcnist r,:r noslEiro, jrtvisst ullr vllr:r pcngJr'

ii tr.u i. il oss skornn ('cl! §n Jirclt Jn

Icjdl dl..>Kl-lCK....-Dirriklrtr ordförar& v8rvE allohol mcd K.IITTERSKA !>KLICIC.....VRR KLICK

8 S s.-,", sd-
» r$r S'r'- 5r.1..



lätrgc dct irtc dr8bbar cr iauafall. Jävla
rEgeb.sis&r. det & fsaD sån8 soE oi som

lörstör lör ors andra, Svcrol skulle klrra
sig Eyckct båltt utsn er, jåvl8 spcl saE
bac! Fyy faarbIO.ICK-

->PIIP<
..Ja hejsar, mitl oamu & Erik Ny. Jag
udrar om d vcr u&ooiiDg aD8åcDdc vissa

samtal hrllls och oEttlrid dår oå8o! utgcr
sig för an vrra oig oci uppt!.r8r personcn

hatr rioSt till r itrE välja Morgoostjtuun
riu di§rihsridli!8 ura! dr välja i.rissc Nytl
istäIlcl DGs hår pc.sooc! båI tydliSc! ring
titl galsta Dårga ocb föroEEpar och botar

co av d.o o*så" S! oE ni vct vcE dct är

sh lc jag uppstrrå oro jag lxrdc A pr8ta

litr ord homo- Oo ni inl! vcl vcE dct är

skullc oi iatl.fell lunoa vata våoliga art i
tidniogca iafcmcra oo vad rco pågål så

au ioSa Eisrnhsdld kvat§år. För öwigl är
jag EÄidi8l iottcsscråd av oå8oD av tid-
ni!g!ro& lI! co bra ds8..>KLICX-

.>PIIP<
..OOÄÄHEHEEH'ÖÖÖRNHÄÅR
UAEESEEPEHEHE UAEEHNTHEHEM.
M^USTHNUU HÖHHÖÖÖOOUHA'J
THUKAAUT THEERJOHN HÖH HÖ
IVIL SÅÅJTAN HÖH ÖÖÖbKLICT-

->PIIP<...r8 hcj. Mrltirs b!r. Är ni dumma i

huwdrt cllcr!? ,.8 hrt jurt littåt igcnoEr

s€n!5t! nurtu9l vsrr-rs hår 'i lsgit !r cr
lrs! för mioa lrotrrdl.lrr och mio 6vatl-

follcsrcccotioo fört Å.r ni körda cllcr. jåvla

puckonl? Mctl alllllr! var dct vll 8a[stå
brÄ Ifut {r ri tog trlcd r gn av mira illu§-
uarioncr ldhrdl, mco rl&Pni!, dtr. ,!,
jutt drf r, bordr hr ffu hut Elrt spclbdc,
itr&l nu. föncrtco.lloPprs ai Sillsr dcD

illurrrltioorn octt!. Hcj dI".>KIJCIL.

*>PIIP<
..HejsaD, jag heter Johan Brännmark och lir
ordförardc i Sverok. Jag tycker att man

skall kunDa gå ut pÅ kogen, såga att m8n

spelar ollspcl och III en liten llicka ait lölj8
med en hem så an Ean k8n tafsa hennc i
rumpan. Hä ska va kul må rollspel. Hur
Dyckct kao jag få i
>rfllcK-vRRrg.IcK

bidrag?.

Ig.ICKVRR-..>Pm<
..Skärp cr för tusans hakar! Ett sådant
b&ioga mcddclardcka! ni vålao intc låta

rulla. Någon kan ju taga illa vid si8. va!
Va! V8! GlasögoDorE>KLICIC..

->PIIP<
,,De! ryktas att MRK nästan fick en

kvinotig medleD på kroken, men att hon

blev ivägsk äEd når vår ordförande Bjöm
tog hennc på bröstcD. Bättre lycka nästa

8ång!>KLICK-

;>PIIP<
..Mors, jcg hctcr Mortii§..AAROH, en

Elororsågsklinga! Splatt skvätt..blubb
blubb>KLICK-

.>PIIP<
..MDm, godda8- MiLael SDith här, från
lå,lEstyrclscn. Vi ba, bahatdlal er förfrågarl

ch funoit dsn belt orimlig. Om dcl ä, sånt

hä, ollspclare sdr fdr och sys§lat mcd skall
vi verldigen övcrvåga om vi kan ge er något

btdralg ft'a lsndstinSct hä|. Vi uodsnökcr
också möjligletcrna att väcka åIal mot cr

rcdåklioosmcdlcm Staffa! Andt §son. Om

dct å, nAgonliog hån vill förklara cllcr bc

om urs$d för rAdg jag honom au vlrda 3ig

rill vAr Juridislc aDsvatigc hårPå
Urrstyrclscn. Adjö,>KLICN-.

..>PllP<
..Uuuh stön aaha Era små rollspclarc och

cm smlickra sljilrlar i lajta jcan§. och nå, ni

Hiicr er ncd för atl slå crd sml lliming oh

oh'oh ooooh...Jiivla stjärlgossar' fy faan!

Sitter dår mcd era fantasicr och glasögon'

Näh, fy faan. Jtlg vill inlc höra

mcDKLICK...

mer, sldrig

...>PllP<
..Jag har anlcdning all misstänka alt Falu

Fantlsy Fighlers kan li88a bakom dct hät'

möjligtvis DraSonnrmc ocksi. Jag h inga

dircktr förslag till molitgilrder' mcn Jag

tvcker vi botdc hålla ctt öga på dem'

Ännars tycker jag all vi ska in'ikta oss

Marsias vänner och Noslalgia, dc verkar

lagom menlösa och ointrcssctadc- Del vat

allt för den hiir gängen.,a8 hör av

mig..>KLlcK...

.»PIIP<
.jrjaj jag. Ncj, jag bara, jag skullc Ncj' ncj

r,ana inrc alls..en^H. Jajajr jlg lovat jag

ftirml. sis skriva nlgonting lii(c dödslinjcn

får väl nihim på nägonting sjlilva' Virlarc

vcrkadc viit kosmisk skrick prylcn' hut

mon spellcdcr skriick och kullSrcjorno hclt

okci. Mcn §kippil Muts mcdiokn rcccnslon-

cr och Andcrs jtivla baflrorlikla' Fann' dem

li, iu inlc riktiSa där uPpc alhsl; Sakcr iag

iir ;ädd för och Djur man skrattnr ät ntu man

scr. Och dcn diir jdvla omslagsbildcn var ju

faan pinsam alltså. Jag flr vrl faxa net

näson iävla skiss på nlt jlivla irländskt lorn

cllär si, oå nån javla kytkogärd cllc( ntrt sl
fir han rita av den, Jag anlsr att vi I]L dr&s

mcd dcn jiivla glcsögonormen tills vi fixat

oöreborssflickan islällel. Har ni ldncstcn

;ört näg;oting från hcnne' dct var ju vcclor

scdan. iaia. lörsök fl Andcrs rll stjJla ller

bildcr ur icn tl& jivh Lovecraft boken hrn

har si klarar vi oss hjilpliSt en lag till i

allafall. Dct var vil bard dct, jag våntar På

ulgivningcn, tjcna. >KLlCK.'.

ska intc ringl

-.>PIIP<
..Jliilvla sellou§. jäiivla scllouts allt§'l Jag

kommcr ihä8 derl 8amlr, Soda och idcella

tidcn alllså, nrir vi giordc Ni§§c Nytt [ör itt
dct vrr kul och utan vinstsyfte all(så [y

fuan. Dcn trcvliSl irndr som omgärdrdc

Nisse Nytt Rirul har hclt tl,rbyt§, nu irr dct

budgctkalkylcr, vinstpluncring och rcinrc't-
mcnis och och.. Ni Ir cnr .ultnlr minniskotl

Erln profitltungcr och er.r tjckliShcter och

Pcrvcr§ionca som trllnls ut övct oss 8of
nriB grllliinliE. U*-h, jtrg sllrlYtr niu J:rg s('r

vilko li.riik ni hxr hlivil! Andcr§ §r en rlko-

lxrliscnd önrlling och lrlJl§ tu sl dcBcncr-

crird a(t han hnril kun litlit i cttor och ntrllor.

lirr llt inlc tlll otn St:t[l]n som lucJ slnr

sjukt djurlirrsöl rlrivcr lirlurnir lill nllUor
nrcrlsinir tuirlrl(n ur silt lllcnlng!loj't ll\ ('ch

§vcn uch Svsn (lcl lrillct' dcn ludnc lill'
silt'rr r*-h hlns lirnlitlisll l(l8ncr o.h och '

Ni \ott|ntcr lll.r ittl tlrlllui' ('rl l(trllulrr'l
lonrnrcr olt hinna uPp cr (Nh ni lootttur.rtl

mer.>KLtCK...-VRRKLICK

KLICKVRR....»PIIP<
-.DET HÄR ÄR ETT BOMBHOT! JAG

ÄR TRÖTT PÅ ERA FÖRBANNADE
LÖCNER NU! EN YTTERST FARLIG

BOMB KOMMER ATT EXPLODERA I

ANSIKTET>KLICK...

...>PllP<
..Johci. Nissc hllr. J!8 hxr ögnltt igcnoar

försla utlaslcl jlg lrck Dct vltr vlll cn dcl

brislcr. Uppcolltcccltsioncn, till cxctttpcl'

lur lllllsinrri! och Pcr§onlig ÅnLlra dcn och

5kriv hnru orn hur lpclcn vlr rrppttyggtltt'

hur srrcllcd0rnil vur och si viJilrc Mlln

skitcr yul i cr! pirl(liikl §0kcr ni Ajorrlc i

rlcn cllcr unnrn sld0nn lllcning§ltishdlcr'
srrffons sidt llk !(xJklinl o{h §oltl Svt0 lllc

lo S S..", S'd-
r {D s..^. sLL'



falla bakåt
blöda och
tycka synd

och slä hurudet i gollet och
blöda och incen kommer att
om er, inte jag iallafall! Snyfl

anspelningar. Ilen det är crt bcslut cra

sjuka jävlar. Ej på återhörandel>KLICK...

...>PIIP<
..Helan går och hick hej fallera..host host.

Nlats hdr bcrusrd och nerdekid. Jag tror ja8

..>PlrP<
-Ja hej, det ?lr angående den kosmiska för-
Itelsen. Ja, jag skickade den till Anders
Björkelid. Jag vet inte om den kan ha kom-
mit bon på posten eller så för det var lik-
som originalet ockå, Vct inle om jag hin-
ner skriva ihop en ny hcller om deadlinjärcn
air den hä veakan, men hoppas att ni hillar

vi lyfter ur tvA at rnina aniklar ocksä, så att
inte nummret blir så lungt och tcorctiskt.
tag hat Ejort en ny omslagsillustration
ocksA, jag fick inspirationcn i g',tr nalr nAt
jag bctraktade dcn stjärnbcströdda vintcr-
himlen och övcrväldiSadss av förföri$ka

..>Pm<
Gräsmattan var gron I

som barn, prec

zir antagligen
mig ett spratt.

trädgården

växte

dgård där
i de flesta

de
is

n trä
somjag lekte

trädgård

n ästa nummer

-.ööh hcj, det är
Vi glömde att

har missförstått
you bctter

snusarcn Durdahl år vå, d;rkadc ledare, så

var snäll ocb publicera inrc det litrvirrade
breYet från några av grisnissekultingar, dem

öhh_ >KLICK-.-.VRRr(Ll CIC-.
KLICK}'RR- den för annars lZrjag väl skriva en ny lills

nzirta nummer. ,a hej så liiage.>KLICK...

_>Pm< .->PIIP<
.IIIIHAO w ! Festdssc nummer en hä på ..la Eoddag Anders här, jag satt just och
en f6t bland snöU:idda berg och avkladda kollade igenom grejoma och jag tror vi får
pojkar hahHa! Drickcr trc liter hembt?int allm?lnnisera Uppcon-recensioncn lite, jag
och har misshandlat en utinvånarc he he.

Vad Iamet i balgrunden an&laj,ged ilt det
tycker den var lil'e för personlig kanske. Sen

får vi nog skippa MaB recensioner kanskc,
en musilsal pägåcndc uren radioapparatJik- dem var lite för mcdioka. Och jaB ror att
naade sal-.Nää fyyyfazn jag lJillaste ki*;as
pä golvet ojojoj, vi kå, vä l,eiftas och spcla

den där rollspelskampanjen ni vel nån
gååaauuuugh..>KLICK..

.Jag tycker med uppriklighet att det År föt kiinslor och ja: Elt runl lorn på cn irlåndsk

Jlvligt dLlig still alt först erbjuda mig atl

-->Pm<

illusrcra er tidning och sen skicka tillbalta
mina tcclninga, §öndcrrivna lillsammans
med föttittade mordhot och sexuella

vanligr. Ööh.
o ut !. -or

inhägna
staket.
kunde j
och se ut frln trädgfuden. En
grusbelagd ä ågrusbelägd gångv.ig lilg utan-

för slaketet och bo(om vägen
å

Gröna busk ar

med vita bär. Och bakom buskarna [i\g
Husel. Det var ett fallftirdigt gammalt hus.

Färgcn hadc flagnat från viiggunl och

smutsiga fönsterglasen hadc krosslts
kastrdc stcnar. Jag var väldigt rldil fbr
husct. Det lonns något diir innc. Det visstt

det

buskar.

dc

jag siikcrt. H:rde nllgon lrlgat ntig v:r.1,

hldc jag intc kttnnitt siigit vtd (lct vltr,
nrcn dct skrlinrdc nrig n.lgot oh!'ggligt. t
bland lctldc jirg ruig ut ut nttir trii(lgilftlcn
nlir jirg lcktc, nrcn jag lktr(ld nris rtlltirl
[iJr irtt kor nlir fiir niiril husct.

.....vRRKLtCK

era" era-.>KLICK...

.-Det bär är grisnisscflockenssjälrmord- lappat mina glasögon en pö1..

Dataskärmen vill inte sluta och jag har
kissat på mig, hick. Jag är inte värdig alt
lara redakrör [ör Nisse Nytl, inle Anders
eller Staffan heller. Jag avgår frän alla
styrelseuppdrag också innan jag kriiks pä

scommando! Våra krar'är att slippa bli
kallade för gdsnissar. från och med nu

lräver vi att få bli kalladc för PISSNIS-
SAR! Tillmölescår ni inte våra krav ftire

sjiilvmord!!..OCH rangentborde( och får en elchock som stan-

SPEL ! ! IIAlHA!HAÅ! >KLICIC.. nar mirt usla hjärla för evigt..snyft snyft
ouhuhuu..Jag :ir ett käk!..>KLICK...

