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Var hälsade alla
äventyrare!

Och - ursäkta förseningen. Detta nummer skulle egentligen kommit ut 1983 - men det kom lite saker
emellan. Mjölnir är fortfarande ‘en tidning för SF- och fantasyspel på ärans och hjältarnas språk’. Men nu
som PDF. Nummer 7 är späckat med material för analoga rollspel inom fantasy, SF, sword & planet m m.

Mina tre starkaste fantasyinfluenser när jag växte upp var: Hans Arnold, Bilbo som sommarlovsföljetong
i radion och filmen Yellow Submarine. Därför är det extra kul att ha ett Yellow Submarine-tema i detta nr.
Dels Spökspalten Special, som låter dig rollspela Blue Meanies och andra
varelser från filmen i Mutant / UA / Future. Och dels har vi fått en intervju
med en fantasykonstnär som bl a var med som animatör på just denna film.

I vintras kom en fantastisk bok som dokumenterar svensk rollspelshistoria -
köp den! Ett ämne så stort och spännande att det finns massor att berätta.
Ett av de mer dolda tingen i boken var namnet Wizard. I Mjölnir 7 kan vi, tack
vare medverkan från många av de som var med, presentera historien om
just Wizard, Sveriges allra första SF-, fantasy- och rollspelsbutik. Den 15-
sidiga specialen med hittills aldrig publicerade bilder börjar på sidan 7.

Du får även en exklusiv förhandstitt på Sveriges första Sword & Planet-
kampanjmodul En ö i etern, specialskrivna wilderness encounters för Blood
& Bronze, den (nästan) ultimata OSR-kompatibilitetskartan, ett helt fajtfritt
AD&D-äventyr, lite brädspelsinfo, en ny sektion för SF-items och och och.......

Trevlig läsning!

M
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En spännande gren av den
pågående OSR-
revolutionen är Sword &
Planet: inte gnistrande
hightech eller atomskadad
rymd-horror - utan mer
barbar på okänd planet;
He-man med en Player’s
Handbook i näven. Gamla
hederliga fantasy-äventyr,
men på månen  - eller
Mars. Närliggande namn
är space opera, planetary
romance eller t o m sci-
ence fantasy. Blixt
Gordon, Frank Frazetta,
Richard Corben.... alla har
de spanat på månen. Och
nu kan man också
rollspela där!

Eller, det kunde man redan
på 70-talet, med lite
ansträngning. Det sägs att ur-D&D
inkluderade “Barsoomian encounters”,
och TSR släppte redan 1974  Warriors of
Mars, som dock Edgar Rice Burroughs
Inc. snabbt tvingade dem att upphöra
med.

Men nu är det 2016, och det finns flera
system att välja bland. Fading Suns, Plan-
ets of Peril, Warriors of the Red Planet...en
del mer ‘rymdiga’, en del mer D&D:iga.

Och nu kommer En ö i etern, den första
helsvenska satsningen. Det är
spelsmedjan Svärd & Svartkonst som
inom kort släpper sin “kampanjmodul
inspirerad av klassisk sword & sorcery,
sword & planet och science fantasy”.
Mjölnir har fått en exklusiv förhandstitt (se
nästa sida) och en intervju med
spelmakarna själva, Terje Nordin och
Mattias Närvä. Vi kastar oss ut i Farornas
Hav direkt:

S: En ö i etern är en kampanjmodul till
Svärd & Svartkonst inspirerad av klassisk
sword & sorcery, sword & planet och sci-
ence fantasy. Modulen är skriven för att
kunna användas som ett tillägg till
spelledarens egen kampanjvärld. Den
utspelar sig på månen och ger stöd för
en kampanj där spelarna axlar rollerna
som besökare på upptäcktsfärd i en
främmande värld. Svärd & Svartkonst är
ett pulpigt OSR-spel på svenska som kan
kombineras med alla bra versioner av
Dungeons & Dragons.

M: Hur hoppas ni förnya scenen med En
ö i etern ?
S: I första hand vill vi introducera sword
& planet-genren och hexcrawl i svensk
rollspelshobby. Vi använder oss av de el-
ement i sword & planet som vi tycker är
spännande, och kombinerar dem med
kosmisk fasa och undergångsstämning.

Med hexcrawl menar vi en kampanj
där fokus ligger på resor och utforskande
av spelmiljön. Det handlar om
platsbaserade äventyr på en större skala
än en enskild dungeon eller stad.
Rollpersonerna är fria att röra sig som de
vill och undersöka de äventyrsplatser de
är intresserade av.

M: Edgar Rice Burroughs är förstås en
husgud för er - men vilka andra har
inspirerat er? Jack Vance ? Lin Carter ?
S:Burroughs är en inspirationskälla, men
kraftigt modifierad av bland andra HP
Lovecraft (Sökandet efter det drömda
Kadath), Robert E Howard (Conan och
Almuric), HG Wells (Första männen på
månen) och Clark Ashton Smith (Abomi-
nations of Yondo, m fl). Jack Vance (Den
döende Jorden) får också vara med, och
även Catherine Lucille Moore
(Shambleau) och Leigh Brackett (Queen
of the Martian Catacombs m fl).

M: Kan spelare vara vilka som helst av
raserna, eller bara Lunionerna ?
S: Det är tänkt att man spelar folk som
inte kommer från månen (det är meningen
att det ska vara en främmande miljö för

både spelarna och
rollpersonerna). Men det
kommer att vara möjligt
för spelare som är bekanta
med kampanjmiljön att
spela lunioner, seleniter
eller fladdermusfolk.

M: De där får mig genast
att tänka på Fjärilsfoket i
de Frazetta-tecknade Blixt
Gordon-stripsen från 50-
talet (som i vissa rutor är
ren  fantasy); men är de
‘onda’ ?
S: Fladdermusfolket är
inte onda - de är barbarer!
Precis som Burroughs
gröna marsianer kan de
vara grymma plundrare,
men lika gärna “ädla
vildar”. Fladdermusfolket
är förresten inspirerade av

1800-talsfantasier om liv på månen, samt
Yaga-folket i Robert E Howards
“Almuric”.

M: Spells fanns inte på ur-Barsoom.
Existerar de på En ö i etern ?
S: Ja, på månen finns både svartkonst
och strålpistoler. Det finns ingen tydlig
gräns mellan magi och superavancerad
utomjordisk vetenskap. Vi blandar sword
& planet med dess kusin, sword & sor-
cery (det är lite incestuöst, men kul).

M: Är en engelsk utgåva planerad ?
S: Nej, men absolut inte utesluten!

M: När släpps En ö i etern officiellt ?
S: I likhet med alla andra svenska
rollspelsskribenter gör vi det här på vår
fritid, och är även beroende av att ta in
hjälp från utomstående för illustrationer
och layout. Men framförallt vill vi ge ut en
produkt som håller hög kvalitet. Därför är
det svårt att ge ett exakt svar på när
modulen kan förväntas vara färdig för
publicering. Den kommer när den är
färdig.

M: Intresserade kan vända sig till......... ?
S: Om någon vill skriva, teckna eller
layouta för Svärd & Svartkonst är de
välkomna att höra av sig till oss på
info@svartkonst.nu. Besök svartkonst.nu
för att ta del av nyheter och ladda ned
spelregler, äventyr och annat material.

EN•Ö•I
ETERN

SWORD
&

PLANET
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Välkommen till månen!

Månen är en ödslig, spöklik värld av döda och färglösa öknar.
Mystiska fenomen, uråldriga fantomer och ensliga kvarlevor
från slocknade världar hemsöker dess kraterärriga nejder,
och märkliga vindar suckar och viskar förbjudna hemligheter
från avgrunderna bortom stjärnorna.

Månytan utgörs av grå slätter och nästan helt livlösa
öknar. De flesta levande varelser finns kring ett antal stora
sjöar och små hav fyllda med becksvart vatten. Vid deras
stränder växer skogar av bleka träd och slätter av vitt gräs
där flockar av gyllenhudade gazeloper betar.

Månens historia

Månens historia kan delas in i fem epoker, från dess födelse
till den nuvarande eran när den drar sina sista skälvande
andetag.

• Urtiden. Kristallkrönikan från Gnaar-Gluur berättar att
när solsystemet var ungt värpte världsrymdens svarta
urtidsbest ett väldigt ägg. Detta ägg var månen.

• Civilisationernas uppgång. Samtidigt som jorden
behärskades av skräcködlor var månen bördig och
livgivande. Civilisationer uppstod, blomstrade och
stagnerade. Yngre kulturer erövrade och trängde undan
äldre för att sedan gå samma öde till mötes. Ingen vet
hur många gånger denna cykel upprepades.

• Innan människornas förfäder klättrat ner ur träden
grundades lunionernas, seleniternas och
fladdermusfolkens första högkulturer. Mödosamt
kämpade de sig upp ur barbariet och byggde imperier.

• Civilisationernas fall. Samtidigt som de första moderna
människorna vandrade på jorden började månens
jordbruksmark att torka ut. I takt med att haven krympte
dukade de sista av månens högkulturer under en efter
en. De skinande städerna lades i ruiner genom de
våldsamma krig som rasade över krympande resurser.
De gamla vetenskaperna föll i glömska.

• Måndrottningens era. Till denna döende värld nedsteg
Droonag Zar, den levande guden. Denne vredgade gud
från världsrymdens utkanter kunde ohämmat förhärja
lunionernas försvagade stadsstater. Så steg den första
måndrottningen fram ur historiens dunkel, och lyckades
genom blodsoffer blidka guden. Hennes prästerskap
erbjöd stabilitet och beskydd till en härjad värld. I tiotusen
år har måndrottningar avlöst varandra, och det sägs att

så länge måndrottningen sitter på sin tron så kan månens
undergång avvärjas ännu för en tid.

Farornas Hav

Ett litet cirkelrunt hav med spegelblankt, nattsvart vatten.
Namnet kommer av monstren som bor i havet, samt de
märkliga väderfenomen och stormar som kan blåsa upp
utan förvarning och upphöra lika plötsligt. Blodtörstiga
kapare och leviataner gör dessa farvatten osäkra. I havet
finns ett flertal öar, den ena mer bisarr än den andra.

Alabasterängarna

En stäpp av snövitt gräs som löper längst stranden av
Farornas hav. Här ligger de flesta av lunionernas städer,
sammanknutna av ett nätverk av vägar och handelsleder.
Slätten är översållad av ruiner från fornstora dagar och
patrulleras av soldater från de olika stadsstaterna. Hjordar
av gyllenhudade gazeloper betar här.

Månstäderna

Lunionernas städer ligger uråldriga och ödsliga på stranden
av Farornas Hav. För länge sedan var de metropoler med
gator som myllrade av liv, men nu finns endast spillror av
den forna befolkningen kvar, ihopkurade bakom de
kraftsköldar och vittrade murar som skyddar dem från
fladdermusfolkets horder.

Den grå ödemarken

Ödsliga, förtorkade och kraterärriga vidder som sträcker ut
sig från Alabasterängarna till de Färglösa högländerna. Här
och var sticker monument av månens forntida högkulturer
upp ur den grå sanden. Sandrankor och hungriga
månspindlar är ett hot mot alla som vågar sig ut bland de
grå sanddynerna.

De färglösa högländerna

Ett klippigt område av kullar och hemliga dalar som ligger
mellan den Grå Ödemarken och Ringbergen, behärskade
av fladdermusfolk och rovgiriga bestar.

Ringbergen

En ringformad bergskedja. Bland dessa spetsiga toppar
finns kolonier av seleniter. Albinoflygödlor gör bergspassen
osäkra. Bortom denna barriär väntar den Mörka Hemisfärens
fasor.

E N • Ö • I • E T E R N
– EXKLUSIV FÖRHANDSTITT
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E N • Ö • I • E T E R N
– EXKLUSIV FÖRHANDSTITT

Folkslag

Fladdermusfolk
A 1T8 (6T10), Ö K, FF 9 m (Flyga 18 m), F 11, ST 1, AT 1 spjut
(1T6 SP), M 8, SK R (C)
Fladdermusfolket är en art av kortvuxna humanoider med
mörk päls och vingar bestående av hud mellan deras armar
och ben. Deras vilda stammar lever i grottor bland berg och
kraterväggar från vilka deras luftburna rövarband slår till mot
både karavaner och bosättningar. De lunionska månstäderna
för en ojämn kamp mot de flygande horderna och endast
rivaliteten mellan stammarna hindrar dem från att helt få
överhanden.

Lunion
A 1T6 (2T12), Ö B, FF 12 m, F 13, ST 1, AT 1 sabel (1T8 SP),
M 8, SK G
Lunionerna är månens motsvarighet till människor. De är
kortväxta, har spöklikt vit eller askgrå hud, svarta
mandelformade ögon och stora spetsiga öron.

