SPILMESTERENS GUIDE
ØVEFOKUS
Før historien kan begynde, skal spilmesteren, som en del af forsamtalen,
spørge ind til udfordringer fra deltagerens virkelige liv. Dette gøres for at finde
frem til deltagerens individuelle Øvefokus. Et øvefokus er en kort sætning, der
beskriver, hvad deltageren ønsker at øve sig på i historierne.
Samtalen foregår åbent i fællesskabet, hvor spilmesteren fokuserer på én
deltager ad gangen, og hvor de øvrige deltagere kan byde ind med forslag til
deltagerens Øvefokus.
I Salem rollespillet er arbejdet med den enkelte deltagers individuelle
udfordringer som udgangspunkt et fælles anliggende. Når deltageren deler
sine udfordringer i fællesskabet, giver det en oplevelse af samhørighed og en
fælles forståelse af de udfordringer deltagerne beslutter sig for at arbejde
med.
UDFORDRING
Samtalen mellem spilmesteren og den enkelte deltager handler i første
omgang om at afklare det, der opleves som en udfordring for deltageren i det
virkelige liv. Deltagernes udfordringer kan være mange ting. Det kan være
udfordringer med temperament, at modtage kritik, at håndtere konflikter, at
skabe struktur i hverdagen, lavt selvværd, følelsesmæssige vanskeligheder
eller mange andre ting.
Der arbejdes primært med udfordringer, som deltagerne selv har erkendt.
Deltagerne kan nå til nye erkendelser i løbet af heltelivet og i så fald kan et
øvefokus selvfølgelig tilpasses herefter.
I det følgende findes en række spørgsmål, som kan hjælpe spilmesteren og
deltageren på vej:
Hvad er din udfordring? Hvor oplever du din udfordring? Hvornår oplevede du
din udfordring? Hvordan reagerer du i forbindelse med din udfordring? Hvilke
følelser får du i forbindelse med din udfordring?
Nogle deltagere kan have vanskeligt ved at sætte ord på deres udfordringer. I
de tilfælde må spillederen tålmodigt hjælpe til, så spørgsmålene giver mening
for deltageren.
Skulle en deltager sidde med en personlig udfordring, som han eller hun ikke
ønsker at dele med de øvrige deltagere, egner denne udfordring sig som
udgangspunkt ikke til Salem. Det er altid spilmesterens ansvar at hjælpe
deltageren frem til en passende udfordring.
ØVEFOKUS
Spilmesteren skal nu hjælpe deltageren frem til et Øvefokus med
udgangspunkt i den udfordring, som deltageren netop har beskrevet.
Hvad skal dit Øvefokus være?
Et ØVEFOKUS skal være realistisk, konkret og let at forstå. Deltageren kan af
forskellige årsager have vanskeligt ved at finde frem til sit Øvefokus på egen
hånd. I disse tilfælde må spillederen vejlede, med udgangspunkt i sit
kendskab til deltageren.

DU ER...
Godsejeren Gabriel
fra Salem - og alle de
NPC’ere som spillerne
skal møde på deres
vandringer.

FORBINDELSE
Alle introducerer deres karakter.
En gang til går turen rundt, nu for at
etablere Forbindelser.
Når det er den enkelte spillers tur,
spørger vedkommende:
Hvem er du vokset op med? (giv denne
Forbindelse +2)
Hvem hjalp dig med noget på et tidspunkt
i dit liv? (giv denne Forbindelse +1)
Hvem stoler du ikke på? (giv denne
Forbindelse -2)
Disse forbindelser kan hjælpe eller hindre
de andre karakterer i løbet af spillet.
Eksempel: En karakter, som du er
forbundet med, kæmper mod en fjende.
Jeg kan hjælpe karakteren fordi vi er
vokset op sammen, eller jeg kan hindre
karakterer fordi jeg ikke stoler på
vedkommende.
Blandt de almindelige HANDLINGER er
der også én, som særligt handler om
Forbindelserne ("Hjælpe Forbindelse").
Efter et spil: Hvis en spiller handlede
særligt godt i forhold til en af disse
relationer, så giv dem + i Erfaring.

AT MØDE EN NPC
Brug NPC-ideer og Encounter-ideer fra
e-bøgerne: 650 City Encounters
EKSEMPLER
1: One of the richest houses of the city is
plagued by small, magically resistant and
sly creatures. The mansion guards a
large collection of fine birds and exotic
vegetation, delicate and sensitive. Can
the party exterminate the plague while
keeping the collection safe?

EKSEMPLER PÅ ØVEFOKUS
Jeg vil øve mig i, at:
Være mere modig. Lede folk på en tydelig måde. Tænke mig om før jeg
handler. Være mindre usikker og nervøs. Handle uden at tænke for meget.
Være mere ærlig. Være en bedre ven. Vise mine følelser. Deltage i samtaler.
Blive bedre til at lytte. Sætte grænser. Slappe af og have det sjovt. Være mere
2: A sector of the city lies under
alvorlig. Være mere nysgerrig. Tage ansvar. Finde ro. Planlægge.
quarantine after an outbreak of a
mysterious fever. The party is being kept
inside, and one of its members is starting
to show symptoms of the illness. Do they
try to escape, risking further contagion, or
do they try to find a cure from the inside?