..>PIIP<
vr r8cn,

avslöj a

alltng som
watc h

begår
SKYLLER

vi alla
PÅ RoLL-

dödscommandol.
arr den fruktade

kyrkogkd mcn
Jovisst, dagcns

nAgon p"t

en litcn man. Jo. dct ib sxor.

sanning ulltså.. Vdnta, dct Ir
rJör r en....> Kl-[CK....,..

alldeles sitskilt grön och mjuk, men det
ar. Det känns som om den var

bara mitt minne som sPelar

Stora vinbiirsbuskar viixte i

och om sensommaren hängde

stora klasar av röda och svana
vinbär från buskarnas grenar.

På den solbelysta sPalj€n Uät-
trade björnbärsrankor mot
himlen. Allt avgriinsades och

des av ett högt brunt
Om jag stod på tå
ag kika över kanten

12 l{Dr s*., s'J- ll r{§r p'.,|r.- l-rr..l<r ohn,.L.



gentligcn §ar dct \iil gans-

ka s)'nd. Om jag hade
\'ågat mig dir och Bliinlal
på husets gnisslande dörr
hsde ja8 antagligen hittat
några gamla krossade

ölfl&skor och nedklo(.r-ade trä\'iig8ar. Dcl ir
intc så ofta salier som skliimmcr en klarar
ar en närmare granskning. Å andra sidan
behövdc jag inte vara ädd för huset szirskilr
l:tn8e. En höstdag när jag var fyra och ett
halvt är gammal kom b.andkåren och
brände ner del-

Egen igeo ?ir det väl inte sä underlig au
ma, blir mer rädd Rir sådanl som man inle
khner till. Gamla invanda $ker och liirc-
teelser il, salan sårskilt skrämmande. Det
va, inte för inte som Motståndarna i det
gan a skäckrcllspelet Chock ka.llades för
Dct Ok:rnda" Mystik och gäfullhet iir någa
av de framsta clementen att tiiDka på om
man vill skapa en sk'&kstiimning. Och om
mah vill spelleda ett. sk?ickävenlyr åir del
just stämninScn som air det vikriga. Diirför
r:inkte ja8 nu bjuda pl några råd och sprid-
da lårltrr-

" Men om boron Kouphmann at död, ve

var det dÅ som stal snarogd-dollen /rÅt
Towcn? Och vorftu kdnde i te Dictrich
igen Mogda dr d. ttitfodet i Bctlin'/
Destutod hor vi /or{oro de i te litlot ut
vod Nchrcid.kultcn egertligen hat ou g.tru

mcd dct försvuruu rpökzt. Kon iryen Ji;rk'
lora fih mig vod det ege lig. llr son hltt.
der?"

När man kons[ucrar cll ivcntyr är dcr ofla
bm om dct kretsar kring ett cller flcra nr1's-

tericr som rollpcrsonema löscr undcr iiven-
tyrets gång. Del kan var3 många olika slag

av myslcrier: Vem var rollpcrsoncrnas far
egcntligcn? Varliir mördades drkchcrligcn?
vad är det som pågår i de Blå Träsken?
Naturligtvis går det all konstr!cra andra
typer av äventyr, exempelvis de gamla goda

Slå-ihjd-monstren-och-taderas-skaIer.
I ell skräckävenlyr är det siirskjlt viktigl

att handliogen ketsa, kring ett eller flera
mysterier. Annars kan mar mycket snabbt

omintetgöra sk:ickkänslan i äventyret. Jag

skall for§ätta med några olika exempel.

I begynnelsen

Egentligen rar det f& o$ efier iddagsteet
d jt som lrrd Stephet hade lerar sig ia i
köLsreqionerna- Nöt han insett ott a,tled-
ningen till driijsnÅlet var au l;an t över-
huvuduget inte satt på något tevanen blev
hon kvar en stund. Man nåste ju bry sig onr

tjalnstelolket och kokerskans rödgrhtna
öEon talade sitt Ddli|a spr?)k

"Jog ber sö hemskt mycket om Jörlåt,
Sir, nen det tir min lilla niice, Juliet. Ho,t
fuir blivit mördad. Och det hemskaste ov
olh dr... snylt... ör att dea hemska beste,t
son dlTlade henne... snyft... sl,.ar huvudet ttv
henre och ,ot det med si8.''

Det d, i inledningen av ctt ävcntyr som man

etablcru mycket av bådc ton och stämoing.

Det 'h d, man Eq rcllrr'c$oncrna en förin-
ing orn varl som skall skc oslr lllcr dcll) lir;r
kånnr vuldcn och sig s.jiilvl. Inlcdningcn ar

kanske cxlra viklig vid cngingsävcltyr, l)å
konvcnt e,lc, så, och i början av cn karr-
panj, mcn mirn skall inte fbrsumn)a dcn

annars hcllcr. Mcd cn bra inlcdni,lS lir

mycket vunnet. P! samma sätt kan en däig
inledninS förstöra en hel del, även när det
gäller skapaldet av en bra skräckstlimninS.

Rollpersonerna sitter som vanligt på

viirdshuset Den Flammande Galten niir en

vacker kvinna kommer in genom dörten.
Hon tiltar sig omking i salen och vandru
så fram till RPs bord. Hoo ber dem om

hjäp. En hemsk vampyr hat flytlat in i det
gamla slottet ovanftir byn diir hon bor och

nu terroriserar den de stackars byborna.
Kan inte de snälla rollpersonerna komma
och slå ihjäl vampyren?

Det hiir skulle nog kunna bli eri gan§ka

splhnande äventyr diir rollpersonema slåss

mot den elaka vampyren och hans hant-
langare. IGnske kao det till och med bli lite
ruggigt ibland nzt RP smyger omking i det

Samla slortei. Nägon direkt sktäcktiimning
llir det dock inte bli. Vadirr då? Jo, rollpe.-
sonema vet redan när de 8er sig av vad

ävenlyret kommer att handla om. De är
beredda på att möta en vampyr och har

anlagligen med sig både uäpålar, vitlök och

krucifix i bagaget. Dessutom vel de var
vampyren häller till och antagligen kan

kvinnan också upplysa dem om vilka med-

hjälpare han har. H& finn§ inte mycket som

är gätfullt ellcr överaskande. Men visst

linns dei möilighetcr att stana ett sädari hlir
ävcntyr pA ett bätlre sätt.

Dct ll, en god idd att göta sig av med

gamla "klassiska" inlcdningar av typcn RP

f& et( upFlrag cllcr RPs kompis Kalle (som

dc intc ens (änkt pl lidigarc) vill ha hjälp.

Ävcn om Chaosium och andra anvllndcr det

mcd förkllrlck. s&skilt i uvcntyr till Coll of
Cthulhu, ail ilct ingct bra sllll ull inledl clt

skrllclllvcntyt. Etl brev frln crenlpelvis

"John Snrith som hör( ttl IaP lr inrcsscrrdc
av ockulta mystcricr" blir lltt en bllde f0nig

och klichcansd iolcdnioS. För§Ök istllllct
inlqlJ Uvcntyren PÄ ctt 5ull soltl 8ri[,c. 108 i

rollpcrsoncrnu ocll lÄr dcltl Pcr!onliSl

engagcrade. Om exempelvis ctt mystiskt
möte, en ockult ritual, cn sIöld av en cgyF
tisk dolk eller något liknarde skall inleda

äventyret är det mycket bätfc att låla en

eller flera av rollpersonema uPPleva det än

att lAta någon anonym SLP dyka upp och

berä[a för dem om vad som hänt.

Det ä också viktiSt att inte avslöja liir
myckct av handlingen i inledningen. Man

kan med fördel ge RP erl del intressanta

kokar som kan dra dcm vidare i historien'

men kom ihåg att det blir myck.t mer sp:in-

nande om RP inte är b€redda på vad som

händer.

Livet är en lök

Afio^.n cJ1.rd, lirod. vi vär ftomgåag pä

cn liten rcstourong vid Scina. lrina
bestöllde in kaviar och cn floska cham'
pagnc, Connor tiöng irk)tdslt visor fiir oss

och vi var alla mycket upprymda- I vÄr

cnhd toddc vi att hot.l uidonröjtt. Dcn
diaboliska rituolcn i Notr. Domc hadc

stoppats, Madame Duptas var.löd och
hennes lörjuagar had. skingrots no.l not'
teat vinlat- Urder dcn muntm aftonen var
det nog ingen av oss som anda ott vi alnnu

int. srt.tts toppen pd isberyet.

Inrigeo i ett bro skräckävcntyr, irlla
fall ett rv myslcrickaraktär, kan mcd fördel

liknns vid en lök. Dä menu jJg inle att rrlirn

bttrjar gr tn om man sliair den milt itu. Ncj.
dct lir skrlen i löken som ja8 syfl& Ptr Slxl
cflcr skal som oolslutcr vtr[ndru. ltlirn
kanske kun ona ott det finns flcra skll
innanför, nrcn innan mu tagit bofl elt s\ill
ktrn man inle se niistl. PÄ sillnno stilt \ul
mun bygg0 upp ctt ltvcntyrt ddr rollperson-

crnq slcg för steg skulor sig in till inui8cr§
inrc oivllc,.

vi hclinncr oss i Singrporc und.r trcl-
riotirllcts senlre hlll[t. R€scolrcr orh oli\u
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typcr !v agenter har samlats här i dcnna
mylkaDde strd mi(r mella! N,lalaysia och
lndonesicn. Brittisk! undeniittclsemlin och
nazitysk0 Bcstlporcprcscntanter smygcr
gcnom skuggorna mcd hemliga uppdrag.
Det ir co omlig tid dl nösla! lad som helsr
ka.o håtrd!-

Sl blir dcn brittiske konsulD mördad,
tvÄ sih'emålat tD'cha genom hans tinning.
Dörc! till hans arbersum var lfur trå,l insi-
da! och fönstrcn var stÅDgd8. En mys[sk
mordS&å ut lösa ftrr de ttrppra är,entyrama-
Vi bcfurncr oss i äventyrrts fttrsla skal. Ä,
så lälgc vcrkar rarker intrigen eller hän-
dclsdna s&skilt gåtfutls. Efter ha.od upp-
tåcker det att mordet på konsuln bara var
dcr förstå i eo rad och ar mordcn intrillTar
v-ar niond. dag. Slutligen gilhar de en sin-
Erit fälla och kooftontErsr den ondskcfulla
Eördarcn. Dct visar sig vara en indonesier
Ecd mä{klig8 övclnalurliga lrafter. Han
klarar dock intc av cn dirckrträff frå! ctr
ha8cl8av&. ut .o avtidcr rnuElatdes ftirba!-
ockar örcr rollpcrsonema-

Htrooaodc andar och aodra intriger
laaslc kommcr cmellan. mco efter en tid
bcslutar sig RP att 8c si8 av lill dcn
avlågsM ö som iodoncsicm Lo[o ifrår ftir
all uforslå våd som håndq dåI. Dags 16r
co fas då, rollpcrsoncma smyger genom
rcSrslogar förföljda av vilda djur och
vildsilrå hftldiDgar. Så srD-ålingom Lom-
m.r d. fra-trl lill dcn avsidcs bclägna byn
d.lL da visr sig dr co hcl sradl av hllisler
brrjar. Krastc bäls de till och rDcd på art
offrå dro frd-ost! gl,vcmörcns do[.r till sin
d.oooistÅ gudoE? DöD om deras förvåD-
ing nlr RP lå8ger märle till dc mä.Dnen i
rvarta roclar. Gcslapoagentcr ! Och så

koEEs bcrr Mcllrrdch ul fråo höldirgens
hyddÅ Vad ha, oar-tystaroa lör plancr Lill-
så.mD!.Ds Dcd dro mysdslå lultcn?

Mcd ötrldc tått sourrar så iori8crn.
vidarc. KEDstc sk8ll tyrlsma sånda cn

övcmaturlig mördarc [ör alt undanröja prcs-
idcnt Rooscvclt ellcr sl skall kanskc
armdcrna läras upp i svart magi. Är det
konske så at( hela andra världskigct i själva
vcrket o.salios av stridandc ockulta grupper
och iir det inte så atl Hitler i själva verket iir
guden Niol-Erh-Wah som har återföt(s?
Möjlighetcrna air olnliga.

En doft av Iök

"Äuligcn", sade !rino och lurode sig titlbo-
ka i den mjuka sofran. "Den svona nyck-
eblJ brödroskap finns in e nvr och för liirs-
td götgen pd ddngo dr kan vi koppla av,"
Hon lo8 Jörsiktigt mot nti| och strök det
blondo hör.t f n sitt ansikte. De blå gar-
dinemo i det halvöppna fönsrret fdcktade
löngsomr.

"Men nu 5ö hdr.fierdt... Ven vat
egcntligen den ganla kvirnan som slöppte
ttt oss ur Mddqme DuprCs fangelsehö\o? "

"Dat var vall e ov Co nors vät\ter",
s-vorudc jog.

"Nej", sa lrino, " hon hode oldri{ sel
h.nn.fdrur."

"Men vem kan hon dÅ ha vorit?"
Vi satt dilr och ti ode lötvånot på

votandro. Någonstans ute i noue sjöng
någon en av Connors lavoritvisor, nen
Connor var ju di)d sedan lönge,

När äventyret nått sitt slut och intrigcrna
nyslats upp gör der fal[skt ingenring om
spelarna inE lyckaB finna svarcn på prccis
alla gå[or. Dei får gärna finnas någon
obcsvarad fråga, oägon gåtfull håndclsc
som aldriS blev förklarad. Om dina spclarc
grr hem efEr spelmötcr och fortsätrcr grub-
bla över vad det egcnrligco var som händc
har du nog lyckas ganska bra.

Missförstå Inig nu inte. Ett äyentyr d'Åt

ingcn av spclarna övcrhuvudtagct fattar vad
§om händcr ä, galsla poärglös(. Dc måste

fl nysta lite grann, dra undan några
drsperier och finna en del sanningar,
D:tremot bchöver de kanske inte få reda på

atlt.
Antag att de konfrontemr den mystiske

mördqren i svafl rock med elfenbensmask
högst upp på balkarna ovanför Tower
Bridge i London. Kanske iir det dä lika bra

om dcn besegradc mördarcn faller ncr och

uppslukas av Themscns vattenm.§sor i stäl-
let fö. att lämna rollpcrsonerna mcd ctt lik
dc kan demaskera. Vem var egen(ligcn
mördaren? var dct cn människa eller någol
annat? Och & den vcrkligcn död?

l,llmna några frägor obcsvarade. Kanske

för att ha nägor alt spinna vidarc pl i frrmli-
dcn, kanske för ott rollpcrsoncrna sksll
kilnna arr dc intc vct {llt eller kanskc till
och mcd för att intc cns du klinncr till
svarcl.

Vem klampar på min
bro?