Lunionerna har utvecklat ett flertal metoder för att förlänga
livet, och kan i regel se fram emot en livslängd på 400 år eller
mer. De rika och mäktiga kan i praktiken leva så länge de
önskar. Trots detta är de ett döende folk, eftersom de är
ofruktsamma, och lunionska barn är sällsynta. De är
äggläggande, och äggen ruvas i speciella kläckningskammare
i fem år.

Lunionerna lever i konkurrerande stadsstater, var och en
med sin unika särprägel och sina egna uråldriga traditioner.
Deras kultur är mer varierad än fladdermusmännens eller
seleniternas. Gemensamt är dock att de alla är strikta
kastsamhällen med en aristokrati som härskar över en brokig
skara av plebejer och ett förtryckt slavkast.

Lunionernas kultur präglas av insikten om att deras värld
är dömd att gå under, och den dominerande åsikten är att
sinnlig njutning är det enda som har något egentligt värde.
För att reta sina blaserade sinnen ägnar man sig åt blodiga
gladiatorspel, hallucinogena droger, lössläppta fester och
extatisk religiositet.

Selenit
A 2T4 (4T6), Ö O, FF 12 m, F 13, ST 1-1, AT 1 spjut (1T6 SP),
M 7, SK E
I enorma grottor och tunnelkomplex i månens inre lever
insektoider kallade seleniter. I likhet med andra insektoider
är deras samhällen starkt kollektivistiska och hierarkiska.
Seleniterna lever på att odla svamp och föda upp jättelika
larver. De har en högt utvecklad teknologi som bland annat
innefattar svävare, fjärrkommunikation och blixtslungare.
• Värmesyn. Seleniter har värmesyn och ser 30 m i mörker,
men får -1 på anfallsslag i starkt ljus.

Rykten och legender

• Fladdermusfolkets vilda stammar kan endast enas un-
der en Överste Krigshövding som bär den uråldriga
härskarkronan.

• Droonag Zar, den levande guden, kräver ständiga offer
för att inte ödelägga månens städer.

• Mystiska turbanklädda främlingar köper stora mängder
slavar och betalar med blodröda rubiner.

• Nordost om Irdonozur ligger Ranshais grottor, vilka är
hem för utstötta missfoster.

• På en hög klippa öster om Silverflödet ligger den Blinde
Gudens kloster. Här vaktar de blinda munkarna ett bibliotek
där månens fruktansvärda visdomar finns samlade.

• Norr om Silverflödets inlopp i Farornas hav står det
väldiga staden Issum. Efter en serie mystiska
försvinnanden har dess härskare utlovat en belöning till
den som kan avslöja de skyldiga.

• Av alla de fasor som hemsöker Farornas hav är ingen så
ökänd som piratdrottningen Ataraxa av den röda klingan.
Hon när ett särskilt hat mot handelsmän från Issum.

• Ärkelamiorna i Zarthoris Plenia rustar för krig. Stadens
odöda härskare kräver ständigt nya fångar för att släcka
sin blodtörst.

• I den livlösa ödemarken i sydöst ligger de hemsökta
ruinerna av Gnaar-Gluur, äldre än tiden själv.

Monster och odjur på månen

• Albinoflygödlor

• Benvargar

• Blodssymbioter

• Elektriska sjösniglar

• Färgslukare

• Gazeloper

• Jättetrilobiter

• Kristallelementarer

• Luftmaneter

• Månvampyrer

• Mögelmän

• Selenitiska stridsrobotar

• Ultravioletta jätteamöbor

• Yzille

• M. fl.

Och för dig som letar en förklaring till hur din jordbaserade äventyrare egentligen hamnat på månen kan vi bara citera Edgar
Rice Burroughs “I shall have to believe even though I cannot understand*

...eller så kikar du i det eminenta Sword & Planet-specialnumret Grottzine#7 (finns på: drivethrurpg.com / grottzine.blogspot.se)
där allt förklaras!
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etta är historien om Wizard, Sveriges
allra första renodlade butik för böcker,
affischer, spel och figurer inom fantasy
och science fiction.
En Göteborgsk pionjärfackla som

tändes i ett entusiastiskt 70-talskollektiv, men som
alltför tidigt blåstes ut, av isiga vindar på en ännu
tom marknad, en marknad som ännu inte hunnit
vakna till liv. Detta var.....

PIONJÄRERNA FÖRE GULDÅLDERN

Förkortningar i intervjutexten:

M = Mjölnir B = Bo Leuf (citerad från web)
P = Peter Mattsson I = Isabel Demaret-Leuf
K = Kjerstin Ryd C = Clas Kristiansson

VI VAR FÖRST!

K: “Vi var först med lajv, vi var först med en fan-
tasy- och sf-bokhandel, vi var först med
rollspelsbutik... vi var först med allt, helt enkelt!”
Innan vi ens hunnit gå in på Restaurang Dubliner
börjar berättelserna bubbla, ute i solen på Järntorget.

Både Kjerstin och Peter är ivriga att berätta historien
om det fantastiska drömprojekt de en gång drev,
precis här, mitt i Göteborg.

Inne på krogen får Peter snabbt något både ivrigt
och längtansfullt i blicken. Han grabbar resolut tag
i bord och stolar och parkerar oss i den del av
restaurang Dubliner som en gång utgjorde deras SF-
fantasy-spel-och-bokhandel Wizard. Med samma
entusiastiska smajl som jag möttes av när jag som
SF-frälst tonåring kom in i affären första gången
1979, slår Peter sig ner, scannar kaxigt av rummet
och säger: “Här är det. Nu är vi tillbaka - mitt i
Wizardbutiken”.

TOLKIENDIGGANDE MATLAG

K: Jag träffade Bosse [Bo Leuf] första gången i ett
kollektiv på Chalmersgatan. Vi hade ett matlag -
det blev 17 personer som mest. Bo kom från Höga
Kusten - men familjen bodde några år i Kanada
innan de kom tillbaka till Sverige. Bo flyttade till
Göteborg, började jobba i en bokhandel, och han
gillade science fiction.

PETER OCH KJERSTIN “MITT I WIZARDBUTIKEN” 2016
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Kjerstin läste själv helst fantasy:

K: C S Lewis , Den Magiska Trädgården, Fem barn
hittar ett troll....min mamma försökte i och för sig
få mig att läsa Tolkien 1964 hemma i Småland, fast
det ville jag inte!

Men i Göteborg, dit jag sedan flyttade, hade folk
Tolkienmaskerader... det var mängder med
Tolkienfester på 70-talet - vi sydde en massa kläder.
Det fanns en helt fantastisk butik här borta i Haga,
med spännande tyger och stuvar.

Även Peter slukade tidigt fantastisk litteratur:

P: Jag har alltid varit en stor SF-fan. Redan på
mellanstadiet luskammade jag skolbiblioteket på
böcker och läste en massa, riktigt dålig SF på det
sättet (skratt). Och inom alternativrörelsen var det
jättevanligt att läsa Tolkien: Tolkien var den röda
tråden.

P & K delade inte bara intressen, matlagning och
vänkrets. Redan före Wizard hade de dessutom haft
ett företag tillsammans:

P: Vi drev ‘ambulerande grönsaksförsäljning’ i Haga,
Kjerstin och jag, mellan 1976 och 1977. Före dess
hade jag bl a arbetat i butiken Alternativ Handel.

Och medan Peter och Kjerstin körde ut grönsaker i
en lånad bil, började planerna på något nytt att gro.

P: Jag lärde ju först känna Kjerstin, och sedan,
genom henne, Bo. Bo arbetade på
Studentbokhandeln på Aschebergsgatan, där han var
ansvarig för att ta in SF-böcker från USA och Eng-
land. Vid flera av våra matsammankomster pratade
Bo om att han ville starta en egen, hel SF-bokhandel
- inte bara fyra hyllor i någon annans affär.

I: Idén till varför Bo ville importera SF direkt föddes
när han på 70-talet läst en sf-roman som slutade
väldigt konstigt. När han diskuterade boken med
en vän i USA, tog denne fram sitt exemplar och sa.
“Vadå ?!? Boken slutar ju så här....”

Det visade sig att i den svenska utgåvan fattades
det sista kapitlet. Bo ringde upp det svenska förlaget
som sa att på grund av trycktekniska skäl hade de
kapat slutet. De tyckte heller inte det spelade någon

roll -’Äh, det är ju bara science fiction’ ! Bo blev
irriterad och bestämde sig för att börja importera
böcker från USA, för att ge svenska SF-fans chansen
att kunna läsa böckerna rätt.

P: Bo ville ha friheten att välja titlar själv. Och
samtidigt hade min far en affär med underkläder
och t-shirts på Järntorget. Min syster stod t ex här i
lokalen och sålde plagg 1975. När pappa sedan skulle
flytta från sta’n och lämna lokalen, så frågade han
om inte jag ville överta den.

Så...vid nästa lunch med Bo och Kjerstin sa jag:
‘Nu kör vi detta!’.

K: Fast jag minns det lite annorlunda. En dag mötte
jag er två kommande på gatan och du, Peter,ropade
glatt till mig: “Bo och jag har bestämt att vi ska starta
en SF- och fantasy-butik!”

Men hur det än var, hade det aldrig fungerat om
jag inte lyft luren till min bror och sagt “Kan jag få
låna X-tusen kronor ?” (motsvarande en årslön vid
den tiden).

P: Ja, jag hade lokalen, Bo utlandskontakterna, och
Kjerstin pengarna!

BO LEUF
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PLASTGUBBAR I FÖRORTEN

M: Planen från början var alltså en SF- och
fantasybokhandel. Men hur kom spel in i bilden ?

P: Det var min
idé. Någon gång
1978 var jag nere
på Presscenter i
Nordstan och
hittade en tidning
som hette Battle
for Wargamers.
På omslaget stod
det ‘Fantasy’ och i
den skrev de om
fantasyfigurer och
ett spel vid namn
‘Dungeons &
Dragons’.

På gamla Leksakshuset, Alida Söderdahl (idag BR)
köpte jag boken The Airfix Guide to Ancient
Wargaming, som handlade om taktik och strategi.
Det fanns inga direkta regler i den - jag minns att
jag försökte skriva ihop egna, och använde Airfix

småfigurer - An-
cient Britons. Det
var svårt att få det
att fungera - men
var ändå en
uppenbarelse.

Så jag bestämde
mig för att beställa
några figurer från
MiniFigs - orcher
med gristrynen -
samt ett exemplar
av Dungeons &
Dragons.

På den tiden var
det något helt an-

nat att beställa från utlandet. Man fick gå ner till
banken ! Beställa något som hette Money Order! Och
sedan hoppas och vänta medan det man beställt
seglade hem över världshaven. Så var det på den
tiden!

Dungeons & Dragons-boxen kom till slut fram. Jag
öppnade lådan.... “Nejjj - det finns ju ingen
spelplan!” Jag hade väntat mig ett board game.

Så, för att lära mig spela, tog jag mig ut till en
källarlokal i någon förort där Mikael Börjesson
samlat en massa människor för en spelsession, som
jag fick vara med på. Men det var en ganska tråkig
upplevelse - 12-15 personer satt runt ett bord och
fick vänta i evigheter på ‘sin tur’. Under tiden satt
de och läste Kalle Anka !

Hur det nu var, lärde jag mig, och sedan började
vi spela allihop.

M: Visste ni om att Tradition sålde spel redan ?

P: Jag har i efterhand förstått att Tradition sålde
spel mycket tidigt. Men - och det här minnet är
väldigt tydligt - vid ett besök i Stockholm 1978, fick
jag av mina släktingar (som visste att jag planerade
öppna en fantasyspelbutik) tipset att gå till en affär
som ‘hade sånt där’. Jag hade inte hört talas om Tra-
dition och begav mig genast dit - jag ville ju köpa
spel! Men jag fick lämna butiken tomhänt - inte hade
de några rollspel till salu. Jag såg en del
krigsspelsfigurer i metall där, och flera lådor från
Avalon Hill och SPI - med komplexa kartor och
mängder av färgade brickor... men inga rollspel. I
så fall hade jag ju handlat!

Sagt och gjort - butiken Wizard skulle redan från
start satsa på en kombination av böcker och spel
inom sf och fantasy, med Bos ord “..helt baserat på
konceptet ‘specialiserad F&SF-bokhandel’ “. Men utöver
det byggde trion (som Peter nu på skoj brukade kalla
‘The wizard, the witch and the wardrobe’) inte sin
affärsplan på några avancerade marknadsbeslut eller
-indikatorer:

P: Tänkesättet då var: “alla kan!” 70-talet var en
slags Jantefri oas, tidsandan var sån. Vi höll på att
skapa en bättre värld. Det var inte en förhoppning,
utan en övertygelse! Man var ju en ‘powerhouse’ -
man kände inga gränser!

