PR0NPEN0R
Et verbalt forum-rollespill som varer i nøyaktig en time.
Pr0npen0r er et rollespill som har som mål å fange ånden i åpne
internetfora. Det er et rollespill med vinnere og tapere.
I pr0npen0r er det om å gjøre å få Win, og unngå Fail. Man får Win ved å
være genial, original og morsom, og Fail ved å være uoriginal og døll.
En av brukerne er Mod. Mod avgjør Topic, banner og modererer. Mods ord
er lov. Men Mod er også en vanlig bruker, og konkurrerer om Win på lik
(lol) linje med de andre.
Flere enn 1 bruker kan være Mod, hvis det er mer enn 4 brukere med i
spillet. Mods kan krangle seg imellom, og en Mod kan overstyre en annen.
Dersom det er ønskelig og det er mange nok brukere (fler enn 6 for
eksempel) kan en spiller være Admin og ha siste ord i alle saker. Men det
blir mer lulz uten.
Når spillet begynner setter Mod et Topic. Topic kan være hva som helst,
men må formuleres på en bestemt måte hver gang:
«Ninjaer vs. Pirater GO!»
«Firefox er bedre enn Explorer GO!»
«Homser er ikke mennesker GO!»
Er det flere Mods går Topic på rundgang, mot venstre.
Når Topic er satt, begynner brukerne å diskutere. Hvem som helst kan når
som helst dele ut Win eller Fail. Noter gjerne Win og Fail på et papir, eller
bruk bruskorker, glassperler, hundebærsj eller whatever til å telle med.

Mod bestemmer hvilke regler som gjelder, og kan fritt banne folk han/hun
mener bryter reglene. Et ban varer i to minutter, og en bannet bruker kan
ikke snakke så lenge han er bannet. Dersom en bruker lurer seg unna
bannet, kan Mod permabanne ham. Brukeren må da forlate spillområdet.
En annen Mod kan oppheve bannet, og dersom brukeren kommer med en
god klage (du får 1 sjangse!) kan Mod fjerne bannet.
Det oppfordres til å være brutale, rå og ondsinnede når man diskuterer et
Topic. Dersom Mod ønsker å sette klare grenser for hva som er lov, må
han/hun gjøre det i spill. Her er det om å gjøre å teste grenser!
Når 1 time er gått, er pr0npen0r ferdig. Bruk gjerne en stoppeklokke eller
noe for å holde tida. Brukerne teller opp sine Win og Fail, Fail trekkes fra
Win, og den som står igjen med den høyeste summen er vinneren og får
epic bragging rights i 1 time. Dersom det er ønskelig kan spilleren med
lavest poengsum sjikaneres i 1 time etter at spillet er over.
Men da er det slutt.

