ravn
dipvus corax): sort
tychon
d kragen, men større.
‘diptychon [-kån] (græsk):
r tilpasningsevne og
sammenfoldelig dobbelttavle af træ, elfenlse, men er yderst
fåtallig
ben, guld eller sølv, indvendig overtrukket med voks
og folketro
har
ravnen
en
til skrift med
metalgriffel;
middelalderlig altertavle med to fløje.
ge roller. P.gr. af sin størrelse,
hæse røst er den mange steder
n ulykkesfugl, der varsler død og
lknytning til hekse og troldmænd. På
vnen visdommens fugl, zoologisk kort. Hos grækerne var den helliget Apolavnene Hugin og Munin
Odins ufejlbare
budstikke
Ravnens evne til at finde budstikke:
land nævnes
i træ- eller
kort
lev i praksis udnyttet af vikingerne.
jernstok, som i ældre tid, især i Norge, forsynedes
e steder som regnbebuder,med visse mærker og af en budbringer bragtes
eller lysfugl hos
rundt for at stævne befolkningen til krig
nordvestindianerne.
eller retsmøder. Kunne have forskellig form

Dansk rollespilsmagasin
1ste bog

efter arten af det budskab, den bragte.
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SÅDAN
samler du
Ravnen
Ravnen er en type magasin som du ikke har set før - bladet er gratis, men til
gengæld skal du selv printe bladet ud, og samle det. Du kan sagtens bare have det
liggende elektronisk og så printe de artikler ud du synes er interessante her og nu
- men du kan også samle det i en mappe.
Hvis du vil samle Ravnen på den ‘rigtige’ måde, skal du bruge en samlemappe af
den type, der har et klart omslag på forside og ryg hvor du kan sætte papirer ned,
og 8-10 plastiklommer. Print alle siderne ud. og klip snippen til venstre på denne
side fra. Side 1 og 2 skal på forsiden og ryggen, mens side 3-8 skal i lommer og
sættes i mappen. Derefter er mappen klar til at modtage artikler.
Artiklerne sendes ud enkeltvis, efterhånden som de bliver skrevet, men er indekseret i grupper, med anmeldelser, baggrundsartikler, scenarier osv. for sig. Du kan
se hvilken gruppe de hører til ved at kigge på sidenummeret. B44 er side 44 i
Land og Rige, mens e44 er side 44 i Galleriet, osv.
Du kan godt modtage flere artikler fra det samme område i træk, f.eks. tre scenarier på stribe. Det gør vi, fordi vi hellere vil udsende de artikler vi får i en fart,
end at gemme på dem. To gange om året vil vi udsende et nyt indeks. Indekset er
det eneste i Ravnen som ikke bliver fortløbende sidenummeret, da det nye indeks
erstatter det gamle.
Når vi kan se at vores mapper er fulde, begynder vi på en ny mappe.
Redaktion

a

indeks
indeks (latin): index; register,
indholdsfortegnelse; tal, der angiver
søger
forholdet mellem to legemsmål, f.eks.
søger: åbning på
hovedets bredde og højde; pegefinger.
fotografi- og filmapparat, hvorigennem motivet vælges. Kan
enten være et sigtesystem for sig,
oftest en lille kikkert, eller en spejlsøger, hvor billedet fra objektivet
eller en særlig linse kastes op på
en matglasplade, så både billedudsnittet
og billedets skarphed kan kontrolleres.

A

A
A, a: første bogstav i det danske
alfabet; betegner lydene [a] og [+]. Som
forkortelse: A: ampere, anno; a: atto. A:
bilkendingsbogstav for Østrig (latin: Austria); i musik kammertonen; à (fransk): til,
for, på, f.eks. à 2 = to til hver part.

Hvor er Hvad?

Hvor er Hvad?

b

Om os selv. Miljøet, spilconner,
personer, politikker og stridigheder.
Om hvem vi er, hvad vi kan og hvad
vi tror på. Reportager, beskrivelser,
profiler og læserbreve.
land
land: i ældre nordisk
historie betegnelse for et område med
egen lov. I Danmark var der oprindelig
mange mindre lande, som samledes til
3 større: Jylland, Sjælland og Skåne
(Skåneland).