Men visst hade vi koll på att det fanns ett uppdämt
intresse. Star Wars hade ju inte kommit till Sverige.
Och när den skulle visas på biografen Draken [på
andra sidan Järntorget] så hade vi ju som SF- och
fantasybokhandel ett utmärkt läge.
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Kjerstin designade och klippte ut den ikoniska
loggan till skyltfönstret:

K: Men det var mycket som var skumt - det låg en

bank i lokalen intill. Väggarna var armerade med
stål, och när vi borrade kom vi bara 2 cm in. Något
vågat att sätta upp glashyllor, he he....

WIZARD, JÄRNTORGET, GÖTEBORG 1979
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Vännerna hoppades öppna redan under 1978:

P: Dollarkursen var förmånlig på den tiden - strax
över 4 kr för en USD. Vår första leverans gick på en
4-5000 kr. Och det var leveransdatumet som styrde
öppningsdatumet.

Egentligen hade vi kunnat dra igång tidigare -
helst hade vi önskat vara igång före julen 1978, för
att casha in på julförsäljningen med vackra art-
böcker, för vi hade ju tillträde till lokalen redan
oktober-november 1978.

Vi satt vid brevlådan och väntade varje dag - men
böckerna tog sån tid på sig att öppningen fick skjutas
upp. Jag tror vi slutligen slog upp portarna den 16
januari 1979.

Vid premiären visade det sig att magkänslan varit
korrekt. Det fanns, mycket riktigt, ett uppdämt
intresse i sta’n.

K: På premiärdagen strök en person fram och
tillbaka framför butiken, första öppningsdagen innan
vi öppnat - det var Mikael Börjesson. Så fort vi slog
upp portarna kom han in och frågade vilka spel vi
hade!

Ett annat SF-fan i förskingringen var Clas
Kristiansson (som inte bara skulle komma att bli nära
vän till trion utan även få en slags “fjärde musketör”-
roll kring Wizard):

C: Jag var helt ensam i mitt SF-intresse i sta’n -
trodde jag. I min brors hylla fanns exemplar av
Häpna! och Galaxy. Min morfar hade den första
svenska utgåvan av Sagan om Ringen. Men enda
gången någon känt igen mitt intresse var när jag på
Hagahuset träffade några amerikanska hippies som
luffade runt Europa i en folkabuss - de läste Sagan
om Ringen.

Tills jag en dag gick förbi Wizard och ramlade in
i butiken. Där mötte jag Peter som visade mig hur
rollspel fungerade - och sen var jag med!

B: “Lustigt nog kom Fantasy & SF-läsare, som
upptäckt denna ovanliga uppenbarelse, till butiken
i drivor för att ‘handla medan den finns kvar’,
övertygade om att en affär med enbart Fantasy &SF
inte skulle överleva särskilt länge. Omsättningen
på böcker blev därför mycket hög de första kritiska

EN UNG KUND – KANSKE JOAKIM NILSSON – 1979

SKYLTNING 1979
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månaderna: och med den flygande starten säkrades
butikens överlevnad.”

Peter minns dock de första månaderna som inte fullt
lika rosiga:

P: Jaa, de där långa kundfattiga eftermiddagarna en
grå februari.... vi började nog inte tjäna pengar
förrän i maj ’79. Men då var det dags att fira!

Bo kunde nu helt ägna sig åt sin egna efterlängtade
bokverksamhet. Och det var böcker som utgjorde
basen i Wizards sortiment.

Långa rader med SF-pockets, Frazetta-bildverk,
astronomifaktaböcker, Tolkienkalendrar, seriealbum
och Mumintrollhäften tyngde de optimistiskt
uppskruvade glashyllorna.

B: “Utöver böcker tog jag in det mesta som hade
någon koppling till Fantasy &SF, som t ex affischer,
populärvetenskap, plus annat som intresserade
mig. Som egen importör kunde jag också lagerhålla
ovanliga saker som inte fanns i Sverige då, som t
ex [fantasyserietidningen] Elfquest, eller tryck av
Michael Whelan.”

EN GRÅ EFTERMIDDAG 1979

PETER BAKOM DISKEN 1980
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APOR PÅ SKATEBOARD

Just affischer var en succé som låg i
tiden. Wizardkunderna kunde välja
bland alla möjliga fantastiska motiv
- från Gandalf till galaxer:

P: Affischer gick jättebra.

K: På sjuttiotalet hade ju alla post-
ers på väggarna.

P: Vi hade affischer av Rodney
Matthews, Roger Dean... de sålde
som smör. Problemet var att få
tillräckliga leveranser. På en
Englandsresa gick vi direkt upp till
[dåtida affischjätten] Athenas
huvudkontor i London, men de var
förståeligt nog bara intresserade av
att diskutera jättebeställningar, så
istället fick vi köpa så många vi
kunde bära och ta med hem i en stor rulle på
Englandsfärjan.

K: Konstigt att de inte haffade oss i tullen!

P: Sedan gjorde vi en riktig beställning från Athenas
officiella Sverigedistributör.

När vi väl övertygat dem om att vi inte ville ‘ha
apor-som-åker-skateboard’-posters gick det jättebra:

AFFISCHVÄGG 1979

BOKVÄGG 1981
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vi sålde slut på alla vi tog in.
Men när det var dags att beställa nytt, blev det

plötsligt tvärstopp. Helt överraskande sa
distributören att Athena beslutat sig för att det inte
fanns en marknad för fantasyaffischer i Sverige, och
därför skulle det sortimentet inte längre säljas här.

Så trots att vi bevisat att det fanns efterfrågan,
och sålt slut på allt, så fick vi inte köpa mer.

TÄRNINGAR AV TRÄ

Spelsegmentet var ett produktområde som tog mer
och mer fysisk plats i butiken, till många yngre
fantasters förtjusning - och ibland förvirring:

“Under ett besök i Göteborg lyckade jag också besöka den
klassiska spelbutiken Wizard utan att förstå vad det var
de sålde - jag var mest fascinerad av en plastbyggsats av
Battlestar Galactica som stod på deras tennfigursmonter”
- Åke Rosenius (Rävspel, Lancelot Games)i
Runan#28

Wizard sålde framför allt 25 mm-metallfigurer från
Ral Partha, Citadel, Greenwood & Ball, Asgard och

Minifigs. Först räckte det med en hylla och ett par
enstaka väggkrokar med figurpåsar, men snart
krävdes ett eget glasskåp. Och sen ett ännu större -
byggt, förstås, av en glasmästare i Haga.

P: 1/3 av butiken ägnades åt spel och figurer. Det
motsvarades också ungefär i försäljningen: säg en
70 eller kanske 60% böcker och affischer, och ca
30-40% spel. Av spelen var storsäljaren Dungeons
& Dragons. Figurer gick också bra. Att få figurer
från UK var inga problem ....

K: Gissa hur vi fick hem dem - Peter och jag bar
hem 25 kg figurer från Games Workshop i London
en sommar!!!

P: .....men vi hade svårt att få tillräckliga volymer av
D&D från USA. Det var en bristvarara - vi kunde t
ex få fyra böcker istället för de 40 vi beställt. Fast
böcker var lättare att få hem än tärningar!

En dag kom det in en kille, Dan Andersson, i
butiken - det visade sig att han löst problemet genom
att göra gjorde egna poly-tärningar - av trä! Han
jobbade på någon skola och kunde göra dem där...

FIGURSKÅP (MED BATTLESTAR GALACTICA OVANPÅ) 1980
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de var ju lite ojämna - men det fanns inget annat i
början! Förresten var många av de första
plasttärningarna vi fick också osymmetriska...

Wizards spelutbud omfattade nästan allt som då
hunnit komma ut från TSR, Chaosium, GDW,
Judges Guild, Flying Buffalo, FGU och
Metagaming m fl. Det var
rollspel, brädspel, solospel,
tillbehör och supplement av
alla slag. Gränsen drog man
bara vid regelrätta krigsspel.

K: Men killarna som kom in i
butiken - för det var ju bara
killar - var bara intresserade av
en sak med spelen: att slåss,
slåss, slåss och slåss.
Jättetråkigt. Det saknades
tjejer i butiken... Jag själv var
aldrig intresserad av spel - jag
var mest intresserad av
fantasin, teatern och historian
bakom.

P: Fast när vi själva spelade Dungeons & Dragons
var det inte att slåss som var huvudsaken - det var
verkligen levande, komisk fantasiteater vi höll på med.

C: En av sakerna jag fastnade för med rollspel var:
‘ingen vinner!’ - det var första gången jag stött på
något sådant...

SPELHYLLA 1981

PETER , CLAS OCH VÄNNER
SPELAR D&D 1980
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P: Jag skapade dessutom alltid mina äventyr så att
det alltid skulle finns en chans - om än mycket liten
- att genom att lösa pusslen etc kunna ta sig igenom
hela spelet utan att behöva strida!

Förutom alla böcker, affischer, spel och figurer sålde
Wizard också tidningar som Starlog, White Dwarf,
Analog, (Travellers’) Journal, Dragon och Sorcer-
er’s Apprentice. Men när trion ville utöka
tidningssortimentet blev det lite mer komplicerat:

P: Vi förde djupa diskussioner med Presam om att
ta in olika tidskrifter typ OMNI. Men de hade en
lustig avtalsmodell: man var tvungen att låsa sig till
en exakt försäljningsvolym.

Sålde man för få tidningar, utgick en straffavgift -
vilket väl i och för sig låter logiskt. Men det stod
även att om vi skulle sälja mer tidningar än planerat
- så skulle vi också tvingas betala straffavgifter!
Mycket underligt. Det blev inget av det samarbetet,
förstås.

M: I butiken såg man ibland skyltar “Vi köper in
spännande svensk SF”. Var SF-böcker på svenska
en bristvara på den tiden?

P: Ja det fanns [ännu] inte så mycket SFutgiven på
svenska då. Men vi hade ändå aldrig särskilt mycket
begagnade böcker i affären.

ATT STÖPA EN ORCH

Även om Peter i förbigående säger att “vi
marknadsförde ju aldrig Wizard” så fanns man dock
med i en del lokala försäljningskanaler. Wizard hade
bl a ett eget skyltfönster i en (idag igenfylld)
gångtunnel nära centralstationen, och man
annonserade i varje nummer av fanzinet Mjölnir.

Wizard hade också egen säljplats på Gothcon 4,  som
det året anordnades av GKF (Göteborgs
Krigsspelsförening).

P: Vi hade en liten ‘butik’ där - vi stod i en hörna.
Alexis [Riise-Birger] hälpte till med att sälja. Men
det var inte många där på den tiden - jag såg kanske
en max 30 besökare på Gothcon.

Fredrik Malmberg, som var där och sonderade,
häpnade över vilka figurpriser vi kunde ta ut....

Man var alltså inte rädd för att testa nya kanaler,
eller för att erbjuda nya produkter inom fantasy och
sf. Undertecknad fick bl a redan 1980 i butiken spela
ett dungeondatorspel som Bo och Clas konstruerat,
där varje omgång kostade 1 krona - en då extremt
ny och spännande upplevelse:

C: GR8! Så hette spelet. Och det namnet kom vi på
innan hip hopen fanns... spelet var gjort på en ABC
80 som Bo och jag hyrt i en radiohandel. Bosse hade
datorn på dagen och jag hade den på kvällarna. Så
lärde jag mig programmera!

I butikens spelkatalog sommaren 1982 hittar man
också t ex metallfigurgjutningssatser för de som ville
stöpa egna orcher.  Men det fanns en rea-låda också.
Vilka produkter slutade sin bana där ?

P & K: Folianterna.

P: De stora praktverken med fina art-bilder sålde
inte alls så bra som vi hoppats.

K: Och de flesta av dem hamnade hemma på vårt
kaffebord till slut!

FIGURPRISLISTA 1982



WIZARD - PIONJÄRERNA FÖRE GULDÅLDERN

18

SKYLTFÖNSTER  I GÅNGTUNNEL VID CENTRALSTATIONEN I GÖTEBORG 1980
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Fandomrörelsen var stor i hela landet på 70- och
80-talet, och SF-fanzines publicerades i nästan varje
svensk småstad. Clas tyckte att fantasy var så
underskattat att han skrev en artikel i Science fic-
tion-sällskapet Club Cosmos’ fanzine, där han
“försökte sätta in fantasy i ett sammanhang”. Och
Peter skrev D&D-äventyr i några nr. av Mjölnir.
Men utöver det - gav det bok- och spelälskande
Wizardgänget själva någonsin ut egna fanzines, spel
eller böcker ?

K: Näe - vi sydde kläder. Och banér!

Kjerstin syftar på de plagg och fanor, som användes
på de tidigare nämnda festerna och på.....Sveriges
första lajv.

Som naturligtvis iscensattes av pionjärerna kring
Wizard.

SVERIGES FÖRSTA LAJV

K: Vi höll det första lajvet i Sverige! Ringvandringen
kring Lygnern 1980.

I: – Då sa man ‘rollspel’.OVAN: KATALOG 1982.   NEDAN: KJERSTIN SYR BANÉR
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P: Det var real live roleplaying - vi skulle hitta och
överfalla de andra. Ringvålnaderna mot Ringens
Brödraskap.

