
Ágrip 

 

Í þessari ritgerð eru hryllingstölvuleikir skoðaðir til að varpa ljósi á eiginleika þeirra og 

sérkenni. Upplifun af spilun leikjanna er skoðuð með það að markmiði að gera grein 

fyrir því hvernig hryllingsleikir skapa ótta á annan hátt en þekkist í bókmenntum og 

kvikmyndum. 

Ritgerðinni er skipt í tvo hluta: Í þeim fyrri er saga fyrstu tveggja áratuga hryllings-

tölvuleikja skoðuð út frá tengingum hryllingsleikja við hina eldri miðla bókmenntir og 

kvikmyndir. Leiðir sem farnar voru til að bæta hryllingsleikjum vöntun með aðferðum 

og efni eldri miðla eru skoðaðar. Í seinni hlutanum er tölvuleikurinn Call of Cthulhu: 

Dark Corners of the Earth tekinn til nánari greiningar. Hann er byggður á smásögunni 

„The Shadow over Innsmouth“ eftir H. P. Lovecraft sem hefur einnig verið aðlöguð sem 

hryllingsmyndin Dagon. Tölvuleikurinn er borinn saman við hin tvö verkin til að varpa 

ljósi á sérkenni tölvuleikjamiðilsins þegar kemur að því að valda ótta. Óvenjulegt 

samband spilara við söguheim í gegnum persónu er sérstaklega skoðað. 

Hugmyndir um óumflýjanleg tengsl miðla eru hafðar í huga og notaðar til að skoða 

sögu og þróun hryllingsleikja. Áhrif eldri miðla á tölvuleiki hafa verið mjög umdeild og 

hafa margir kallað eftir auknum hreinleika tölvuleikjamiðilsins, þar á meðal þegar 

kemur að hryllingstölvuleikjum. Þessar hugmyndir eru skoðaðar í seinasta hluta 

ritgerðar og reynt er að svara því hvort hryllingsleikjum sé best borgið án áhrifa eldri 

miðla.  
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Inngangur 

 

Um haustið 2014 kom út greinin „Frásögn eða formgerð?: Tölvuleikir, leikjamenning 

og umbrot nýrrar fræðigreinar“1 eftir Björn Þór Vilhjálmsson og Nökkva Jarl Bjarnason 

og varð þar með fyrsta útgefna íslenska greinin innan leikjafræði (e. game studies), 

fræðigreininni sem gerir tölvuleiki að umfjöllunarefni sínu.2 Leikjafræðin er ný fræði-

grein, en Espen Aarseth, ritstjóri Game Studies, elsta ritrýnda leikjafræðiritsins, hefur 

kallað árið 2001 „fyrsta ár leikjafræðinnar.“3 Það er þó ef til vill vafasamt að fullyrða 

um það en árið 1997 var t.a.m. sömuleiðis mikilvægt fyrir greinina. Það ár voru gefnar 

út tvær áhrifamiklar fræðibækur sem komu að tölvuleikjum: Cybertext: Perspectives on 

Ergodic Literature eftir Aarseth sjálfan4 og Hamlet on the Holodeck: The Future of 

Narrative in Cyberspace eftir Janet Murray.5 Sé hins vegar litið á leikjafræði sem 

almenna rannsóknargrein leikja, þar sem tölvuleikir eru aðeins undirgrein, er hægt að 

reka sögu fræðigreinarinnar mun lengra, allavega aftur til etnógrafískra rannsókna 

Stewarts Culin í kringum aldamótin 1900. 

Tölvuleikir eru sömuleiðis tiltölulega ungur miðill en fyrstu tölvuleikirnir litu 

dagsins ljós um miðja síðustu öld.6 Það tók miðilinn síðan nokkra áratugi í viðbót að ná 

raunverulegum vinsældum og það var ekki fyrr en um lok síðustu aldar að tæknin fór að 

gera kleift að bjóða upp á flókna eða raunsæja heima í tölvuleikjum. Tölvuleikja-

iðnaðurinn er nú á dögum gríðarstór og hefur tölvuleikjamarkaðurinn í Bretlandi t.d. 

náð langt framúr öðru afþreyingarefni í sölutölum.7 Þegar svo bætist við annars vegar 

                                                           
1 Björn Þór Vilhjálmsson og Nökkvi Jarl Bjarnason, „Frásögn eða formgerð: Tölvuleikir, leikjamenning 

og umbrot nýrrar fræðigreinar,“ Ritið 3 (2014): 7-56. 
2 Orðið „leikjafræði,“ sem þýðing á „game studies“, er þó mögulega óhentugt þar sem það er þegar í 

notkun sem þýðing á þverfaglega fyrirbærinu „game theory.“ Sjá t.d.: Haraldur Johannessen, „Hagfræðin 

vinnur á Golden Globe,“ Viðskiptablað Morgunblaðsins, 24. jan. 2002, 6B. 
3 Espen Aarseth, „Computer Game Studies, Year One,“ Game Studies 1 (2001).  
4 Espen J. Aarseth, Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature (Baltimore: The John Hopkins 

University Press, 1997). 
5 Janet H. Murray, Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace (Cambridge: The 

MIT Press, 1997). 
6 Fyrir umfjöllun um upphaf tölvuleikja, sjá t.d.: Frans Mäyrä, An Introduction to Game Studies: Games 

in Culture (Los Angeles: SAGE Publications, 2008), 39-42; Simon Egenfeldt-Nielsen, Jonas Heide 

Smith, og Susana Pajares Tosca; Understanding Video Games: The Essential Introduction (New York: 

Routledge, 2013), 58-60. 
7 Tom Chatfield, „Videogames now outperform Hollywood movies,“ The Guardian, 27. september 2009. 
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sífelldur ótti við neikvæð áhrif tölvuleikjaspilunar og hins vegar aukið ákall um 

viðurkenningu miðilsins sem listforms er ekki furða að tölvuleikir séu farnir að fá 

athygli innan fræðaheimsins. 

Sérstaða tölvuleikja sem og líkindi þeirra við aðra miðla hafa mikið verið rædd og 

ósjaldan valdið hörðum deilum, bæði innan og utan leikjafræðinnar. Ýmist hefur verið 

lögð áhersla á það sem tölvuleikir eiga sameiginlegt með öðrum eldri miðlum eða á 

sérkenni þeirra og því þá jafnvel haldið fram að allur samanburður við aðra frásagna-

miðla sé óhugsandi. Þessi hugsjónaágreiningur náði hámarki á fyrstu árum leikja-

fræðinnar en það liggur við að á þeim tíma hafi lítið annað verið rætt innan grein-

arinnar.8 Hefur verið talað um „deiluna miklu“9 á milli frásagnarsinna (e. narratologists) 

og spilunarsinna (e. ludologists).10 Þeir fyrrnefndu töldu eðlilegt að rannsaka tölvuleiki 

sem enn einn frásagnamiðilinn og litu á beitingu rannsóknaaðferða frá bókmennta- og 

kvikmyndafræði á hinn nýja miðil sem sjálfssagða. Spilunarsinnar töldu slíkt óhugsandi 

þar sem tölvuleikir væru fyrst og fremst afstrakt kerfi og að rannsaka þá sem frásagnir 

væri í skásta falli heimskuleg og í versta falli fræðileg nýlenduhyggja.11 Átökunum 

hefur að miklu leyti linnt og hafa röksemdarfærslur spilunarsinna, sem og almenn 

hugmyndafræði þeirra, verið gagnrýnd, m.a. af Birni Þór og Nökkva Jarli.12 

Í þessari ritgerð verður gengið út frá þeirri hugmynd að enginn miðill verði til í 

tómarúmi eða þrífist í einangrun. Tengsl miðla hafa verið rannsökuð af Jay David 

Bolter og Richard Grusin í bók þeirra Remediation: Understanding New Media13 og 

telja þeir að nýjir miðlar séu ávallt skilgreindir út frá hinum eldri. Miðlar, segja þeir, að 

eigi í sambandi við aðra miðla og það samband einkennist bæði af virðingu og sam-

keppni. Allir miðlar byggi á einhvern hátt á öðrum miðlum og nýti sér aðferðir og form 

                                                           
8 Sjá: Björn Þór og Nökkvi Jarl, „Frásögn eða formgerð,“ 19. 
9 Sjá: Björn Þór Vilhjálmsson, „Inngangur þýðanda,“ Ritið 3 (2014): 287, í David A. Clearwater, „Hvað 

einkennir tölvuleikjagreinar?: Vangaveltur um greinfræði eftir rofið mikla,“ Ritið 3 (2014), þýð. Björn 

Þór Vilhjálmsson: 283-328. 
10 Grein Björns Þórs og Nökkva Jarls, „Form eða formgerð,“ gerir góða grein fyrir deilunni. Íslenskar 

þýðingar hugtakanna „narratologists“ og „ludologists“ eru komnar frá þeim. Þeir taka það þó fram að 

„leikjasinni“ væri hugsanlega betri þýðing á „ludologist“ en óttast rugling á hugtökunum „leikjahyggja“ 

og „leikjafræði.“ Björn Þór og Nökkvi Jarl, „Frásögn eða formgerð,“ 14. 
11 Sjá t.d.: Markku Eskelinen, „The Gaming Situation,“ Game Studies 1 (2001); Aarseth, Cybertext, 18-

19. 
12 Sjá: Björn Þór og Nökkvi Jarl, „Frásögn eða formgerð,“ 52-55. 
13 Jay David Bolter og Richard Grusin, Remedation: Understanding New Media (Cambridge: The MIT 

Press, 2000). 
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þeirra.14 Samkeppni miðla birtist þannig að tilvist nýrra miðla er réttlætt með fyrirheiti 

um að þeir bæti einhverja galla eða vöntun sem finna má hjá hinum eldri og verði oft á 

tíðum fyrst áberandi þegar möguleikar yngri miðlanna eru bornir saman við raun-

veruleika þeirra eldri.15 Sé litið til tölvuleikja hefur þessi samkeppni m.a. birst í um-

ræðunni um hrollvekjur. Hryllingstölvuleikir hafa náð umtalsverðum vinsældum sem 

víða verður vart við, m.a. í tölvuleikjaröðum á borð við Resident Evil leikina, sem selst 

hafa í tugmilljónum eintaka, óteljandi YouTube-myndböndum af fólki sem hræðir úr sér 

líftóruna við það að spila leiki á borð við Slender: The Eight Pages (Parsec Productions, 

2012) og þeim fjölda Hollywood-mynda sem byggðar hafa verið á hryllingsleikjum. Sú 

samkeppni miðla sem Bolter og Grusin tala um hefur skotið upp kollinum í almennri 

umfjöllun um hryllingsleiki þar sem hryllingsleikir eru oft bornir saman við hrollvekjur 

annarra miðla. Á internetinu er t.a.m. ekki óalgengt að finna umræður á spjallþráðum 

þar sem fullyrt er að hryllingsleikir beri af bókum og kvikmyndum þegar kemur að því 

að skapa ótta16 eða pistla sem bera titla á borð við „Video Games Are Far More 

Terrifying Than Horror Movies“17 og „Horror Video Games Are Scarier Than Any 

Movie. Period.“18 

Innan hugvísinda hefur hrollvekjan verið skoðuð talsvert út frá bókum og kvik-

myndum. Elsta rannsókn á hrollvekjunni er ef til vill The Supernatural in English 

Fiction eftir Dorothy Scarborough frá 191719, en síðan hafa ótal rannsóknir verið gerðar. 

Má þar nefna bækurnar Dreadful Pleasures: An Anatomy of Modern Horror eftir James 

B. Twitchell,20 The Philosophy of Horror or Paradoxes of the Heart eftir Nöel Carroll 

21 og Men, Women, and Chain Saws: Gender in the Modern Horror Film eftir Carol J. 

Clover.22 Hrollvekjur hafa skiljanlega verið rannsakaðar minna innan leikjafræðinnar en 

                                                           
14 Sama heimild, t.d. 52-63. 
15 Sama heimild, 60. 
16 usmovers_02, „What‘s Scarier: Games, Movies or Books?,“ GameFAQs, 14. ágúst 2014, sótt 16. apríl 

2015, http://www.gamefaqs.com/boards/827527-pt/69852632. 
17 Cara Ellison, „Video Games Are Far More Terrifying Than Horror Movies,“ Vice, 27. október 2014. 
18 Derek Dufour, „Horror Video Games Are Scarier Than Any Movie. Period.“ Horror Film Central, 8. 

