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ENSAMMA VARGENS SKAPARE HAR GÅTT BORT

E

n av spelhistoriens största profiler
har gått ur tiden, men tack vare
Ensamma Vargen och spelvärlden
Magnamund kommer hans minne
att leva för alltid. Joe Dever var en man med
många talanger. Han började som musiker,
men det är hans insats som författare och
spelkonstruktör som har gjort honom odödlig. Trots att han har många framgångsrika
spel på sitt samvete är det ett projekt som
lyser starkare än alla de andra. Soloäventyren
om den siste Kaikrigaren Ensamma Vargen
och hans värld, Magnamund.
Joe började den episka sagan redan på
1980-talet och revolutionerade både soloäventyren och skapandet av rollspelsvärldar.
När du läser ett soloäventyr om Ensamma
Vargen är det du som är spelets huvudperson
och allting handlar om dina val. Spelvärlden
Magnamund är detaljerad och utmejslad, och
har bara blivit bättre med åren. Inte genom
radikala omstöpningar, utan tvärtom genom
att fördjupas och förses med fler detaljer,
färgstarka personligheter och platser. Det
är genomtänkt, genomarbetat och kvalitet
rakt igenom.
Vi på Åskfågeln började arbeta med Joe
Dever 2013, efter att han kontaktat oss och
frågat om vi inte ville bli hans svenska utgivare. Att vi tackade ja är ett beslut som vi aldrig
har ångrat. Joe Dever och Nadine har blivit
vänner, och det har varit en intensiv period
bakom kulisserna där vi alla tillsammans
arbetat med flera spännande nya projekt
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kopplade till rollspelet Ensamma Vargen
och även det kommande rollspelet Freeway
Warrior, baserat på hans postapokalyptiska
soloäventyrsserie som utspelar sig i sydvästra
USA i en nära framtid.
Joe Dever har alltid visat ett enormt engagemang för sina läsare och spelare. Vi har försökt att göra hans spel rättvisa, och kommer
att fortsätta arbeta med att slutföra allt det
vi redan har påbörjat tillsammans med Joe,
och ännu lite till. Vi kommer att fortsätta ge
ut Ensamma Vargen, både som rollspel och
soloäventyr. På samma sätt står vår satsning
på Freeway Warrior fast.
Det har känts rätt tomt sedan Joe gick bort.
Vi har gått från en nästan daglig kontakt, med
detaljdiskussioner om allt från vilka vapen-

sköldar som skall synas på bild till hur arkitekturen i olika stadsdelar i Sommerlunds
huvudstad Holmgard skiljer sig åt till dödens
kalla tystnad. Vi sitter i skrivande stund på en
stor mängd tidigare opublicerat material av
Joe Dever, som vi självfallet kommer att ge ut.
Vi har turen att arbeta nära flera personer spridda över hela världen. Kartritaren
Francesco Mattioli, som har utgått från Joes
alla skisser och anteckningar för att skapa
de fantastiska handmålade kartorna till den
kommande Sommerlundboxen är en, och
verklighetens Indiana Jones (enligt Joes
beskrivning) och faktagranskare extraoridinär Vincent Lazzari är en annan kugge i
maskineriet som vi är glada att ha fortsatt
kontakt med. Vincent är arkeolog och har
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gjort de mest häpnadsväckande expeditioner, bland annat i
Burmas djungler, samtidigt som han har faktagranskat allt
nyframtaget material som arbetats fram till den svenska utgivningen av Ensamma Vargen (nya äventyr, platsbeskrivningar,
hjälteklasser, monster, varelser och mycket mer som väntar
längre fram). Vincent har sedan tidigare haft Joes uttalade
förtroende att stämma av varenda detalj mot alla tidigare officiella verk, oavsett vilken plattform de har lanserats på. Det
säger sig självt att hans insatser varit ovärderliga och blir än
mer betydelsefulla i framtiden. Även August Hahn har spelat en
stor roll för rollspelet Ensamma Vargen, och är den frilansare
som Joe Dever själv valt ut som den med bäst känsla för hans
spelvärldar. Dessutom hann Joe godkänna ett svenskt bonusäventyr till Ensamma Vargens tionde soloäventyr.
För er som är extra oroliga för hur sagan om Ensamma
Vargen skall sluta kan vi avslöja att Joe Dever har arbetat in i
det sista för att avslutningen skall leva upp till förväntningarna.
Han blev inte klar med sluttexterna, men händelsekedjorna är
förberedda och han har själv utsett och förberett de personer
som får slutföra det sista kapitlet. Familjen kommer att berätta
mer om detta, men vi kan garantera att sagan kommer att
slutföras i enlighet med Joe Devers egna planer och önskemål.
Joe Devers betydelse för rollspelshobbyn världen över kan
knappast överdrivas. Vi saknar vår vän, som påverkat så många
människors liv världen över. Vissa människor blir odödliga.
Joe Dever är en av dem. Må Kai och Ishir vaka över honom.
För Sommerlund och Kai!
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