K: Det var de goda mot de onda....

P: Fast vi Ringvålnader kom fram för sent, så det
blev aldrig någon fajt. Men en upplevelse som var
mycket stark, var när jag - iklädd kläder som jag
köpt i Tunisien - rusade genom skogen, ut på ett
hygge. Helt plötsligt reste sig en gigantisk brun
massa framför mig, och reste sig, och reste sig utan
att ta slut. En älg! Som sedan bara lommade bort....

Ett av banermotiven skulle föreställa Minas Tirith,
men döptes om till Pansarkryssaren Potiomkin, som
man tyckte den mer liknade.

K: Och några av dem ligger på min vind fortfarande!

MAGISKA KINALUNCHER

Butiken Wizard var öppen 11-18 varje vardag och
11-14 lördagar - men vid lunch brukade innehavarna
stänga, och samlas på en närbelägen Kinarestaurang,
där man intensivt diskuterade “allt från partikelfysik
till Star Trek” . Luncherna kunde bli oerhört långa:
för de som inte behövde återvända till butiken –
ibland “mellan 12 och 16”.

K: Hela kundunderlaget följde med dit! Vi hade ju
så få kunder - och de var våra kompisar också.

Wizardkunder blev kompisar. Kompisar blev
medhjälpare. Många yngre (inkl. jag själv!) ville inget
annat än att prya i butiken: en som fick möjligheten
var t ex Fabian Fridholm, senare butikschef för Tra-
dition i Göteborg, och medförfattare till rollspelet
Viking. Och nära vännen Clas ryckte in vid behov:

C: Jag ställde upp när det behövdes, satt i kassan
någon gång - men ville aldrig vara med i själva
affärsverksamheten.

Idén till Wizard föddes alltså bland vänner i ett
matlag, och samvaron kring matborden fortsatte att
vara mycket viktig även under butikens existens.

Där byggdes vänskapsband som är lika starka än
idag, betonar både Peter, Kjerstin och Clas. Men -

hur gick då egentligen affärerna – ‘mellan
måltiderna’ ?

P: Vi tog inga stora lån utan försörjde oss på andra
sätt, och byggde upp vårt kapital. Siffrorna gick hela
tiden uppåt. Långsamt - men uppåt: en definitiv,
positiv kurva. Vi började se ett överskott.

Och efter Star Wars blev det ju lite bredare.
Mikael Börjesson öppnade sin butik Titan: men vi
märkte inte av konkurrens - inte alls. Fast...eftersom
marknaden var väldigt liten - så fanns det egentligen
inte utrymme för två butiker.

SCIENCE FRICTION

P: Men så kom finanskrisen. 1983 rasade den
svenska kronan - dollarn sköt i höjden.

Figurerna importerade vi i och för sig från Eng-
land - men allt annat kom ju från USA. Det kändes
som ögonen blödde - varje bok jag sålde gick med
förlust. Och kunde vi kompensera genom att ta ut
fem gånger högre pris mot kund ? Nej, naturligtvis
inte. Och vet du vad bankräntan var på den tiden ?
500 procent !!!

Det var då det slutligen brast. När värdet vi byggt
upp störtdök på bara ett par månader, när affären
började gå dåligt och när vänskapen började
krackelera sa jag “Jag vill ut ur verksamheten”.

I maj, 1984, drog jag slutgiltigt.

Vid det laget var Kjerstin redan borta från
verksamheten sedan ett bra tag. Guldåldern för
svenska rollspel stod just runt hörnet. Men det kunde
inte, eller mäktade järngänget inte med att förutse.
Trions gemensamma glöd hade slitits ut och den
första svenska kommersiella pionjärinsatsen för SF,
fantasy och rollspel var slut.

C: Tiden var inte mogen - ännu. Lite längre fram
kom dator- och spelexplosionen, och SF-
bokhandeln öppnade... men det är en annan historia.

Bo hade dock redan innan dess börjat planera för
en fortsättning. I hans egna online-historik beskrivs
funderingar från 1983 på att splitta verksamheten i
två butiker, där åtminstone en av dem skulle emulera
SF- och fantasybokhandeln A Change of Hobbit,
som han inspirerats av vid ett besök i USA 1981.

Till slut blev det endast en ny butik: på annan
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plats i Göteborg. Wizardskylten togs ner och
varulagret fördes över till Bos nya satsning, som fick
namnet Daggskimmer. Många av Wizards vänner
följde med, och började t o m i något fall arbeta i
den nya butiken på Viktoriagatan.

Men Kjerstin hade fått barn, och Peter sadlade om.
Han började läsa på universitet och har senare
arbetat bl a som lärare i arkeologi.

Fast SF- och fantasyintresset är lika starkt som
på mellanstadiet. Och spelar spel gör han fortfarande
– en av favoriterna är Flintloque:

P: Napoleonic Fantasy - britterna är orcher ! Från
1983 - men det spelet håller fortfarande. Och huset
är fullt av figurer - jag har nog 12 000 stående på
hyllorna. Och det är bara de som är målade...

En fråga har legat och gnagt ända sen jag första
gången råkade snubbla in i den fantastiska,
spännande och framför allt välkomnande oas som
Wizardbutiken var.

M: För en snaggad new-wave-diggande gymnasist
så kunde vuxna butiksinnehavare med långt hår,
hemsydda kaftaner och skägg 1979 bara betyda en
enda sak. Var ni hippies ?

K: Va? Näe! Och ‘vuxna’ ? Vi var ju bara 24 år gamla!

M: Skulle ni gjort om det ?

P: Absolut! Det var en så rolig tid! En förmån att få
ha varit med om det.

K: Men – vi skulle aldrig tagit in spelen.....!

Text: Martin H
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• Clas Kristianssons Wizardhistorik publicerad på:

home.swipnet.se/~w-15077/SHN/wizard.htm
• Intervjuer med Peter Mattsson 2016
• Intervju med Kjerstin Ryd 2016

• Intervju med Isabel Demaret Leuf 2016
• Intervju med Clas Kristiansson 2016
• Bo Jangeborg

Fotografier:

• från Wizardtiden: tagna av Bo Leuf, eller ur Bo Leufs samlingar.
Återgivna med tillstånd av Isabel Demaret Leuf och digitaliserade
av Joakim Nilsson

• från 2016: Martin

Tack även till:

• Daniel Demaret

Ett litet urval av nya o. beg. affischer, böcker m m
från Wizards originalsortiment finns i Etsy-butiken

http://www.etsy.com/se-en/shop/WizApp



Många OSR-spel, retroclones och
orginalspel är idag kompatibla med
varandra. Med lite fantasi ligger
äventyrsvägen nu öppen för alla raser
och klasser, i en magiskt muterad
mångfald. Rymd, fantasy, apokalyps,
planeter, sorcery, framtid, urtid, high-
tech, pilbågar...

Hobbitar i
rymden
- maxa din kompatibilitet !

OBS! Kompatibilitet är ett flexibelt begrepp. Det
är inte automatiskt plug-and-play mellan
systemen. Lite snickrande och tweakande får man
vara beredd på innan man kan landa sin X-wing
på stortorget i  Hommlet i jakten på  cowboygäng.
Men är du någorlunda  van spelledare / spelare

Så vad väntar du på ? Bli en telepatisk yeti
med trafikskyltar och stappla in i Tombstone.
Din halv-orc-tjuv på rymmen från alver kan
bli fripassagerare på U.S.S. Enterprise.
Medan robotarna får se upp för dina druider
beväpnade med formeln “Transmute metal
to wood”.....

Så vilka SF/fantasy-rollspel ligger då närmast
varandra ? Se kartan till höger för några  nya
karriärtips åt din rollfigur.

bör inget av dessa system  vara något  större problem. Bara där det är
streckade pilar krävs det någon typ av mer omfattande konvertering.
I vissa spel finns t o m conversion guidelines ( ‘CG’ på kartan).

Med reservation för feltolkningar eller kopplingar som vi missat. Och:
naturligtvis så är t ex OSRIC förstås kompatibelt med Gamma World
2nd Edition och alla andra AD&D 1st edition-kompatibla spel osv osv.
Men skulle vi visa alla sidokopplingar blir bilden sån
här:





The Peek-O-Matic 3000 1.0

Äntligen! Nu är det här! Ditt eget hål i
fickan!
Funkar på alla underlag.
Kika igenom väggar på upp till en
jordmeter.
VARNING: stick in näsa och fingrar på
egen risk! Var tionde sekund finns en
chans på tjugo att hålet slocknar och det
instuckna snabbt klipps av på andra
sidan ! (En liten glitch vi jobbar på!)

Nu endast 12 credits!

Batterier ingår och håller i 62 år
Artikel #276-6

- Joakim Nilsson

Ubik

En  sprayflaska (ofta sliten eller bucklig), som kan ligga i ett dike, eller stå på en bortglömd
hylla, täckt med spindelväv etc - oavsett var den hittats ser den gammal och bortglömd ut.
50% av tiden saknas dess plastlock. Inga ledtrådar till sprayens verkningar ges på etiketten
- där står bara vaga slogans typ: “Plötsligt hände det !”, “Försvinnande skön”, “När du får
väntat besök”, “Gör det goda gladare”. 1d6 doser.

Efter en sprayning, rulla 1d6:

1 Reverserar förfall/utslitning, i 1d4 omgångar (sedan återgår det
sprayade till tidigare status)
2 Om sprayad på levande spelare: låter den spelaren kommunicera
med nyligen avlidna personer/varelser, i 1d4 omgångar. Om sprayad
på nyligen avliden person/varelse: låter den varelsen kommunicera
med levande dito i 1d4 omgångar (men bringar inte tillbaka personen/
varelsen från de döda)
3 Helar 1d4 skador, helning varar i 1d4 omgångar (men efter perioden
kommer skadorna tillbaka – om de inte parallellt hunnit läkas naturligt
under tiden)
4 Låter den sprayade spelaren kommunicera med annat plane/di-
mension/matrix/continuum, i 1d4 omgångar
5 Undanröjer illusion/hägring/hologram/projektion, i 1d4 omgångar
6 Återladdar sig själv med 1d4 nya doser. Slå därefter om på nytt

UBIK © 1969, Philip K Dick, the Philip K. Dick Testamentary Trust

– Direkt från labbet
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Yellow Submarine från 1968 är en tecknad fantasymusikfilm om fyra snubbar på ubåtsfärd genom ett flippat sagoland. Man kan se det
som en lång musikvideo - en familjevänlig, excentrisk jukeboxmusikal där handlingen mest består av quirky, smått hallucinatoriska
episoder för att knyta ihop låtar av bandet The Beatles.

Åldern märks en del: vitsarna känns lite mossiga och tyvärr finns det inte lika många som predikar Love-budskapet längre, i vår
nuvarande hårda värld. Men även om inte Beatles inte har lika stor fan-skara idag, finns det fortfarande massor av inspiration att hämta
i George Dunnings/Heinz Edelmanns psykedeliska mästerverk, nästan 50 år efter det skapades. Man kan ha lika stor utdelning av detta
spektakulära  äventyr oavsett om man gillar Beatles musik, om man följer groovy retrodesign à la Per Åhlin / John Alcorn eller om man är
helt vanligt science fantasy-freak med barnasinnet i behåll. Ja, filmen är t o m lite steampunk innan steampunk fanns.

Det som förvånat mig är att spelvärlden nästan helt verkar ha missat Yellow Submarine. Ingenstans sen har jag sett några konkreta rpg-
försök att gräva i det flippade regnbågsland av monster och fenomen filmen erbjuder.

Det produceras mängder av memorabilia: tröjor, prylar, modeller och figurer - som fortfarande säljer bra. 1977 kom ett board game
som hette Yellow Submarine, men handlingen gick mest ut på att få kontrakt, turnera och bli ett känt popband - det hade inte så mycket
med filmen att göra. Det enda i spelväg som säljs idag är ett Monopol med Yellow Submarine-tema.... men, erkänn, skulle du inte vilja ge
dig hän och bara tok-leva ut en bisarr Blue Meanie. Eller se reaktionen när en halvklädd dinosaur med boxhandskar tornar upp sig
framför dina spelare. Är Mutant – Undergångens Arvtagare för gravallvarligt ? Skicka in the Kinky Boot Monsters!

Nedan anges monsterstats för både Mutant Future (Goblinoid Games) resp. för Mutant – Undergångens  Arvtagare (Järnringen), men
varelserna bör också kunna anpassas till t ex Gamma World 7 (WotC). Du sätter förstås värdena efter din egen setting precis som du vill.

The Chief Blue Meanie

Ledaren över alla Blue Meanies är en skruvad, labil dragshow-
diktator med vilda humörsvängningar. En stövelklädd operadiva i
bovmask, med långa floppiga öron. Ständigt omgiven av Storm
Bloopers. Farlig, fjompig och flippad kommenderar han sin
omgivning i falsett. Målet är att lägga världen under sig genom hot
och förtryck. Eller som han kallar det, “go Blooey!”