Febrúar 2015. 
19 Dorothy Scarborough, The Supernatural in English Fiction (New York: G. P. Putnam‘s Sons, 1917). 
20 James B. Twitchell, Dreadful Pleasures: An Anatomy of Modern Horror (London: Oxford University 

Press, 1985). 
21 Nöel Carroll, The Philosophy of Horror, or Paradoxes of the Heart (New York: Routledge, 1990). 
22 Carol J. Clover, Men, Women, and Chain Saws: Gender in the Modern Horror Film (Princeton: 

Princeton University Press, 1992). 

http://www.gamefaqs.com/boards/827527-pt/69852632
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hafa þó vakið einhverja athygli og hefur bókin Horror Video Games: Essays on the 

Fusion of Fear and Play í ritstjórn Bernards Perron t.d. verið tileinkuð hryllings-

leikjum.23 Greinilega er þó næg ástæða til þess að skoða þessa leiki frekar. 

Í þessari ritgerð verður kafað ofan í grunn hryllingsleikja. Upplifun af spilun 

leikjanna verður skoðuð með það að markmiði að gera grein fyrir því hvernig 

hryllingsleikir skapa ótta á annan hátt en þekkist í hefðbundnari miðlunum bókmenntum 

og kvikmyndum og veita með því innsýn í eiginleika tölvuleikjamiðilsins. Fyrrnefndar 

hugmyndir Bolter og Grusin um sambönd miðla verða hafðar í huga og notaðar til að 

skoða sögu og þróun hryllingsleikja. Ritgerðinni er skipt í tvo hluta: Í fyrri hluta er saga 

fyrstu tveggja áratuga hryllingstölvuleikja skoðuð út frá tengingum hryllingsleikja við 

eldri miðla. Í seinni hlutanum er nýlegri leikur tekinn til nánari greiningar með það í 

huga að varpa ljósi á það hvernig sérkennum tölvuleikjamiðilsins getur verið beitt til að 

skapa ótta. 

  

                                                           
23 Bernard Perron (ritstj.), Horror Video Games: Essays on the Fusion of Fear and Play (Jefferson: 

McFarland & Company, Inc.; 2009). 
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Kafli 1. Saga hryllingstölvuleikja á tuttugustu öld 

 

Leikurinn Haunted House (Atari) frá 1981 hefur verið sagður fyrsti hryllingstölvu-

leikurinn,24 en hann kom út á leikjatölvuna Atari 2600, sem er með elstu leikjatölvum 

sögunnar.25 Fljótt á eftir útgáfu hans hófst samband hryllingsleikja við eldri skáld-

skaparmiðla en fyrsta tölvuleikjaaðlögun á hrollvekju eldri miðils var The Texas Chain 

Saw Massacre (Wizard Video Games) frá 1982 sem byggður er á samnefndri mynd frá 

1974. Á næstu árum fylgdi svo talsverður fjöldi annarra aðlagana á hryllingsmyndum. 

Má sem dæmi nefna Halloween (Wizard Video Games, 1983), Alien (Amsoft, 1984),26 

Nosferatu the Vampyre (Design Design, 1986), Friday the 13th (Atlus, 1989) og A 

Nightmare on Elm Street (Rare, 1989; Westwood Associates, 1990). Eitthvað var þar að 

auki um aðlaganir á bókmenntum, s.s. japanski leikurinn Jekyll Hakase no Hōma ga 

Toki (e. Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Advance Communication Company, 1988). Tölvurnar 

sem leikirnir voru spilaðir á notuðust við frumstæða grafík og einfalt hljóð sem náði alls 

ekki að skapa jafn öfluga upplifun fyrir spilara leikjanna og þá sem áhorfendur og 

lesendur hryllingsmynda og bóka voru vanir. Til að vera í viðráðanlegri stærð gerist 

Haunted House t.a.m. nær algjörlega í myrkri og er persóna spilara táknuð með fljótandi 

augum. Í Texas Chain Saw Massacre tekur spilari sér hlutverk persónunnar Leðurfés, 

sem hleypur á eftir því sem líkist litlum stelpum og myrðir með keðjusög. Leiknum 

tókst þannig að skapa einhvern óhugnað en er annars ekki sérlega hræðilegur og stenst 

auðvitað ekki nokkurn samanburð við upprunalegu kvikmyndina,27 auk þess sem hann 

                                                           
24 Sjá: Bernard Perron, „Introduction: Gaming After Dark,“ í Horror Video Games: Essays on the Fusion 

of Fear and Play, ristj. Bernard Perron (Jefferson: McFarland & Company, Inc.; 2009), 5. 
25 Talað er um kynslóðir leikjatölva. Sú fyrsta hófst árið 1972 með Magnavox Odyssey, fyrstu 

leikjatölvunni sem hægt var að tengja við sjónarvarp. Atari 2600 var gefin út árið 1977 og tilheyrir 

annarri kynslóð leikjatölva. Hún sló öll sölumet og var lengi vinsælasta leikjatölva heims. Í dag er áttunda 

kynslóðin, sem hófst árið 2011 með útgáfu Nintendo 3DS. 
26 Alien kvikmyndaröðin er líklegast sú hryllingsmyndaröð sem hefur getið af sér flesta tölvuleiki. Að 

minnsta kosti fjórir leikir níunda áratugarins voru byggðir á myndunum: Alien (Fox Video Games, 1982; 

Argus Press Software, 1984), Aliens: The Computer Game (Activision, 1986) og Aliens (Square, 1987). 

Auk þess má nefna eftirhermur á borð við Project Firestart (Dynamix, 1989). Útgáfa leikjanna hefur 

haldið áfram og hefur fjöldi Alien leikja komið út á seinustu árum, s.s. Aliens Infestation (2011), Aliens: 

Colonial Marines (2013) og Alien: Isolation (2014, allir frá Sega.) 
27 Notkun groddalegs ofbeldis var ekki óalgeng leið til að ná fram áhrifum þegar frumstæð tæknin bauð 

upp á takmarkaða möguleika. Aðrir leikir sem gerðu sérstaklega út á það voru t.d. Chiller (Exidy, 1986) 

og Suppurattāhausu (e. Splatterhouse, Namco, 1988). 
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minnir mjög takmarkað á hana yfirhöfuð. Leikurinn er í raun bara eitt samhengislaust 

atriði frekar en bein aðlögun á myndinni. Svipaðar aðferðir við aðlaganir hryllings-

mynda voru algengar á þeim tíma. Alien (1984) er t.d. alfarið byggð á seinni hluta 

samnefndar kvikmyndar (Ridley Scott, 1979) þegar geimveran er þegar laus í geim-

skipinu. Spilarinn stjórnar áhöfn skipsins sem reynir að lifa af en ekkert er um persónu-

sköpun og söguþráðurinn illskiljanlegur fyrir þá sem ekki þekkja kvikmyndina fyrir. 

Tenging A Nightmare on Elm Street (1989) við samnefnda kvikmyndaröð er sömuleiðis 

takmörkuð. Leikurinn virðist lauslega byggður á þriðju mynd seríunnar, Dream 

Warriors (Chuck Russell, 1987), þar sem einn til fjórir spilarar stjórna ungmennum sem 

ferðast um Álmsstræti og safna beinum Freddy Krugers. Það er á ábyrgð leikmanna að 

halda persónunum vakandi því annars sofna þær og birtast í martraðarheimi þar sem 

erfiðleikastig leiksins eykst. Borð leiksins byggja sum á þekktum staðsetningum úr 

kvikmyndunum en söguþráður er annars óskýr. 

Það gæti vakið nokkra furðu að tölvuleikjahönnuðir hafi yfirhöfuð leitað í 

verkasöfn eldri miðla þar sem tækni þess tíma var greinilega illa fær um að endurskapa 

þau verk sem þeir sóttu í. Augljósasta útskýringin er söluaukningin sem líkleg var til að 

fylgja leikjum sem gefnir voru út undir þekktum nöfnum eldri verka.28 En þar fyrir utan 

kann að vera önnur rökrétt og praktísk ástæða. Guillaume Roux-Girard, sem byggir á 

fyrri rannsókn Mark J. P. Wolf, bendir á að elstu hryllingsleikirnir hafi nýtt 

hliðartextalegt efni (e. paratextual material) á borð við upplýsingar úr bæklingum sem 

fylgdu og myndir á hulstrum (sem gjarnan voru byggðar á kvikmyndaútgáfu sögunnar) 

til að skapa hryllileg áhrif.29 Þegar hliðartextalegt efnið vísaði svo í þekkta hrollvekju 

eldri miðils varð án efa ennþá auðveldara fyrir spilara að virkja ímyndunaraflið til að 

fylla inn í grafískar eyður leikjanna. Spilarar gátu varpað þekkingu sinni á t.d. 

Leðurfési, bæði frá hliðartexta og kvikmyndinni, yfir á óljósu kubbanna á skjánum 

þegar þeir spiluðu Texas Chain Saw Massacre og ýtt þannig undir ógnvekjandi áhrifin. 

Það hefði eflaust ekki reynst jafn auðvelt ef um hefði verið að ræða óþekkta sögu. 

                                                           
28 Leikir byggðir á eldra höfundarvörðu efni (e. licenced games) hafa lengi haft á sér illt orð. Samkvæmt 

algengu viðhorfi treysta útgefendur því að tengingin við vörumerkið nægi til að lokka að kaupendur að og 

því sé minna lagt í hönnun slíkra leikja. 
29 Guillaume Roux-Girard, „Plunged Alone into Darkness: Evolution in the Staging of Fear in the Alone 

in the Dark Series,“ í Horror Video Games: Essays on the Fusion of Fear and Play, ritstj. Bernard Perron 

(Jefferson: McFarland & Company, Inc; 2009), 147; Mark J. P. Wolf, „Abstractation in the video game,“ 

í The Video Game Theory Reader, ritstj. Mark J. P. Wolf og Bernard Perron (London: Routledge, 2003), 

58-9. 
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Ýmsa spilara fýsti þó í tölvuleiki sem buðu upp á flóknari frásagnir og söguheima 

en þær sem þekktust í myndrænum leikjum þess tíma. Nýtt form tölvuleikja kom til 

sögunnar, sem skipti myndrænum þáttum þeirra leikja sem hingað til hafa verið ræddir 

alfarið eða nánast alfarið út fyrir texta og lagði þannig mun sterkari áherslu á frásögn og 

söguheim. Leikirnir voru kallaðir textaleikir, ævintýraleikir eða einfaldlega „gagnvirkur 

skáldskapur“ (e. text-based games, adventure games eða interactive fiction). Spilarar 

þeirra svöruðu texta sem birtist á skjánum með því að rita inn skipanir. Ef forritið 

viðurkenndi skipunina hélt sagan áfram.  

Á meðan myndrænir hryllingsleikir níunda áratugarins leituðu helst til kvikmynda 

eftir innblæstri þá höfðu textahryllingsleikir mun greinilegri tengsl við bókmenntir. Auk 

þess að vera frásögn í textaformi sóttu sumir þeirra sérstaklega í verk bókmennta: Þar 

má nefna Frankenstein (CRL, 1987) og The Lurking Horror (Infocom, 1987), en sá 

síðarnefndi var undir greinilegum áhrifum frá verkum H. P. Lovecraft. Tengsl hryllings-

leikja við skrif Lovecrafts hafa reyndar lengi verið áberandi og verður nánar vikið að 

þeim síðar í ritgerðinni.  

Eftir því sem leið á tíunda áratuginn jókst afl og geta tölva og varð mögulegt að 

hanna mun stærri, flóknari og raunverulegri leiki en áður höfðu sést. Vinsældir 

textaleikja döluðu en vinsældir myndrænni hryllingsleikja, sem sóttu áfram í verk eldri 

miðla, sér í lagi kvikmynda, jukust.30 Hryllingsleikir fóru að koma út á tölvuleikjaformi 

sem varð vinsælt á þeim tíma: hinum svokölluðu „gagnvirku kvikmyndum“ (e. inter-

active movies). Slíkir leikir höfðu fyrst komið fram á sjónarsviðið á níunda áratugnum 

með leikjum á borð við Dragon‘s Lair (Advanced Microcomputer Systems, 1983) en 

náðu nýjum hæðum vinsælda með bættri tölvutækni tíunda áratugarins. Gagnvirkar 

kvikmyndir notuðust við mikið magn myndefnis og lögðu aukna áherslu á kvikmynda-

lega frásögn. Sumar þeirra notuðust jafnvel við raunverulegar leiknar upptökur. Kvik-

myndalegar áherslur leikjanna voru í algjörum forgangi og var gagnvirkni og stjórn 

spilara á persónum takmörkuð á móti. Vinsælir hryllingsleikir af þessu tagi voru t.d. The 

7th Guest (Virgin Games, 1993) og Phantasmagoria (Sierra On-Line, 1995).31 

                                                           
30 Textaleikir hurfu úr meginstraumnum en eru þó enn til staðar í dag. Dæmi um nýlegan hryllingsleik af 

því tagi er sjalfstætt hannaði (e. indie) leikurinn The Terror Aboard the Speedwell (Javy Gwaltney, 2014). 
31 Leikjafræðingurinn Tanya Krzywinska fjallar um Phantasmagoria í: Tanya Krzywinska, „Reanimating 

Lovecraft: The Ludic Paradox of Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth,“ Horror Video Games, 

ritstj. Bernard Perron (Jefferson: McFarland & Company, Inc; 2009), 269-72. 
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Árið 1996 kom út japanski uppvakningaleikurinn Baiohazādo (e. Resident Evil, 

Capcom) sem náði gríðarlegum vinsældum og gat af sér tugi framhaldsleikja. Rétt eins 

og gagnvirku hryllingsmyndirnar sótti leikurinn augljóslega í aðferðir kvikmynda. Hann 

notaðist t.a.m. við leikið upphafsatriði og læst sjónarhorn við spilun, sem líktu eftir 

myndatöku kvikmynda. Kvikmyndalegt sjónarhorn leiksins var fengið að láni, ásamt 

ýmsum öðrum þáttum hans, frá eldri hryllingsleiknum Alone in the Dark (Inforgrames, 

1992). Vinsældir Resident Evil urðu til þess að á árunum eftir útgáfu leiksins fylgdu ótal 

hryllingsleikir sem meira eða minna öpuðu eftir formúlu hans. Þar af var Sairento Hiru 

(e. Silent Hill, Konami, 1999) fremstur meðal jafningja, en honum fylgdi einnig fjöldi 

framhaldsleikja.  

