ANMELDELSE

AKE YOUR OWN
A
N AT D VÆ R G E N

Luftskibe, magi

MEDIEVAL
M
C LO T H I N G

og heftige sex-scener
ROLLE|SPILs Troels Palm har været på besøg i Natdværgens ”høj-høj-magiske” setting. Og han er glad, selvom
han jamrer lidt over nogle af navnetraditionerne.

HEADWEAR FOR
MEN AND WOMEN

Af Troels Palm
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or at tage det fra en ende af: Coveret er virkelig lækkert. Jeg har ikke
tjekket forlagets andre udgivelser
endnu men det her har fået al den
kærlighed det havde brug for.
Så snart man slår bogen op finder man et kort.
Det borger lidt for kvalitet i fantasy for en traditionalist som mig. Til gengæld har jeg en aversion
mod navne der ikke kan udtales. Det er dog ikke
noget problem ved det pågældende kort, som
bare er lækkert. Historien starter med en præst,
en troldmand og en kriger, der er venner. Gab!
Man tænker, at det bliver rimelig kedeligt og at
konceptet er set mange gange før. Men fortvivl
ikke. Historien udvikler sig meget hurtigt i en
brutal retning og da den fjerde hovedperson introduceres, er det en karseklippet ung kvinde,
der ikke (som ellers forventet) er en tyv.
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LÆS MERE OM NATDVÆRGEN

BASIC GARMENTS
FOR WOMEN
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På www.taria.dk skriver forfatteren
Asbjørn Rune Bourgeat mere om sin
serie og verdenen, den foregår i.
Asbjørn Rune er selv mangeårig
bordrollespiller med D&D, Call of
Cthulhu, Warhammer, Vampire og
mange andre klassiske spil bag sig.
Bogen kan blandt andet købes på
www.arnoldbusck.dk

BASIC GARMENTS
FOR MEN
ISBN 978-3-938922-14-9

LITERATURE ABOUT FANTASY,
THE MIDDLE AGES AND LARP

Slap af med de navne
Settingen er veltænkt. Ikke at man når utroligt
langt omkring i første bog, men der bliver subtilt lagt op til andre konflikter i fremtidige bøger. Her kommer vi så til navnene. Det er den
eneste lillebitte finger jeg har at sætte på et ellers dejligt værk. Ørkenfolket bliver kaldt for et
eller andet, der minder mig om arabisk. Det er
fint. Bjergfolket hedder noget der lyder keltisk.
Det er umuligt at udtale, men det er en fin kulturel sløjfe. Men kejserrigets folk har navne jeg
ikke kan placere. Det kan selvfølgelig være mit
ringe kendskab til navngivning rundt om i verden. Men det gnider mig mod hårene.
Nåh, ja… Så er der magi og teknologi. I stor
stil! Der er helt overvældende hændelser af
teknologi drevet af forskellig slags magi der
snildt erstatter moderne apparater. Det kan
ikke kaldes steampunk eller cyberpunk men
det er en slags høj-høj-magisk setting. Doublehigh-fantasy så at sige. DET er fedt.
Afslutningsvis skal jeg nok lige nævne noget
om aldersgrupper. ”Desværre” (kun fordi jeg
foretrækker at alle læser så meget som muligt)
kunne det godt ske at de yngste børn ikke skal
læse den før de bliver ældre. Der er et meget
højt niveau af brutalitet og seriøse tab for nogle
af hovedpersonerne. Der er også (smagfuldt)
grafiske sexscener. Men teenagere og voksne
kan gå amok. Børn skal alt efter hvordan man
ser på den slags måske vente lidt. Hvis man
står og skal købe noget til en der har læst alt så
er Natdværgen et udmærket valg af ny fantasy
og så er den endda på dansk.
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