I lkenet lrdn lacklan kundc jag ftlja spåret
av blod son lcdde övcr det ojilmns trdgol-
vet. Vid loten av troppan vdr jog Nungen
ar klivo över en blodpöl son somlats dllr.
Ei rö.1 och klibbi9 ttröm ront nedfiir trop-
pan, så nör jag nöddc trappovsatscn vor
jag beredd på det som vdntode. ÄndÅ var
anblicken ov Trphirias misshaadlade kropp
nilston mer ön jag otkode med

I sanrma slund hörde jag cn nÄrkligt
ljud från våningen ovanlöt. Eu vtlsond.
fnilto de, JoB ka inte beskrivo.lct bllurc
iin så. JoE kastade locklaa ii i skuggoda
vid trappons topp, i riktnint mot ljudct.
Vdrclsen i sklggoda skrek en isonde skrik
nör den tfifodes av den flanmondc fock-
la . Me ain u högre dste jag ha skrikit
vil anblicken av dess obeskrivligt ved-
ervlltdiga skep od.

"Försiktigt följer ni spåren på marken.
Åskan och blixtarnn vamar art regnet snan
:ir h:ir så ni skyndar er p[ en aning. I foto-
gellyktans skcn ser ni str van ni tir ptr vä9.

Staketet på baksidan av kyrkogilrden [r
tydligen trasigt och Benom dct hllet hrr
tydligcn den mystiskr skcpnrdcn ftirsvun-
nit. Louise stlinger luck0n pl stormlyktan
och ni kldtlrnr in genom hllcr. i\nnu en
blixr lyscr upp de förvridno trliden.
Förftrllnr gruvslcnu kantar cr vllg och l5n-
grc frum knn ni höra hur nllson kmfsar ijor.
den. Ni tillar lranr övcr busk8rnu och dil scr
ni plötsligt en slln hlir sonl ser jliflehetnik
trt, "

Mcd clt belrltct nin pl ltippurn0 sl.tr
spcllcdlrcn upp nlonstcrd.lc[ 0v Cthulhu-
rcglcrnn och vistrr upn cn hlllrtsl,iU tr.!\n.
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rog av cn vagi miinniskoliktratde Yarelsc.
Soabbt och smidigr har ban slagir söoder
dcD shåckråmning bar lyckrrs byllEa upp.
kir äretr om det ftir det mestå finns bilder
av monstren i regelböckerna är ord elt
mycker bärre verkryS för arr bygga upp
stlmningen.

"StaÄkeD är det ,örsrå ni lägger märke
till, Dco ryck bårröra ffin den bopkrupna
figureo soo hukar sig framför Elisabcths
nyliSco igcdtäckra grav. Med sina långa
förtTid.o8 lillgrdr tycts den törsöka gräva
sig gcoom mullca. Varclscn vridcr sig mot
cf n& Iruis€ lÄter lylrans skcn fatla över
&a. Dess sjutligt gulbruna hy ryckt vara
bcwrc! av grötrahigr mögcl och eD röda.k-
Ii8 8l6d lysq från dc itrsj"nkn" ögorhlllor-
oa"

OE du vill arr rarelsema i de st iick-
ävcoDr du spcllcd.r skall vara stiärnoa-ode
måstc dcr också vara Då8or gårfullr Eled
dcE. I dc flcsta spelsystcm har der gårr
infläion i monsueDs mystili- kanske främsr
i Ca.ll of Cthulhu. Det ä cn bra skräckpel
soE har t"rit med etl låg vilkt fåtl dll litljd
att de flesia huDnir lä-ra länna de olika

varelser som nnns i H. P. Loyecrafts Yiirld.
För en slö spelledarc, som den vi råkade ur
ftir pl UppCon hiirom sisrens, iir der cnkelr
att säga "och d:ir kommer det några Dcep
Ones...". Det iir ju konekr, mcn inte direkt
ställlningsskapande. I en "verklig" !ärld
springer knappast varelser omkring med
namnlappar i pannan så att eventuella även-
tyrare lärt skall kunrla identifiera dem.
Försök i slälet att presentera varelserna pä
ett spännande och fantasieggande sätt.

Ett annat problem med varelser i skräck-
ävensrr iir att i alla fall erfarna spelarc, och
de som ltut regelbttkemas hemliga kapircl
allt för noga, känoer till de flesta av
varelsemas hemligheler. Tr:iJfar man exem-
pelvis på en Ditdsgasr i EDD ver de flesra
att det fräEst iir eld, magi och magiska
vapen som galler. Och så skall mar hålla
sig undal eflersom den suger pcrmanenta
FYS-poäng. Vad gör rrtan då år derra?
Enllast ,ir ju förstås om spelarna inte får
veta vilken mostårdåre de har. Kaoske lur-
pas§at fasorna slr-ax bonom rollpcrsonernas
synfall eller måhandå viiljer du art beskriva
varelsen på en sådart sät så spelarna inle
omedelban ka,l sätla eo monsterboksrubrik
på den.

En annan va-rialtt kan vara nog sä bra.
särsk.ilr om dfl zl, fanatiskn regelboksbit rc
man har afl gora med. Anvand ditt privi-
legium som spcllcdarc och modifiera "verk-
ligheten" en aning. LAt de varelscr du
anviirder skilja sig en aning från regelbdck-

ernas staldaJdkealur. Gc dem nya slyrkor
och svaghcter- Sc till så att rollpcrsoncrna
aldrig ,I riktigt siika på vad dc ha, alt vilnta

sig.

Bibedi, babedi, boo !

Ndr jag vokntde var li,nrct Id TV: ollt
jag sög. Ljusen horle tlocknor, solen h«le

gått rcr oclt at' Maie Jont's inga spår. En
stund sol jaq stilla i fdtölje och undrade
vad jag skulle ta iE till. Jag hode just
ströckt nig eler fidrrkontrollen Jör a
stiingo av TV:n tir det hdrde.

Bruset fråt högtolarc tJso,lllde och jog
kunde höra röster. De yiskade pd e okitnt
språk och notade mig att konha närmare.
Jag reste mig upp och gick Jronåt genont
mörkrel. Och ruta s flimmer strukturerades
långsamt rill ea bild.

Ingct sköckäventyr aL komplett uran över-
narur[ga inslag. Den gamla darnen i galhör-
nel med de krypiiska utta.landena. Den svar-
ta katten som ftiljer rollpersoncmas minsra
steg. Drömmana om kontinenten som vån-
tar under havsyhn nä[er då srjiimoma st Lr

räll. Morfars ring som inte g& art (a av.
Det varierar vilka typer av övcr-

naturligheter som passar i ett äventyr. Just
att dc skall passa in i den känsla du iiirsöker
skapa är mycket viktigl. Dcn svarthäriBa
kvinnan i vinröd kåpa som slinder ljun-
gandc blixtar frän sina fingenoppar kanske

passar alldelcs ulmlirkl i ett äventyr som

utspclar sig i9o-talets New York och diir
just kontrrstcn mellan magi och dcn lcknol-
ogiska vardagcn ?ir viktig. I etl mcr tradi-

tioncllt skrllcklivcntyr placcrät på en ödsli8

hengärd icn dimhöljd landsbygd skullc
hon nog vara mcst fånig. Där Passor
vakandc korpar, ylande vindar och

suckande spökcn i k larcn blttre. Lyssna

tjll ditl cBct goda omdome och fundcra

noga igcnom vjlka "spccialcfleklcr" sorn

Passar bilst ijusl dill livcn(yr.

Om spcllcdarcn privilcgitl[l lir 0tl nlo(li-

llcra vcrklighclcn sotr hon lln0cr Pilssnn(lc

sl xr ka skc övcrnllurliSlrclclnus Privi_
lcgiurn ltl varlr oftirkllrrliglr Dcl jr! vill

siigfl lir all du i,rlc llcllcr llir sklrll lilli! r{8cl'

böckcrnl h(grllnsl ditla lniljliSllctcr. Orn (lLr

cicrnpclvis lyckcr lllt dct 5kullc vilrn

dramatiskt och spännande om den slora
ljuskonan imaBalen skulle falla till golver
vid rärt rillf:ille så lår den dä göra der. L:her
du bli bara för att spöket som hemsöker
herrgå-rden saknar telekineliska förmågor.
då kan du lika bra ge upp dina försök atr
väva ihop ett bra äventyr med ,ätt suimning
och flyt. S, länge de övernaturligherer du
Iägger in passar i ävcn(yrct och fyller ell
syfte spelar det ingen roll om de inte tiick
av reglema.

Ä andra sidan & det naturligtvis viktigr
atl du inte brer på för mycket. Varje gam-
mal gumma behöverju inte vara späkunnig
och alla skuggor om natten är inte onda.
Visst är det trevligt om stormarna viner
kring den gamla borgen, men ibland ir
vädrct faktiskt vackcrt ocksl I

Transylvanicn.

Vi ld nade bilen på rongÅng och spnury

upp[öt tlopporna ti Norhoas hus. Hon

sk le hjtllpa oss. Han mthte veto rol sonr

pASick. Vi btlrale på dött. , mc i !e,t
kot lör olt öppno. Jenay .l)tkdlc k|ickt
upp lfuer och vi s$tu.lale oss itt. ,ll*l raslt
stcg s§alole vi osl .gelont korrilortrn,t
not orbetsrumnel. Vi sb! upp l.,t bkJ,r
lubhellörren .,./t Jds orr orrll/itr§.
Nathans blonka ölott tittil. !lr^l trio.f
ltllh,ttu t ost o.'h I'lo.l(t tn hlt t,l,.r

Fasa. Vul sfulle li .§drlrx? E rrrrrrr,l.r.

I'ear rlrr/la I lt,o hitll,,t (^, ' l4.r,rt;'.
hutet t1'snule ljult lrh Llur l.n,],tnun.l,'
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Ensam trr stark. Dcl finns dcl i alla fall en
talcs.iitt som plstfu. IUcn kBnslc hr der inlc
rlltid riktigt slnr. I alla f.ll intc när det

8:illcr skiick:ircnl)r. Dii, gäller det i stiillet
rtt halla ihop och t0 \'iil yara på sina yimncr

och allierade. Ett sv de grundläggande
rådcn iPctcrscn's Field Guide. en lilen
slrifl med råd för oclult3 undcrsoluc. år
atl aldriS \'ara cnsam. Tq'sghct lir atl ha
någon som tiicker cns Dgg. någon som kan

frukrar aft det lrr en fdlltng löthopP ing.
Vid Abu Sinbel tndalc en klippblock lody

Jamieto s liv och eLr *ontokt AlEndroh i
Koirc var dtjd redon inaon vi nd Jrum. De
ilt oss i hdloma och jag bct om H.rrefls
stilla ndd att vi skoll undfly denno stad
in o le hunnit pp ots Ben. De skall inte

få hindrd ost. lnnHoteph-papyrns.n skall

förus till Stonehe ge i titlfi)r ritualen...

Eftersom hissen var upptagen tog vi t ap-
porna ner. På tredje väningen passerade

hissen förbi och genom glasddnen slg vi
m5nnen isvan. Och de såg oss. Förgäves

försökte de stoppa hissen. Förtvivlade
sprang vi ncdför lrapporna i ett försök atl
hinna undan.

I en dcl skiickaivcntvr kan dct vara en

tnyckct god idd att sträva cfte( en siluillon
där rollpersonerna hcla tiden ligger ett
knappt steg liire de fasor som lörltiljer dem.

Likt i cn spännande thrillcr skall de nltt och
jämt hinna undan mcd andan i halsen. För
att det skall lyckas gäller naturligtvis alt du

använder din spelledarfrihet och "anp8sar'
hiindclseförloppcr. Se helt enkelt till sl rrt
allring skcr vid rält tidpunkl. Lll de mys-

tiskc munkflrna cnhndr till herliscnl hu\ r

samma slund som rollpersonema hiit dc

hcmliga pcrgamenten och llt bomben
c\Ilodcr:I just nJr de l.rmn.rt parl(errn3-
shusct. Dct Eiillcr hel( enkell itt se till ltt .lc
ccntrala hiindelseml iii\'.ntyret sk.r p'l etl
sll clramatiskt och skrämmandc §5tt sonl
nlöJlist. Som sp('llcdilre hJr du.rlll rnol-

lighctcr iviirlden ntt ordna det.

Flran med 0tl unprssx hindclscliirlol-
lL-l Llr naturlistYis utl spehrnil tiirlorJr intl)-
lilndct öv('r hindlinBcn. 

^yen 
oor llu \ri(t..

och vdndcr pl intrigr'rnr ntlste du s"'till .rtt
rollpcrsoncrnIs hanrllingur iorlfJr,rn(1.
spcli[ roll o.h en rlcl N dc rlr,tm.rtis\,r h-tn-

dclscrnu ku dc ullti,l [.] tnissa.

hjiilpa. Itcn icn skormande intriS !J det

ju int u)^8thet man efterstt;rar. Alt isolera anliinda geografisk isolerinS liir att göra cn

obehagliE situation annu mer skillnmandc.rollpersoncrna. pä ett eller aonat sätt låta
dcm möla faran cnsajTlma" ät annu cll sätt

a skda om de m och bl gga upp su.imnin-

gen. Och det finns ju flera sätt alt isolcra

rollpcrsoncma.
Regent Street vid rusningsrid. Jag hade
tönkt Jörsvih a i folkvinlet, nen let var ett

nisstag. De /aaa diir i massorna och le
Jöljde nia vittil?. Ne^,ö rt qrat1e jag pö

ha1elgevijrel. Kvinnan vid busshåtlplatsen

tittade pd nig i smyg. Var hon en av dent?

Eller kanske nannen med ParuPlr'et? Med

raska steg gick jag mot tunnelbateredgån'
gen. Miljoner av nttlnniskor o Sov ,ttig,

men jag var alldeles enson.

Lasse, Lasse liten

BLten tar bona Eira blickade ut över sjöns

spe|elblon*o yto och i måaskenet dansade

din,run ötet tarfiet. Den sislo uwdgen var

Iörsvunnen. Nu var de lv tgr@ alt stanno

Vilse i vimlet

Isol€ring bchövcr intc bara vara fysisk. I
bland kan dct vara ntinst lika cffektivt mcd

psykisk isolering. Ilnsamhct nritt bland

pÅ ön, uton .n nöjlighct ott kommo undon.

Art rcnl Fysiskl isolera rollpersoncrna mcd

faran ulan möjli8het
siskl trick som ofla
Agalha Chrislie§

atl få hjälp
an väI ts.

deckarc

är etl klas'
Sc bara på

"Tio snlå

ncgcrpojkar" dii, tio pcrsoncr isolcras pl cn

slli8scn ö och scdan nlördas cn efter en-

Filmcn "Alicn'§r ctt annJt klassiskt cxenr-
pel. Diir bclinner sig en grupp rytndfararc
instiingda isitt rymdskepp tillsammans mcd

ctt skrämmande monster och utanför
stål\'äggarna finns bara rymdens tomhct.
l\'ler isolcrnde än sl krn rnan knappast bli.
Vare sig "Tio smä ncgcrpojk:lr" ellcr
"AIien" är renodladc skriickhisloricr. mcn

blda är Soda cxcmpcl pl hur nran kan

massor av andra m:inniskor kan vara så
myckc( mcra skämmandc.