Í kringum aldamótin höfðu auknir grafískir möguleikar tölvuleikja greinilega orðið 

til þess að farið var að leggja mikla áherslu á kvikmyndalega eiginleika hryllings-

leikja.32 Tanya Kryzwinska telur tölvuleikjaiðnaðinn líta til kvikmyndmiðilsins sem 

fyrirmyndar þegar kemur að fjárhagslegri velgengni og stöðu sem listforms og nýti hann 

til að hífa sig upp frá neikvæðari ímynd sinni.33 Það hafa ekki allir verið sáttir við þessar 

hneigðir gagnvart kvikmyndamiðlinum og í kringum aldamótin fóru að heyrast 

gagnrýnisraddir frá samfélagi leikjahönnuða. Tveir leikjahönnuðir, Chris Crawford og 

Richard Rouse III, töluðu um að „kvikmyndaöfund“ eða „Hollywood-öfund“ (e. movie 

envy eða Hollywood envy) mætti greina hjá hönnuðum.34 Rouse hvatti þá til að einbeita 

sér frekar að sérstökum eiginleikum tölvuleikjamiðilsins en kvikmyndalegri fram-

setningu.35 Hann hannaði síðar og skrifaði hryllingsleikinn The Suffering (Surreal 

Software, 2004), þar sem spilarar þurfa að eyðileggja kvikmyndavélar til að komast 

áfram í leiknum. 

Það var einnig á þessum tíma að leikjafræðin kom fram á sjónarsviðið, ásamt 

fylkingum frásagnar- og spilunarsinna. Og rétt eins og leikjahönnuðir á borð við 

Crawford og  Rouse, töluðu fræðimenn úr röðum spilunarsinna fyrir hreinleika 

tölvuleikjamiðilsins. Þessi viðhorf í leikjasamfélaginu í kringum aldamótin gáfu 

                                                           
32 Frekari umfjöllun um tengsl hryllingstölvuleikja við kvikmyndamiðilinn má finna í: Carl Therrien, 

„Games of Fear: A Multi-Faceted Historical Account of the Horror Genre in Video Games,“ í Horror 

Video Games: Essays on the Fusion of Fear and Play, ritstj. Bernard Perron  (Jefferson: McFarland & 

Company, Inc; 2009), 32-4. 
33 Krzywinska, „Reanimating Lovecraft,“ 271. 
34 Chris Crawford, Chris Crawford on Game Design (New Riders, 2003), 181-182; Richard Rouse III, 

„Computer Games, Not Computer Movies,“ Computer Graphics 34 (2000). 
35 Sama heimild. 
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greinilega til kynna aukna trú á tölvuleikjamiðlinum. Bæði spilunarsinnar og leikja-

hönnuðir virtust líta svo á að tölvuleikir byggju yfir eigin verðleikum og þyftu ekki á 

aðferðum eldri miðla að halda til þess að teljast áhugaverðir. Tölvuleikir hefðu eitthvað 

nýtt fram að færa sem áhersla á eiginleika eða aðferðir eldri miðla gæti staðið í vegi 

fyrir. 

Það er eflaust hægt að halda því fram að saga hryllingsleikja á tuttugustu öldinni 

hafi einkennst af öfund (eða virðingu, eins og Bolter og Grusin myndu líklega orða það) 

gagnvart eldri og rótgrónari frásagnamiðlum. Aðferðir og efni þeirra miðla virðist hafa 

verið nýtt til að bæta hryllingsleikjum upp einhverja vöntun. Myndrænir leikir níunda 

áratugarins nýttu sér tengingarnar við kvikmyndir til að bæta fyrir frumstæða grafík 

sína, textaleikir notuðu frásagnaraðferðir bókmennta til að skapa dýpri söguheim og 

leikir eins og Phantasmagoria og Resident Evil nýttu sér aðferðir kvikmyndamiðilsins í 

því sem virðast sérlega skýr dæmi um „kvikmyndaöfund.“ Þó er málið ekki endilega 

svo einfalt. Mikami Shinji, leikstjóri Resident Evil, hefur talað um að áhrifavaldur á 

leikinn hafi verið uppvakningamyndin Dawn of the Dead (George A. Romero, 1978). 

Eftir að hafa séð myndina fór hann að hugsa um hvernig það væri að upplifa slíka 

atburði og gerði sér síðar grein fyrir að það væri að einhverju leyti hægt með tölvuleik.36 

Hann hefur talað um Resident Evil sem tilraun til að búa til upplifun sem væri „ekki 

möguleg í kvikmynd.“37 Á meðan Phantasmagoria notaði kvikmyndalega þætti sína 

sem meginaðdráttarafl var mun meiri áhersla lögð á spilun í Resident Evil. Leikurinn gat 

af sér heila undirgrein hryllingsleikja sem kallast „lífsháskahryllingsleikir“ (e. survival 

horror).38 Resident Evil einkenndist m.a. af háu erfiðleikastigi, takmörkuðum hjálpa-

gögnum (s.s. vopnum og sjúkrabirgðum) og stjórnunarmöguleikum sem voru hannaðir 

til að gera spilun erfiða. Kerfi leiksins gerði algjöra kröfu um að spilarinn væri á 

varðbergi og hugsaði vandlega um hverja ákvörðun sína. Eins og „lífsháskahryllings-

leikur“ gefur til kynna var kjarni leiksins hættan sem steðjar að spilaranum. Kvik-

                                                           
36 Tilvitnun frá: Matthew Weise, „The Rules of Horror: Procedural Adaptation in Clock Tower, Resident 

Evil, and Dead Rising,“ í Horror Video Games: Essays on the Fusion of Fear and Play, ritstj. Bernard 

Perron (Jefferson: McFarland & Company, Inc; 2009), 252. 
37 Tilvitnun frá: Travis Fahs, „IGN Presents the History of Survival Horror,“ IGN, 30. október 2009, sótt 

9. maí 2015, http://www.ign.com/articles/2009/10/30/ign-presents-the-history-of-survival-horror?page=4. 
38 Fyrir umfjöllun um lífsháskahryllingsleiki, sjá t.d.:  Jay McRoy, „“The Horror Is Alive“: Immersion, 

Spectatorship, and the Cinematics of Fear in the Survival Horror Genre,“ Reconstruction 6,1 (2006); 

Ewan Kirkland, „Storytelling in Survival Horror Video Games,“ í Horror Video Games: Essays on the 

Fusion of Fear and Play, ritstj. Bernard Perron (Jefferson: McFarland & Company, Inc; 2009), 62-78. 

http://www.ign.com/articles/2009/10/30/ign-presents-the-history-of-survival-horror?page=4
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myndalegar aðferðir voru að mörgu leyti notaðar sem tæki til að gera spilun hræðilegri. 

Læst sjónarhornin gátu t.d. falið það sem var framundan og skapað þannig ógnvekjandi 

óvissu. Sé horft til hugmynda Bolter og Grusin um samkeppni miðla, þar sem nýir 

miðlar reyni að vera „gamall miðill, bara betri,“39 og síðan markmið Mikami um að 

skapa upplifun sem ekki væri möguleg í kvikmynd, er jafnvel hægt að líta á kvikmynda-

lega eiginleika Resident Evil sem ögrun við kvikmyndamiðilinn og enn eina röddina í 

umræðunni um verðleika tölvuleikjamiðilsins. 

Til þess að skoða nánar þá hugmynd að tölvuleikjamiðillinn hafi hrollvekjunni 

eitthvað nýtt að færa er hentugt að styðjast við greiningardæmi. Í næsta hluta ritgerðar 

verður því tölvuleikurinn Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth (Headfirst 

Productions, 2005) skoðaður. Hann er einkar gagnlegur til þess að gef innsýn í sérstakar 

aðferðir tölvuleikja til að skapa ótta þar sem hann er byggður á smásögunni „The 

Shadow over Innsmouth“ eftir H. P. Lovecraft40 sem hefur einnig verið kvikmynduð 

sem Dagon (Stuart Gordon, 2001). Tölvuleikurinn verður borinn saman við hin tvö 

verkin til að varpa ljósi á sérkenni tölvuleikjamiðilsins þegar kemur að hrollvekjum.  

                                                           
39 Sjá: Bolter og Grusin, Remedation, 3-4, 9. 
40 H. P. Lovecraft, „The Shadow over Innsmouth,“ í The Call of Cthulhu and Other Weird Stories, ritstj. 

S. T. Joshi, (New York: Penguin Books, 1999), 268-335. 
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Kafli 2. Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth 

 

Howard Philips Lovecraft (1890-1937) er af mörgum talinn merkasti hrollvekju-

höfundur tuttugustu aldarinnar og hafa heilu undirgreinar hrollvekjunnar sprottið frá 

honum, þ.e. lovecraftískur eða kosmískur hryllingur. Margar sögur hans innihalda 

umfjöllunarefni á borð við uppgötvun mannsins á smæð sinni gagnvart tilfinninga-

lausum alheiminum og yfirskilvitlegan óhugnað sem manneskjan er ófær um að mæta 

án þess að glata vitinu.41 Miðað við vinsældir Lovecrafts hefur áhrifa hans furðulítið 

gætt innan kvikmynda. Þekktasta kvikmyndun á verki hans er líkast til blóðuga grín-

myndin Re-Animator (1985) en leikstjóri hennar, Stuart Gordon, er án efa það nafn sem 

tengist mest Lovecraft í kvikmyndaheiminum. Áhrif Lovecrafts hafa aftur á móti verið 

greinilegri í leikjum. Auk hins áðurnefnda textaleiks The Lurking Horror hafa ótal 

tölvuleikir verið byggðir á eða innblásnir af verkum hans. Þar má kannski helst nefna 

Alone in the Dark, Shadow of the Comet (Infogrames, 1993), Eternal Darkness: 

Sanity‘s Requiem (Silicon Knights, 2002), Amnesia: The Dark Descent (Frictional 

Games, 2010) og Buraddobōn (e. Bloodborne; SCE Japan Studio, 2015). Saga Love-

craft-leikja hófst þó með hlutverkaspilinu (e. tabletop role-playing game) Call of 

Cthulhu sem kom fyrst út árið 1981 frá Chaosium. 