För Mutant Future:

No. Enc.: 1 (1)
Alignment: Chaotic
Movement: 120' (40')
Armor Class: 2
Hit Dice: 10
Attacks: 1 (Weapon: The Dreadful Flying Glove)
Damage: see The Dreadful Flying Glove
Save: L8
Morale: 4
Hoard Class: None

För Mutant  - Undergångens  Arvtagare:

STY: 5 STO: 18 INT: 15 SMI: 8 VIL: 18

KP: 38 TT: 33 SB: 0 FF: 6 m/sr

Antal: 1

Pansar: stålull abs 10

Färdigheter: Dominera, skräck

Attacker Init % Skada

1 The Dreadful Flying Glove - se nedan

- Blue Meanies i Mutant

“Oh, I haven’t laughed
so much since Pompeii...”
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The Dreadful Flying Glove

Chiefens dödligaste tillgång: egentligen mer ett levande vapen än
en individuell varelse. Denna blåa, raketdrivna jättehand dånar fram
genom skyarna, störtar ner mot de offer som Chiefen pekat ut,
och mosar dem med knuten näve. Och med ett mullrande,
ondskefullt skratt.
Finns bara en i hela universum.

För Mutant Future:

No. Enc.: 1 (1)
Alignment: Chaotic
Movement:

Fly: 800' (200')
Armor Class: -5
Hit Dice: 30
Attacks: 2 (CRUSH)
DIVE
Damage: 2d20
Save: L5
Morale: 10
Hoard Class: None

För Mutant  - Undergångens  Arvtagare:

STO: 60 INT: 5 SMI: 18 VIL: 4

KP: 100 TT: - SB: 0 FF: 500 m/sr  i luften

Antal: 1

Pansar: plasmaskinn abs 30

Färdigheter: Jaktinstinkt, Blixtsnabba reflexer, Naturligt vapen

Attacker Init % Skada

1 Krossning 6T6

The Storm Bloopers

Markstyrkorna inom Blue Meanies - Chiefens livgarde. De har samma toviga blå tröjor och bovmasker som Chiefen, fast har Musse Pigg-
öron och gul-orange-randiga tights istället. Sex klor på varje hand. Kan se i mörkret på upp till 90' avstånd - ögonen strålar då som på en
filmprojektor. Lömska och ruffiga. Hatar musik och ordet ‘Ja’ - - - de svarar ‘nej’ på allt.

För Mutant Future:

No. Enc.: 2d20 (1d20)
Alignment: Chaotic
Movement: 120' (40')
Armor Class: 8
Hit Dice: 2
Attacks: 1 (weapon)
Damage: As weapon
Save: L2
Morale: 3
Hoard Class: None

För Mutant  - Undergångens  Arvtagare:

STO: 15 INT: 2t6+1/8 SMI: 10 VIL: 9

KP: 20 TT: 10 SB: 0 FF: 7 m/sr

Antal: 3T6

Pansar: stålull abs 10, Musse-pigg-hjälm

Färdigheter: nattsyn, sonar

Attacker Init % Skada

1 Pilpistol - se tabell

Storm Bloopers favoritvapen är pistoler som avfyrar ljusblå pilar med varierande effekt:

1 Förstening
2 Paralysering
3 Djup sorg
4 Ingen effekt alls

Ev. effekt varar i 1d4 turns. Varje Storm Blooper har 1d8 pistol-pilar i hölstret.
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The Apple Bonkers

4 till 5 m långa, smala, mustaschprydda figurer i 1800-tals-mundering. Som jättelika
schartauaner, eller begravningsentreprenörer. Fast i färg. Skrider fram med gigantiska kliv
över landskapet, bärandes gröna mega-äpplen som de släpper i huvudet på folk.

För Mutant Future:

No. Enc.: 1d8 (1d8)
Alignment: Chaotic
Movement: 240' (80')
Armor Class: 4
Hit Dice: 50 hp
Attacks: 1
Damage: by weapon
Save: L5
Morale: 10
Hoard Class: None

För Mutant  - Undergångens  Arvtagare:

STO: 35 INT: 5 SMI: 5 VIL: 8

KP: 30 TT: 10 SB: (-1) FF: 14 m/sr

Antal: 1T6+2

Pansar: 0

Färdigheter: Hoppförmåga, extra reservdelar

Attacker Init % Skada

1 Bomb-äpplen, se tabell

Bomb-äppel-verkningarna liknar Storm Blooper-pilarnas:

1 Förstening
2 Paralysering
3 Djup sorg
4 Alla tre ovan

ev. effekt varar i 1d4 turns. Offret kan ibland (20%) botas om man sjunger en snäll flower
power-sång. En Apple Bonker genererar ett nytt äpple var fjärde combat round. De slåss
med -1 mot varelser kortare än 3'.

The Snapping-Turtle Turks

Fez-prydda fetknoppar vars stora buk är ett vasstandat reptilgap. Ger sig på små och
svaga - ödlegap-magen både bits och glufsar i sig allt möjligt. Vid en 20:a på tärningen
slukas offret och mottar 1d6 skador per varje ‘round’ i magen.

För Mutant Future:

No. Enc.: 1d8 (1d8)
Alignment: Chaotic
Movement: 120' (40')
Armor Class: 4
Hit Dice: 6
Attacks: 1 (bite, or swallow)
Damage:1d6+1 / 1d6 if swallowed
Save: L9
Morale: 10
Hoard Class: None

För Mutant - Undergångens Arvtagare

STY: 14 STO: 40 INT: 8 SMI: 8

VIL: 12

KP: 70 TT: 35 SB: 0 FF: 7 m/sr

Antal: 2t6-2

Pansar: 0

Färdigheter: Naturligt vapen

Attacker Init % Skada

Bett 13 sty x 5/45% 1t6, därefter 1t6 kp/sr.
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The Countdown Clowns

Armlösa, långa, tjocka och granatkastande skräck-clowner med snurrande huvuden. Skriker siren-aktigt när de vill varna andra Meanies,
eller strax före attack. Granaterna kan bara avfyras genom att någon (t ex en Storm Blooper på stege) klättrar upp och trycker på
clownens näsa; då sker en explosion 50-200' längre bort i näsans riktning.

För Mutant Future:

No. Enc.: 1d8 (1d8)
Alignment: Chaotic
Movement: 180' (60')
Armor Class: 3
Hit Dice: 10
Attacks: 2 (Sonic Attack, explosion)
Damage: Shriek mutation damage / 3d6 (blast radius: 30')
Save: L5
Morale: 10
Hoard Class: None
Mutations: shriek

För Mutant - Undergångens Arvtagare

STO: 40 INT: 8 SMI: 6 VIL: 12

KP: 80 TT: 40 SB: 0 FF: 9 m/sr

Antal: Varierar

Pansar: -

Färdigheter: Riktningsknöl

Attacker Init % Skada

1 Skri 50 m omkrets, 1T6 + dövhet

2 Granatkastare 1 8 smi x 5/90% Granat, vanligen Chock.

The Jack-the-Nippers

Solglasögonbärande jazz-beatniks i grön frack, med huggande reptilhuvuden i stället för händer. Denna lite halvdumma Meanie kan lätt
övermannas genom att man lurar den att låta sina egna händer bita den i tungan.

För Mutant Future:

No. Enc.: 1d6 (1d6)
Alignment: Chaotic
Movement: 120' (40')
Armor Class: 5
Hit Dice: 5
Attacks: 2 (pinchers)
Damage: 1d8/1d8
Save: L3
Morale: 6
Hoard Class: None

För Mutant - Undergångens Arvtagare:

STY: 14 STO: 35 INT: 6 SMI: 12 VIL: 12

KP: 70 TT: 35 SB: 0 FF: 5 m/sr

Antal: 1t6

Pansar: Skal abs 1

Färdigheter: Naturligt vapen

Attacker Init % Skada

2 x Klo-knips 15 sty x 3/27% 1t6

The Four-Headed Bulldog

En  extremt stark ljusblå bulldog med fyra huvuden. Varje gap är fyllt av sylvassa tänder. Svårkontrollerad, även med koppel på. Kan ev.
överlistas genom att t ex fyra ‘lockfåglar’ springer åt var sitt håll samtidigt. Bara ett exemplar är känt.

För Mutant Future:

No. Enc.: 1 (1)
Alignment: Chaotic
Movement: 200' (100')
Armor Class: 0
Hit Dice: 10
Attacks: 4 (bite)
Damage: 1d10 / 1d10 / 1d10 / 1d10
Save: L9
Morale: 8
Hoard Class: None

För Mutant - Undergångens Arvtagare:

STO: 30 INT: 10 SMI: 15 VIL: 18

KP: 80 TT: 40 SB: 2t4 FF: 80 m/sr

Antal: 1

Pansar: segt skinn abs 2

Färdigheter: Flerdubbla kroppsdelar,  2 x Dubbelhjärna, Sprinter

Attacker Init % Skada

4 x Bett 13 sty x 5/45% 1t6

8 x Klor 15 sty x 3/27% 1t6
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Vacuum Man

Ett enormt, armlöst men tvåbent monster i gummistövlar. Med den långa trumpetliknande näsan
dammsuger vakum-mannen upp allt i sin omgivning. Först mindre varelser, sedan större, sedan
farkoster och vill det sig riktigt illa slurpar den upp hela världen - inklusive sig själv.

Effektivt som ett spelavslutande domedagsmonster, eller om man t ex vill slunga spelarna in
i ett annat ‘plane’ / annan dimension.

För Mutant Future:

No. Enc.: 1 (1)
Alignment: Chaotic
Movement: 200' (100')
Armor Class: -3
Attacks: 1
Damage: special
Save: L9
Morale: 8
Hoard Class: None

För Mutant - Undergångens Arvtagare:

STO: 200 INT: 5 SMI: 5 VIL: 15

KP: 100 TT: 50 SB: - FF: 20 m/sr

Antal: 1

Pansar: 3 poängs fjällpansar

Färdigheter: Stor, Hoppförmåga

Attacker Init % Skada

1 Sugsnabel 15 sty x 5/55% offret uppslukat

Kinky boot beasts

Två olika jättestövlar (t ex en cowboystövel & en platåstövel, eller en moonboot & en
lackstövel) som kliver omkring i tandem. Stampar på, och trampar ner allt. Flyr om deras
tår blir stampade på, av en lika stor eller större stövel.

För Mutant Future:

No. Enc.: 2 (2)
Alignment: Chaotic
Movement: 200' (100')
Armor Class: -3
Hit Dice: 15
Attacks: 1 (trample)
Damage: 1d20/1d20
Save: L9
Morale: 8
Hoard Class: None

För Mutant - Undergångens Arvtagare:

STO: 200 INT: 12 SMI: 12 VIL: 12

KP: 100 TT: 50 SB: 2 FF: 24 m/sr

Antal: 2

Pansar: Läder/lack/skinn/gummi abs 5

Färdigheter: Stor, Hoppförmåga

Attacker Init % Skada

1Trampa 15 sty x 3/27% 1t6

Boxing monster

Gigantisk, violett dinosaurie med prickig t-shirt och boxhandskar. Orsakar stora strukturella skador och kan slå ut svävande farkoster
med ett enda slag. Svag för cigarrer

För Mutant Future:

No. Env: 1 (1)
Alignment: Chaotic
Movement: 250' (100')
Armor Class: -5
Hit Dice: 20
Attacks: 2 (punch)
Damage: 2d20/2d20
Save: L3
Morale: 9
Hoard Class: None

För Mutant - Undergångens Arvtagare:

STY: 10T6 STO: 200 INT: 10 SMI: 8 VIL: 14

KP: 100 TT: 50 SB: - FF: 30 m/sr

Antal: 1

Pansar: 4 poängs fjällpansar

Färdigheter: Stor, Hoppförmåga

Attacker Init % Skada

2 x Smocka 15 sty x 3/27% 1t6

Filmen Yellow Submarine kan köpas på DVD/Bluray, här: http://www.thebeatlesonline.co.uk/thebeatles/Yellow-Submarine/

Figurerna på bilderna kommer från McFarlane Toys och Factory Entertainment (finns på Amazon)

Alla varelser ©Subafilms Ltd 1968.

Missa inte intervjun med fantasykonstnären Joyce Hargreaves, som var med och animerade filmen Yellow Submarine, på nästa sida.
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“Pendragon”
© Joyce

Hargreaves

YRKE:

– INTERVJU MED JOYCE HARGREAVES
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JOYCE HARGREAVES är en brittisk konstnär och illustratör som
varit aktiv ända sedan 60-talet, med skarpt drömska fantasybilder
djupt rotade i den mystiska anglosaxiska myllan. Med en karriär
som spänner över tidig TV, grafik, psykedelisk film, via böcker om
drakar till esoteriska sällskap, rör sig hennes bildspråk mellan sagor,
legender, folkslag, historia till gränslandet mot science fantasy.