Enklastc sJttct att isolcm rollpcrsoncrna
:ir att skiimma upp dem ordentligt sl att dc
blir riktigt paranoida. Om de inrc lirar på

nlgon har de ju ingcnsrans att v:inda sig för
att be orn hjälp. Niir de en gäng blivit ftir-
rädda av konstapel Pctterson som isjälva
verket jobbar för Tcknokratin cller förgif-
tade av den snälla husan som i själva verket
är vampyr kommer de att tänka sig för
innan de litar på nägon igen.

En annan vadant rv psykisk isolenng dr
nur rollpersoncrna av omsorg lor sina vJn-
ner inte ens vågar blanda in dem i inriger-
na. Antåg att nägon ber sin gode vän data-
hackern att knäcka sig in pl dcn din hypcr-
hemliga databasen. "vissf'. säger hackcrn
och lova, alt höra av sig nästa morgon. Niir
klockradion glr iglng nä,sta morgon:ir
rnanncn som dog då hens bildskarm
imploderade en av ekonyhcternas huvu-
drubriker. EIlcr atl ävcntyrarna kommer till-
bala till sin vän priisten Eivin cfter midda-
gen på viirdshuset fiir att fonsätta diskutera
dcn mysliska hcrliginnans plancr. men i
stället Iinncr dc prästcns förkolnade kvar-
levor pä kapellcts golv. Eftcr att nigra av

dcras nära vänncr gält en myslisk död till
mötes länker de nog sig för innan de

artfönror dc farliga hcmlighctema för f'lcr.

Alcxuulriu Dt!,t titSo dc jdi/\D 1927

Allt ncltn lliBxitts llirttivlot sti*.r
linrut ett ltrtyg tou kot brirtl;r.r oss hllrifrdn
rcdtccknar jag lctvt ralcr i ntirt jotrw .

Mdhllnh lur t :*,Å:t lt v ots, nct itx
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bör dll finnas lickor av lugn och trygghet

d'å, rollpcrsoncma kzn tz igcn sis Kanske

är det bata lugnarc perioder i även(yret'

k3,lskc ät dcr eo tty88 plats dii, de kåJl kotr

pla
I dcn ombonade timglerstugao ellcr pä

den samla flodbå,ten i Scine kå' rollpcrson-

.rnu-ta ig"n sig, gmla lårkarna och lägga

upp nya plarer. En såda! t i' |fygg Plal6 tu

naturligtvis vikligare om man spelaJ en

kamoani, men ka 'tuz bra ävcn i cnsbla

arcntvr. Tryggh"ten blir en konuast till
sk iLkefl och d.arigen om kan du stfulz b'ada

dessa tårslor i dill ävenlyr.

Vill du sedan vara riktiS( clak §om

soclledare läter du tollpersoncrna vaggas

ritl ro på sin trygga plats. EftlJ fleft ävcntyt

lommcr de all käona sig hemma d?i', atl

\'ara lugna och rvslappnadc. Scdan lltcr du

skäcken bryta in och konfrontera rollpcr-

sonemr pl "hcnrmaplan'. Plöl§ligl krossar

du tryggheten som byggs upp och rollpcr-

sonema kommer atl slå skräckslagna i sPill-

roma.

lled en sisto hes hosnine rystnade bilmo'

tor lör Bott och Jelf sqrde itr vår ganla

Mercedzs mot |iigkanten. ReB el hade tilh'
a*it i sry-rko och öskt<idrer qcktes konnu
oil, nö-ror". Vi hode kön lönge sedan vi

Dassarol den scaosle bensinmacken oclr
'raadingen 

tittbo*a dit var ngenting vi såg

Jram emot. Regnet smourode mol bikokel

och Jrån bilradio hördes Modonna som

sjöng nlgot om kÄrlelc Vi slog ov.radion

fiir au spora på botteriet och v'ln@de t 
')st'-nod 

pö an någon bit skutle passerc fi;rbi'
Jefl'rt*de en cigaret fattdtt han vissre så

vdt att jas hotod. den sticknnde rökluklett'

loj Äasrc ha somnat föt plöts-liqt td
vaknadc jog lill av cn du'ts ovsniat fitll
huvud Nägot hale tand.at PÅ taket Bredvid

nig qcktc Jefl tilt och uPPif a hödes e

isiade ljud son om någon rispade i raker

med cn kniv.

Det linns ju många bcrälta,lekniska knep

du l(an ta till nif du vilt beri{B din historia

Tempot i 
^ventyrct 

tu et( sådanl Om du vill

ha cit tätt och spännande Aventyt tJlt

rollpersonema ercmpelvis flyr undan någon

namnliis fasa ?i dal bra om ävcntyrct också

flvtcr framåt i ra§k ukt. Du bchövcr kan§kc

iritc bcsk-riva vatjc litcn händclsc som skcr'

varjc lilct fdrcmål rollpcrsoncrna sprtngcr

pl. Vilt du i sliillct hr ctt lil08§anrmxrc

ivcntvr där skräckcn sakta byggs upP air dct

kanskcjust dclaljcrna du bör arbcta tncd.

Sorn jag nimnt lidiSarc kan du 8ärna

arbcla nrcd skiftninSar i taktcn i ditt ävcn-

tyr. Bryt av lugnet med cn intcnsiv pcriod

av skräck och fq§a cllcr gc dc jagade

rollpcrsoncrna cn kort andningspaus ien
vacker trädgärd. Variera takten som du

rycker passar förjust ditt ävcntyr.

Beskrivningar iir cn annan viktig sak du

kan använda. Du behöver kanskc intc samla

på dig lika många märkliga adjektiv som

H.P. Lovccraft, mcn tänk ändå på att göra

dina beskrivningar intressanta och skäm'
mande. I ställct för atl bata §ä8a "Dct är cn

dolk" kan man mcd fördel §äga "Dcl tycks

vara cn grmmal dolk och greppct på dcn är

lindat med mörkhruna lädcrband På dct

vassa bladet ,", ii tö,lbrrn" fläckJr av

rorkat blod."
För dct mcsla ik det en god idd att försö-

ka se så bra beskivningar som möjligl l
blaid kan dock cn bristfällig bcskrivning

vara bättre. Anlag att RP siller insnödde i

en gammal borg i dc sko§ka högliindcrna'

Ocnom borgen§ mörka korridorer sntygcr

en namnlös fasa som anfallcr och dödar

saistcma i borgen, cn cftcr cn l dct liigct llr

äct naturligtvis bitlrc om RP lill att börja

mcd bara ser skuggor som fÖrsvinncr i kor-

rirlorcrna, tius som rcflcktcrls i mörka ögon

och vita huggtiindcr i dunklct 
^tl 

i dcl hir
läccl dirckl avslöja vad som smygcr ibor-

*Jn a, brto duml. I ställct I:imnnr rlu ål

;pclarnas firnlasi att förcstJlla sig val som

väntar i mörkrcl.

Nättama ntA ho \'oril $ana och indanro
iskalla, mcn på Refos tärdshus fanns '1tr
alhid cn fiommonde cld och nögro Irts
djöd som |lintode- Dtir kunde t'i sitto id
r'ört stambord under den uppstoppode
litdrviasskallcn och diskutera igcnom de

nöt*ligo Mndckcr ti upplat. I de behö'
na söigoma kuadc ','i sovo ut och liika
vårc dr- Dct t'or vår JLtto Punh i en |iirA
diir olk anat Dckt.s osli*cd. Men så en

morgon splittrodcs r'ör trySghet ndr vi

vtckrs 6t Sclir,a.t iloi.d. Saihkrik

För all fasa! och skräcke'l i dilt äventyt

skall bli påtagliS löt rollpcrsooema är det

mvckd bia om de har en konu-asl an jä.El'

fara mcd. I blaod bör de E några ögonblick

Med llluo steS sPra S hon e4ör marnor'

fiapPono n@l tlen lilla ntolorbdten sonr var

Jörtöjd vid bryggon Hennes svorto håt

tlo&lrude i den begyrunnde morgonbi'ten'

Ho lös&iorde lörtöjningen och hoppale

ombord likt en vigt kottdjut. Mototu stor'

tade och hon blickade uPp mot mig ?n sista

t!ång- Hon 8rtlt. On ittS kunnot gtita 'l't
horli iog nog oct<sd gion det' Sedan styrtle

ho idt; JÅ ön octr gav sig av Hon hade

oion sitt vol." 
Jag hatle oclad Siort tttiu vol Jag klt

hette på. Vad hadc dct oniats vdtit fot
.eri,rf? En stund stod jog ddr stilla och

såg bötet försvitna bod övcr vothcl' me't

sedan begav iag niq h i koPcllet, ner tttot

krypton- Det föftrönnande solen skulle

s arl siga öYer horisonlen.

Dct finns många kncp du kan anvandx fbr

att bygga upp en bra skricksllimning och

dct hlir var bära olSra lv dcm llcn timmcn

börjar bli scn och det dr drgi alt 8e sig av'

Jac hopoas mina rld komnler rtt tul di{
riti tri,rip octr önsknr di8 lycka rill i\ll du

alltid vondro slikcr gcnon skuggornl'

art ta iged si8
halscn. I dcn

utaD an ha frulla! hälgandc i
skrämmande v?itld de levet

av.
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Kosmisk
irländska lirrfattaren Lord Dunsany. Dessa Lovccraft§ författarskap och är den senare

nor"ff"r, ,."r,. Celephals , The Cots oJ av rle två Det är också här som Cthulhu-

lJkhar och The Doo»r Thor Cane ,o mylotogin förekommer som fliligast'

Samoth (och i viss mln även romanen the

Drearr Quesr Io, IJnkt@w ktdathl Plmin' Miljöef
ner en hel del om exotiska och mysti-
fierandc sagor och har

och 1937 och

niistan aldrig
England. Han

l?imnade under hela sin livstid
hemstaden Providcnce i New

var gift med Sonia H. Davis

illi+iiä"#ilil " li:,ilr,'"*,',,',+Jiil# rrJl *fj,:T,.öikommer inrc arr henrlluls oouged oyl.of tle vrs:ol: Lä'"äliit,, ^r.*.,b".f,:* d.jli Y:. vesetarioi which stinered green ll i'"""',"#år. "",."_gori här, men .man the chtorotic. gtare. I saw this, and.l ä.iOl'." In,,r0"r.f i::!ätiä11 i#,:::iy,TfrTiJ'iliiöi! [n:m:l';ungefit samma mod- noisomelv on a llule; and as the ,,--..
eu som den kosmiska iil;;l;ä:'ffiä;,i".'ä".ä,: :o:1---" tn*''no

tusl -,rq4 [','#*[aJt+:ffi:*1,:l; 
.Yi:ät"".,,.ffi

utgör större delen avQ.P. Lovecralt

ealf oI €fhulhu
Call of Cthulhu RPG är en klas-
siker bland skräckrollspel. Sedan

det först publicerades l9E1 har
det genomgått ctt flertal kos-
metiska förändringar, fö rsetts
med mängder av suPPlement och

levde egentligcn bara tillsammans under tio

månader. Han isolerade sig isitt hem och

kommun icerade med omvärlden främst
genom en mycket omfattande korrespon_

dens. Han va, besatt av att skriva noveller

som innehöll vad hån kalladc cosmic
fear", kosmisk skräck. Nästan hela hans

produktion följer ett bcstlimt mönstcr som

itr '*nnat all leda fram till denna kosmiska

skräck. I den hiL artikeln skall jag försöka

art bcskriva H-P Lovecrafts mctod och

sig naturligtvis från

verklighetens. De miljöcr som beskivs är

isolerode byar och sml städer, mcd rötler i

grmla traditioner. När större städer finni
med koncentrerar sig förfatlaren gärnr P'l

gamla hus frän lToo-talet med högi gavlar

och solfjäderformade dÖrrföns ter ellcr
lallfärdiga kyrkoglrdar. Kyrkogtrrdarna
förekommer ocksil flitigt på land§bygden'

Intrcssant är kanske atI Lovecrali utrustldc
''sitt" New England med städer som h.rn

kunde fornra efler eget behag. Dcssl b.vg-

gdc han pl vcrkliga iitrlagor. Sl jr .\rkhrlnr

basc.at pä Salem, lnnsnlouth Pl
Ne!vhuryporl och KingiFort p.t

Marblchead. Dock crsrttc Lo!ecrl[t xldri!
dc vcrkligir stlidcma nted kopiorna' ul.tn lal
(lrnr cxirtcrir Pilrallcllt isilt lilltrtil unlvcr-

sum. i ullit llll vud det gtrllcr Srlcnl.

äventyr och blivit prisbelönt. An diskutera olika sätt att inkorporcra dcnoa i

idag är CoC ett av d€ mest PoP- rollspelet Call of Clhulhu. Det blir alllså

CoC på Lovecraf6 sätt.ulära skräckrollspelen och det
verkar som d€t har banat väg fdr
andra spel i samma genre såsom Lovecrafts rekvisita
Vampirg Werewolf och KulL

Man kan grovt dcla in Lovecrafts samladc
Cdl of Cöulhu bygger på den amerikalske vetk i tv, kzleqoriet En, i huvudsak tidig
litrfatEren Howard Phillips lrvearafts liG produktion som är starkt influcrad av dcn
rcrera alstct. l,ovecraft levde mellan 1890

mellan åren 1924 och 1929 men makarna
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Personer

Dc personcr rcnr bcfolk3r dqssr miljticr och
som på eIt eller anoat sätt konfrontera,
huyudp€rsoDcma år också sllcode lika nov-
eU efEr Dovell oD måtr konceDtrerar sig ptr

dc ioditid« som så att srlSa 5r "blirare al,

slråctcD". Lilsom hos miljtierna finns det
hår e.D lonlålc med åldre tider och E-ådition-

cvolutionen och dlirmcd ftrtt kontak( mcd
gorDmal, fruktansvifd kunskap. Dct händcr.
ä\'cn om dct inle :ir en rcgel. att dcssa pcr-
soncr utgör en kult cllcr sckt tillsamm;rns.
Lika ofla :ir det dock fråcan om ett slutel
samh:ille med stark sammanhlllning eller
hra en familj. 'Primitiva" folkslag, grup-
per med stor inavel och rasblandningar
(gärna mcd icke-m$suiga nser) som rcp-
resentarter ftir skråcken iir allsl nlgonting
som är vanliSt förekommandc hos

Lovccraft pcrsoncr mcd någon särskild
anlcdning att tro pä det sunda fdrnuftcr. Dc
d, vclcnskapsm:ln ellcr realistcr som scdan
kan konfronteras mcd det oförklarliga. Hir
hör forskningscxpcdi-
tionens medlemmar i
The Moun toins ot
Mad ets ellcr den
rationcllc vännen till
huvudpcrsoncn i Lir?
Unrtanahle Dct töt sig
dock lika ofta om pcr-
soner med en spcciell
besalthet eller dragn-
ing till mörka sidor av
tillvaron. Här återfi nns

t)
Ihe madness and monsfosity lay

in lhe ligures in lhe ,oreground...
These figures were seldome com-
plelely human, bul o,ten
approached humanily in varying
degree. Most ol lhe bodies, while

roughly bipedäl, had a lorward
slumping, and a vaguely canine
casl... They were usually leeding
- I won'l say oo v/hal.