Hlutverkaspil eru leikir þar sem fleiri en einn spila og hver spilari leikur hlutverk 

einnar persónu sem þeir stýra í gegnum sögu sem er að mestu sköpuð af einum þátt-

takanda í leiknum, leikjastjórnandanum (e. game master). Call of Cthulhu er ólíkt 

þekktum hlutverkaspilum á borð við Dungeons & Dragons (upphaflega Tactical Studies 

Rules, Inc.; 1974), þar sem leikmenn geta spilað sem máttugir galdramenn eða stríðs-

kappar, á þann hátt að persónur leiksins eru tiltölulega venjulegt fólk sem á í raun enga 

möguleika á eiginlegum sigri gegn óvinveittum öflum leiksins. Enda eru algeng lok 

leikja þau að persónur annað hvort látast eða missi vitið. Til þess notast leikurinn við 

sérstakt geðheilsukerfi (e. sanity system) þar sem persónur missa geðheilsustig við það 

að mæta þeim hryllingi sem verður á vegi þeirra. Tölvuleikurinn Call of Cthulhu: Dark 

                                                           
41 Sjá: S.T. Joshi, „Introduction,“ í The Call of Cthulhu and Other Weird Stories, ritstj. S. T. Joshi, (New 

York: Penguin Books, 1999), xv-xvii. 
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Corners of the Earth er bæði byggður á þessu spili og smásögu Lovecrafts „The 

Shadow over Innsmouth.“ 

„The Shadow over Innsmouth,“ sem fyrst kom út árið 1936, segir frá ónefndum 

manni sem ferðast í rannsóknarskyni til hins skuggalega bæjar Innsmouth þar sem hann 

fræðist um óhugnalega sögu bæjarins, tengda fjöldamorðum og kynblöndun við 

sjávarguði. Þessi kynblöndun hefur fært bæjarbúum eilíft líf en í skiptum umbreytast 

þeir í sæskrímsli eftir því sem líður á ævi þeirra. Sögumaður efast upphaflega um sann-

leiksgildi sögunnar en um kvöldið ráðast bæjarbúar að honum á hótelherbergi hans 

vegna þeirrar vitneskju sem hann hefur öðlast. Honum tekst að sleppa úr bænum en ekki 

fyrr en hann hefur séð með eigin augum breytta bæjarbúana sem snúið hafa frá sjónum. 

Í lok sögunnar kemst sögumaður að því að hann er sjálfur ættaður frá Innsmouth og er 

farinn að breytast. 

Um það bili fyrsti þriðjungur Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth (sem 

verður héðan af kallaður undirtitlinum til að forðast rugling við hlutverkaspilið) fylgir 

smásögunni í megindráttum en bætir þó nokkru við. Eins og sagan segir leikurinn frá 

manni sem fer í rannsóknaleiðangur til Innsmouth, kynnist sögu bæjarins og þarf að 

flýja frá íbúum hans. En aðalpersóna leiksins er ekki ónefndur nemandi eins og í sögu 

Lovecraft heldur einkaspæjari og fyrrum lögreglumaður að nafni Jack Walters sem 

ráðinn er til að rannsaka mannshvarf. Hann þjáist af minnisleysi og var um tíma vistaður 

á geðveikrahæli eftir að hafa mætt yfirnáttúrulegum óhugnaði við störf sín. Þegar hann 

svo að lokum sleppur frá Innsmouth heldur sagan áfram í atriði sem aðeins var vísað til 

í sögunni þar sem Jack fylgir sjálfum J. Edgar Hoover og sveit bandarískra alríkislög-

reglumanna í árás á Innsmouth. Leikurinn endar svo með baráttu við sjávarguð í neðan-

sjávarborg. Seinni hluti leiksins er þó ekki hér til skoðunnar heldur aðeins fyrsta ferð 

Jacks til Innsmouth, sem byggir hvað greinilegast á „The Shadow over Innsmouth.“ 

2.1. Flóttinn frá Innsmouth í þremur miðlum 

Einn þekktasti hluti „The Shadow over Innsmouth“ er fjórði kaflinn. Þar hafa bæjarbúar 

komist að samtali sögumanns við rónann Zadok, sem upplýsti hann um myrka sögu 

bæjarins. Sögumaður ætlar að halda heim en rútan sem á að aka honum úr bænum er 

biluð. Hann neyðist því til þess að gista eina nótt á drungalegu hóteli. Honum líður 

óþægilega á herbergi sínu og fer að undirbúa mögulegar undankomuleiðir. Um nóttina 
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kemur svo í ljós að tilfinning hans var á rökum reist þegar einhver reynir að opna 

dyrnar. Tilraunirnar til að komast inn á herbergi hans færast í aukanna og hann neyðist 

til að flýja hótelið. Nákvæm lýsing á flótta sögumanns fylgir þar sem hann úthugsar 

útgönguleiðir, flýr í önnur herbergi, læsir hurðum, ýtir húsgögnum fyrir dyr og flýr að 

lokum út um gluggann. Hann kemst niður á götuna þar sem allur bærinn virðist vera að 

leita að honum. Að lokum kemur hann auga á íbúa sem hafa algjörlega breyst í skrímsli. 

Hryllingurinn reynist honum ofviða og kaflanum lýkur þegar hann missir meðvitund.  

Rétt eins og í tilfelli Dark Corners of the Earth víkur kvikmyndin Dagon á ýmsan 

hátt frá efni smásögunnar, en flóttinn af hótelherberginu er þó að mörgu leyti sam-

bærilegur. Kvikmyndamiðillinn býr þó yfir öðrum eiginleikum en bókmenntirnar og er 

því ekki sömu leiðum beitt til að ná fram áhrifum atriðsins. Ólíkt lesendum „The 

Shadow over Innsmouth“ fá áhorfendur Dagon ekki innsýnina í huga aðalpersónunnar 

sem kemur frá nákvæmri fyrstu persónu lýsingu Lovecrafts. Myndin reiðir sig þess í 

stað á myndmál og hljóð. Í smásögunni var áhersla lögð á upplifun sögumannsins af 

Innsmouth þar sem bænum var lýst sem drungalegum, óhugnalegum og illa lyktandi. 

Kvikmyndin skapar þessa upplifun að mestu í gegnum myndamál og fer í þeim tilgangi 

nokkuð ósparlega með myndrænan óhugnað, að sönnum hætti Gordons. Aðalpersóna 

myndarinnar, Paul (Ezra Godden), gengur inn á hótelherbergi sitt, sem er dimmt, skítugt 

og sérlega ókræsilegt að sjá. Þegar hann fer inn á baðherbergið ferðast myndavélin, eins 

og frá sjónarhorni hans, yfir herbergið. Það er þakið óhreinindum og blettum og 

veggirnir eru farnir að molna. Paul skrúfar frá krananum og grænn vökvi frussast út. 

Lýsingunni á óþægindum sögumanns smásögunnar er þannig skipt út fyrir 

ógeðstilfinningu áhorfenda. 

Þegar bæjarbúar reyna að brjótast inn á hótelherbergið tekur ótti Pauls á sig ytri 

mynd með svipbrigðum og líkamstjáningu. Ógnin verður líkamlegri þegar fölir, 

slímugir bæjarbúarnir teygja sig eftir Paul og áhorfendur finna fyrir hinu myndræna 

ofbeldi sem vofir yfir. En Paul kemst undan og eltingarleikurinn heldur áfram á götunni. 

Persónuleg frásögn smásögunnar er endursköpuð að einhverju leyti með sjónarhorni 

myndavélarinnar sem hefur fylgt Paul síðan hann kom á hótelið. Úti rignir og gleraugu 

hans hafa blotnað. Hann virðist sjá illa þar sem hann fikrar sig í nærmynd eftir hús-

unum. Áhorfendur finna fyrir takmörkuðu sjónarhorni myndavélarinnar, sem er ófær 

um að gefa fulla yfirsýn yfir svæðið. Bæjarbúar gætu verið hvar sem er og víðáttan 
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verður þannig ógn. Rammi myndavélarinnar virðist óvinveittur, rétt eins og í 

kvikmyndalegum tölvuleikjum á borð við Resident Evil, þar sem hann felur hættuna 

sem gæti leynst handan hans. 

Í Dark Corners of the Earth eru að einhverju leyti bæði aðferðir smásögunnar og 

kvikmyndarinnar nýttar. Leikurinn er spilaður í fyrstu persónu, sem þýðir að spilarinn 

virðast horfa út um augu Jacks, og er því ekki jafn kvikmyndalegur og þriðju persónu 

leikir, þar sem líkami aðalpersónunnar er í sjónmáli. Þó er sjónarhorn leiksins ekki að 

öllu leyti ólíkt notkun myndavélarinnar í Dagon. Samruni sjónarhorns „áhorfandans“ og 

persónunnar nær að vísu nýjum hæðum í leiknum en tilfinningin fyrir ógninni sem getur 

leynst utan rammans er áfram til staðar. Í leikunum er hljóð og myndmál svo auðvitað 

líka notað til að ná fram áhrifum. Litir virðast t.a.m. vera notaðir til að gera sögu-

heiminn óhugnalegri, þar sem umhverfið er að mestu brún- eða gráleitt. Þrátt fyrir þetta 

er leikurinn að mörgu leyti líkari smásögunni þar sem hvort tveggja eru frásagnir í 

fyrstu persónu. Dark Corners of the Earth er sömuleiðis endursögn aðalpersónunnar og 

geta spilarar heyrt hugsanir Jacks í gegnum leikinn. 

Sem tölvuleikur býr Dark Corners of the Earth aftur á móti yfir ýmsum aðferðum 

til að búa til upplifun sem ekki eru til staðar hjá hinum verkunum. Að vísu gerist flóttinn 

af hótelinu í tölvuleiknum að vissu leyti á svipaðan máta og í smásögunni og kvik-

myndinni. Í meginatriðum er hann sá sami, þar sem persóna flýr á milli herbergja frá 

bæjarbúum, út um glugga, niður á götu, o.s.frv. Mikilvægasti munurinn er þó eflaust sá 

að ekki er í raun hægt að tala um að flóttinn „eigi sér stað“ í leiknum heldur er hann 

framkvæmdur af spilaranum sem tekur að sér hlutverk Jack Walters. Flóttinn hefst 

þegar Jack vaknar við það að bæjarbúar reyna að brjóta sér leið inn á hótelherbergið. 

Dyrnar gefa sig fljótlega og Jack er óvopnaður og getur því ekki varið sig. Líf hans er í 

höndum spilarans, sem þarf sjálfur að stýra honum að dyrunum inn í næsta herbergi, ýta 

á takka til að hann opni þær, stýra honum inn, snúa honum við, loka dyrunum, beina 

sjónarhorninu að lásnum og læsa, ýta skáp frá næstu hurð, hoppa út um gluggan og yfir 

á svalir næsta húss, o.s.frv. Frásögn leiksins getur aðeins haldið áfram með þátttöku 

spilarans og getur lokið hvenær sem er með dauða Jacks. Nái bæjarbúar honum skjóta 

þeir hann eða lemja til dauða og við það hefst leikurinn aftur í upphafi atriðsins. Til þess 

að frásögn leiksins geti haldið áfram þarf spilarinn að koma Jack frá bæjarbúum. 
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Samband spilara við söguheim Dark Corners of the Earth er greinilega nokkuð 

ólíkt sambandi lesenda „The Shadow over Innsmouth“ og áhorfenda Dagon við 

söguheim þeirra verka. Það sem liggur að baki þessa sambands er gagnvirkni (e. 

interactivity). 

2.2. Gagnvirkni 

Gagnvirkni er talin eitt helsta einkenni tölvuleikja og órjúfanlegur hluti þeirra. Þrátt 

fyrir að ótal ólíkar skilgreiningar hugtaksins hafi verið settar fram er gagnvirkni almennt 

álitin samskipti á milli tveggja eða fleiri aðila (hvort sem þeir eru manneskjur eða 

tölvur) sem hafa gagnkvæm áhrif hvorir á aðra. Samkvæmt Christoph Klimmt og Tilo 

Hartmann birtast þessi samskipti í tölvuleikjum á þann hátt að allar ákvarðanir spilara 

eru túlkaðar af kerfi leiksins og hafa á það áhrif. Leikurinn bregðist síðan við á hátt sem 

spilarar þurfa aftur að bregðast við á móti og þannig heldur það áfram koll af kolli.42 

Sumir telja að gagnvirknin aðgreini nýja tæknimiðaða miðla á borð við tölvuleiki 

frá hefðbundnari miðlum. Jonathan Steuer og Michael Sellers telja t.a.m. að mögu-

leikinn á að hafa áhrif á efni eða umhverfi verka sé nauðsynlegur til að hægt sé að tala 

um þau sem gagnvirk.43 Þannig útiloka þeir „læst“ verk á borð við hefðbundnar skáld-

sögur og kvikmyndir sem gagnvirk. Aðrir eru ósammála þessum hugmyndum og segja 

slíka miðla einnig bjóða upp á vissa gagnvirkni. Leikjahönnuðurinn Eric Zimmerman 

talar um ólíka flokka gagnvirkni.44 Þar á meðal „vitræna gagnvirkni“ (e. cognitive 

interactivity) sem nái yfir alla upplifun lesenda af texta eða almenna túlkun þeirra á 

menningarafurðum.45 Zimmerman gengur þannig út frá því að lesendur skáldsagna og 

áhorfendur kvikmynda séu ekki óvirkir heldur beiti ímyndunaraflinu, lesi á milli lína og 

skapi verkum merkingu í huganum og að í því sé falin viss gagnvirkni. Annan flokk 

gagnvirkni talar Zimmerman um sem „afdráttalausa gagnvirkni“ (e. explicit inter-

                                                           
42 Christoph Klimmt og Tilo Hartmann, „Effectance, Self-Efficacy, and the Motivation to Play Video 

Games,“ í Playing Video Games: Motives, Responses, and Consequences, ritstj. Peter Vorderer og 

Jennings Bryant (New York: Routledge, 2006), 137. 
43 Jonathan Steuer, „Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence,“ Journal of 

Communication 42 (1992): 10-11 (í slóð); Michael Sellers, „Designing the Experience of Interactive 

Play,“ í Playing Video Games: Motives, Responses, and Consequences, ritstj. Peter Vorderer og Jennings 

Bryant (New York: Routledge, 2006), 14. 
44 Eric Zimmerman, „Narrative, Interactivity, Play, and Games: Four naughty concepts in need of 

discipline,“ Eric Zimmerman, 2010. 
45 Sama heimild. 
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activity) en hann sé „augljósustu samskiptin“ eða bein þátttaka í texta.46 Það er sá 

flokkur gagnvirkni sem margir þeirra sem tala um bókmenntir og kvikmyndir sem 

ógagnvirka miðla hafa eflaust í huga sem hina einu skilgreiningu gagnvirkni. 