Joyces stil är både soft, krispig och stark på samma gång.
Särskilt linoleumtrycken drar åt både expressionism, affischkonst
och drömsk mysprogg. Det var också genom hennes blocktryck
jag upptäckte Joyce för första gången: i boken ‘The techniques
of hand printmaking’, en matig manual där mytologiska motiv
varvas med praktiska trycktips.

Och när jag fick reda på att hon varit med och gjort en av mina
absoluta favoritfilmer Yellow Submarine kunde jag förstås inte låta
bli att intervjua henne.

Tänk - två handslag bort från en Blue Meanie!

M: När insåg du att du var en fantasykonstnär?
J: Jag måste erkänna att jag aldrigt tänkt på vilket fack jag kunde
placera mina verk i förrän du beskrev det som ‘fantasy’. Jag tog
en rejäl titt på mina verk och insåg att istället för porträtt och

landskap, så ritade jag fantastiska varelser som enhörningar, gripar
och de så ofta baktalade drakarna. Mina karusellhästar flög genom
skyarna med akrobater och clowner, en mö visar sitt tredje öga
och stenar grät över skändad natur. Alla är de ‘Fantasy’ ! Det är
vad det blir, när jag fäster jag bilderna i mitt ‘quirky’ medvetande
på papper.

M: Vilka kulturer eller konstinriktningar har inspirerat dig mest -
och finns det några fantasykonstnärer som inspirerat dig särskilt
mycket ?
J: Det finns många olika legender, myter och konstnärer som
inspirerat mig genom åren, och som påverkat mitt arbete. Arthur-
legenderna och den Heliga Gralen, skapelseberättelser, det urtida
Egypten, Japans Ukiyo-e - och keltisk konst, särskilt de fantastiska
böckerna från Lindisfarne, har alla berikat mitt arbete.

Konstnärer jag beundrat är surrealisterna Max Ernst, Paul
Delvaux och René Magritte. Övriga är t ex Picasso, Gustav Klimt
och de mer samtida Jim Burns, Roger Dean och Patrick Woodroffe.

Joyces många olika böcker om drakar, som “A little history of
Dragons” eller “Hargreaves New Illustrated Bestiary“ är klart
intressanta källor till OSR-inspiration Inte minst en titel som “The
Dragon Hunter’s Handbook’!

M: Berätta litet mer om din fascination inför drakar. Tror du t om
på dem lite grann ?
J: När jag började arbetet med att illustrera ‘Hargreaves New Illus-
trated Bestiary’ upptäckte jag många olika termer som refererade
till drakar. Som t ex Worm, eller Ormr, en slingrande drake som
dyker upp i olika europeiska ortnamn. Eller den tvåbenta ‘Wyvern’
som lurar varelser in i döden med sin hypnotiska blick. Och förstås
i Egypten, de goda drakarna i Kina, eller i Japan... det är inte svårt
att förstå varför jag blivit fascinerad av dem.

Och om de existerar ‘på riktigt’ ? Självklart ! ....På Komodo!

M: Du har skapat många fantastiska verk, både teckningar, med
pensel och som grafik. Du arbetar inte i olja - men vilket är ditt
favoritmedium ? Vilka material föredrar du ?
J: Jag arbetar inte i olja, och idag gör jag ingen grafik längre. Bäst
av allt gillar jag mixen av tuschpenna, gouache och akvarellfärg.

Så ofta jag kan använder jag
Daler-pannåer med ‘fine’-yta, för
‘line and wash’. Dessa bucklar sig
inte, och de visar upp de tunna
pennstrecken allra bäst. Jag har
också använt grovt grängade
akvarellpapper som ger en
intressant yta åt akvarellpennor.

Pennorna jag använder heter
Rotring, framför allt använder jag
de med 0.25, 0.35 och 0.5 mm
linjebredd. Dessa måste hållas
extremt rena, annars torkar
tuschet i spetsen.

Akvarellpennorna kommer från
Caran D’Ache - de finns i
regnbågens alla färger och kan
appliceras över varandra, torrt
eller vått, för att åstadkomma
ovanliga och nyanserade effekter.

M: I några av dina verk syns
strukturer som verkar
datorgenererade. Arbetar inte du
helst ‘för hand’ eller tycker du
man kan vara konstnärlig digitalt
också ?
J: Jag använder datorn ibland,
men inte för själva ritandet,

eftersom hjärna—>hand—>papper är det mest naturliga
uttryckssättet för mig. För vissa illustrationer till projekt med låg
budget färglägger ibland jag svartvita teckningar jag gjort, i
Photoshop.

Jag ser ingen skillnad på hantverk och digitalt - eller på illustra-
tion och konst för den delen: det är kvaliteten som räknas.

M: Hur var det att jobba med filmen Yellow Submarine ?
J: När jag klarat av konstskolan fick jag först jobb på World Wide
Studio, ett litet animeringsföretag som gjorde reklamfilm och
barnprogram, typ tecknade filmer av Enid Blytons berättelser. På
den tiden fanns bara svartvit TV, så det var bara gråskalor det
handlade om. All animering gjordes för hand - ritunderlaget var en
‘light box’ som lät animatören se genom flera ark samtidigt och
räkna ut rörelserna för figuren han tecknade. Arbetet tog tid, med
mängder av teckningar bara för att få fram en minut film. Tyvärr
hade jag inte tålamod till sånt, så det blev bakgrunder för min del.

Det här ledde till att jag kom med i teamet som producerade
‘The Yellow Submarine’. Och nu var det färg som gällde. Vi arbetade
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med Heinz Edelmanns design för projektet, i en studio på Soho
Square. Hans formgivning var verkligen fantastisk och påhittig -
ett nöje att arbeta med. Jag ansvarade för en avdelning med ritare
och färgläggare, som ritade bilderna på cel-ark, och färglade dem
på baksidan.

Den figur jag kommer bäst ihåg var Blue Meanie med sitt
klagorop “Glove, glove where are you glove?”

Joyce lever idag ett tillbakadraget liv i södra England men är
fortfarande knuten till bl a R.I.L.K.O.: “An organisation providing a
platform for the dissemination of hidden knowledge incorporated
in myth and legend, number and geometry, art and music, archi-
tectural proportion, megalithic structures and the geomantic lay-
out of cities and landscape” - en beskrivning vilken
fantasyspeldesigner som helst väl borde kunna bli lockad av.

M: Har du någonsin illustrerat några fantasyspel ?
J: Nej, den poolen är jag rädd att jag aldrig doppat tårna i !

M: Hur stort känner du intresset för fantastiska bilder är idag ?
J: Stort, och växer. Men - det är synd att det inte längre finns
öppningar för fantasykonstnärer att arbeta med omslag till LP-
skivor. Många av dessa var ju magnifika. Sorgligt, vi behöver alla
lite magi och fantasi för att liva upp vardagen!

M: Har du några råd till unga som vill bli fantasyillustratörer ?
J: Lär dig att rita, särskilt människor, djur (och maskiner, om sci-
ence fantasy är din grej). Bara du gör grunderna rätt, kan du
förvandla dem till trovärdiga skapelser. Låt fantasin flyga!

Se även Blue Meanie-artikeln på sidan 25

“The Feng Shui Dragon”  © Joyce  Hargreaves

“The Tears of the Stoneman” © Joyce  Hargreaves



Svärdet Helbrägd
(cursed)

Fungerar som ett +1
långsvärd mot oskadda
fiender. Men i det
ögonblick svärdet träffar en
fiende som redan har
skador, så läker svärdet nu
plötsligt den träffade, enligt
samma tärning som det
annars utdelar skador (i t
ex AD&D läker svärdet då
1d8+1 / 1d12+1 skador).
Och så fort fienden är
helad, utdelar svärdet
skador igen ‘som vanligt’
osv osv.

En spelare i strid
kommer alltså att se sin
motståndare skadas och
sedan plötsligt helas om
och om igen, nästan som
om motståndaren var ett
regenererande troll...  Och
ja, det fungerar bara på

fiender. Ingen idé att hugga dig själv i din skadade fot!

Potion of peristrephia

Denna trolldryck roterar spelarens stats 1d4 hack medurs,
i 1d4 omgångar, vilket bl a kan medföra att egenskaper
som t ex spelarens max antal trollformler, språk, hp-
justering m m , ja t o m klass förändras under
verkningstiden.

Exempel (OSRIC). En fighter med ursprungsvärden:

ST IN WI CO DE CH
15 11 8 12 16 6

dricker trolldrycken, och spelledaren slår ‘1’. Spelarens
stats roteras ett steg och blir nu:

ST IN WI CO DE CH
6 15 11 8 12 16

i 1d4 omgångar.

I detta exempel faller styrkenivån under minimigränsen för
en fighter, så spelaren kan inte slåss som en sån just nu,
men skulle med det höjda WI plötsligt kunna bli en tillfällig
cleric osv. TROLLKARLENS HATT

• Queens & Quests kommer snart i svensk översättning: ‘Grottor
& Gravkummel’ • Efter Del Teigelers avhopp söker & Magazine
en ny AD. & planerar dessutom många supplements under 2016,
så ansök nu! • Dunder & Drakar finns nu även på drivethrurpg.com,
och det händer mer hos Titan Games: Flammarions Testamente,
Monstervalvet och Dundermakaren bl a • Nästa stora OSRIC-
bibel blir ‘Dangerous Dungeons’ • Ett nytt ‘Science Fantasy Old
School rollspel på svenska’ uppges vara på gång • Följ arbetet
med kommande utgåvan av återupplivade Runequest här: http:/
/www.chaosium/blog/designing-the-new-runequest-part-1

Elfie

en utsirad rund metallplatta, stor som ett tefat med ett infattat
juvelliknande öga och en inbäddad mjölkvit platt sten. På sidorna
finns fyra knappar.

Denna magiska pryl tillverkades av den skickliga alvmästaren
Tamnaeuth som hade extremt hög charisma och ego. Det
infattade ögat (som ryktas ha fallit ner från stjärnbilden
Uelaereene) kan på magisk väg fånga och spara avbildningar,
men endast av alver - inga andra varelsers bild registreras.
Tamnaeuth skapade 20 bildplatser i Elfien för sitt entourage.
En alv som hittar denna kan genast börja avbilda sig själv (och
andra alver), men vid upphittandet kan det också redan finnas
1d20 bilder av tidigare alver i Elfien. Avbildningarna kan betraktas
på den mjölkvita plattan. Om ingen rör plattan på 1 game time
unit, tonar bilden bort tills någon trycker igen.

Knapp 1: Fångar avbildning och sparar i aktuell slot (och raderar
bild som ev. redan fanns där)
Knapp 2: Stegar framåt
Knapp 3: Stegar bakåt
Knapp 4: Tar bort vald avbild

Smedjan – fantastiska ting utvalda av Brock & Sindre
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Från skaparna av Blood & Bronze har vi fått en
exklusivt komponerad lista med sex spännande
och fullmatade

För mer information, se: bloodandbronze.com
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eller:

Ett remixat AD&D 1st edition-äventyr för 4 luttrade veteraner (1st lvl)
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När Mjölnirs grundare samlades igen efter många år för en runda AD&D, ville jag köra
en gammal modul som de inte sett på länge, men vars innehåll de fortfarande borde
komma ihåg. Modulen skulle kännas tillräckligt bekant för att komma igång efter så
lång tid, och samtidigt - ifall de ville - bli inkörsport till en annan större kampanj, som
det var underförstått att de inte kände till så mycket om.

Jag valde Pool of The Standing Stones, ett av de äventyr jag gillar bäst från den tid
då vi först upptäckte fantasyspel.

Spelarna hade fått en utskrift av originalmodulen, med karta och allt, som en del av en
meta-bakgrunds-story att tidigare äventyrare varit där utan att lyckas fullfölja äventyret,
och att dessa nu lämnat efter sig kartor och anteckningar m m till ‘mina’ spelares
rollfigurer, som avancerade ledtrådar. Spelarna trodde sig därför vara hyfsat förberedda
på att möta åtminstone någon av druiden Ash, trollpackan Prisilla, den onde Dando,

fångarna, monsterlabbet mm och trodde att scenariot mest skulle vara en favorit i repris, lätt att klara av på en sittning.
Vad jag inte berättade för spelgruppen var att jag ‘muterat’ innehållet för att skapa en twist på ett scenario de trodde de hade koll

på.Den enda ändringen jag hintat om var att detta skulle vara ett 1st level-äventyr, istället för 5-6 som i originalet.
Så, redan när rollfigurerna anlänt till värdhuset i natursköna Steeplefell och börjat ställa rutinfrågor om området kring the Standing

Stones, dök de första frågetecknen upp. När värdhusvärden t ex svarade “Zombies ? Ja det finns det massor av där uppe. Min pojk tävlar
mot dem varje dag ha ha ha” - - började de klia sig i huvudet.