ipcrifcrio i minga av novcllcma. Mcn Svcn

andra böcker med farlig skrJmmande hrn,
skap llnns näm.da här och va, och ddrtill
kommcr cn dcl konstfö,cmä med anknyt-

n ing till cthulhu-
myten. Det rör sig om
statyetler ör reiigiöst
btnk sorr. i The Call
oJ Cthulhu, inskrip-
tioner som iir villncs-
börd om ickemänskli-
ga k\rlt|Jtet (Dogon,
The Mou taint of
Madness) eller arkeol-
ogiska l:imningar som

kullkastar dcn vcten-
skapliga syne n pä
omvärlden (Tlv

konstn ärer,
Pickman

som
frln

tt
lvlountains of Malness, Tlrc Shatlo| our of
fi,s). Gemcnsamt för alla dessa aflefakler
är att dc förmfu ingjuta skäck cllcr i alh
fall obchag i en bctraktare enbarl genom

vad de anrvder om sin tillblivelse eller
funktion (som ftirklädnaden islutet av 1"/tc

lyhisperer i,r r,t? Dorl). Arlefaltcn i, ofii
cn indirekt länk till Lovccrafts huvudnunt'
mcri Dcn kosmiska skrtickcn.

cr. [{aa möts ofu av itdiarc, cllcr hzjvblod

som på nägot sålt slall rcproentcra cn mcr

ursprun8lig, och mörlare kultur. Samma

feoomcD åtcrfinns hos bcfolkninSen ide
rsolcradc byarna, cller i städcr son)

lnnsmoulh. Itar k dcl ina!cl, cller rasb-

lardnj0g som hrj lcll till all mannlskorna

har Årcrglll lrll clt Pt|mrlrvaru 5tadluln i

lava.tafi. AnleÄningen till detta tordc va'a

hans eg0a, myckel fÖrvirrade, rasistiska

symPalicr, )ag anscr dock atl man inle

behöver gä qupare in pA dem, varkan h"lr

cllcr i ett lotecraflianskt ävenlyr.

Når dcl komnlc, till enskjld;t lxrsoncr cllcr

huvurlpcrroncr ror dcl si8 oflasl oln lråll'
nisko. ar ctl ltcll a0not slng O[la villjcr

Picknon's morlel, personcr som kombincrar
vetenskap med ett ockult inlresse, som

huludpcrsonen i Tlrc Dreoms i the lyitch
House eller forskf,ren i andra vcrkliShclcr i

Fron Beyond, eller gravplundrare som
parcl i The Holrrd. Exemplen kan göras

oändliga
Dc ralioncllas ödc i Lovccrafls beriiltclscr
blir alt möta överväldigande bcvis På vclcn-

skapcns orillrilcklighel och dlrmcd få sin

v?irldsbild reserad. Dc bqsaltas inttessc I sin

sida :ir vad som leder dcm till dcras under-

gång. Deras sista insikl blir alt dc aldriS
visstc vad dc syssladc mcd, all Llc 8av si8 i

kast mcd nägonting myckcl slönc lin vld dc

hade anal. och d.lrmcd rascras dcrxs vlirlds-

bild.

Artcfakter

Nilrnrast c[tcr kullcr oclt "dcgcn,.'refu,lc"

folkshg. lir dct vrul tnan skullc kunn] l:rllir
arlcfirklcr som 5lÄ, (lcn losrllislil slrllLlcll
nllflna\1. Typcrcn)plcl hhr ilr 0irlurliSlvr\
rlctt l>crönr<ll NLtrr»tttzttcorr sottr rlylcr' u1t1:

bkrck trtgic, lost
rptllal vr litc
uke pos.tttsit»r of

l)c llcst.r rollspclrrrr: llr \lrl in\.ltl.l I

Cthulhu.lrrr'l(tlolin, I.o\.rI'llts eg.n rt l.l
uv lcgcn,tcr. \.1 .n lull\lulldlS gcnorrrg.lng

lltrr ilr ,ilrlcrt onotll! lylologinr r.rrclscr ;rr

Cthulhu-mytologin

^ll 
nt\' sto es, unnconneclal as the)',,rn)

rint bt unother

be. orc bastl on thc ltnkkl . ktl lore or
It gcn,t rh,t rhi.t x'orhl t,ts rl,h,i'ttJ ,t r'ne

race rho, in prdclisi,t(
rhtir ftxtthohl on! r<re

o n \il. ar\'r r.dl) kl

.l IP Lo\cirll'l
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dct som stir alka nårm&st klifflot| 8v kos- dcn som är dct centrala i Lovccrafts hcla
produktion. Han bcskcv dcn själv som ctt
brutalt ncdrivande av örnuftcts och vctcn-

mLk slxiick hos Lovecrr.ft. Dc gömmcr srg

i hajls novcllcrs mödi&slc höm. Han by88cr

upp slå.sEingc! omking dcm mcd viskade

utydtri.DSar och halvt ulsagda hol så all, n'r
koofrooiatioocn med dem väl sker, det som hotar i dct outfor§kade rymderna

räckdr alt bestTivr dem i form av bcgrän' omlring os. Vidare får denna skräck aldrig

sadc bilder och glimtar pä ett nästan rruru- ftirklans bon som någonting som uppkom-

malistiskt mandr ftir att få maximal genom-

slagstrafi. Lrvecraft utnyttjar konsekvent

alla outlorskade hörD i tillvaron och fyllcr
dcm mcd si!å fasor. Harl tar upp hot ftån

den svafla, talla rymden (The Cobur out of lärtsinne. Den kosmiska sk äcken skall allt'

Spocc, Thc Whispcrcr in Do*n.ss) frln
djupbavco (Thc Coll ol cthulhu, The

Shadow over lnnsrnouth) från den out-

mit på naturlig viig. Den får hcllcr inte ha

något egcntliSl budskap förutom förmed-

landet av själva skräcken. Dessutom får

berättelsen aldrig fläckas av humor cller

soner får en efter en sin världsbild full-
stiirdigt ,örslörd. Allt de rott va,a det nor'

mala hotas av denna nya insikt och som

lckcr mcd i sina historier. Dc är som

syncs ganska bcgränsade och varje

Lovccraft-novcll är mer cller mindrc cn

verk. Man kan myckct väl skapa ctt

äventyr i Lovecrafts anda i nya miljöcr

bara man är l.ogen dcn ursprungliga
st?imningcn. Att ändra en detau gör ofta

inte någon skillnad, det är när man

ändrar merparten eller de mesl
grundläggande som man börjar komma

för längt bort från originalet. Dct är i

och fitr sig inte alltid nägot fel mcd dct,

tips pä hur man kan forma ett ävcntyr

pä samma sätt som Lovccraft ftirfattade

sina noveller.

Jag ttirjar med mitt kanske mcst annor-

lunda förslag: Börja med slulet Med

det menar jag inte att man först skall

hitta på äventyrets slut och sedan skiva
resten av historien, utan just vad jag

säger. Börja med slutet. Lovecraft själv

använder denna teknik på fttljande sätt:

I början av novellerna beskriver ofta

berättaren i kryptiska ordalag vad som

kommer att hända i novellcns slut De(a

sätter iglng läsarens fantasi och cngagerar

denna i berättclscn. En rad frågor uppstAr

nämtigen genast, Hur kommer det sig att

bcrättarcn hamnadc i rlen situation sont lran

bcskrivcr? Hur kundc hsn klara sig ur dcn

och bcrätta dcl här? Cjordc han vcrkligcn

det? och; Vad händcr eScxlli3dx pll slu(ct,

dct hlir försttrr jng inlc riktiSl ] Dct krrn

naturligtvis vara ganska svlrt illt lnvlilrdLl

den hlh nlctodcn i rollspcl, lrtcn jl8 tyckcr

rndä fltl dct llr vltrt clt lörsök. Gll dlirl(ir
lillvJgu pll föl.irndc sitll: Kttsta itr rollltcr'
soncrna icrl llrlndling dc llr totrtll llirtrr'

sägas att Lovecraft själv intc alltid ute§löt

alihumor från bcrättelscrna. Se tex' The

Whisoerer in Darkness d:t överslcprtutcn

ftarkash'Ton frär Allantis ndmns JämfÖr

Clark Ashton Smi$.)

skspens lagar vilks ul8ör vån cnda skydd variation ptr samma tcma Man bör

mot del kaos och de okontrollcradc kraflcr dock akta sig för att själv begränsa sig

till vad som tinns at( tillSå iLovccrafB

så presenteras med största allvar. Det hand-

lar inte i ,iirstå hand om rädsla inftir fysiskt

våld utan i stället om en fasansfull insikl men det är inte vad som skall beskrivas

hrr. I stiillet skall jag ge någrc konkela

niskåls faltnilgsförmAga Senom all läsaten

bara ges en aatydning till beskrivning'
Jänför till cxempel tjnlestel. i The

lJnnonable som berättarcns vän intc ens

klara, av au beskriv4 lroB att han vetkar ha detta namn med trvccrafls vän, konstnärcn

setr dcn klart och tydliSt.

Kosmisk skräck Berättarteknik

Mcn dessa vuelser ir allså bara den sista

majrifcslåtioncn av den kosmiska skiickcn,

mandc för i iventyre§ börju. Llt d('m l:r

nåera snabba helsiga beslut. Gc dem in(c

dl;äcklig informrtion ftir att de sktrll örsll,
men tillriickliSt fttr sll de skall kunna cnr'

Ta dem sedan snobb( ur situationen och

börja från början ov livcntyret. Dct tir rik-
tig( qt( komms ihlg ott rollspeliue behövcr

nrcr nrotivittion [n boklSsffcn. ÅvslöjJ dilr-

för intc sll nlyckcr ov slutct trtt dct blir
uppcnharr rcdln eit('r hulrn §\cnlyret !r'l
r,rrn skull hlltttllt. Dcssulom mlltc du t:ul r

prl tt brirt itnvlln(ln cn s.ltlln silu.ttion stttll

(ls nlcd all sukcrhot konrnrtr
cllcr cn sonl rltt hilrt stYr

silultlon('n iik inl. vrtr,l sl llng sl iltt d§l

utt hnnrnJ i
.lenr t ill.

Allt som vi hittills sett är alllså de saker'

kulisser, prylllar och rollcr soltt Lovecraft

forskadc vildrDarLeo (At thc Mountains oJ om viirldens tillstånd. Lovecrafts huvudper-

Mdttzss) ftÅt uodcrjordcn (Ihc Festivot)

frår forotid ocb framtid (The ShoÅow Out

of n, .) @h från utarftir den kända rum-

tiden (From Bqond'
The Dr.ams in th.t)
Witch Housc). Alllfi
alla dc platscr som

mänsklighetcn tradi-
doncllt har nirknipPat
mcd fara ocb hot
(möjliScn med undan-

tag av de två sista).
Scdan förstärks
känslan av att dctta
hot övcrstiSer trlån-

The lhing cannot be described '
there is no language lor such

&ysms ol shtiekng and immem&

rial lunacy, such eldlilch contra'

dictions ol all matter, lorce, and

cosrnic otder. A mountain walked

or slumbeled. God!...9reat

Cthulhu was lose again
))

grädde på mosel är

den enda världsbild
som erbjuds dem istäl-

let den som målas uPP

av Cthulhu-mY tolo-
g in. En känsla av

litenhet och betY-
delselöshct alltså' inte

bara för den cnskilda
individen utan för hela

den mänskliSa rasen.
(lnom parentes kan

2a t$l I'ormuL SL.azh
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kiinns uisl att upprcpa dcn' den mlite vara

av sädar afl ott spelama för§iår att dc skill

spcla dcn likadan andra 8ången och inie

åndrar berättelsen i

med vapen iLovccrafts noveller, och vill
msn vara rogen hans bcrättarlcknik gör
mao klokt i alt vara ftirsiktiS med förckom-

stcn av dcm i sina
åvcntyr. Dclta äI den
punkl som kan§kc
kan varicras mesl,
och med bäst resul-
tat. Försök dock att
hålla er så nära
Lovecraft som
möjligt. ,a8 har
spelat, och haft stort
nöje av att jaga mon-
ster med tlenchcoat,
haSelgevif och dyna-

miq men detta zt inte

lrvecrafs vä9.

t, Konfrontera rollPer-
sonema stegvis med

dc olika graderna i

cilerhand. Dessaf t ln ceneh places lbeheld enomous
avvä8nrn8ar " d"rt cMidri:l lotvers tvhirh climbed

Sivclvis Ssnska lar abo've anv ol he olher struclules.
svåra' mcn dcl kan 

Tnese aopeired to be ol a lotally
varå värt lite cxlra 

unioue nåture and strowed sigrc ol a
jobb.lör den kiinslar p,oätgiorr .ge and delapidation.
av obcståml' ouno- rhev tyete build ol a bi2a[8 lype ol
villigt 

'de 
som kom- 

souare,cul basall masonry, and
mer alt hcmsoxa 

hpeted slqhtly loward heir louMed
spclarna. eIl'r cn 

tops. Nowhele h any ol lhem muld
sådån här illcdninS he l":s traces ol rvindows or othet
E(l'r..dcnna ottadi- aperrures save huge doors be
lionella mclod kom- 

lound... Around all lhese aberrent
mcl.ou na8'ta slmPla piles ol squargcul masonry there

låd. 
j h:t^T-.:P"t1 Lvered an hepticabre aura ät men-

*l:"fftll,tn" o' iceuroorrcentrateotear...

uran rtr dirckt använda någon x! Cthulhu-

mytcns varclscr er du myckel skicklig och

hxr gjorl ctt ävcntyr vlrdigt Lovccrafl
Lii is är dock att vcrkligen hola mcd ett

slcnlnligt n)onstcr. var dock nryckct försik-

lig mcd dcss bcskrivning. Antyd hcllrc in
att förklara. Dct är mycket bältrc om spclar-

nt inre riktigt förslår hur salen ser ut än ilt
du beskriver den i minsta detalj. Försök
dock att inte överdriva det fysiska hotct frln
varelsen. Den verkliga skäcken skall ligga

i atr den trots allt finns och a(t dess cxistens

är bevis [ör och förklaring på alla de saker

som spclarna har fätt antytt för si8 undcr
ävcntyrcts ging. Detta är en svår och
k:inslig del i ävcnlyrct. Dct kriivs cn hcl dcl

erlarenhet och plancrande Iör att få den att

fungcra, mcn tyvlirr inga cgcnlliga rtrd utom

dc ovan givna.

