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Nazi’s en het occulte: het is een van de weinige connecties
die het zo goed doen in fictie omdat ze ook in het écht
bestonden. Soms is de waarheid nu eenmaal even vreemd of
ongeloofwaardig als eender wat je jezelf maar kunt inbeelden
en SS’ers, Luftwaffepiloten of andere aanhangers van het Duits
nationalisme die ten tijde van Hitler op zoek gingen naar
buitenaards leven of mythische relikwieën vormen dan ook
dankbare protagonisten voor boeken, films en series, denk
maar aan Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, Dead

Snow, Hellboy, The Black Sun of The Devil’s Guard, om er
maar enkele te noemen. Dat ‘Nazipulp’ nog steeds ‘in’ is,
bewees Timo Vuorensola onlangs nog met zijn Iron Sky.
Een ander genre dat (terecht) nooit uit de mode lijkt te gaan, is

werd om de boeken in verschillende versies uit te geven, zodat
ze voor meerdere spelsystemen gebruikt kunnen worden. Wij
interviewden man-aan-het-roer Chris Birch en polsten naar het
succes van zijn bedrijf.
Kan je ons vertellen wat momenteel de stand van zaken is voor
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gotische horror à la H.P. Lovecraft. Logisch, dus, dat

We hebben enkele weken geleden de ‘stretch goal’ van
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50.000 Britse pond voor Achtung! Cthulhu: Shadows of

rollenspellijn aan vast te hangen. Hun Achtung! Cthulhu-boeken

Atlantis Campaign behaald. Iedereen die 35 pond of meer

zijn een onvervalst succes op Kickstarter, zien er knap uit en

heeft beloofd, krijgt een campagne van maar liefst 248

bevatten geweldige scenario’s voor het ‘tabletop RPG’ Call of

pagina’s. Het is een echt cool verhaal, want de Nazi’s waren

Cthulhu. Meer, nog: de fans zijn zo enthousiast dat er beslist

ook in het echt geobsedeerd door Atlantis. Die obsessie
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Zeker. We hebben zes miniatuurbeeldjes laten maken van

3 en verbonden aan de Cthulhy

onderzoekers. De eerste is van een professor die gebaseerd is

Mythe.

op Perseus. Hij houdt het hoofd van Medusa vast in een hand
van

en is tegelijkertijd aan het lezen uit een boek. Ook de andere

Shadows of Atlantis wordt tijdens
de zomer uitgebracht, maar er is
nog meer op komst...

personages hebben een connectie met de Ctulhu Mythe. Eentje
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Klopt! Volgend jaar komt de
‘boxed set’ van de Mountains of

heeft een enorme ‘tommygun’ met kogels die wezens uit de
Cthulhu Mythe kunnen doden, terwijl er een wezen rond zijn
rug is gekruld. Het zijn iconische personages die allemaal te
maken hebben met het plot uit onze campagnes.
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Er zijn ook nog 12 andere figuurtjes. 6 stellen monsters voor,

volgende deel uit ons verhaal. Daarin is Antartica geïnfesteerd

de andere 6 zijn natuurlijk Nazi’s. Verder hebben we de

door de Nazi’s en moeten de spelers ontdekken wat er precies

Guide to Pacific War, een ‘Campaign Guide’. We hebben

gebeurd is. De Nazi’s zijn hen echter telkens enkele stappen

een heel bekende artiest gevonden die bezig is met kaarttegels

voor. Er is veel actie naast het onderzoeksgedeelte en het

van de verschillende locaties. Ze kunnen op verschillende

proberen te overleven in dat onherbergzaam gebied, dus

manieren geschikt worden.

Madn ess- ca mpagn e,

kunnen spelleiders een invalshoek kiezen die voor hen past. Er
is ook een episch, clymactisch einde, waardoor de spelleider
de wereld van zijn rollenspel volledig ondersteboven kan
keren. Natuurlijk kan je Mountains of Madness ook spelen
volgens de echte verhaallijn, wat betekent dat er niets is
gebeurd in Antartica. We stellen er allerlei echte, maar
vreemde, evenementen in voor, of evenemenen die een
verborgen betekenis zouden kunnen hebben, en suggereren
dan wat die betekenis wel zou kunnen zijn.
Er zijn nog meer projecten die je bekostigt via Kickstarter...

Verder hebben we een ‘crossover’ opgezet met GunMetal
Games. Hun spel heeft veel raakvlakken met onze eigen

een punt bereiken waarop we niet direct weten wat we
moeten doen, wil ik me daarmee bezighouden.

Achtung! Cthulhu-wereld en daarom hebben we Achtung!

Kickstarter

Cthulhu: Interface 19.40 aangekondigd.
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manieren verruimen. We zijn bezig met fictie, kortverhalen die

Ja, het genre is ook heel populair, kijk maar naar Iron Skies.

we willen bundelen. We gaan onze rollenspelavonturen

Eigenlijk krijg je voor 35 pond al meer dan 1000 pagina’s

baseren op die fictie en omgekeerd. Verhalen brengen alles

aan materiaal. Ik hou van het feit dat we zoveel financiële

meer tot leven en maakt het gemakkelijker om dat te

steun krijgen om onze productlijn te kunnen bekostigen.

presenteren als spel, want de spelleider kan wat er gebeurt zo

Iedereen die zo ver is geraakt, krijgt heel wat in ruil en ook

nog beter beschrijven en tot leven brengen.

over de verzendingskosten kan je niet klagen. Ik geloof heel

Je wilt de boeken ook nog uitgeven in nog meer versies?

sterk in ‘value for money’ geven en dat is precies wat we
proberen te doen!

Fans van het Fate-spelsysteem krijgen al zoveel gratis dingen,
ik weet niet of de er nog meer willen, al hou ik er zelf wel van.

Achtung! Cthulhu zal ook te zien zijn in de nieuwe film van

Trail of Cthulhu zou ook een goeie conversie zijn. Zodra we

ondergetekende journalist, Detention. Ga alvast zeker eens

naar de onderstaande sites om meer te weten te komen over alle
projecten!
www.modiphius.com
http://www.kickstarter.com/projects/modiphius/achtung-cthulhu
-the-ww2-keepers-and-investigators?ref=live
http://www.indiegogo.com/projects/detention-a-neo-noirboarding-school-thriller