I denna version existerar alltså Pool of the Standing Stones, och gångarna under jord fortfarande, precis som på kartan, men allt äger
rum några år efter ursprungsmodulens händelser. Det spelarna/rollfigurerna inte fått veta var att området, efter att ha stått tomt i många
år, röjts ut och av lokala entreprenörer gjorts om till ett improviserat spöktivoli. Öppet för allmänheten, med skrämmiga men ofarliga
attraktioner, baserade på de hemskheter som en gång ägt rum där: men helt monsterfritt, utan fiender. Endast längst in i korridorsystemet,
i de ‘oröjda’ områdena, skulle de känna igen sig. Men då skulle det redan vara för sent.....

Nedan ges originaläventyrets text i vänsterspalten - och det nya, omgjorda äventyret beskrivs i högerspalten. För att kunna spela igenom
Pool of The Standing Stones - Revisited behöver du alltså även ha originalet Pool of The Standing Stones som referens. Det finns i
antingen White Dwarf #15 eller i The Best of White Dwarf Scenarios #1, som båda ofta kan hittas på t ex Amazon, Noble Knight Games
eller andra webplatser.

Det nya äventyret

Pool of the Standing Stones

Druiden Ash  är, i denna version, inte längre kvar på plats här uppe
ovan jord. Ingen ‘aura of evil’ finns heller kvar. Framför poolen står
nu glada, brokigt klädda människor / dryader och färgglada banér
och vepor med text typ “Välkommen in i spökgrottan!” “Se en livs
levande druid trolla”” “Tävla mot zombies”” “Mata den farliga grey
ooze!”. Barn leker och plaskar i den illusoriska poolen som nu
används som gratis, lockande entréattraktion till spöktivolit.
Personalen välkomnar alla besökare, inklusive äventyrarna, att stiga
ner i poolen, och förklarar att det inte är något farligt utan bara kul.

Originaläventyrets text

Pool of the Standing Stones

The circle on the top of a fairly steep hill surrounded by a large
number of oak trees on which a quantity of mistletoe can be seen
growing. Between the trees brambles and brushwood combine to
make an impenetrable barrier. Offensive action will not be taken
against any parties venturing into the woods through the narrow
path to the west, but any attempt to force a passage through the
undergrowth will lead to an attack from the druid who lives in the
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1. Entrance Stairway (in pool)

Både trappan ner, och samtliga rum och gångar under jord fram
till rum 12 resp. 15 är idag tydligt upplysta. (Bortanför teleportrarna
vid 18a + 18b mörknar det: entreprenörerna har inte rensat upp
området härifrån och vidare inåt) utan spärrat av den delen med
enkla barrikader).

Vaktpersonal (stats som ‘Bandit’ i Monster Manual - men de är
neutrala, inte evil) patrullerar hela området,  men håller sig diskret
i bakgrunden.

De talande portarna hälsar alla “Välkommen in!”

2 & 3 Guard Galleries

Kikhålen på bägge sidor har gjorts om till biljettluckor: entréavgiften
till spöktivolit är 1 sp för vuxna, 1 cp för barn. (notera att man får
betala en gång till om man vill gå genom teleportörer vid 7/8, efter
vilka huvudattraktionerna ligger)

4 & 5 Guard Rooms

Möblerade som i originalbeskrivningen, men används nu av
tivolipersonalen. Inga hobgoblins.

4a

Här säljs smådjur att mata gray ooze i 4b med. 1 cp styck

4b

Nu har ett skyddande staketgaller i midjehöjd satts upp runt gray
ooze, som alltså finns kvar sen förut, men idag har blivit en
attraktion som kan matas av besökare.

5b

Väggen är dekoredad med fejkat spindelnät. En kasst konstruerad
träspindel är gömd i trasslet.

6. Entrance Hall

Inga skatter finns kvar gömda i frisen.

7 & 8. Transporters

Vid teleportrarna finns personal, nya biljettspärrar, och fler
banderoller med lockande text “Magisk åktur!””Sitt i häxans stol!”
“Se en livs levande druid trolla!” “Tävla mot zombies!”.

Här kostar det fortsatta inträdet plötsligt 1 sp för barn, 1 gp för
vuxna. Några dryader (som tidigare kontrollerades av druiden Ash,
idag frisläppta) vaktar och förklarar teleportrarna för de som vill
pröva. “Endast i målsmans sällskap!”

På “andra sidan” dit man teleporteras, står mer hjälpsam personal
och tar emot och guidar yra gäster rätt.

Att teleporteras tillbaks i riktning söderut, när man vill tillbaka
mot utgången, kostar inget.

1 vakt posterad vid varje teleportör.

1 Entrance Stairway (in pool)

At each side of the 30' deep stairway is a carved, stone frieze
depicting nymphs and satyrs cavorting in a procession towards
the doors. At the top of the stairs, on the west, an ornate gong is
fixed to the wall with a padded stick hanging below. If the gong is
sounded by three taps in rapid succession then the hobgoblin
guards at the observation posts 2 and 3 will assume that the visi-
tors are entering the area on official business with Dando (see 20)
and allow tham to pass without interference. The ornamental friezes
conceal spy-holes and firing slits for the guards. Only a deter-
mined search by characters with elf-like qualities will have a chance

2 & 3 Guard Galleries

These two galleries both have spy-holes and pipe-holes giving
access to the stairs. Two hobgoblin guards (AC5, ID8+1,HTK6)
are on duty on each gallery at all times. If strangers are spotted on
the stairs without the gong signal being sounded, oneof each pair

4 & 5 Guard Rooms

These rooms are virtually identical. Each contains four bunk beds,
four stools and four small cupboards along the N. wall in which

4a & 5a

These rooms are store rooms for the guards’ weapons - morning

4b

The “floor” is in reality a 25’deep pit filled with grey ooze (which
looksexactly like the stone floor in 4). On the ceiling (which is
10’high) is a painting of a giant spider. A casual glance will lead

6. Entrance Hall

A mural depicting a juggernaut mowing down a procession of

7 & 8. Transporters

The apparently blank walls at these points are the interfaces of
transportation devices actuated by a person advancing to within
2' of the ‘dead end’and affecting the 20' of corridor in front of the
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9. Boudoir Area

Tivolipersonal berättar inlevelsefullt och gastkramande att “Här
bodde den hemska häxan Prisilla som sköt blixtar och eld på alla
som kom in i rummet, och hon hade två shadow armours som
medhjälpare, det var spökrustningar som attackerade allt de såg
HUUUUUU!” och drar vid rätt ögonblick i ett snöre så att två gamla
halvbuckliga rustningar rycker till med armarna och skramlar
spöklikt, för att skrämma barn och andra. Rustningarna är 2 fd
shadowguards, som kollapsade till skrot när Prisilla dog för
längesen.

Man kan också “Pussa Prisillas prins!” en groda i en glasskål (som
stod i 9b på Prisillas tid), vilket kostar 1 cp. Skålen är Prisillas
originalskål men grodan är ny (och helt icke-magisk).

9a. Store

Nu finns bara tivolipersonalens tillhörigheter här.

9b. Store

Nu finns bara tivolipersonalens tillhörigheter här samt diverse andra
‘useless items’ (rulla fram på tabell om så önskas).

9c.

Fällorna är nu öppna och staketförsedda: “Här föll de som försökte
rymma från Prisilla” (eller från Braken - guiden varierar sin story
under dagen)

I botten på den ena ligger: en dödskalle, goblinhjälmar, stövlar
och kläder.

I botten på den andra ligger: benknotor, säckar samt något som
rör på sig och krafsar - kanske nåt litet kryp ditlagt för att skrämmas.

10. Braken’s Bedroom

“Här bodde den onde prästen Braken! Han rövade bort bybor och
tog hit dem!” - väser guiden skrämmande. Rummet är dekorerat
för att se ut som en ond präst bor här, men vapnen är borta. Brakens
förmodade rustning hänger kvar på väggen.

11. Martial Arts Temple

Här sker en föreställning varje hel timme. Personal lockar med att
ropa:

“Se de livsfarliga stridsmunkarna öva sina dödliga kampkonster
på varann!”

Mitt i salen har en ring upprättats, med kuddar runt om för åskådare
att sitta på. Vid föreställningens början hoppar ‘munkarna’ ut från
cellerna bakom ridån.

I själva verket är de utklädda lokala ynglingar som lamt high-
kickar varandra utan större inlevelse (tänk: alla kassa wu shu-
tävlingar du sett på tv). De bor i de gamla munkcellerna 11 d, e, f.

När “kung fu-showen” är klar försvinner ‘munkarna’ och en
‘cirkusdirektör’ annonserar: “Se druiden trolla!”

Först dras en historia om hur druiden Ash var med och hjälpte till
att röva bort flickor. Påannonsören skojar “Akta er tjejer i publiken....
fast nu är han snäll, och trollar gärna om ni ger honom en stor
applåd!”

Den skröplige och nu senile Druiden Ash - ja, det är verkligen
samme Ash som i originaläventyret:

9. Boudoir Area

The room is richly furnished - violet satin wall drapes, thick-pile
carpet of the same shade, casual chairs, tables, a wardrobe with
mirrored door containing rich robes, and an ornate dressing table
on which there are various items of feminine ornamentation - hair-
brushes and hair slides, bottles of nail varnish, phials of perfume,
etc. A large four-poster bed stands with its head to the E. wall
concealing a secret sliding panel. The posts are carved in the form
of huge serpents and from them and the canopy hang yellow cur-
tains which surround the bed. Usually to be found in this bed -
sometimes but not always alone - is the female MU: Name Al AC
Lvl HTK S I W C D Ch Prisilla LE 10 5 16 9 17 12 10 17 16 Sl)clls:
affect normal fires ( ~ 2 )c.h arm person, enlarge, (1st level): invis-
ibility, darkness 15' radius, (2nd level): Lightning bolt, (3rd level). If

9a. Store

Shelves run round the W. and S. walls on which rest Prisilla’s magi

9b. Store

Shelves as in 9a are filled with old junk; Prisilla is a hoarder! Empty
perfume bottles, used quills, etc. are stored here. In addition to t

9c

Two 30' deep, smooth-sided pit-traps are in this corridor, each
spanning half its width, but all the regular inhabitants of the area
know their location and will be able to avoid them. To anyone fail-
ing to detect their presence, they appear as normal sections of
floor, but they w~ll collapse to dust as soon as any weight of more
that 25 pounds is placed on them. Victims are left to be killed and
used later for Dando’s experiments. Characters falling into the pits
will take 6D6 damage (half damage on save) and will be rendered

10. Braken’s Bedroom

This room is luxuriously furnished with fur-lined floor, walls and
ceiling. The fur is also a hiding place for Braken’s ‘pets’- six giant
ticks (AC3 3D8, HTK10) who will attack any who enter the room
unless accompanied by Braken or. Prisilla. In the fur-draped four

11. Martial Arts Temple

The walls are painted with scenes of a procession of monks, all
with heads devoutly bowed, entering an ancient tomb. The floor is
covered with white dust to give the monks a good grip on the floor
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Name Ash AL N AC 9 Lvl 7 HTK 30 S 11 I 8 W14 Co16
De18 Ch 16

lever idag på att uppträda med sina spells, som han får några
småslantar samt mat och husrum för. Han har en ‘övervakare’ som
samlar in dricks från publiken, och som ger honom kommando
vilka formler han ska fyra av.

Ash kan fyra av 2 formler av nedanstående per föreställning:

• 01-35 Lvl 1. Slå 1d6: 1-2 Entangle 3-4 Faerie Fire 5-6
Speak with animals

• 36-70 Lvl 2. Slå 1d6: 1Barkskin 2 Charm Person 3 Cre-
ate Water 4 Obscurement 5 Produce flame 6 Warp wood

• 71-90 Lvl 3. Slå 1d6: 1-2 Pyrotechnics 3-4 Call light-
ning 5-6 Tree

• 91-00 Lvl 4 Hallucinary forest

Det finns en 50% chans att Ash väljer fel formel, eller fyrar av rätt
formel fel, eller siktar fel och råkar träffa någon oskyldig - t ex i
publiken.

3-4 vakter finns i närheten under varje föreställning.

11a , 11b and 11c .

Över celldörrarna står skyltat: “Här hölls den hemske prästen
Brakens fångar inlåsta”

12. Laboratory

En inkastare pekar in mot rummet och ropar “Se hur onda häxan
Prisilla skapade levande döda”.

All utrustning är idag trasig / deaktiverad, och ofarlig. Alla
värdefulla komponenter har avlägsnats för länge sen, men
tillräckligt mycket maskineri finns kvar för att det ska se ut som
labbet hos en galen vetenskapsman. På en av skivorna ligger en
ihoptråcklad mumieliknande docka, med äckliga fläckar och stänk.

Den lilla dammen i nordvästra hörnet är inte längre fylld av äkta
kroppsdelar, utan av nedknäckta delar av statyer: armar, ben och
huvuden etc. som målats på ett ‘läskigt’ sätt.

1 vakt posterad här.

13. Immersion Pool

Den tidigare vätskan är borta: nu är det bara vanligt, färgat vatten
i poolen.