Låt till sist rollpersonemas eventuella seger

aldrig utgöra ett slut på hotet. Har dc lyck-
ats förstöra eller döda faran så skall det stä

alldcles klart liir dem efteråt atl de cgcntli-
gen inte har påverkat någonting, möjligen
bara försenal en process. För all framtid
kommer dc atl vara medvetna om att
v,irlden inte iir vad de lrodde den att var och

atr dcl. bakom verklighetens tunna sldja,
lurar ett kaos längt över mänskliShetens
förständ som får hela den kdnda civilisatio-
ncns hisloria att framstä som en parcnlcs r

ctt uppslagsvcrk.

Börja alltid mcd dct fttr rollp.rsoncma lryg- Lovc.raflt rekvisita. Börja rned miljön som

8a mcn för spclarna lite kusliga. Ne*
England tu l4vc{rafts cxcmpel på dctta.
MiUö[ ä, heml3ln f& arla halls novcllfigur-
cr, mcn dcn bcstrivs på eu hotfulll sått och
ger läsarco antydnin8ar om vad som
komma skall. Dcnna mctod är myckct läu
au anviirda i ctt ävcntyr.

ovaa. Vinkla den s€dan mer och mcr så att

deo framstår som hotfull- Lllt rollpersoner-

Gc a.ldriS rollpcrsonema överdrivcn matt.
Lovccrafts huvudpcrsoncr itr alltid vanliga
människor. Ofta bcsitter dc tunskaper i
vctcnslap cller hjstoria, ibland även i ock-
ulrism. Dårcmot lan dc aldrig själva
prestcra någon maSi och de bcsitlcr aldrig
nägon oinstränh mallposilion idcl man-

stliga samfuillet. På så sätl läg8s gtrnden

Dr dcras obcrydlighcr i de stora kosmiska

sammanhang som dc lommer att få oturcn

att ata. Mci makl laD också mcnas sljuF Lät sedan sluiel bli cn konfrontation mcd

vapcn. Dct förekommer myckel sparsaml dcn kosmiska skräcken. Kan du garr dclta

na uppt&la fasal i sin vardag. Inroduccra
seÅzn de deEenerctadc människorna som

besitter kunskaper om mörka tin8. Antyd
kultlma och deras oheliga ri(ualer' tll dcm

stöta på konslhantvcrk som aldriS kunnat

skapas av mänsklig hand och citeta lösryckt

ur fööjudna och bonglömda skriftcr' En

bn lovetraft-novell fungera, som ett pu§-

sel där bitarna långsamt faller på plats'

Rollpcrsonctnas handlandc är inte det

väsentliga, historier fdrs fram iindå. Isl,:lllcl

sker den verkliga aktiviteten i deras huvu-

dco nii, dct steg för sieg går upp för dcnt

vad det tu föt bild som alla dc enskilda
bitarna implicc(ar.

I
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Fcnflsulvcn som bct rv Tyrs hand och

Midgårdsormen som når runt hcla viirlden.

Mcn där finns också Nidhögg, drakcn som

längsaml gncger på Iivcts röttcr, Odcn som

kirn vara nog så skäckinjagandc med var-

iiidrt, and strongest enotion ol fall fa!ns s;itert skäckcn däI mycket tidigr. gar, korpar, valkyrior och de dödas krigarc

k feor. H.P. Lovecl-afi Här skall jag försöka att kartlägga dcn
skäcken, vad den har varit och vad den iir

omkring sig och d:ir finns Ragnarök, när sol

inte glömma riddarsagorna och balladerna.

Ävcn om dessa för dct mcsta inspircrar till
fantasy ellcr historiskt rollspel sä l]nns det

en skoningslöshet il.ex- den svenska bal-
laden Herr Olov och Älvorna som llerit

Dct går nalurliStvis inte atl säga hur mycket

sanning det liSger i Lovecrafts ord Hur

mäter man skräck? Meo del ä' lält att

förestäla sig en tillvaro i tidernas begyn-

nelsc som präElades av fruktan Man scr

frdn,iir si8 hut urmänniska! liqqer gömd i

någon Ito[itppning' livriidd l?it åskun utan-

ftir mcn inrc rjflriickliEt tiidd föt an vlga sig

lärrre in. För d tu det mörkt och fuktiSl

och-fannsin skzpiu varclsat som lcver dä
inne. Huogriga saker som aldrig skÄdat

dagens ljus. Hon förstir inte myckct av den

v&ld hon hat fötl§ in i men hon försöker at(

bearbeta sin kåDslor, försöker at( fä nASon

räEida pä sin si(uadon. Och så bt"jar hon

ttti lz..,
Kanskc var den fÖtsla berättelsen en

skåckhjstoria- Kaske va, den en skaP€lse-

myt, kalske cn uppfosrandc saga' I vilkct

skräck i litteraturhistorien. Dct kommcr att vdrlden går under.
handla om enstaka nedslag och stora hopp i

tidcn. Myckel kommer inle a(t kommc ncd, Man skall hcller inte fdrakta lite senare käl-
mcn ja8 gör hcller inle anspråli ptr alt skriva

idag. Jag skall ge en kort översikt över

en komplett bibliograll. Jag hoppas bara atl

ni skall l:isa det hiir och få upp ögonen för

en del inspirationskällor som ni annars

kanske hade missat. Eller så kan jag kan-

hända göra er uPpm:irksamma på skillnader

var rill iskapandct av de cgn a
och likieter hos olika författare som kan

element i
urligc kan

Forsr och i
ha mvcket

Macbeth sofi den fin-
användning av för att

skämma sina spelarc. Från den hiir perio-

den hämtar vi dessulom de fles(a grundema

till bcrättelscr om häxor och djlivulsför-
bund, om illvilliga magiker och alkcmisk
tradilion. lrtar man så kan man säkett hitta

åtskilligr tör alt pä sldana motiv.

III. Romantik
Romantiken, litteraturhislorisk
bcmirkelsc, bctyddc korlfa(at ett lvstlnd-

Samucl T. Colcridgcs Rhine of the ancunt

Mariner, lvlen dct. innebar ocksä att dcn

modcrna rysarens modcr föddcs: Dcn

soliska bcr:iltclscn (Sothic novcl)' 176'l

ikrcv cn viss Derek Walpolc The Cusrlc oi
Otru lo sori. bruka, klirssri som dcn lilrst:t

golisko romancn. I dag framstir dcn sont

lunska frlnig. Irrcn Jcn r! ind.l tul l'rsnrng

onl ni skullc kunnJ f,l tl8 fl tlcn' Ulrn rtt

:rvsl0iJ ltir nlyckct sl utsPclrr Jcn siS ll lrll

vlnli!t cngclskt sloll. /\lll lr hr't, trlli cn

rJaB rli cn mltt dorl.l' pJ horggJrJcn

krossad ttv n.l8(tt §orlr lilll irln hinl'n "cn

jirttclil hjlrlrrllll Nlj.r"'fhe Gijtl' lr'I
rr,lnBil cfl(rlÖljllr(', Jc ll')lr \lrl\0J 'r\
kvin;llgJ lt)llrll.rrc. Slrit(Llrllt'I'tlur \J J'\'

sont nu. ingctt 'lln" gcllrc' o'h L\illnt\m'l

spä

hjälp

varslar om död
som homr män-

spelledare nog gjorde klokt iall lära srg av.

och måne äs av vargar och Nagelfar, skcp- lnte riktigt medeltid är elisabethanerna

pct av dc dödas naglar kaslar loss och Marlowe och Shakespeare men de fir vara

med h?ir ändå. lngen av herarna har sk-rivit

någon direkt skräcklilteralur men det finns

lor. Bibclns Uppenbarelsebok staplar
skräckeffekter på varandra och antika för-

fattsre §om Petronius nämner varulvar och i

Aischylos drama Orerrien l'inns cn samling

mycket blodtörstiga hämndgudinnor. Säkcrl

av lika gammalt ursprung som våra mytcr,

men nägot senare nedtecknade. är dc

keltiska sagorna. Här äterfinns korp- och

krigsgudinnan Morrigan' dcn märkliga

stagande frln förnuflslro i littero(uren'
Dctla fördc dcls mcd sig att man kf,n hittf,

skäck. Men dc iir ypperliSa källor för upp- sk:ickinsfag i dikter som Kea§' Ltntu och

§lag, vilkct man miirkcr snabbt efter alt ha

läst vilken rollspelsmodul som hclst.

tr. Medeltiden och lite till
En av mina vcrkliga favoriler bland sklick-
bcrittclscrna åtcrfin ns hir: Bao 'ai/'
Beovuf ncdlecknadcs någon Sing pl 700-

lalcl och är en cPisk dikt om hjliltcn
Bcowulfs bravadcr, framför allt hans kamp

mot monstrct Grcndcl, Ptr sitt s:itt iir dcn

splattcr-lllm förc sin tid, barl utan konrntcr

igcnom dct nrotstånrl sont vcrslttÅttcl och clo

ildcrdomliga ordcn kan ulgörl. Annxr§ llr

nog Danlcs Divint Couclitt tncdcltitlcns
§tor höjdpunkl. Ft,rs( dclcll /n/.'r,1{,
frossM i hcrrsku djllvllr, pl6S do sjlllilr och

lruktansvllrdr sccncricr. Mun sk0ll (lock

blodisande b€rättelserna.

I. I begynnelsen...
Redan ide garnla myterna sitter monstrcn

och lura, under den mehfysiska barnkam-

marens säng: SöndcrsliGndct av Osiris och

det egyptiska dödsrikel. UpPslukaren som

uinå- pe ae själar som visat sig väga för

latt. ShalalSudcn Anubis och den väldi8a

mörkerotmcn Apep som Ra tvingas kämPa

mot varje narl fdr att åtcr kunna bringa

liuser rill vdrlden. Hos grckcrna finns

*ronor ro, slukal sina barn (ta cn till På

Govas lolkninc 'satumus förtif sina bam"

en fantastiskimork och skräckinjJgandc

tavla), Eotloncma, ha-rpytrma. Hadcs dir dc

aaa".-uufius och Scvlla och Carybdis' I

Svdamerika finns skclcttgudcn
iiic rtantecuh li, Cumahu hrlrskarc övcr dc

dtda och Huitzilopochlli vars kult krivdc

blodig människootfcr p'a ziguralarn"r t

i"roi,i,lrr. och i vfu egcn fornnordiskil

rradition linns Lokcs fruklansvlirdr barn'

Hel, tiödsrikct och tlö<l§rikcts drottning i cll'

'washcr of thc ford' som

och de ondsinta fomorema

niskor såväl som gudar.

Myterna skildrar ofta§l inte renodlad
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som inle lick skiva "riktig!" romoncr'-tog

a"n ,in tia. g"t5ru16t 5;7 S6arard (1773)'

ClBra Rcevcs Thc Old English öoron

,ritil o.ft etl nenal böclcr av Radcliffe

iia.s n. llvsrcics oI lldolPho) lt dc

kan kc m.st kibd.- Kuske också de mest

Itrsvii^la" vad vctjag.

IV. Romantik igen
Nåsta fas (vi lan ka.[a den §cffomanlik om

vi inte är så noga mcd Pcriodcrna)
innehållct några m€r allnänt k'iiDda namn'

ET.A HoffmaD striver sina berålbl§er om

kluvoa mäDoisLot med övernaturliga
upplcvetscr i slulet av l7@lalel och början

av 1800-talcl: So dmonicn'
Dubbelgängorca ah Diörulscl"ird lör att

nämn! några. Nu skrivcr också MarY

Shcllcy ftanl.rrrtin: or thc Modetn
Promethcus vilken blivit en klassiker' inte

minst genom dc oräkncliga lilmer som

gjods på bokcn. De flesta är dock inlc
s,irskill trogna oriSinalet. Hos Shclley 5lå-
pas intc monstrel i Frankensteins familjs

slo[. ulan på dco unge sludenlcns sluden-

trum- Intc hellcr arvåindcr han åskao' eller

cns clektricitEl Han vilnd€r bata på lit,rutG

nclsc proccsscn (!). Monslrct ä, dcssubm

myckct bra på alr prar." friims På att a la-

ga sin stackas sloparc. En mcr kongcnial

fnnkcnstcin-lilm ha, docl r'emiiÅr i &gu'
na om nu någon iotc skullc orlia liisa bo[<en.

Andra kända namn undcr Periodcn är

Robcfl Lruis Stevcosons Doctot tckt*ll ard
mistcr H)'da om marnen som manifeskrar

sinr m&ta sidot mcd hjäp av en hcmbrArd

dryck och Bram Stokers Draculo orn
vampyren som bara ha, mörk sidot och

bcscgras av saarla mäns dygd. Droculo
handls( i huvudsak om sex och c.oiik,
maJkcrat lbr sit iotc rcta dcn vic(orialska

mo-alcn. meo tilk:tkliSt öpfEl för att alla

cgcnrligcn slall ftirrtå. Mco det bordc ingcn

ha missri eflcr Coppolas erotiscradc liln-
rolkninS mcd anspclningar på AIDS och
knullrndc vrtg-vampyret. Sist. mcn intc
minsl, blond dc stora skrackförfatlarna:
Edgar Allan Poe. Poc börjar skriva pl
l83Gtolet och hans berättelser iir mer ellcr
mindre mallcn för rysarna av idag. Han
slriver små, mörka novcller som frre Blacl
Cat, Ligeio, fie Foll of rhe House oJ lJsher

eh The Rcd Death. Han passar dcssutom
på att skapa deckarberättelsen i lrie
Murdeq in the Rue Morgue. Poc är klart
läsviid iin idag och sSken fonfamndc inspi-

ration lor många ftirfatlare i Senren.

Kort bör Dämnas några författare som

kanskc inte associeras med skiick i vanliga

fall- Ärke-imperia.listen Kippling har skivit
en del härresande bl.a. The Mark oJ rhe

Eeasl- Honore de Balzac och GuY de

Maupassaunt har en del tena sPökhistoricr

om man letar lite och stiimningarna i Emily

BrcntiX Wutheing Hcights (1847) tycke. i

alla fall jag fungerar som ypperlig inspira-

tion. Populärförfattaren till lva hoe- Sit
Walter Scott har skrivit nÅgra r'lsate The

Tapcstied Chomber ftia RedSauntlet t.ex'

och Nathanicl Hawlhorne va.s The Houie

of the Seven Gables ldr vara nlgon sorts

klassiker i sammanhanget må§tc i alla fall

nämnas, även om jag inte vägur siga
nåsontine säkcn om dcn

f*i-nOre i'inAa. mcn hclr och Mllcl skräck-

förfatlarc * dessutom Gustave Mcyrink
(Thc Oolen) Ansk'! (The D»bbtk)'
Matthe,, GrcSorY Lcatis (the Monk\'
Charlcs Roberl M"lutin (Mel oth the

Waulerer) u.h Si H. Ridcr Haggard (Slte)

Vi avslurar l80O-lalct mcd litc kuriosu:

Roberl W Chanrbcrs 1819 The Khg in
y.llot'/ htndlar on alt Sull tqckcr och nalr-

ncl 'Hastur'. CoC spclarc kllnncr igcn

gudcn Hastur soln [rvccraft alltstr har hllln'

ra! bädfrån. Oscar wilde har skivit frE
Picture of Dorian Ctd, som ingalunda år

slaäck mcn kan ge otäcka id6cr ändÅ. H.G,
Wclf s, har med Vdrldamos K'il ni vct hat

strivit det mesta. Bland annat en samling
berättclscr kallad' Thirty Stronge Storics
som kao ge en del uppslag. Slutligen har vi
Consn Doyle vars Sherlock Holmes ju fötG

ur Poes Murdels on the Ruc Morgue. Hzns
Lot No. 249 stgs vua en skäckhistoria och

så har han ju skivit EaJkeruilles hund.