B

B
b, B: 2. bogstav i det danske
alfabet; betegner lydene [b] og [u],
f.eks. i peber. Tone, der ligger en halv
tone under h (B-dur, b-mol); tegn for
1⁄2 tones fordybelse. B er kemisk tegn
for bor og kendingsbogstav på biler fra
Belgien. b er inden for databehandling
forkortelse for bit, B for byte.

Land og Rige

Land og Rige

c
begiven-

hedshorisont
begivenhedshorisont: den flade, der
ifølge teorierne adskiller et sort
hul, fra det øvrige univers. Hullets
tyngdekraft bevirker i almindelighed,
at intet kan passere begivenhedshorisonten i udadgående retning, selv ikke
lys; det er sidstnævnte egenskab, som
har givet de sorte huller deres navn.

danske alfabet; betegner lydene [k] og,
undertiden foran e, i, y, æ, ø, lyden [s].
Som forkortelse: coulomb, curie; C som
romertal = 100; kemisk tegn for kulstof; celsiusgrader; bilkendingsbogstav for Cuba.

kulisse
kulisse (fransk): sidestykkerne i en scenedekoration. Ordet
anvendes også om den del af scenen, der
ikke kan ses fra tilskuerpladserne.

C

Om den viden vi ikke kan holde
nallerne fra, skønt brugbarheden
er tvivlsom. Om religioner, kalibre,
organisationer, mystiske hændelser,
C
fænomener c:ogC;fakta.
3. bogstav i det

Bag Kulissen

Bag Kulissen

d

spillet.
Om mediet, og hvad det kan og ikke
kan. De lykkelige stunder hvor det
bare kører. Og hvad der sker når det
går galt.

D
d: D; 4. bogstav i det danske alfabet; betegner
lydene [d], [ð] eller er stumt, f.eks. i “kalde”. Som
forkortelse: dominus, detur, deleatur; D: bilkendingsbogstav for Forbundsrepublikken Tyskland; kemisk tegn
for deuterium; som romertal = 500; Dominus (Domini).

D

Babelstårnet
Babelstårnet: i 1. Mosebog 11 skildret
byggeri, hvormed menneskene ville gøre sig
lig med Gud. Kulturhistorisk baggrund er
Babylon med dens tempeltårn (ziggurat) og
mylder af folkeslag. Mange tegninger af Babelstårnet har som forlæg
minaret i man
Samarra.
Omenhvordan
spiller

Gud af Maskinen

Gud af Maskinen

e
maske

forkortelse: E: bilkendingsbogstav for Spanien. Som
symbol: e: exa = 1018.

E

Galleriet

Galleriet

maske: ansigts- eller hoveddække, hvis formål er at formumme bæreren
og henlede tilskuernes opmærksomhed på den
person, det væsen eller det begreb, som masken
illustrerer eller illuderer. Forarbejdes af meget
forskelligartet materiale, ofte i kunstnerisk og
fantasifuld form.Om
Masker
og vi
maskedanse
hos vores vej.
dem
møder på
naturfolk har oftest religiøst og mystisk sigte
Dem
som hader
os.ogDem
under eventuel
påkaldelse
af guder
ånder;som elsker
os.som
Ham,
som vi mødte
masken er da
regel fremstillet
frygtind-på gaden.
gydende, som
en dæmon,
et fabelvæsen
Hende,
som
vi forlod.eller
Dem, som vi
som et dyreansigt. En videre udvikling af danseinderstoginde
véd stårderbag
det hele.
masken er skuespilteatermasken,
brugtes
bl.a. i det antikke græske drama og i den
italienske commedia dell’arte og endnu anvendes i Ø-Asien, samt i pantomimer. Masker
benyttes i den vestlige civilisation næsten
kun under fastelavnsløjer og -optog samt
E
til maskebal eller karneval, E,
hvor
e: 5. bogstav i det danske
halvmasken,
kun dækker
alfabet;der
betegner
lydene [e], [æ], [$], [i] i ordet
øjenomgivelserne,
er
almindeligst.
“de”, [a] i diftongen ej, [ö] i diftongen eu. Som