Það er þó rétt að taka það fram að afdráttalausa gagnvirkni er einnig hægt að finna í 

verkum hefðbundnari skáldsagnamiðla. Sem dæmi má nefna leikjabækur (e. game-

books) á borð við Choose Your Own Adventure bókaröðina (1979-1998) og Þína eigin 

þjóðsögu eftir Ævar Þór Benediktsson,47 þar sem framganga sögunnar byggist á 

ákvörðunum lesenda. Slíkar bækur eru að mörgu leyti ekki ósvipaðar gagnvirkum 

skáldskap á borð við The Lurking Horror. Leikritið Night of January 16th eftir Ayn 

Rand48 og hryllingsmyndirnar Last Call: Der erste interaktive Horrorfilm der Welt (e. 

Last Call: The First Interactive Horror Film in Cinemas, (2010) og Voyeur (2014) gefa 

síðan áhorfendum ákvörðunarvald á vissum tímapunktum um það hvert atburðarrás 

verkanna skuli stefna.49 Verk sem þessi eru þó undantekningar innan þeirra miðla og því 

er hægt að tala um tölvuleiki sem almennt gagnvirka á fleiri stigum eða hreinlega 

gagnvirkari en bókmenntir og kvikmyndir. 

Bein þátttaka spilara í texta tölvuleikja er róttækt fráhvarf frá stöðu lesenda hefð-

bundnari verka. Spilarar Dark Corners of the Earth eru ekki áhorfendur að fyrirfram 

ákveðinni atburðarrás heldur taka þeir þátt í að skapa hana jafnt og þétt. Nærvera ein-

hvers konar „almáttugs höfundar“ sem stýrir frásögninni er ekki jafn sterk í leiknum og 

í hefðbundnari miðlum. „Hinn almáttugi hönnuður“ er öllu fjarlægari en birtist helst í 

kerfi leiksins sem gerir ráð fyrir ótal ófyrirséðum möguleikum sem myndast með spilun 

þrátt fyrir að vera að vissu leyti fast og óhreyfanlegt. 

Í rannsókn leikjafræðingsins Jesper Juul á frásögnum í tölvuleikjum talar hann um 

að hefðbundnum frásögnum á borð við þær sem þekkjast í bókmenntum og kvik-

myndum fylgi ávallt tilfinning fyrir því að atburðir þeirra tilheyri fortíðinni og að verkin 

                                                           
46 Sama heimild.  
47 Ævar Þór Benediktsson, Þín eigin þjóðsaga (Reykjavík: Mál og menning, 2014). 
48 Leikritið er réttardrama þar sem sjálfboðaliðar úr röðum áhorfenda mynda kviðdóm og ákveða örlög 

sakborningsins. Ayn Rand, Night of January 16th (New York: Plume, 1963). 
49 Við áhorf Last Call er hringt í einhvern í salnum sem gefur persónu myndarinnar leiðbeiningar um 

hvert skuli halda. Voyeur er snjallsímaforrit í formi kvikmyndar. Notendur símans velja á milli 

mismunandi möguleika sem breyta atburðarrás myndarinnar. Hryllingsmyndin Mr. Sardonicus (William 

Castle, 1961) var mögulega einnig afdráttarlaust gagnvirk. Rétt eins og leikritið Night of January 16th, 

gaf hún áhorfendum ákvörðunarvald yfir örlögum persónu í lok myndar. Það eru þó skiptar skoðanir um 

hvort áhorfendur hafi í raun haft áhrif á framvindu verksins og hefur því verið haldið fram að aðeins 

annar endir myndarinnar hafi verið tekinn upp. 
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séu á einhvern hátt endursögn af lokuðum atburðum sem þegar hafi gerst.50 Spilun 

tölvuleikja gerist aftur á móti í rauntíma. Það gildir einnig um Dark Corners of the 

Earth, þótt atburðir hans eigi sér stað í endurliti Jacks, því aðeins er hægt að hafa áhrif á 

eitthvað í nútímanum.51 Atburðarás tölvuleikja er því sköpuð á staðnum í samvinnu – 

eða öllu heldur samkeppni – spilara og kerfis, sem skapar tilfinningu fyrir því að 

atburðarásin geti æxlast á ótal vegu. Ef horft er á hryllingsmynd eða hryllingsbók lesin í 

annað eða þriðja sinn vita lesendur hverju þeir mega búast við sem dregur talsvert úr 

óttanum. Ef aftur á móti t.d. seinni hluti flóttans frá Innsmouth, þar sem bæjarbúar 

ganga um göturnar í leit að Jack, er spilaður í tíunda sinn geta spilarar ekki verið vissir 

hvernig hann muni fara. Andstæðingarnir eru á sífelldri hreyfingu og breyta um hegðun 

verði þeir Jacks varir. Þannig skapast óteljandi leiðir fyrir atburðarásina að þróast og 

verður hver spilun ólík annari. 

Þrátt fyrir að þátttaka spilara í atburðarás geri það að verkum að hún verði að 

einhverju leyti ófyrirsjáanleg er rétt er að taka það fram að Dark Corners of the Earth 

inniheldur einnig skipulagðari, stærri frásögn sem ætlað er að þróast á ákveðinn veg. Sé 

leikurinn spilaður út í gegn mun spilarinn t.a.m. alltaf verða vitni að því þegar Jack 

mætir yfirnáttúrulegum verum í lögreglustörfum sínum, þegar hann sleppur af hótelinu, 

þegar hann hittir J. Edgar Hoover, o.s.frv. Spilarinn getur aðeins haft takmörkuð áhrif á 

framvindu sjálfrar „sögu“ leiksins. Hægt er t.d. að mistakast að bjarga lífi einnar auka-

persónunnar og endir leiksins getur breyst lítillega eftir því hvernig spilarinn stóð sig 

almennt við spilun leiksins, t.d. hversu sjaldan þeir vistuðu leikinn. Spilarar Dark 

Corners of the Earth hafa ekki nærri því jafn mikil áhrif og spilarar hlutverkaspilsins 

sem leikurinn byggir á, þar sem ákvarðanir þeirra geta gjörbreytt framgangi sögunnar. 

Áhrif spilara tölvuleiksins snúast frekar um það hvernig eitthvað gerist heldur en hvað 

gerist. Spilarinn getur t.d. farið inn í herbergi utan „réttu leiðarinnar“ til að leita að 

byssuskotum eða sjúkravörum, honum getur tekist að laumast fram hjá bæjarbúum 

óséður eða mistekist og verið drepinn, hann getur lifað af en slasast og neyðst til að 

eyða seinustu sáraumbúðunum sínum til að ná aftur heilsu og sett sig þannig í við-

kvæmari stöðu fyrir áframhald leiksins o.s.frv. Spilarinn finnur ávallt fyrir því að 

ýmislegt geti gerst og jafnframt að það sé á hans ábyrgð. 

                                                           
50 Jesper Juul, „Games Telling Stories?,“ Game Studies 1 (2001). 
51 Sama heimild. 
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Möguleikar spilara til að hafa áhrif á framvindu leiksins skapa ekki aukna öryggis-

tilfinningu eins og mætti kannski halda. Þvert á móti eykur það á spennuna. Hryllings-

leikir einkennast af óvenju háu erfiðleikastigi (samanber lífsháskahryllingsleikjunum) 

og á það svo sannarlega við í tilfelli Dark Corners of the Earth. Varnarleysi Jacks er á 

köflum gríðarlegt og má spilarinn búast við því að deyja ótal sinnum við spilun leiksins. 

Erfiðleikastigið og ábyrgð spilara gera það að verkum að hann þarf að veita leiknum 

fullkomna athygli til þess að frásögnin hafi framvindu. Það er hryllingsleikjum sérlega 

hentugt þar sem rannsóknir benda til þess að sé verki veitt sterk athygli skapi það frekari 

tilfinningu fyrir því að „vera í“ heimi þess.52 Það á þó ekki bara við um tölvuleiki því 

kvikmyndafræðingurinn Julian Hanich hefur t.d. talað um möguleika hryllingsmynda að 

draga hann inn i söguheim sinn upp að því marki að hann hætti nær alfarið að taka eftir 

líkama sínum.53 Því hefur aftur á móti oft verið haldið fram að tölvuleikir eigi sérlega 

auðvelt með að skapa slíkar upplifanir í gegnum þátttöku spilara. Ótal fræðimenn hafa 

fjallað um þennan eiginleika tölvuleikjamiðilsins og tala ýmist um hugtökin návist (e. 

presence), þ.e. að vera inni í umhverfi leiksins,“54 eða „immersion,“ sem er hugtak sem 

erfitt er að þýða á íslensku. Janet Murray lýsir „immersion“ sem „tilfinningunni að vera 

umkringd/ur algjörlega öðrum veruleika [...] sem tekur yfir alla athygli okkar [...]“55 Sé 

skoðaður málflutningur þeirra sem halda því fram að hryllingsleikir séu hræðilegri en 

hrollvekjur annarra miðla kemur í ljós að það er þessi eiginleiki sem hvað oftast er 

nefndur sem kostur tölvuleikja þegar kemur að hrollvekjum.56 Richard Rouse III gefur í 

skyn að gagnvirkni hryllingsleikja geri það að verkum að þeir dragi alltaf þátttakendur 

sterkar inn í söguheim sinn en hryllingsmyndir eru færar um. Lykilinn að því telur hann 

vera nánari tengingu spilara og persónu.57 Það er greinilegt að samband spilara 

hryllingsleikja við persónu sína er mjög ólíkt því sem þekkist hjá lesendum hefð-

                                                           
52 Ron Tamborini og Paul Skalski, „The Role of Presence in the Experience of Electronic Games,“ í 

Playing Video Games: Motives, Responses, and Consequences, ritstj. Peter Vorderer og Jennings Bryant 

(New York: Routledge, 2006), 225-229. 
53 Julian Hanich, Cinematic Emotion in Horror Films and Thrillers: The Aesthetic Paradox of 

Pleasureable Fear (New York: Routledge, 2010), 147. 
54 Sjá t.d.: Tamborini og Skalski, „The Role of Presence,“ 225-40. 
55 „[...] the sensation of being surrounded by a completely other reality [...] that takes over all of our 

attention...“ Murray, Hamlet on the Holodeck, 98. 
56 Sjá t.d.: Dufour, „Horror Video Games Are Scarier“; usmovers_02, „What‘s Scarier.“ 
57 Richard Rouse III, „Match Made in Hell: The Inevitable Success of the Horror Genre in Video Games,“ 

í Horror Video Games: Essays on the Fusion of Fear and Play, ritstj. Bernard Perron (Jefferson: 

McFarland & Company, Inc.; 2009), 21-22. 



21 
 

bundnari hrollvekja. Þetta samband er vert að skoða nánar þar sem tengsl persóna 

hrollvekja og lesenda hafa þótt sérstök. 