PRINCIPPER
Ting du vil forsøge at gøre hver gang du taler.
-Drysse stemningsfulde detaljer overalt.
-Få verdenen til at virke ægte.
-Bygge en større verden.
-Skabe interessante dilemmaer i stedet for
interessante plots.
-Tal til karaktererne i stedet for spillerne.
-Stil provokerende spørgsmål og byg på svarene.
-Svar med udfordrende omstændigheder og
belønninger hist og her.
-Vær fan af spillernes karakterer.
TING, SOM KAN SKE
�
Påføre gruppen en konflikt
�
Adskille gruppen
�
Føre dem sammen
�
Fange nogen
�
Sætte uskyldige i fare
�
Vise prisen for ødelæggelser
�
Få dem til at betale en pris for sejr
�
Vende deres Handling imod dem
�
Fortæl dem de mulige konsekvenser
og spørg
�
Led en NPC til en overilet beslutning og
hårde konklusioner
�
Annoncér noget kommende ondt
�
Placér dem i en trængt situation
�
Skab et scenarie uden mulighed for
at vinde
�
Svæk styrken af en Forbindelse mellem
to spillere
�
Giv dem en svær beslutning af træffe
�
Venskab blandt deltagerne.
�
Kreativ tænkning og opgaveløsning.
�
Konflikthåndtering og forebyggelse.
�
En bredere forståelse af samfund.
�
Samarbejde under stressende situationer.
�
Spørg ”Hvad vil du gøre?”

EVNER (ved opstart placeres: -1 / 0 / 0 / +1 / +2)
Smidighed

Styrke

Fokus

Kløgt

Trosfrimodighed

Medfølelse

Smidighed = balance, fleksibilitet,
adræthed.
Styrke = fysisk styrke.
Fokus er også ro i sindet
Kløgt = klogskab, snilde, opfindsomhed.
Trosfrimodighed = at turde/magt/
list/due-slange

BASALE HANDLINGER
Hjælper eller hindrer
Rul + Styrke eller Rul + relevant
Evne
Hjælpe forbindelse
10+ = Begge +2 fremad og +1
Forbindelse
7-9 = Begge +1 fremad og +1
Forbindelse
6- = SM ændrer relationen
imellem de to
Handler under pres/frygt
Rul + Fokus eller Rul +
Trosfrimodighed

Udforske/undersøge
Rul + Kløgt eller Rul +
Trosfrimodighed
Forhandling
Rul + Trosfrimodighed eller Rul +
Fokus
Fysisk kamp
Rul + Styrke
Fortælle bibelhistorie
Rul + Trosfrimodighed

Flygte
Rul + relevant Evne
Bibelkamp
Udføres med bibelkortene indtil
et kampkort er vundet af en.
Fremad og fortsat
X fremad = Føj X til næste rul
-X fremad = Fjern X fra næste rul
X fortsat = Føj X til alle fremtidige rul
-X fortsat = Fjern X fra alle fremtidige rul

KONSEKVENSER AF DÅRLIGE TERNINGKAST
1: Føj lidt skade til spillerens ”helbred.”
2: Føj en masse skade til spillerens ”helbred.”
3: Gør spiller sårbar overfor endnu en forhindring.
4: Forhindre spilleren i at bruge en ting.
5: Forhindre spilleren i at bruge en af deres evner.

Rul to terninger + relevant evne
10+: Handlingen lykkes og mere til.
SM må tilføje +1 som belønning eller +1 Erfaring.
7-9: Blandet succes. Det lykkes delvist, men der sker også noget.
6-: Nederlag med konsekvenser (SM kan dog tildele +1 Erfaring) (ofte
fratages -1 eller -2 i en Evne)

FORTÆLLEKRAFTEN I SALEM
Fortællekraften kan være større eller mindre:
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

BIBELVERSKAMP
Fragmenterne af bibelvers i Verdenen
Kampkortene = fragmenterne af bibelvers i
verdenen.
Kamp
Tag et af dine vundne kort og brug det + rul + ?
SM vælger konsekvens.
Modstander:
SM – spilmesteren – er ”modstanderen”,
medmindre en spiller har en modstanderrolle, så
sidder vedkommende med en korthånd.

FJENDER
Svage, Middel, Stærke.
Salems embedsgruppe (middel)
Bjergklanen (stærke)
Dæmonerne (stærke)
TINGKORT
Renhedsartikler (klude, sæbe, tandbørste, tandpasta, cremer)
Rulle med reb Frakke/jakke Bog til samling af bibelvers
Beholder til rejsekrystallerne Brynje Hammer Søm
Opslagsværk Tæpper Brænde Dirkesæt Kapper
Adressebog Salem Jagtbue Sværd Pisk Bibelverskort
VÅBEN
Bibelverskort Sværd (alle har et større eller mindre sværd)
Bue og pil Pisk
TRANSPORT
Heste Gåben Dampdrevne, simple maskiner (steampunk)