Guiden pekar på ett par exklusiva igenkorkade flaskor och påstår
att “Prisilla höll mästeralkemisten Jacob fånge här. Under tortyr
avslöjade han sin hemliga formel, och det blev denna balsam som
ökar din styrka om du smörjer in dig! Kostar bara 25 GP flaskan!”
Innehållet är ren bluff - det enda som händer är en 50% risk att få
utslag.

14. Drying Room

Detta rum har blockerats och all zombietorkningsutrustning har
flyttats till rum (16) som gjorts om att likna det ursprungliga
zombietorkrummet.

11a , 11b and 11c.

1 la and 11 b each contain three captured village maidens all look-
ing a little the worse for wear. They are being used by the monks

12. Laboratory

Two slabs of black marble are positioned in the centre of this white
tiled room. The slabs stand 3' from the floor and are 8' long by 3'
wide. On each slab is a body made of component parts from vari-
ous corpses stitched roughly together. From the ceiling hang long
wires which have been connected to the head and feet of each
body. The whole room smells of ozone and singed flesh, and in
the N.E. corner is a control panel with knobs, dials and sparking
electrodes - standard mad scientist’s laboratory equipment. The
room is used by Prisilla for experiments to construct a race of
super beings. If the control panel is touched, there is a 1 in 6 chance
that it will explode doing 406 damage and a 2 in 6 chance that one
of the fabricated men will be brought to life. The monster created
will be AC7, HTK 25 and will be slow and lumbering only hitting

13. Immersion Pool

The 3' deep pool contains a milky blue liquid and scattered around
on the floor are test-tubes and retorts, some contain small quanti-
ties of chemical but most are empty. A man is chained to the W.
end of the N. wall, and it is obvious that he has been tortured. He
is Jacob, a master alchemist. Prisilla has been torturing him to
gain the secrets of his research. She has only succeeded in elicit-
ing one of his formulae -the blue liquid in the pool which will in-
crease the natural armour class of creatures immersed in it by +3.
There are, however, three unfortunate side effects: the creature’s

14. Drying Room

Thick steamy fog fills the room concealing benches along the N.
and W. walls where eight zombies (AC8.+3 - they have just been
dipped in the liquid in 13 - 2D8,Att 1-8) are seated. The steam will
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15. Mortuary

Inga monster eller möbler. Tomt förutom möblemang. Ingen i
personalen kan berätta något om detta rum.

16. Bandit Lair

Inte längre bandithögkvarter - nu omgjort för att likna det
ursprungliga zombietorkrummet (14).

Inlastaren utanför lockar med: “Hitta Zombiernas skatt. Du får
5 minuter på dig att leta efter en skatt i det dimfyllda rummet -
men akta så inte zombierna tar dig först!” Inträdet är 5 gp.

Tät ånga (i själva verket en permanent illusion) fyller rummet, längs
vars norra och västra väggar det finns bänkar på vilka 4 män (AC9)
utklädda till zombier sitter. Dessa kommer inom 1d6 minuter att
lunka fram ur dimman och gurglande skrämma bort den lycksökare
som betalat inträdet och gett sig in. Det finns en 5% chans att
någon liten symbolisk, ditlagd souvenirpryl kan hittas innan detta
sker.

De utklädda männen kommer aldrig att attackera eller skada
någon tivolibesökare. Om de skulle attackeras av rollfigurer kommer
de ropa på hjälp, och vakter rusar till för att arrestera rollfigurerna.
I nordöstra hörnet finns lönndörren som leder till ytan kvar. Ingen
här vet om dess existens.

17. Bandit Sleeping Quarters

Används ej för tivolisyften. Bara sängar och ev. personalprylar. Inga
värdesaker kvar idag.

18. Transporters

Dessa teleportörer är inte uppskyltade - här finns ingen belysning
eller personal. Grindar är uppställda framför både 18a + 18b. Om
man frågar någon i personalen säger de “Näe, dit kan man inte
gå, det är avstängt”.

I själva verket fungerar de precis som teleportörerna (7) och (8).
Med lite tur kan rollfigurerna smyga sig dit obemärkt, kliva över
grindarna och zappas till den innersta korridoren, som är helt
oupplyst - beckmörk - och leder till

19. Firepit Hall

som ser ut exakt som i originalscenariot. Ej upplyst.

20. Dando’s Audience Chamber

Ej upplyst. Ser ut exakt som i originalscenariot, men varken Dando,
hans vakter eller några av deras saker finns kvar här längre.

21. Anteroom to Treasure Store

Idag tomt - ingen Mimic finns kvar. Ej upplyst.

22. Treasure House

Skattkistan är borta - inga skatter här. I fackelljus syns dock
inskriptionen ‘magnus Dando’ fortfarande tydligt inkarvad på den
östra väggen.

I originalscenariot, om någon skulle uttala denna fras högt, ledde
det till att magiska saker beamades in från den onde överbossen
Dandos hem i en annan dimension.

I mitt scenario lät jag istället något annat ske, något som blev
inkörsport till mitt egentliga äventyr, en större kampanj kallad Blue
Gold, Yellow Sky. Om någon av rollfigurerna (eller spelarna!) högt
råkade läsa upp denna fras ‘magnus Dando’, fladdrade deras
facklor till och samtligas rollfigur kände att deras ‘force’ plötsligt

15. Mortuary

The N. wall is filled by filing cabinets from floor to ceiling. This is
where the corpses scavenged from local churchyards are stored

16. Bandit Lair

Dando maintains a small band of bandits to raid the passing mer-
chant caravans and to obtain bodies for Braken and Prisilla’s ex-
periments. To approach the merchants without causing alarm, the
entire band dress in female costume, of a rather gaudy nature,
and are usually welcomed by the lonely merchants. Before they
realise the ploy the hapless traders are cut down. The room is
tastefully furnished, with tapestries decorating the walls. Around
a large central table sit eight people - apparently courtesans but

17. Bandit Sleeping Quarters

The eight bunk-beds lining the walls contain little of interest ex-
cept lice. A hole in the floor at the centre of the E. wall satisfies the

18. Transporters

18a & 18b are transporters exactly the same as 7 & 8.

19. Firepit Hall

The rock-hewn walls have many nabks and crannies that could

20. Dando’s Audience Chamber

The walls and ceiling have been faced by massive blocks of dressed
obsidian while the floor is covered completely by jet black carpet

21. Anteroom to Treasure Store

A “chest” in the S.E. corner and the rest of the floor are, in fact, a

22. Treasure House

An open treasure chest lies against the E. wall. It is full to over-
flowing with gems of all colours and sizes. Unfortunately these are
all paste. (20 g.p. the lot) but they are extremely well made and
would fool all but dwarves. Under thechest carved into the rock
are the magical words ‘magnus Dando’, which if pronounced will
cause Dando’s treasure to be gated in from his infernal home. I t is
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rubbades för en sekund. Ett svagt muller anades i fjärran, en
kosmisk stöt kunde anas i själen. Något stort och olycksbådande
flimrade till i universum - urkraften vacklade ett ögonblick.

Sedan klarnade skallen och alla ruskade av sig den obestämda
känslan.

När de återvände tillbaks mot utgången upptäckte de på vägen,
när de passerade teleportörerna vid (7) eller (8) att:

• ‘nöjesfältsdelen’ nu var helt mörklagd - alla ljus var borta
• inga människor syntes i ‘nöjesfältsdelen’ - all personal och
alla gäster de nyss sett var försvunna
• alla skyltar och nöjesfältsgrejor var helt bortsopade - stället
var tomt
• den illusoriska poolen fortfarande fanns kvar vid ingången
men genom ‘ytan’ såg de ett annat typ av främmande ljus på
himeln utanför, än när de gick ner.

Med en stark känsla av att något var “väldigt väldigt fel”,
finkammade min spelgrupp då förbryllat hela korridorkomplexet -
utan att hitta en levande själ. Den glada verksamhet de
promenerade igenom alldeles nyss, var som bortblåst. Allt var öde
och mörkt.

När de kom upp till marknivå var allt förändrat. Himlen var sjukt
gulgrå, och det var varmt och torrt där det nyss varit lummigt och

svalt. Alla träd runt druidcirkeln var, om inte helt avlövade, så väldigt
förtorkade. Marken var uttorkad, gräset gulbränt. Hela deras värld
hade, medan de var inne och utforskade ‘tivoligångarna’,
förvandlats från en behaglig miljö till ett kargt, varmt uttorkat
landskap där himlen aldrig riktigt klarnar och allt liv verkade
försvunnet.

Helt förvirrade stirrade de ut över det nu öde landskapet, och
fick syn på några gråtande klagande trashankar i procession,
stretande längs en dammig väg längre bort. Dessa vandrare
närmade sig, och stirrade med skrämda ansikten uppifrån och ner
på rollfigurerna som om de sett spöken. Klagande utbrast
trashankarna:

“Har ni vatten ? Har ni vatten ?

Och, när vandrarna fick se att en i spelgruppen fingrade på ett
guldmynt:

“Va???? Har ni.............guld ??!??”

Och där, började mitt egentliga äventyr. Men det, och vad som
verkligen hände där nere i gångarna, när de uttalade de
ödesmättade orden ‘magnus Dando’.....är en annan historia!

Pool of The Standing Stones @ Bill Howard / White Dwarf 1979

Hur gör man ett bra brädspel ? Många undrar, många försöker, men få lyckas. Ofta är de roliga ett par gånger för att sedan
fastna i hyllan bland de andra spelen. Men ibland dyker det upp spel som blir klassiker och som man aldrig verkar tröttna
på. Jag tänker recensera just en sådan klassiker som nyligen kom ut i en ny version, Through the Ages.

Through the Ages hör till kategorin civiliztionsbyggarspel. Den genren började redan 1980 med spelet Civilization, ett spel
med många efterföljare även på dator sidan. Spelen är genomgående strategiska och bygger på att växa din civilisation
genom århundradena, dels i befolkning och produktion men också militärt. Men det som är mest kännetecknande för
genren är dock teknologiutvecklingen. Teknologierna ger en dynamik till spelen som ger en stor möjlighet till olika strategier
och en en hög grad av återspelbarhet då varje parti känns unikt.

Spelet är för 2-4 personer men personligen rekommenderar jag det för två spelare. Tre fungerar ok men för fyra så blir
väntetiden mellan dragen lite för lång. För två kan man räkna med att ett parti tar ca 3 timmar och det dubbla för fyra. Inför
första spelningen bör åtminstone en spelare ha läst igenom reglerna som är relativt omfattande för ett modern brädspel.

Varje spelare har ett spelbräde för att hålla reda på sin produktion, befolkning och hur nöjda dom är. Dessutom finns
gemensamma brädor för att hålla reda på hur mycket seger-, teknologi- och militärpoäng man har.

Spelet kretsar kring en gemensam central rad av kort som man köper med aktionspoäng. Alla startar med fyra poäng att
spenderar men det går att få mer genom att uppgradera sina teknologier. Korten består av teknologier, ledare, underverk
och engångsbonusar. Man har möjlighet att köpa tretton olika kort som löpande fylls på från fyra lekar med epokbundna
kort. Det som gör valen svåra är att dom nya korten, som ibland kan vara något som du verkligen behöver, också kostar
mer. Lägg där till att det kostar aktionspoäng att spela ut korten samt att hantera din befolkning, så blir det en hel del
funderande på vad man vill göra. Interaktionen mellan spelarna sker främst genom konkurrens om korten i den gemensamma
raden men också i en politisk fas där med kort kan skapa allianser, attackera varandra eller bjuda på kolonier. Mesta av
tiden lägger man dock på att fundera hur man skall använda sina aktionspoäng.

Så om ni är ute efter ett nytt spel så kan jag varmt rekommendera Through the Ages.

Hemsidan för spelet hittar du här http://czechgames.com/en/through-the-ages/

Bo Jangeborg



Tyvärr utgår det nya handelssystem för Traveller som utlovades i nr. 6. Men Joakim
Nilsson bidrar till Orion med en NPC för Traveller:

Dusty MacReady
Solo Sailor

Dusty är en ensamvarg som motvilligt fått lämna sitt skepp långt ut i rymden. Nu liftar
han hem.

Tystlåten. Extremt teknisk. Lite läskig.
Mycket bra vid paniksituationer. Bär alltid blå glasögon och verkar ständigt

kommunicera med någon, med små ord och gester. Men förnekar att så är fallet.

Mjölnir var inte först!

Även om Mjölnir är Sveriges första speltidning så är det inte det första SF/fantasy-fanzinet med
detta namn.

1969 startades ett science fiction- & fantasy-fanzine som hette Mjollnir. Vet inte så mycket mer
än att det gavs ut i Californien på Aesir Press av en Eric Vinicoff som senare drev SF-fanzinet Rigel
på samma förlag.

Tidningen har inget spelrelaterat innehåll, men dyker upp på ebay ibland om man är nyfiken.