2.3. Spilari og persóna 

Í þekktri rannsókn sinni á hrollvekjugreinni, The Philosophy of Horror, or Paradoxes of 

the Heart,58 setti Nöel Carroll fram kenningu um að ákveðnar sögupersónur þjónuðu því 

hlutverki að miðla tilfinningum til lesenda eða áhorfenda. Persónurnar sendi skilaboð 

um hvaða viðbrögð séu rétt við atburðum verkanna og lesendur eigi helst að upplifa 

sömu tilfinningar og persónurnar, þó með stigsmun.59 Þessa speglun telur Carroll jafn-

framt vera „lykilþátt í hrollvekjugreininni.“60 Sömu hugmyndir birtast svo í kenningu 

kvikmyndafræðingsins Lindu Williams um líkamsgreinar (e. body genres).61 Hún hefur 

talað um hryllingsmyndir, klámmyndir og melódrömu sem kvikmyndagreinar sem ætlað 

er að valda óstjórnanlegum líkamlegum viðbrögðum hjá áhorfendum. Þau viðbrögð eigi 

svo helst að endurspegla þau sem finnist hjá persónum kvikmyndanna.62 Slíka speglun 

er ekki að finna innan allra skáldsagnagreina en Carroll hefur einmitt borin hrollvekjuna 

saman við bæði harm- og gamanleiki. Hjá þeim segir hann persónur og áhorfendur ekki 

endilega eiga að upplifa sömu tilfinningar. Áhorfendur geti t.a.m. glaðst yfir hrakföllum 

persónu í gamanleik.63 Sálfræðingar hafa skoðað tengsl áhorfenda við persónur 

hryllingsmynda út frá samhygð (e. empathy). Niðurstöður þeirra sýna að ótti persóna 

hryllingsmynda sé mikilvægur til að skapa ótta hjá áhorfendum og kvikmyndir nýti sér 

það með því að leggja áherslu á óttaslegnar persónur.64 

Carol J. Clover hefur skoðað þessa tengingu við persónur nánar í frægri rannsókn 

sinni á slægju-myndum (e. slasher films).65 Hún telur að samband áhorfenda við 

persónur myndanna byggðist á samsömun (e. identification), þar sem áhorfendur upplifi 

sig á einhvern hátt sem persónur verkanna. Hún telur myndirnar gríðarlega formúlu-

                                                           
58 Carroll, The Philosophy of Horror. 
59 Carroll, The Philosophy of Horror, 17-18. 
60 Carroll vísar hér ekki beinlínis til gamanleikja sem greinar heldur til gamanpersóna (e. comic character) 

án þess að taka fram tegund verks. Carroll, The Philosophy of Horror, 18. 
61 Linda Williams, „Film Bodies: Gender, Genre, and Excess,“ Film Quarterly 44 (1991): 2-13. 
62 Williams, „Film Bodies,“ 4-5. 
63 Carroll, The Philosophy of Horror, 18. 
64 Joanne Cantor og Mary Beth Oliver, „Developmental Differences in Responses to Horror,“ í Horror 

Films: Current Research on Audience Preferences and Reactions, ritstj. James B. Weaver III og Ron 

Tamborini, (Mahawah: Lawrence Erlbaum Associates, 1996), 67. 
65 Clover, Men, Women, and Chain Saws, 21-64. 



22 
 

kenndar og bendir á ýmsa þætti sem nánast undantekningalaust sé að finna í þeim. 

Flestar persónur myndanna, segir hún, séu lítið útfærðar og þjóni því hlutverki að vera 

myrtar hver á eftir annarri af morðingja myndanna. Áhorfendur líti þá jafnvel á dauða 

þeirra sem afþreyingu. Hins vegar er aðalpersóna myndarinnar, sem Clover kallar 

„síðustu stúlkuna“ (e. the Final Girl), sú sem líklega lifir af árásirnar, sérhönnuð til að 

áhorfendur eigi auðvelt með að mynda tengsl við hana. Hún er ábyrgari en hinar 

persónurnar og virðist hálf kynlaus, á ekki í ástarsamböndum og heitir hlutlausum 

nöfnum á borð við Stevie, Marti og Stretch. Clover telur hana sérhannaða til þess að 

karlkyns áhorfendur geti einnig upplifað sig sem persónuna. Þegar hún er síðan ein eftir 

í lok myndanna færist sjónarhornið yfir á hana í því sem virðist tilraun til að fá 

áhorfendur til að ganga í gegnum hryllinginn með henni. Þessa sömu aðferð er hægt að 

koma auga á í Dagon, þar sem sjónarhorn myndarinnar fylgir að mestu sjónarhorni 

Pauls. Og sé litið út fyrir kvikmyndir er þessi aðferð ennþá skýrari í „The Shadow over 

Innsmouth,“ þar sem allri ógnvekjandi upplifun sögunnar er auðvitað miðlað í gegnum 

sögumanninn. 

Carroll gagnrýnir að talað sé um samsömun, þar sem það gefi í skyn of náið 

samband lesenda við söguheim. Hann telur samúð (e. sympathy) betur lýsa tengingu 

þeirra við persónur.66 En hvort fólk vill tala um samsömun, samúð eða samhygð er 

greinilegt að persónur hrollvekja eru lykillinn að því að miðla til lesenda þeim 

tilfinningum sem verkin eiga að skapa og samband lesenda við persónur því greinilega 

mikilvægt fyrir upplifun ótta frá hrollvekjum. Þetta samband er þó nokkuð frábrugðið 

þegar kemur að tölvuleikjum. Þar eru persóna og spilari upp að vissu marki eitt og hið 

sama. Persóna í tölvuleik á borð við Dark Corners of the Earth er ekki aðeins 

einstaklingur í söguheimi leiksins heldur líka „avatar,“ táknmynd spilarans innan 

leiksins. Spilarinn er hugurinn og persónan líkaminn en auk þess eru líkamar þeirra 

tengdir. Spilari framkvæmir litlar líkamlegar hreyfingar, svokallaðar frumstæðar 

hreyfingar (e. primative actions eða P-actions), sem eru svo endurspeglaðar í stærri 

hreyfingum persónu innan leiksins.67 Að ýta á takka verður að hoppi, að snúa pinna eða 

mús verður að hreyfingu höfuðs, o.s.frv. Líkamlegu tengslin sem myndast við spilun 

                                                           
66 Carroll, The Philosophy of Horror, 89-91. 
67 Sjá: Bernard Perron, „The Survival Horror: The Extended Body Genre,“ í Horror Video Games: Essays 

on the Fusion of Fear and Play, ritstj. Bernard Perron (Jefferson: McFarland & Company, Inc.; 2009), 

138. 
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verða svo enn sterkari þegar leikurinn er spilaður á Xbox-leikjatölvuna. Fjarstýringarnar 

sem notaðar eru við spilun hennar notast við titring sem miðlar þannig upplifun Jacks 

beint til spilarans. 

Ef hægt er að tala um samsömun eða einhverskonar samruna lesenda og persóna í 

hrollvekjum eldri frásagnamiðla er greinilegt að það nær nýjum hæðum í tölvuleikjum. 

Erfiðara er að tala um tengsl spilara við aðalpersónu tölvuleiks sem einungis „samúð,“ 

eins og Carroll vill gera, þar sem hagsmunir persónu eru að mörgu leyti hagsmunir 

spilara. Að vísu er hægt að gera ráð fyrir því að persóna í söguheimi hryllingsleiks óttist 

um líf sitt á hátt sem spilari gerir ekki en það er ekki hægt að segja að spilari óttist ein-

göngu um afdrif persónunnar vegna umhyggju gagnvart öðrum einstaklingi. Eigin 

hagsmunir eru í húfi þar sem ófarir persónu koma í veg fyrir áframhald leiksins og 

neyða spilara til að endurspila sama atriðið. 

Á meðan persónur hefðbundnari hrollvekja miðla tilfinningum til lesenda virðast 

þær ekki þurfa þess í tölvuleikjum. Jesper Juul hefur talað um að sögupersónur séu 

yfirhöfuð óþarfar í tölvuleikjum: 

„Lesendur/áhorfendur þurfa tilfinningalegan hvata til að eyða orku í myndina eða 

bókina; við þurfum mennska söguhetju til að samsama okkur við. Þetta á líklega 

einnig við um tölvuleikinn, nema sú söguhetja er alltaf til staðar – hún er 

spilarinn.“68  

James Newman talaði um að við spilun væru persónur aðeins „farartæki.“69 Í mörgum 

hryllingsleikjum hefur verið lögð áhersla á þetta samband spilara við persónur og eru 

aðalpersónur því oft sem autt blað: Persónuleika-, radd- og jafn vel andlitslausar. Sem 

dæmi um hryllingsleiki af þessu tagi má nefna nefna System Shock 2 (Irrational Games, 

1999), Dead Space (Visceral Games, 2008), Amnesia: The Dark Descent og OutLast 

(Red Barrels, 2013). Þessir leikir virðast byggja á hugmynd, sem orðuð hefur verið af 

Richard Rouse III, um að ákvarðanir persóna hryllingsleikja utan stjórnunar spilara 

                                                           
68 „The reader/viewer need an emotional motivation for investing energy in the movie or book; we need a 

human actant to identify with. This is probably also true for the computer game, only this actant is always 

present - it is the player.“  Juul, „Games Telling Stories?“ 
69 James Newman, „The Myth of the Ergodic Videogame: Some thoughts on player-character 

relationships in videogames,“ Game Studies 2 (2002). 
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skapi fjarlægð á milli þeirra sem bitni á eðlislegum eiginleikum tölvuleikja til að draga 

spilara inn í söguheim leiksins.70 

Í Dark Corners of the Earth er vægast sagt ólíkum aðferðum beitt við að draga 

spilara inn í leikinn. Í leiknum er Jack aldrei alfarið „faratæki“ eins og Newman talar 

um heldur smitast upplifun hans yfir í spilun leiksins. Algjörlega andstætt „auðum 

blöðum“ leikja eins og Dead Space eru náin tengsl spilara og persónu undirstrikuð í 

Dark Corners of the Earth með ýmsum aðferðum sem beitt er við spilun til að auka 

tilfinninguna fyrir því að spilarinn „sé Jack Walters.“ Verði Jack fyrir skaða veldur það 

ýmislegum breytingum á spilun leiksins. Honum getur blætt, sem veldur því að skjárinn 

verður litlausari og hljóð daufara. Slasist hann á handlegg verður notkun vopna 

ónákvæmari. Slasist hann á fæti haltrar hann svo erfiðara verður fyrir hann að ferðast 

um umhverfi leiksins. Geðheilsukerfi hlutverkaspilsins Call of Cthulhu var að nokkru 

leyti flutt yfir í Dark Corners of the Earth og getur Jack tímabundið upplifað skerðingu 

á geðheilsu sinni í ógnvekjandi aðstæðum. Líti hann á óhugnaleg fyrirbæri, t.d. lík, horfi 

niður af háu húsþaki eða klettasillu eða sjái lovecraftískan óhugnað á borð við 

Shoggoth-skrímsli, verður mynd og hljóð leiksins óskýrt. Allar hreyfingar fara að valda 

brenglun á skjánum svo erfitt verður að spila leikinn. Óttaslegnar, stjórnlausar hugsanir 

Jacks byrja að heyrast. Komist spilarinn ekki frá ógnvekjandi aðstæðunum í tíma fremur 

Jack sjálfsmorð. Greinileg tilraun er þannig gerð til að beina bæði líkamlegri og 

andlegri upplifun Jacks til spilarans. En svipað ferli á sér einnig stað í hina áttina, þar 

sem tilfinningar spilarans í raunveruleikanum hafa áhrif á spilun Jacks í leiknum. 

Bernard Perron hefur skoðað áhrif ótta spilara á spilun leikja. Hann segir hrædda spilara 

líklega til að sýna ákveðna hegðun: Að frjósa, flýja eða berjast.71 Verði spilari Dark 

Corners of the Earth óttasleginn við spilun er hann því líklegur til upplifa örvæntingu 

og flýja t.d. í óðagoti frá óvinum eins langt og hann getur og fela sig bak við borð eða 

tæma byssu sína í flaustri á hóp andstæðinga. 

Dark Corners of the Earth sýnir hvernig mögulegt er að skapa hræðilega upplifun 

með aðferðum tölvuleikjamiðilsins sem ekki væri mögulegt í hefðbundnari miðli. 

Leikurinn er langt frá leikjum á borð við aðlaganir níunda áratugarins sem reiddu sig á 

tengingu við verk annarra miðla til að skapa ótta. Dark Corners of the Earth er ekki 

                                                           
70 Sjá umfjöllun Rouse í: Rouse, „Match Made in Hell,“ 24-25. 
71 Perron, „The Survival Horror,“ 138. 
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eftirbátur „The Shadow over Innsmouth“ og Dagon þegar kemur að því að vekja ótta. 

Hins vegar hefur gagnrýnin sem fór að gera vart um sig í leikjasamfélaginu í kringum 

aldamótin og beindist að áhrifum eldri miðla á tölvuleiki ekki enn verið skoðuð hér í 

tengslum við hryllingsleiki. Eins og dæmið um Dark Corners of the Earth sýnir geta 

tölvuleikir boðið upp á öfluga hryllingsupplifun í gegnum sérkenni sín en þýðir það að 

hryllingsleikjum væri betur borgið aðskildum frá aðferðum og hefðum eldri miðla? Hér 

á eftir verða hryllingsleikir skoðaðir út frá þessum hugmyndum. 

