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Suee6!

Vi är tillbaka igen trots vår
djupa själsliga och ekono-
miska misär senBayCon BB,
Vi återerövrar Kronborgs-
skolan den 4 - 6 maj för att
än en gång spela spel och
umgås.

Antalet bordsspel och
rollspel är begränsade till
åtta respektive sex stycken i
år, men många arrangemang
och lcorridorsspel kommer
att hållas utanför titlssche-
rnat. Om du är intresserad
av att hålla ett dylikt spel
eller arrangemang ring
Tusse (O 040-97 57 93 eller
hiir av dig i receptionen på
li«lnventet.

Då'vi är i behov av spelle-
dare får dessa 25 kronor i
rabatt på sina föranmälning-
ar. Dessutom kommer Bay-
Con's bäste spelledare att
utses och hyllas av massor-
na under lyriska former.
Förutom den närmast ofatt
bara ära detta innebär, får
den lycklige ett guldbacon,
gratis inträde tillBayCon 90
samt ett presentkort på 300
hronor hos Spelhålan. För
att föranmäla dig som spel-
ledare skriv'ospelledareo' på
postgiro-blanketten efter de
spel du vill leda och betala
25 hron«lrmindre än aunars.

.(

Stort sortiment av:

rollspel, konf I iktspel, tabletop, tärningar,
dataspel, tillbehör, sydsveriges största

sortiment av 15 mm tennf igurer.

Hamngatan 4 .211 22 Malmö . 040 - 23 03 80

FöranrnälningaP...

...vill vi ha många av. I år
Itan endast en person för-
anmäla sig per blankett.
Denne betalar inträdesav-
gift, I00 kr, för sig sj äiv plus
5 kronor per spel han tänh-
er spela. Om man vill vara
med i ett lagrollspel kryssar
varj e lagrnedlem i rutan före
spelets namn på sin blank-
etto skriver lagets namn ef-
teråt samtbetalar sina 5 kro-
nor i spelavgrft. Det är tillå-
tet att anmäla mindre än ett
heltlag, men omniinte lych-
ats fylla ert lag innan spelet
börjar får ni inte delta.

S kick a in fii r anm iilnin g -
arna tidigt så slipper du

frustrationer

Förra året fick vi cirka
B07o av föranmälningarna
försent. I år gäller därför
att inga firanmölningar
som s änds efter sista anmäl-
nings dag ( 7 7 mar s ) k ornrne r
att a.ccepteras.

Om p ostgiroblanketterna
tar slut för ero ring oss och vi
skickar flero eller använd
yanliga blanketter och skriv
tydligt.

Föranmäl er så snart som
möjligt! Först till kvarn...

Tjejer komtner in gratis i
år ocleså



Spelheskrivningfar

AD&D,
fyra spelare per lag
Storm över Ulster
Det är dags att fira solens
återkomst efter den hårda
vintern på Eire. Ni har bli-
vit skickade av den gamle
kung Connor, ledare för
Ulster' s hlanhövdningar o till
Tara där Bel-Tinne-eldar-
na slca tändas. Dels skall ni
Yara representanter ftir
Ulster, men också spioner
och spejare, för flera onda
omen har synts och druider-
na har förrutspått hårda
tider.

AD&D,
individuellt deltagande
Faruk, den svarte gode troll-
karlen, härskar nir i landet.
Den onde och den gode
guden fortsätter dock sitt
Iarliga spel med de dödliga.
Insatserna är hOga och
kampen jämn, så ett par
exceptionella varelser kan
kanske avgöra allt. Vilka då?

-Jo, niförstås... om nikan
slcilja på ont och gott.

Travellero
infi viduellt deltagande
"The planets are but the
frozen echoes of the silent
voice of God" (Hageman)

Call of Cthulhu,
fyra spelare per lag
Chan tack hotld niff carr
tia. mc[rn ridc.n.
amtock...

\ffarHamrner RPG,
fyra spelare per lag
I Bögenhafen har världens
alla bästa bågskyttar sam-
lats till en stor tävling. Men
allt är inte som det skall...

RuneQuest,
fyra spelare per lag
En mörk frärnling som shich-
ar meddelande med korpar
hräver shatt av den chans-
lösa staden Minoc sorn han
hotar med sina bevingade
odjur. I(ung Mercutio frå-
gar er om hjälp.

')
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Civilization,
individuellt deltagande
Pröva din skicklighet i spe-
let som inte är likt något
annat!

HussiÄH CaupIigE,
individuellt deltagande
I(ommer plan Barbarossa
att lyckas denna gäng?

IB3O,
individuellt deltagande
Denna succ6 från förra året
Ilyttar nu från cafeterian in
i ett klassrum. Inga regel-
kunskaper eller förkunska-
per i j ärnvägsbygge behövs.

lllurninati,
individuellt deltagande
I(onspirationen går vida-
re...

Crncvs M.lxnavs,
individuellt deltagande
BayCon's oväntade succ6
från förra året kommer till-
baka. Ingen regelkunshap
nödvändig.

WarHammer Battle,
individuellt deltagande
BayCon's biffigaste spel! -
Gör bacon av dina motsån-
dare!

Battletech,
individuellt deltagande
Yengeance!
Enigma IV har förstörts av
den onde Hercule Florver
Power och ni, de enda över-
levande ser det som er upp-
gift att hämnas.

Blood Bowl,
infividuellt deltagande
Zzaaarrrggghhh!!!!!!
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Information
Aul«tion
Orn ni vill sälja spel på auk-
tionen bör ni lämna in spelet
j ämte namn, personnummer
och utropspris till receptio-
nen under dag I eller II.
Omedelbart efter auktionen
kornmer ni att få pengarna
spelets såldes för, mimtsSTo
som vi behåller.

Cafeteria
Det har vi naturligtvis. Där
finns billigt kaffe, teo mack-
<lro läsko g«ldis etc.

Inträde
Br:höver flickor inte betala.
Ni som inte föranmäler er
och inte faller inom r:amen
I'iir denna grupp får betala
45 hronor per dag.

Mat
I(ommer att kunna bestäl-
las och avnjutas på konven-
tet. Blygsamma priser utlo-
vas.

P-platser
Finns det gott om. Gratis

parkering och inga p-lisor.

Receptionen
I(ommer att ligga vid huvud-
ingången. Där kommer tid
och plats för alla icke sche-
malagda aktiviteter att fin-
nas. Om det är något ni vill
fråga om är det hit ni skall
vända er.

Tröjor...
...ä 80 :- säljes, kryssa på
blanketten!

övernattning
Detta är möjligt under vissa
omständigheter. Tala med
en funktionäro uppfiir dig
ordentligto håll rent och tag
med liggunderlag, sovsäck,
vattensäng eller dylikt.

Övriga ahtiviteter
Kommer att inkludera bland
andra Svarta Korpen,
Diplomacy, AD&D Oriental
Adventures och Space
Master.
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Frågfor?

Något ni inte har förstått i
foldern eller något vi inte
har skrivit har? (Ftirra året
kom f<iranmälningarna inte
bara förseut, cirka 207o av
dem var dessutom felaktig
ifyllda, något som visar att
vissa av er är i behov av
experthjälp.) Ring i så fall
Tusse @ 040-97 57 93 så får
ni svar på alla era ftågor.

d.espera,t-
ring Tusse,
4ML975793

Anteekninsfar

Tack tJd.lE[",*e.tyÅ,"/*, fuoa, Malmö Stad, VerruÄsreRe N pÄ

KnoNeoncsKoLAN, Spelhålan och Fredrik Salö