Ej att ftirglömma: Det ii, under romantiken

som man börjar nedteckna den muntliga
tradition som hela tiden har funnits:
spö khistoriern a. I samma anda som
Bröderna Crimm samlade mänga ihop ett
antal spökhistorier, 8av dem en litteriir pol-

ish och gav ut dem. Det borde gå att hitta
cn del godbila! om mall kaD få tag i någon

av dessa gamla saDlingar. Ä andra sidan lir
säkert många 8v berättelserna de samma

som samla§ i mer moderna antologier.

Så var vi inne på 1900-lalet. Först och
främsr bör man nämla H.P.
Lovecraft. Lovecraft var
främst verksam under
1920-talet och skrev
med få undantag
bara noveller om
övernaturligt hot.
Jag skall intc

V. Modern tid

det intc att han inte kan vam cn källa till
inspiration ävctl för dcm som intc spelat
CoC. l.ovccrafi skiver under dcn s.k- pulp-
eran i USA. Un&r den h& tidctr produceras

cn män8d 'pulp-fictioo', nämast övcMG
tban med kiosklittcratur, ryckt pä dåligt
pappcr (pulp). Hos pulp-författar? som
Cla* Ashton Smirh, Robsn E Howad (lör-
fa(taren till Conao-böckcma) och AuSust
Derlcth kan man hitta cn hcl dcl skräck
även om det mesta som publiccras nuför-
tiden är det som påminncr mcst om
Irvecraf(.

Med ett raskt hopp förflyttd vi oss sä till
ultramodern tid, dct vill säga tid som dc
nesta av oss minns. Idag linns dct cn upp
sjö av skräcklitteratur av odkncliga fö.-
fattare, Flera av er har säkcrt båttrc
öveölick över vad som finns nu §,l vad jag

har sä jag skall nöja mig mcd an bara lala
om det mest uppenbarÅ Uppcnbaras av de

uppenbara är nsturligtvis srcphcn King-
King har under åttio och nittiotalct ptoduc-

erat så mycket böcker att det intc lä[8rr &
möjligt att hålls rcds pl dem. Han

fördjupa mig sä

mycket h& c[tcr-
som jag sägcr dct
mcsta ien annan
artikcl itidningcn
(Kosnisk Skrtlck),
men det förtjänar ott
Päpeka§ att trots stt
t vecraf[ ho, ctt eget roll-

skiver sina böckcr cftcr gan-

ska bcstämda mönslcr:
Vsnlig luSn stad- förc-

rrädesvis iMainc.
Sraden är intc sl
tre v lig. folk hor
sudo-scx mcd
vorondrs (cllct
lilnxnde). Strdcn
invodcros ot
ry nl dmon s tc r.
spölicn, zombics.

clorvncr frln yttrc
rymdcn cllcr hundu

mcd robics (ellcr li[-
nMdc). Mlo8r dör. hjrl-

tcu klarur si8. nllt blir brr
Iflsl dcl kunns intc ri\tl8l r§Lcri
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längre... Khgs styrka ligger främst i kon-

Fasterna Yardrg - fruktanstiida hårdelser.

Hans skrivstil närmar si8 kanske mer en

tlrill€r i! en spölihistori& Som bist :ir hän

nä, har antyder sakcr och våtst nlir han

skall bchandla det som t ex. Lovecraft är

båst p& öscrDaturliga visen. Kings tikker
aI lö$ sammarkoppladc men de rerkar tnte

bilda co hclhet störrc årl delaml Man kan

inte spåra nägoo gcnomgående tarke i dem.

På detta sän skiljcr ha, sig fråo Lolecrafi.
En som i dcl a\:seendet iit belydligl niirmare

denne ä, Cliye Batter. Är'en om det inte

,jnns cn utstuderad mytologi som viver
samman alla hans baiclcr så har de var och

en för si8 ett slags kosmologi som grund.

Novcllsaml.ingatus Eooks oJ Blood in lv!6
Seoo6brot( ocb ka.oskc de Htlels€r som

hrr mcst skräc\st-iisoios Barker sliriver i

eo slå.Edn8 som & flcra tonq mörtire ii-o

King. Dcn try88a vardagcn soo botas iit
aldrig lita lryg8, d.n oärmar sig mer tristes.

Dct övcmaturliSa lurar iotc i bakgnrnden

som hos King utaD koo{ronterar låisaren

utan orl§scp. Effektcn & en mer absutd

tckclcffctx cllcr cn lolccrrltiansk rubbning

av v:irldsbil&n. Dct ä, liittzre 3rt asso(iera

Barlcr till splarlcr-fiItrrct å.0 King ä\en om

splatter-humoro inte llnns i Brakers egna

Hellraiscr-lilrocr. Barker ,tt cn av dc stora

inspirarionskÅllom! båtom KulL ,nen dct iir

fcl alt b.8r:insa honom till bara ctt spcl Hä
finns myckcl att tritrrta, sä,1lilt som Barkcr

inrc baJa skrilcr sljäck ulan oc\så fan-

rastiska bctåttclscr som lzra3ica och

l1'cotc*'orld. Dcsla Irå lorfaltarc är naslrn

& cnda som & värda alt ntunna i slon[l-
rcrår vdg ida8. Dca! R Konu dr for mig en

hlck Slcphcn King-topia aven om åtmin-

stolc Planloni är vi, värd all liisas Bio'

alruclla Ann Ricc r, väl ock5å ell slags

,Lraclfdrfallatc Ävcn om Thc VonPire

Crcniclcs lansle frtnsl d' romartik och

llvslcda u, vampyremas sYnvinlcl'

Slutligen tyckcrjag att ni skall gå till scricr-
na och se vad som händcr med skräcken
diir. Alan Moorcs Sl|onrp Lårirg var något
3! dct bista som gjons i mcdiet. Sc om ni
kan hitta Ånrenco, Gorlric annars finns dc
liirsta avsnitten samlade i Lo|e o d lya\
som bordc lara lältare att fl tag pl. Jamie

Delaro gjorde ctt tag spinn-off serien från
Ssamp Thing: Hellblazer som fortfarande
går att fil tag pä i samlingsvolymer. Den
ulmlrkta eflerföljaren med Gaflh Ennis
finns än så linge bara ien volym:
Do gerous Hobits fien det finns hopp om
att fler kommcr för er som missadc dcn

månatliga tidningen. De första två samlin-
garna av Neil Gaimans Sardmatr.
serieadaptionema av Clive Barkers Sook
of Blood, gamla. Soda EC-skräck-serier
cller mardrömslika Charles Butns. Till och

med Max Andc6on har drag av skäckfilm
och -litteratur på sitl eget, vridna kaika-vis.

SkrAck gergren känns för mig betydligt
Iivligare iseriema idag zin i den lraditioncl-

la sLönlit(eraturen. Det kan visserligen bero

på etl visst ointresse, men ta bar-a inte dct

som cn ursäkt
ftir att strurta i

allt vad jag sagl

hiir. Leta upp de

gamla klassikcr-
na och dc bort-
glömda miss-
lyckandena.
Ävcn om ni intc
kommcr att Silla
allt ni Liscr så ii,
dct i a.lla fall nyll-
igt au få lite pcr-

spektiv på dcn
lättsmälta sörja
som TSR smuLsaJ

ncd PapPcr'rl mcd

isina Rxvenloll-
romangr.

Hösten har fön med sig kyla och tydli-
gcn ctt så melankoliskt humör att många

MRKare ej orkat gå till klubbens
lördagsmöten på Skeriol sitskilt ofta. En

bidragande orsak är att Bjöm har varit
upptagen med att skapa Dalama-distIik-
tet (hahahaha). Men är det ingen d:ir så

blt det inre hetler så roligt att gå dit, så

snacka ihop er och kika förbi lite oftare.

Skeriol kanske inte :L den bästa men det

är den enda och än sä länge bästa mötes-
plats vi har.

Kopparberss-Distrikt bildadcs I 994
4fi2.

För MRKS del slutade distriksstanen
med massor av styrelseposter. Bjöm som

ordförande, Duvdahl som kassör (vilken

tabbe, ordförandes anama), Förste
sekreterare: Patrik Barbus, Andre
sekreterare: Johan Jakobsson och
ledamot blev Daniel Andersson (vacken

drag Staffan).

SillyCon III
Höstens stora tilldragelse var som van-

ligt Sillycon. I år SillyConIII. Strandens

skola var fixad och iivcnlYr var
tillverkade i rnassor. Flrggskcppct var
Vårrcgn (skaparc: Staffan frllrt
MRK&NisseNytt), upPföljarc t ill
Mntcreld och kommcr snitrt följls av tvl
till äventyr isamnra scric. Pltttogr feo

var det andra av rlc tucr villrbctldc
äventyrcn, ct( l2 til1llrl r llln8( Kult-
llventyr (skaparc: Andcn, Mo(s, Plir lriln

MRK&NisseNylt). Aventyr rill Vamprre
(skapare: KALLE) , Wastelands (ska-
pare; Tor), Fönök till Crhulhu (skapa-re:

tappra kättboarc), D & D (skapare:
NILS) , Kult (skapare:Svcn) kommentar
en sann improvisatör visadc framförrer-
na!!!, Roger "Spacehulk" Marrsson
kikade fram uodert stenen,40K
(arrangörer: Valkyr) spelades även.
Tyvän Eck Meckwardor utgä på gnrnd
av en febrig Stdger. Daniel Andersson
gjorde ett bra arbete och visade sig vara

en sann organisatör- Läsk och bullar
fanns i massor till ytterst humana priser
(bn Daniel).

Regler ocb Spel

Bottle Mogic (Warhamme r FantrsY

Banle)
Regler på hur magi fugerar Pl slagliil-

te t lill Warhammcr Fxnt§y Brttlc L\
baulcnagic det är billigiue vid flrEblll-
simulation än att hiilla bensin pI din.t

motspelare och tändÄ pil.

[/o3ic t/re 6ctlrerirg (tvil lckiu)

Tvl grundlekrr lv konspclct som rcr+'

lutionerilt spclviirlden. Hrir ski.-kar du

rnedelst tjusigil pocnt bcpryddit ke'rl

INKOP

rnonslrcn, rtlngi och lnnat olyg

ruol§Pclilrc.
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Hjdhornos landbk (DoD slPPlemclt)
Supplcmcnt till Dntar och Dcmoncr

mcd nya rcglcr för dc riltigt tuffa
pojkaroa hur du spclar målitiga RP och

hur du hållcr i cD ksmPsoj pl hög nivå

mcd rråktiga RP och mältiga SLP.

Crh hu by Goslight ( I SgGtals CoC)
Ett Egelsupplcmcnl till Call of C:thulbu

mcd modificringar av dc klassista t90.
tals rcglcrna för spclande i dct
Victoriaaska England, 1890. Dcn så

llan tjcta bokcn bctår till Mlftcn utav
cn myck"t trcvligt åycntyr i jusr 1890-
tåls miljö. D€r är undcr dcom tid man
dölja bordsbeno tiir an mån itrtc skåll
bli upphcBad av dess crotiska formcr
och horor ocb gctrtlcmär fanos i övcr-
flöd

Un&r denna tid fanos Jack tbc rippcr,
Shcrlok Holmcs, Opium, mortinmiss-
bnrt oci dc( nya kokain som iagcs som
Vin & Marc eller mcdclst injcktion som
mr. Holmcs giorde. Som sagt cn undcr-
bar tid som måsa smalas på-

Pcndragon RPG
Rollspcl ftir spclandc i England uodcr

dcn tid (ca. 600-800 c.Kr.)då hndct var
upp6litct av inrc stridighctcr cficr kung
Ulticn död. Saxarna ha, iovadcrat och
hållcr slon områdcn. Da ritc som undcr
kungcn var cnar och i fred iir nu uppslitet
av inrc konfliktcr. Du är av börd frän cn
mindrc furstc och ävcn om bcgreppei
nddztc iinnu intc har kommir Ull v&ldcn
så finns gnrndco för dca rfukandcr och
dct är så du bör lcva, enligr höga

principer. Principcr som kanskc inte
alltid går hans i hand med andra kulturcr

För i Eogland finns ävcn hcdningar
som hållcr sina urgamla riter och även
finns en och annan av det fagra folkel
ålvor och oknytt. Sen finns dct andra
kra.ftcr än krisrendomen. Den mä glainsa
och miratcl må ske framftir dina förrer,
mcn du skall veta att det finns andra
makter än vite krisr. Nu väntar vi bara på
an någon skall komma och ena landct
och driva ut Saxama.

Boy King, Knights Adventurc
Supplement till Pendragon som ger dig

mer bcskrivningar av de olika folken och
kulturcrna under

AYentyr
Call oJ Crhulhu: Mansions of Madness,

Dart Dcsign
Paranoia: VansinDiga ävcntyr:

Paranoia Excessory Pack Alice Through
thc Mirror Shades

Biic*er
Willian Gibson; Cout Ze ro (engelska,

pocke0
Del två i den kultföklaradc cyb€rpunk-

trilogin. Bokcn och livet i cyberspace i

boken är mer mystisk och Rirvinande iin
i del ett -Neuromancer. Här har mr.
Gibson gåit längre och det bekanta som
Artificiella Intelligenser och hård- och
mjukvaran i största allmiinhet tar sig for-
mcr där det är ej läogre tcr sig som
mjukvara, eller -vara överhuvudtaget,
dtir dea lätt förv?ixlas med det verkliga,
eller snarare vad vi tror är verkligt.
Förstår du inte vad du just läst -Låna
Neuromancer från MRKS bibliotek.

Carlos Castanedai Samtal med Don
Juan, En Annorlunda verklighet

Hiir stanar en lång serie böcker om för-
fattarcns, en vanlig amcrikans ctnologs
jalt efter Meskalito (meskalin-guden).
Han träffar en gammal och till synes
tokig medicinman, Don Juan och blir
hans liirjunge. Böckema iir kuliförkla-
rade bland drog-etnologer och varje bok
har följts av debatbr om berätrclsen är
saga eller verklighet.

Key of Salomon (engelska, ockultism)
För länge sedan skev kung Salomon

ned alla sina besvärjelser och allt han
visste om magi och besviirjande. Sedan
dess har alla magiker använt den som
rcferensverk och alla därefter följande
ockulta böcker har refererat till
Salomons Nycklar En riktig klossiker,
ett måste för blivande ockultister ellcr
ockultisFvetare (dvs. rollspelare).