2.4. Frásagnir og frásagnaraðferðir 

Eins og fram hefur komið búa hefðbundin, „læst“ verk á borð við smásöguna „The 

Shadow over Innsmouth“ og kvikmyndina Dagon yfir sterkri nærveru einhverskonar 

höfundarafls. Þetta afl er fært um að stýra frásögnum til að skapa hnökralausa 

atburðarrás. Á móti er ákveðinn ófyrirsjáanleiki óumflýjanlegur í frásögnum tölvuleikja 

eins og Dark Corners of the Earth. Frásögn leiksins er blanda af annars vegar fyrirfram 

ákveðinni, fastri atburðarrás og hins vegar tiltölulega frjálsri þátttöku spilara. Þessi 

blanda getur ekki annað en skapað ákveðna togsteitu og hefur hún talsvert verið rædd 

innan leikjafræðinnar. Í Dark Corners of the Earth getur þessi togstreita birst í 

vandræðalegum uppákomum sem geta í versta falli dregið spilara út úr söguheimi 

leiksins. Ekki er t.d. alltaf augljóst hvað þarf að gera til að leikurinn haldi áfram. Við 

spilun lenti ég t.a.m. stöku sinnum í því að festast í leiknum og finna ekki út hvað ég 

þyrfti að gera til að komast á næsta svæði. Þá fór ég að ósjálfrátt að hugsa um leikinn 

sem kerfi sem þyrfti að sigrast á frekar en söguheim til að taka þátt í. Eitt sérlega 

klaufalegt atvik átti sér stað við flóttann frá Innsmouth. Ég hafði flúið inn í kirkju þar 

sem leysa þurfti þraut til að opna hlera sem leiddi í leynigöng. Bæjarbúar voru rétt á 

eftir: Hróp þeirra heyrðust fyrir utan dyr kirkjunnar og virtist sem þeir ætluðu að brjóta 

sér leið inn. Í fyrstu jók það á stressið þar sem ég taldi að þeir myndu fyrr eða síðar 

brjóta niður dyrnar á svipaðan hátt og þeir höfðu gert á hótelinu. En eftir að hafa eytt 

nokkrum mínútum í að mistakast að opna hlerann fór ég að gera mér grein fyrir því að 

bæjarbúar væru ófærir um að komast inn í kirkjuna og hefðu aðeins það hlutverk að 

standa fyrir utan og endurtaka sömu hrópin aftur og aftur. Hönnun leiksins varð þannig 

sérlega áberandi og erfitt varð að týna sér í söguheiminum. 
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Jesper Juul taldi ófyrirsjáanleika leikja standa í vegi fyrir stöðu þeirra sem frásagna 

í hefðbundnum skilningi og vildi meina að spilun og frásagnir væru að einhverju leyti 

ósamrýmanlegar.72 Til stuðnings benti hann á aðlaganir. Hann sagði sögur þurfa að geta 

verið endursagðar á milli miðla sem augljóslega sama sagan en sérkenni tölvuleikja 

gerðu það erfitt.73 Eins og áður kom fram voru þeir hryllingsleikir níunda áratugsins 

sem byggðu á eldri verkum langt frá hreinni endursögn þeirra. Sé síðan litið til 21. 

aldarinnar sést að lítið er um beinar aðlaganir en talsvert um framhaldsleiki. Hryllings-

leikirnir The Thing (Computer Artworks, 2002), Saw (Zombie Studios, 2009) og Alien: 

Isolation leggja greinilega áherslu á tengingu sína við kvikmyndarnar sem þeir byggja á, 

en eru allir framhald þeirra fremur en aðlaganir. Það gefur til kynna að hönnuðum 

leikjanna hafi þótt hentugra að byggja spilun frekar í kringum sögu en öfugt. Þegar litið 

er í hina áttina, á kvikmyndir sem byggðar eru á hryllingsleikjum, virðast þær oftast 

vera mjög lauslega byggðar á upprunalegu verkunum. Resident Evil kvikmyndaröðin 

skartar t.d. aðalpersónu sem hvergi kemur fyrir í tölvuleikjunum. Þær eru að auki 

hasarmyndir sem minna jafnvel á köflum á The Matrix kvikmyndaröðina sem verður að 

teljast nokkuð langt frá „lífsháskahryllingi“ tölvuleikjanna. 

Dark Corners of the Earth er aftur á móti mun nákvæmari aðlögun á „The Shadow 

over Innsmouth“ en það sem þekktist hjá hryllingsleikjum níunda áratugarins, sem og 

þeim dæmum sem Juul gaf. Að vísu eru í honum ýmsar breytingar gerðar á upprunalegu 

sögunni, sumar vafalaust til þess að gera spilun áhugaverðari en leikurinn minnir samt 

ekkert minna á smásöguna en kvikmyndin Dagon. „The Shadow over Innsmouth“ er 

enda ekki auðvelt verk til að aðlaga. Hún byggir að mestu á innri upplifun aðal-

persónunnar og stór hluti hennar fer í að veita lesendum upplýsingar um Innsmouth. 

Hún virðist kjörin fyrir ritmiðil, sem getur auðveldlega komið miklu magni upplýsinga 

til lesenda. Hvort sem sagan er endursögð á tölvuleikja- eða kvikmyndamiðlinum 

verður ekki hjá því komist að efni hennar sé að einhverju leyti sveigt að miðlinum. Það 

dregur nokkuð úr hugmynd Juuls um að sögur þurfi að vera hægt að endursegja til-

tölulega auðveldlega á ólíkum miðlum. Juul hefur enda á síðari árum dregið talsvert úr 

upphaflegri afstöðu sinni gagnvart frásögnum í tölvuleikjum. Í bók sinni Half-Real: 

                                                           
72 Juul, „Games Telling Stories?“ 
73 Sama heimild. 
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Video Games Between Real Rules and Fictional Worlds hikar hann t.d. ekki við að lýsa 

tölvuleikjum sem skáldskap.74 

Hvort sem maður álítur tölvuleiki sögur eða ekki er þó víst að þeir eru einnig kerfi 

sem fela í sér markmið, en það gerir þá gríðarlega ólíka hefðbundnum frásagna-

miðlum.75 Sumir spilarar virðast enda eiga nær ómögulegt með að upplifa tölvuleiki 

sem annað en kerfi. Í hlutverkaspilum hefur verið talað um mismunandi spilunar-

áherslur þar sem sumir spilarar leggja áherslu á að lifa sig inn í söguheiminn á meðan 

aðrir einblína á keppnina sem felst í leiknum og reyna fyrst og fremst að sigra.76 

Spilunarsinninn Markku Eskelinen, sem er hugsanlega harðasti gagnrýnandi frásagna í 

tölvuleikjum innan leikjafræðinnar, er skýrt dæmi um seinni flokkinn. Hann hefur 

kallað sögur í tölvuleikjum „óáhugavert skraut eða innpökkunarpappír“ og „markaðs-

setningartól.“77 Espen Aarseth, annar spilunarsinni, hefur svo talað um að sjá ekki 

persónur sem hann spilar í þriðju persónu leikjum, heldur „í gegnum þær og handan 

þeirra.“78 

Eskelinen, Aarseth og Juul voru allir spilunarsinnar og byggðu andstöðu sína 

gagnvart frásögnum á hugmyndafræði um „hreinleika“ tölvuleikjamiðilsins. Spilunar-

sinnar töldu sögur og annan frásagnaramma „skraut“ vegna þess að þeir litu á tölvuleikir 

sem afstrakt og yfirfæranleg kerfi. Samkvæmt viðlíkingu þeirra voru tölvuleikir í 

grunninn ekki öðruvísi en skák: Frásagnarramminn væri sambærilegur útliti tafl-

mannanna og skipti á heildina litið engu máli fyrir leikinn sjálfan. Hægt væri að yfirfæra 

reglur og spilunaraðferðir leikja yfir í nýjan frásagnarramma en tala enn um sama 

leikinn.79 Björn Þór og Nökkvi Jarl hafna þessari hugmynd og segja frásagnaramma 

tölvuleikja alltaf fela í sér merkingu sem sé heildarupplifuninni mikilvæg.80  

                                                           
74 Jesper Juul, Half-Real: Video Games Between Real Rules and Fictional Worlds (Cambridge: MIT 

Press, 2005). 
75 Hér vísa ég til leikja út frá hugtakinu ludus, sem sett var fram af Roger Callois. Hann greindi á milli 

„paidia,“ þ.e. frjálsari leikja, og „ludus,“ sem eru reglubundnari og skipulagðari. Roger Callois, Man, 

Play and Games (Urbana: University of Illinois Press, 2001). Flestir hryllingsleikir eru „ludusar“ en 

netleiki á borð við uppvakningaleikinn DayZ (Bohemia Interactive, prufuútgáfa 2013, áætluð lokaútgáfa 

2016) gætu flokkast sem „paidia.“ 
76 Sjá: Mäyrä, An Introduction to Game Studies, 82-86. 
77 „[...] uninteresting ornaments or gift-wrappings“ og „marketing tools [...]“Eskelinen, „The Gaming 

Situation.“ 
78 Espen Aarseth, „Genre Trouble,“ Electronic Book Review, 21. maí 2004. 
79 Sama heimild. 
80 Björn Þór og Nökkvi Jarl, „Frásögn eða formgerð,“ 52-55. 
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Hryllingsleikir nýtast sem nýtt innlegg í umræðuna um afstrakt leiki. Einfaldir 

leikir á borð við skák eða leikjagreinar sem skilgreindar eru út frá spilunaraðferðum, s.s. 

hopp-og-skopp leikir (e. platform games) á borð við Sūpā Mario Burazāzu (e. Super 

Mario Bros., Nintendo, 1985) eða þrautaleikir (e. puzzle games) á borð við Angry Birds 

(Rovio Entertainment, 2009), myndu umdeilanlega ekki breytast mikið væri frásagna-

rammi þeirra fjarlægður og þeir smækkaðir niður í afstrakt kjarna sinn. En hrollvekju-

greinin skilgreinist fyrst of fremst úr frá óttanum sem henni er ætlað að vekja. Það er 

erfitt að ímynda sér hryllingsleik í svo einfaldri mynd sem gæti skapað ótta hjá 

spilurum. Það sama gildir ef ákveðnum þáttum frásagnarrammans væri skipt út fyrir 

einhverja aðra, s.s. ef Innsmouth væri breytt í litríkt ævintýraland eða bæjarbúum skipt 

út fyrir risavaxnar bleikar kanínur, þá yrðu áhrifin frá því að spila Dark Corners of the 

Earth óumdeilanlega ekki þau sömu. Eins og Perron hefur bendir á hefur ótti spilara 

áhrif á það hvernig leikirnir eru spilaðir. Það að spilarar geti orðið hræddir og því spilað 

leikinn á annan hátt en þeir myndu annars gera er mikilvægur þáttur hryllingsleikja. Að 

breyta frásagnarramma þeirra getur þannig breytt spilun þeirra. 

Til viðbótar við gagnrýni á hugmyndafræði spilunarsinna eru þó ýmsar aðrar 

ástæður til að ætla að frásagnir í hryllingsleikjum geti verið til góðs. Nöel Carroll taldi 

hrollvekjugreinina, þrátt fyrir að hún gæti þrifist í ýmsum formum, s.s. málverkum, 

njóta sín best í formi frásagna.81 Hann taldi uppruna hryllingsins, þ.e. skrímslið, fyrst og 

fremst áhugavert sem þátt í stærri frásagnarheild.82 Í umfjöllun sinni um frásagnir í 

tölvuleikjum hafa Kwan Min Lee, Namkee Park og Seung-A Jin bent á ýmsa kosti 

frásagna í tölvuleikjum.83  Þau segja frásagnir gagnast til að auka návist og auðvelda 

spilurum að vinna úr upplýsingum leikja, sem geri spilun ánægjulegri. Auk þess skapi 

frásagnir aukinn hvata til að halda leikjunum áfram, sem sé sérstaklega gagnlegt séu 

þeir erfiðir. Hvati er sérstaklega hentugur í tilfelli hryllingsleikja þar sem þeir innihalda 

nánast undantekningalaust hátt erfiðleikastig. Samkvæmt könnun vefsíðunnar 

HowLongToBeat.com, sem tekur saman hve langan tíma tekur spilara að klára 

                                                           
81 Carroll, The Philosophy of Horror, 125. 
82 Sama heimild, 179-181. 
83 Kwan Min Lee, Namkee Park og Seung-A Jin, „Narrative and Interactivity in Computer Games,“ í 

Playing Video Games: Motives, Responses, and Consequences, ritstj. Peter Vorderer og Jennings Bryant 

(New York: Routledge, 2006), 270-271. 
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tölvuleiki, er Dark Corners of the Earth u.þ.b. 10-13 klukkustundir í spilun.84 Það er 

ekki skemmtileg tilhugsun að eyða svo löngum tíma í að spila ógnvekjandi leik í algjöru 

samhengisleysi. Hvatinn sem kemur frá frásögninni, þ.e.a.s. markmið og barátta Jacks í 

söguheiminum, gefa spilurum því aukna ástæðu til að harka af sér óttann og halda 

lengra inn í atburðarás leiksins. 