f

F
f: F; 6. bogstav i det danske
alfabet; betegner lyden [f] og undertiden [u], f.eks. i afgå, eller er
stumt, bl.a. i af vejen. Som forkortelse: F = bilkendingsbogstav for
Frankrig; fahrenheit, farad, fluor,
i musik 4. tone; f. = fac; fiat;
femininum; forma; forte; og følgende (flertal ff.).
myte
myte (græsk): fortælling;
religionshistorisk betegnelse for den række
Om fortællingen,
myten, den
sagn og fortællinger, som forskellige folkeslag
korte krog.fraHistorier
der har
kanfortalt
binde,
tidernes morgen
for at give en
forklaring
på, hvordanos
verden
og menneskene
og forføre.
Og efterlader
tavse,
er opstået, hvilke magter der styrer livets gang,
bedragne,
når vi vender ryggen væk,
hvorhen mennesket kommer efter døden osv.
og søgerMyterne
tilbage
til hverdagen.
drejer
sig hovedsagelig om gudernes liv
og færden, om deres forhold til menneskene og
menneskelivet, om årsagen til de religiøse ceremoniers opståen m.m. Myterne har inden for alle kulturer været en stor inspirationskilde for kunst og
litteratur, ikke mindst myterne om f.eks. de græske
sagnhelte og de fabelagtige væsener, de mødte.
Ordet myte kan endvidere betegne en udbredt forestilling, som ikke hviler på fornuftgrunde. Johs. V.
Jensen brugte betegnelsen myter om de korte, fortællende prosastykker, hvori han med udgangspunkt i en
konkret oplevelse søgte at belyse noget alment,
f.eks. et forhold i menneskets eller
naturens historie.

F

Fortællinger

Fortællinger

g

G

bogbind
bogbind: omslag til beskyttelse
af en bogs blade, oftest af pap, beklædt
Om bøger,
og nye.
Dem
medgamle
papir, shirting,
skind
m.m. Et bind,
somaldrig
kun i ryggen
har Dem
shirting eller
vi har købt og
brugt.
skind, kaldes et halvbind (halvfransk bind).
vi har brugt,
mensiden
ikkemiddelalderen,
købt. Regler,
Anvendt
da man fra
historier, formularer,
våben.
Bøger bøger i
bogrullen gik over
til at fremstille
blade, som skulle samles til en bogblok.
vi ikke kanenkelte
undvære.
Det middelalderlige bogbind bestod mest af træplader, der var smykket med guldsmedearbejde,
udskåret elfenben eller, siden renæssancen, overG trukket med rigt forsiret læder, stof eller skind.
G, g: 7. bogstav i det danske alfabet; betegner
lydene [g], [-], undertiden [j], f.eks. i jeg, [u],
f.eks. i vogn, [sj] i visse fremmedord, f.eks.
geni; eller er stumt, f.eks. i fugl. Som forkortelse: G = bilkendingsbogstav for Guatemala;
eller = giga-; i musik 5. tone; gymnasieklasse;
g = gram; i Ørsteds karakterskala godt; accelerationen ved tyngdekraft.

Hårdt og Blødt

Hårdt og Blødt

h

vi ikke kunne få
plads til andre steder. Lykkeposen.
Hjernens pulterkammer. Tabeller,
karakterark, skumle papirer, kort,
nar
ogspasopskrifter.
nar: tåbe. Tidligereafskrifter
en professionel
mager ved fyrstehoffer, se også hofnar.
Desuden komisk skikkelse i fastelavnsspil og
drama ind i 18. årh. og i folkelige optog
ved flere af årets højtider. Narren var ofte
lager
en dværg, udstyret med spraglet dragt, bjælder
lager: i edb opbevarelse af programmer
og æselører; han nød et særligt frisprog.
og data enten i form af et midlertidigt
lager ( buffere) eller arbejdslager, fra
hvilket programmerne udføres. Mere
permanent lagring af data foregår på
pladelagre og magnetbåndstationer.

H

H
H, h: 8. bogstav i det
danske alfabet; betegner
lyden [h]; er stumt foran j og
v i rigsdansk. Som forkortelse: H
= bilkendingsbogstav for Ungarn
(latin Hungaria); brint; måleenheden
henry; i musik 7. tone; h = time
Om(latin
alt det
hora); det planckske virkningskvantum.

Jokeren

Jokeren