Lråer Nll/ (cngclska, ockukism)
Handbok i kaos-magi som avhandlar

mcr modem magi. En lllttföntlelig och
pcdagogisk bok om det grundl[ggonde

för alla moderna magikcr.
Rekommeodcras av ockultologer.

Bilbo en Hobb s Ävetyr
J.R.R Tolkiens fiirsta verk i Totkicns

viidd med Sauron, Gandalf, Bilbo, dvär-
gar och rubbct. Denna bok är den som
egendigen inledcr.uilogin om ringen, det
är här själva upptakterna till det som
blommar i de senare böckcrna börjar.
Boken iir mer skiven som en sagobok
till en yngrc lrisekets, länarB språk och
gulligue beskivningar av hobbitar och
annat. Sött är ocksä ati hobbitar heter
hobbitar och inte som scnarc hober och
vättar, vilttar istöllct för orchcr. Med den
boken lades grunden för alla fantasy-
rollspel som faltislt alla iir en mer ellcr
mindre förvr?bgd kopia på orginaler- I-iis
den eller förbli efteöliven.

Jag vill tacka för det gångna llet och
för det nya fonsatta för§oendet som ord-
förande och för fiinroendct från hela
Dalama för distrikt-ordfiirande posien.

Ett disirikt [ör er och alh andra klubbrr i
Dalama sorn jag under hösten varit upp
tagen med alt dra ihop och görd till verk-

lighet iör Er.

Alla Ni som ör sugnu pl ntt stoltsera

med snyggare T-shinar [n NisseNy«amr
-Hör ov er till mig, s fixur vi cn lvlRK-
T-shin mcd det uscende ni önsker.

Ni som [r sugna pl ott hjlilPo till mcd

nlgot sknll ocks höro ov cr. Dct lir degs

a(t börj0 lltlskr och 8[ i llirjungctjlnsl

z
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för cr som ar sugna på st)'rEl..€Post. För

cr som bara rill hjälps till i störste

alLminbel mcn intc tct hul gället det-

semrna -Hör al cdcr-
-Bjöm

Vid årsmörer i Strandens skola innan
SillyCon röstades dct fram en ny styrelse
och revisor med smärre förändringar.
Ordfijrande: BjörnPettersson
Vice orfiirande: Sven Söderkvisr

V'ARI§IN'G
Eo gåog i tidcn skapadc en mycket

fön'irrad ocb sinocssjuk gud varclser
soE ha! döprc ri.ll srorsuggor.

Revisor: Mars RyttherFor några år scdaa bltc dessa storsug-
gor skcpoad titl huoa-Doider. Vid defta
tilll-alle gars dc också Eaoskli8a namn.
Stors.lgSomas srörstå bobby å-r an ( efter

Lite kon om mötet. Bjöm var lite oroid

ctr Eissuppfarming i Nisse Nyn ) kalla
oskyldiga medlcmmar för grisnissar.
\5tkrt i.ute Zr sp.cieUt uppskrn,r Vi får
hoppas att storsuggorDa börjar tänka

Sekreterare:
KLssör:

Patrik Barbus
Anders Björkelid

l-edamot: Johan Jakobsson

ö\'er an det kommer mindre antal yngre
prsoner titl Skeriol på lördagama.

Det sades att man skulle ordna mer
stormöl€n pä lördagarna så att det skulle
bti lite mer aktivitet på klubben. Även
mer korta äventyr på lördagarna

Fiirsiirsra eången jag var på ett rollspclskon-
vent var sommaten nittonhundraåttiosju. I
ert konferenskomplex utanför Stockholm
hötl Äventyrsspcl Spelkongress och jag

hadc bestämt mig för att åka dit tillsam-
mans med min kusin Philippc. Vi var ju
redan i rakbn och hälsade pä slit*tingar.

Det var under påsklovet som jag och
Philippe hade upptäckt ätt vi bäda var
intresscrade av rollspcl. I timmar hadc vi
berättat rollspelsminnen för varandra
(Precis som gamla rollspclsrävar brukar),
diskuterat äventyr (De var intc så m/lnga på

den tiden, i alla fall inle de som fanns på

svenska) och konstruemt monster ( Dct var
ju dags för Monslerboken II). Jag minns
inte så väl vad dct va, ldr monster vi skrev
ihop. En mylinS och en bysc, vi var ju pll
Gotland. Och så någon slags inrclligcnt,
levardc trästubbc som vcrkar ganska undcr-
lig så h:lr i efrerhand. Å anclra sidan sä kom
ju likarrade mästerverk ryp p:ilsklingurun,
dödmanshandcn. kamclconrka[cn och scr-
pentema med.

Hur som hclst sä sllippte min mor rv oss
utanf6r konfercnshotcllcl pä förmiddagcn.
NXr hon selt art vi kommit in slikcrt och
utan problcm kördc hon och nrin syslcr
vidare mol Stockholrn tttr rtl shopDr. J[B
och Philippc vandr de stor{igt onrkrin8 pll
Spclkongrcsscn. Dct vrrr.ju rollspelnrc övcr'
alli. Tidig,rrc hadc jag b ra sctt tvll{Ks srril
lördagsrnörLn pil T.ornskn rIlcd ctt ti(,1[l
Jcltagarc Eftcrr,rrn .jug ,rlr rnrn lurrrr rrrtc

vilr (tlrannlltl(lir licli vi intc rpelu n]ltsru roll-

spelsäventyr. Vi vandrade i suillet omkring
och upplevde.

Spelkongressen. Det iL nägot definiiiv( oter
det namnet. Lite grann som Systembolaget.

Dct enda av sitt slag, men det var kanske sÅ

Äventyrsspel sig det, i början av sin
storhetsperiod, även om många andra
spelkonvet hade hålli6 både h:ir och diir i
Sverige.

Hur som helsr landade jag slutligen mrtt i

nägon slags nybörjarturnering i Brillrnir.
För er som inte träffat pA det kan jag tala
om att Brittania lir etl ganska trcvliS( bräd-
spel diir man spelar olika folkstammar som
fdrsöker erövra Brittanien. lag hatle ingen
aning om hur man spelade det dl.
Anlagligen vi. dct därför jag lyckirdes
genomföra sl miln gu överrxskrnd.
manövriu att minn motspelcre intc örsl(rd
vad ja8 BjorLlc. Det vr( knJppt .rtl Jrs
&iordc dct själv. iindl v:Inn jxg och rirr
stolt övcr mi8 sjiilv hch väSrn hcm till fr
mor.

Nlir dct vir drSs fo. Spclkoosrcss-SS \Jr
NIRK v{lfurbc(edda. Unde( !irrern hr.lr
hcln kluhbcn le§0t ih.lrdtrrnins o(h !lrt
kvrlificL'rn(le lits sl,ullc nu rts..r r.rrl rr ttil
kJr. l-llgct hertod lv nris. irln s}\l.r Llllr,
lrllts,'fony och r.l r'n grrhh \rrs n.uun tr{
irtc konlnrcr rh.lg. .\ un,lr.r \i.lrn Sl,1rr(l,i
hrn rrtt Ior rnir till Ionrrnlct :.\ rl.'t 1.urrfl.ri
vlll ut sig.

Spcl\ongrc:rcrrr !(L'rJ nunrul('( (lcL .\r.t
tl 

^!anl)(\rl]cl 
rl.t0lrrr rl(ll,\(ll.L.r

6cd åtnin<1ePg co bjtuahalv4
ka! oågon koE-oå till ståda

Hcj, vi ( Joha-D, Heorik. Rafael ) vill
vltga ttc fi cr MRK:arc. Vi ryckEr arr
dcr bordc dyLa upp
Skrriol Fotkhögstola
d.et k DLelo alltid fotlroml \4 vill inre
b.lld blj l-.11,.1. fiir g.isoissar.

6. Vt k mycka smarutc äo Duvdrhl
PPS. K*a mcdlcmma, drick inte för
mycka Cola . fdn cn som vct
PPPS. Allå i hcta MRK At snan^re äD

Alla i hcla SVEROK är

Duv&hl
PPPPS. tu sjö lLE övcr cn aDnan sjö.
Villco ljd lrg övcrst ? Svarct kommcr i
n !5lå NrN
PPPPPS.

annars
-@J

lite mer folk på
under lördågarn ,

Bra att veta
Tel. till MRK:s styrelse:

Ordlörande Bjöm: 1 0139
Vice ordf. Sven: 16876

Sekreterare Patrik: 38566
Kassör Anders: 01 8-506451

Ledamot Johan: 14193

lnsändare till MRK-info skickas
till Patrik Barbus

Monmentsvägen 7B
792 34 Mo,a

tel: 38566
stDzfl2rc aa D.lvdÅl
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sioDcr sv Stjämom8s Kti8, rollspelct' D't
undgick inle nA8on. En filur ulklädd lill
Dan! Vadcr gict oolai.og och väste ål kon-

}loBbcsötsn4 de röda ents{klappama var

pD'dda Dcd svanr x-wing rlrDdskePp och i
irtnsalcr $sades Shrwars-trilogin. En av

spcltoD$ultÖtcma ftå! USA var där och

spcllcddr rcSclborcls introduktionsäventyr
f6r d! som var hresseråde. Del va, inte vi.

Andra dagru på Loorcnrt var det så dags

för dct soo äadå rar vårt buvudouDmer:

Sreosla MåstcrslaP€t i Drakar och
Dcmone! Erpcrt. Eftersom det var
Äventlrsspl som låg balom kunde de ju
kalla sin turoering lör del vi kom till sam-

lingen på oorgonetr och möttes av vår
spcllcdåre. SMrt bade vi ocksä fålt tag På
cn rcserv, cD liteD blyg gosse från
Stoctlrolost-akao.

MiD rollpcrsor var en inlrigeraDdc neko-
Eantiker, Mats var en from muok, Tony
fick eo äd.l riddalr ocb Ullas pe6on var en

flinkfiograd tjuv. Deo lilla stoclholmareo
spclade cD kigarc. På gamEalt gou även-

ryrarma[er fict vi slabbt ctt uppdrag, att
undaryöja dcr onde maSikern i det svarta
bcrgel Våra rollp.rsoner paclade ihop sina
saker ch gav sig av. Under resan passade

vi pä alr skriimtrla slag på den lilla gossen

så ar ha! skulle häla sig i skjnnel Pä sirt
sär blev han en pion.liir, den ftirsra gris-nis-
sen, långt inna, begrcppel hade etablerals.
Averrtyrct var c0 gaaska enlcl historia, av
den gamla goda sdl som på engelska kallas
Durgcon Bash. Det vill såga arr våra
rollpcrsoner skullc slä sig igenom en hög
fula kteÅtut för att så småningom nå ,rarn
till och clirninera dct onda slutmonsrcr.

Pä vägen mot slutsl,iden lyckades vi itndå
med några brillianla malövrar. I e[ över-
givct rempel lyckztes jag l'dlla cn flyende
pråst gcnom all rulla ivåg en runna iobak

eftcr honom. Det intressanta var att dcn lju-
gofem kilo tunga tunnan ingick i den utrust-
[ing som min rollperson bar omkring på.
Och så naturligtvis att korridoren slunade
uppåt, men förbryllar man bara sina kon_
vent-spelledare brukar de inte tänka på
sådana småsaker.

Deo lilla gris-nissen satt länge rysr och
törsbiimd i ett höm, men hnlvvägs genom

svana bergels tunnelkomplex träffade hans

rollpcrson på sin förlorade älskade. Lyckan
blev kortvarig eftersom hon snart blev
tragiskt ihjälslagen av ett gäng slemma
monster. Men då brast plötsligr gris-nissen

ut i ett fyrverkeri av tårdrypade tragiskr
skådespeleri som kunde ha fått honom
nominerad till en Oscar. För cn lid skred

haD likt en hämnande ängcl genom grot-

tkomplexet och f':illde repliker som kunde

ha skrivits av Shakespeare. Alla för-
bluffades av detta, men efter en stund blek-

nade gris-nissen bon igen. Han smälte sam-

ma.o Eed tapeten, så äventyret kunde fon-

sätta soln vanliSt.

I en mörk Srol§al sprang vi så pä den onde

magikems fiirkimpe. Han var klädd i svan

och red på en stor flygödla. ("[ have a

strargc feeling of Dcja vti") Tankcn var nog

att han skulle kläcka ur sig någon spydig

kommcntar och scdan flyga iväg l:ings

grolll'angen (som för övri8t var do stan-

dardiserade två rutoroa bred. Två rutor

motsvit at uc metcr och en fly8ödla har nog

en vingbredd på ctt halvdussin mctcr' Mcn

nog med mon;lcrbÖcker. Dags att återg' lill

historicn), Dcn svartc kr,garcn forsökle

spilnna sina isbll cigon i ävcnlyrJrnl, rnurl

Tony, trppr" riddirc harlc rcdun hunniL

spänoa sitt a'mbor5l. Innan dcn ntörkc ltt;ttt-

nen hann flyga ivilg paraly5crldc ll)ln

magiker hani flygodla. Scdan salte Mals

munk pricken över i med ett välriktat

spikUubbcslag.

När sä äventyrarna kängdc in i den onde

iuirrr,"r"ni tron§al var dct en mycket

förvirrad magiker som mötte dem' Den

ende som var lika förvirrad var nog

sDelledaren. Den allt för tidigt avlinde kiitn'

oln skulleju var-a med under slutslriden sÅ

vad skulle nu hända ? Ävcntyrarsällskapet

omrinqade den ömUige hiixmåstarel och

slog hänom i småbit . Striden gick så bra

för äventyrdrna att min lömske nekroman-

tiker till och med haDn Provsitta
håxmåstarens troll under bataljen.

Innan blodet stelnat på kon§alens golv hade

min magiker ufopar sig som ny häxmästare

öve! del svarta berget, Mats munk blev
hans översiepräst och Tonys riddale blev

befiilhavare för livgardet. Ulla§ tjuv blev

skattmästare, men Gris-nissens krigare

nöide sis med ett monument över sin döda

fl;kvän: spellcdaten lurade sig urmatlad

tillbaka, men vi fonsattc vån potitiska mak-

tspel.

Vär uppdragsgivarc, latrdets kung' skickade

shde-bud tiu Yär högborg. Vi skrattade åt

dem och sände ett ultimatum till kungen' Vi
hade fån fl,ste i tunu en vä d, en av de tidi-

8a i våra kariärcr. Mårga vädshus, flodbå'

iar, magikerfisten och borgar skulle fttlja i
framtiden,

Döm om vår förvåniDg niir vi fick veta alt

domargruppen hade gett oss mycket höga

bctyg. vid avslutningscermonin fick vi
stiga upp och ta emot vAra diPlom som

nykorade andraprislagare i den svenska

mästerskapen i Drakar och Demoncr
Expen. Fast då hade den lilla gris-nissen

redan försvunnit sedan länge.
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