Þeir leikjahönnuðir sem kölluðu eftir minni áhrifum eldri miðla á tölvuleiki gagn-

rýndu þó ekki frásagnarhugtakið sjálft og voru því með hugmyndir sem voru ólíkar 

hugmyndum spilunarsinna. Þeir gagnrýndu frekar óþarfa áherslu á frásagnaraðferðir 

eldri miðla, a.m.k. kvikmynda. Ein helsta gagnrýni þeirra snéri að notkun myndbanda 

eða innskota (e. cut-scenes eða cinematics), þ.e.a.s. kvikmyndalegra myndbrota á milli 

spilunarhluta leikja þar sem stjórn spilara hverfur. Dark Corners of the Earth notast við 

slíkar aðferðir frá bæði fyrstu og þriðju persónu sjónarhorni og leggur sérstaka áherslu á 

skiptin „frá tölvuleik yfir í kvikmynd“ með því að taka á sig útlit gamallar filmu. Þá 

deyfast litir og tölvugerðar rispur birtast á skjánum, sem þrengist til að líkja eftir 

kvikmyndalegu breiðtjaldsútliti. Þessi breyting sendir skýr skilaboð til þeirra sem spila 

leikinn: Stöðu þeirra sem spilara er tímabundið lokið og þau eru nú áhorfendur. 

Richard Rouse III hefur talað um notkun myndbanda í hryllingsleikjum sem sérlega 

vafasama.85 Hann telur myndbönd draga spilara út úr upplifun leiksins og eyði til-

finningunni fyrir ógn. Spilarar, segir hann, þurfi sífellt að vera á varðbergi við spilun þar 

sem líf persónunnar sé á þeirra ábyrgð. Í myndböndum geri þeir sér grein fyrir að 

persónan sé örugg og leggja jafnvel frá sér fjarstýringuna.86 Annar leikjahönnuður, 

Thomas Grip, sem hannaði lovecraftíska hryllingsleikinn Amnesia: The Dark Descent, 

tekur undir sjónarmið Rouse og segir rökrétt að notkun myndbanda í hryllingsleikjum 

hefði þegar verið alfarið hætt.87 Þeir hryllingsleikir sem hann hefur hannað hafa enda 

verið nánast lausir við myndbönd. 

Notkun myndbanda í tölvuleikjum hefur þó fengið vörn frá fræðiheiminum. Inger 

Ekman, Petri Lankoski og Tanya Krzywinska telja þvert á skoðanir þessara hönnuða að 

notkun myndbanda í hryllingsleikjum skapi aukinn ótta og tilfinningu fyrir bjargarleysi 

                                                           
84 HowLongToBeat.com, „Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth,“ sótt 11. maí 2015, 

http://howlongtobeat.com/game.php?id=1463. 
85 Rouse, „Match Made in Hell,“ 23-24. 
86 Sama heimild, 23-24. 
87 Thomas Grip, „Why Horror Games Suck!,“ In the Games of Madness: Official blog of Frictional 

Games, 30. nóvember 2009. 

http://howlongtobeat.com/game.php?id=1463
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spilara.88 Hugmyndir Krzywinska eru sérstaklega áhugaverðar. Hún segir að myndbönd 

skapi tilfinningu fyrir höfundarvaldi sem stýri verkinu og það henti hryllingsleikjum 

sérlega vel. Myndbönd sýni spilurum að þeir séu í raun ekki við stjórn leiksins, heldur 

séu undir æðra, ógnvekjandi afli komnir. Sú blanda stjórnunar og stjórnleysis sem 

finnist í hryllingsleikjum telur hún vera sérlega áhrifaríka, því hún magni upp til-

finninguna fyrir stjórnleysinu þegar stjórninni er svipt frá. Krzywinska hefur einnig 

skoðað Dark Corners of the Earth og talar um þær aðferðir sem beitt er í leiknum til að 

minnka stjórn spilara sem lovecraftískar.89 

Stjórnleysistilfinningin sem Krzywinska talar um í tengslum við myndbönd birtist 

sérlega skýrt í gegnum sýnir Jacks. Við spilun fær Jack af og til sýnir þar sem sjónar-

horn leiksins skiptir yfir í óhugnalegt sjónarhorn dularfulls skrímslis sem t.d. klifrar á 

veggjum eða hoppar á milli húsþaka. Auk þess að skapa ótta sem fylgir því að gera sér 

grein fyrir því að óséð vera sé á ferð í nágrenni við mann fær maður tilfinningu fyrir því 

að leikurinn geti ákveðið að senda manni þessar sýnir hvenær sem er og maður sé 

þannig aldrei öruggur. Greinilegt er að stjórnleysi er stór þáttur í sköpun ótta í Dark 

Corners of the Earth og er geðheilsukerfi leiksins að auki skýrt dæmi um það. Jafnvel 

áður en spilun leiksins hefst er spilaranum gefið til kynna að hann sé ekki við stjórn. 

Með því fyrsta sem birtist á skjánum í hvert skipti sem leikurinn er settur á stað er texti 

sem útskýrir fyrir spilaranum að Cthulhu eigi það til að taka yfir leikinn. Það er 

freistandi að halda því fram að ástæðan fyrir því hversu algengir lovecraftískir leikir eru 

sé þessi ákveðna blanda stjórnunar og stjórnleysis sem Krzywinska talar um fangi 

upplifun persóna Lovecrafts þegar þær mæta kosmískum hryllingnum í sögum hans. 

Ef litið er á stöðu hryllingstölvuleikja í dag þá koma í ljós mjög skiptar áherslur á 

frásagnaraðferðir. Mikill fjöldi leikja fylgir hugmyndum Rouse og annara álíka hönnuða 

og reyna að skapa „nálægari“ upplifun með því að sleppa kvikmyndalegri framsetningu 

og notast við óbrotna stjórn og „auðar“ persónur. Þar má nefna leiki eins og Dead 

Space, Amnesia: The Dark Descent, OutLast ásamt fjölda minni eða tilraunakenndari 

leikja á borð við Slender: The Eight Pages og The Forest (Endnight Games, prufuútgáfa 

                                                           
88 Inger Ekman og Petri Lankoski, „Hair-Raising Entertainment: Emotions, Sounds, and Stucture in Silent 

Hill 2 and Fatal Frame,“ í Horror Video Games: Essays on the Fusion of Fear and Play, ritstj. Bernard 

Perron (Jefferson: McFarland & Company, Inc.; 2009), 196; Tanya Krzywinska, „Hands-On Horror,“ 

Spectator 22 (2002), 12-23.  
89 Hún orðar það að vísu sem „cthulhískt (Cthulhean).“ Krzywinska, „Reanimating Lovecraft,“ 286. 
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2014). Á móti kemur að aðrir nýlegir leikir hafa lagt mikla áherslu á frásögn, oft með 

kvikmyndalegum aðferðum, og persónusköpun. Má nefna The Walking Dead (Telltale 

Games, 2012) og The Last of Us (Naughty Dog, 2013) sem báðir hlutu mjög góðar 

viðtökur bæði almennings og gagnrýnenda. 

Eins og hér hefur komið fram eru hryllingstölvuleikir farnir að bjóða upp á öfluga 

og samkeppnishæfa upplifun í gegnum sérkenni miðilsins. Það er því kannski skiljan-

legt að einhverjir vilji leggja áherslu á þá eiginleika. Greinilegt er þó að hryllingsleikir 

eru einnig færir um að nýta sér aðferðir frá eldri miðlum með góðum árangri. Í um-

fjöllun sinni um spilunarsinna bera Björn Þór og Nökkvi Jarl hugmyndir þeirra saman 

við eldri hugmyndir og sýna fram á að áhersla á „eðli“ miðla og áköll um hreinleika 

þeirra séu ekki ný af nálinni heldur hafi lengi verið við lýði. Þeir telja slíkan málflutning 

meingallaðann og gagnrýna spilunarsinna fyrir að halda honum áfram.90 Kann að vera 

að hönnuðir á borð við Rouse og Grip gangi inn í hefðbundin hlutverk „verndara 

miðilsins“ og hugmyndir þeirra um leikjalegar áherslur í hryllingstölvuleikjum séu 

óþarflega öfgakenndar. Þó er margt sem gefur til kynna að einmitt þessar áherslur muni 

styrkjast á næstu árum því sífellt nýjar tækninýjungar í tölvuleikjaheiminum snúa að því 

að færa spilara nær leikjunum. Nú eru ýmis sýndarveruleikatæki, s.s. Oculus Rift, 

væntanleg á markað og mikil eftirvænting ríkir yfir. Það ætti ekki að koma á óvart 

miðað við eiginleika hryllingsleikja til að færa spilara nær söguheimi að margir að 

fyrstu leikjunum fyrir þessa nýju tækni hafa verið hryllingsleikir. Ef slík tæki ná 

vinsældum er ástæða til að búast við því að vinsældir kvikmyndalegrar framsetningar 

muni dvína eitthvað. Tölvuleikjamiðillinn breytist þó hratt og erfitt er að spá fyrir um 

þróun hans. 

  

                                                           
90 Björn Þór og Nökkvi Jarl, „Frásögn eða formgerð,“ 28-40, 52-55. 
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Lokaorð 

 

Tölvuleikjamiðillinn hefur á stuttum tíma sýnt að hann hafi margt fram að færa þegar 

kemur að hrollvekjum. Á upphafsáratugum hryllingsleikja átti miðillinn við tæknilega 

örðugleika að stríða sem gerðu hann að miklum eftirbát þeirra miðla sem tengdastir eru 

hrollvekjugreininni, bókmenntum og kvikmyndum. Saga hryllingstölvuleikja á tuttug-

ustu öldinni einkenndist þar af leiðandi að miklu leyti af efni og aðferðum sóttum til 

eldri miðla. Í kringum aldamót var trú á tölvuleikjamiðilinn orðin nokkuð áberandi bæði 

hjá leikjahönnuðum og fræðimönnum, m.a. sem miðils fyrir hrollvekjur. 

Tölvuleikurinn Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth varpar ljósi á möguleika 

tölvuleikja sem hrollvekjumiðils. Upplifun af spilun hans er að mörgu leyti mjög ólík 

þeirri sem fæst frá lestri smásögunnar sem hann byggir á, „The Shadow over Inns-

mouth“ eftir H. P. Lovecraft sem og kvikmyndun hennar Dagon. Í tölvuleikjum er 

þátttaka spilara nauðsynleg og þeir fela því í sér nánara samband við verk en þekkist í 

öðrum miðlum. Þátttaka spilara í heimi leiks vilja ýmsir meina að skapi sterkari 

tilfinningu fyrir því að „vera inni í“ heimi leiksins en aðrir miðlar eru færir um. 

Samband spilara við persónu er einnig ólíkt því sem þekkist í hefðbundnari miðlum. 

Skiptar skoðanir hafa verið um áhrif eldri miðla á hryllingsleiki og hefur þar að 

auki almennt ákall um minni áhrif eldri miðla á tölvuleiki lengi verið hávært bæði hjá 

hönnuðum og fræðimönnum. Víst er að frásagnir og spilun blandist ekki án erfiðleika 

en þó er ljóst að rökfærslum þeirra sem gagnrýna almennan frásagnaramma 

hryllingsleikja er auðveldlega hafnað. Hryllingsleikir geta ekki verið bæði afstrakt og 

hræðilegir. Gagnrýnin sem beinist að frásagnaaðferðum eldri miðla er ekki jafn 

auðveldlega hafnað. Margir telja að sérkenni hryllingsleikja séu svo áhrifamikil að of 

mikil áhrif eldri miðla hafi neikvæð áhrif á möguleika þeirra til að skapa ótta. Tengsl 

miðla eru þó óumflýjanleg og ekki er til sá miðill sem sækir ekki eitthvað til annars. 

Umræðan um kosti hryllingsleikja virðist sömuleiðis nokkuð hefðbundið innlegg í 

samkeppnissamband tölvuleikjamiðilsins við eldri miðla sem allir nýjir miðlar ganga í 

gegnum. Rétt er að sérkenni tölvuleikja geti nýst vel til að skapa ótta en þó virðist sem 

einnig sé hægt að nýta aðferðir eldri miðla í hryllingsleikjum með góðum hætti. 
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Hryllingsleikir eru ennþá ungir og í hraðri þróun og það verður áhugavert að fylgjast 

með áherslum innan þeirra á næstu árum.  
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