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YAIIÅKO
Ar:; Amandi hälsar cr alla hjärtligt

välkornna till SolCon ll, cllcr åtmins-
tonc till utskickct. IIär tinner ni infor-
lnation orn allt gottigt som kommer att
hända i Herrhagsskolan helgen mellan
den 2l:a och 23:e februari 1997. Ib-
land iir denna information av ett så oe-
motståndligt propagandistiskt slag att
man baxnar. Tveksam? Läs vidare!

SOillON II: lllti I|ABDDB
Iiftcr sr.rccön rnc<.I sol(lon I, soru var

bådc uppskattat och orgunisatoriskt
lyckat, var rlcl självklart liir oss i zlr.r
Amundi att dctta rnästc lortsiitta.
SolCon II komrner att vara stiirrc,
bättre och troligen också vackrare.

En av orsakema till att vi iir säkra på
defta är att invigaingen forbättrats så

mycket att... nej, det drnästanpinsamt.
Eh annan är att ni besökare forhopp-
ningsvis kommer att vara fler i år, prc-
cis som arrangörema.

NÅB OCII YAN?
Insläppet startar klockan I7:30

frdagen den 2 I :a februari nerc i huvud-
ingangen på Herrhagsskolan, Karlstacl.
Se kartan strax ftire mittuppslagct liir
instruktioner hur man tar sig dit. Vår
magnifika avslutning, rncd pris-
utdelningaroch liknande, bör vara övcr
vid pass 16:00, söndagen dcn 23;e.

OTBDNING§ITIJGI,IiIT
Herrhagsskolan är mysig och fin, och

sådan bör den vara även under tidcn och
efter SolCon II äger rum. Diirfor har vi
ordningsregler, baserade dels på direktiv
frrän skolledningen och dels på sunt för-
nuft. Hiir kommer de - pass upp!

SolCon är ett drogfritt konvent. Till
droger räknas ävcn alkohol och nikotin,
jämtc dc tyngrc suhstanscrnl. l;iir irllas
trcvnurl, oclr liir att vi skn slippn uppkast-
ningar i korriikrrcrrur (vilkct skcrklc liirra
årcl lar:k vrtr(: on sturlcntl'cst i rr:irhcten)
bcr vi cr att liirnna dur konslgjortta njut-
ningcn diirhiin och hlrrrr spcl;r spcl dcnna
hclg. I{ökbcgär kln stillirs rrt;rnliir skol-
områdct.

Bilar kan purk(:tlrs rrrrrnr gllngavstånd
från krurvcntct, rncrr ilrlc prl skolområdet
- ctt privilcgirrru lrr rlc h/lrt slitande ar-
rang(ircrna.

lngcn paiutbull, krlle r cllcr liknande
unrlcrh;lllnirrg, liu:k.

Arrarrgiircrrrn korlnrcl att bcvaka den
cnda iipprra ingårrgcrr rlygrrct runt for att
sc till att ingcrr sorrr intr: horde vara där
kornrncr in.

I'ol i t iska cl lt:r rtril i tiira uniforrner eller
annarr alrstiit I i g k I iirlscl och/ellcr anstötligt
rupptriidanrlc bctyrlcr avvisning från
S<ll('on, ingcrr clurns ltt få pengama till-
baka strnl avstiingning från alla andra
konvcnt inorn iivcrskädlig framtid. Basta.

ilIAT OCH DIBYCK
Mummies' caf6 håller öPPet dYgnet

runt inne i Aulan, och där har vi godsa-

ker såsom dricka, diverse godis, kaffe

{biiligare än i Soi) cch succen Mammas

Smörgåsar. Missa inte detta goda, nyt-

tiga och rnättande kuiinariska mäster-

verk i en miljö utan motstycke!

Vi jobbar dessutom på att ordna med

konventsrabatt hos någon av områdets

flertaliga och högklassiga pizzerior.

sÖmrv
Denna lyxvara är det ofta ont om un-

der konvent, men ftir traditionsbrytama
och övriga med sömnbehov har vi bo-

kat gymnastiksalen mellan 2i:00 och

9:00 varje natt. Dessutorn firurs det gott

om skolsalar där denna ftiga spännande

aktivitet kan utövas.

Duschar finns i anslutning till
gymnastiksalen och är således tillgäng-
liga under samma tider som salen själv.

Eventuella forsök till duschande vid
andra tidpunkter kan fiirekomma, men

ta då hänsyn till att de idrottare som är

&år har floreträde.

trIDCItrI'TIONIIN
I receptionen hittarman ansvarigt folk

som kan svara på frågor eller åtmins-

tone hänvisa och vägleda till annat an-

svarigt folk som har bättre svar att ge.

Dessutom finns det en anslagstavla där,

där man kan anmäla sig till olika arrang-

emang man missat eller bara ta del av

det informationsflöde som kommer att

utgå från detta kreativa centrurn.
urcrvmt: AN»tlrs Byt.UxD. Layorrr: AnDxs Byr.UNrr rxrr l},,rrttrr, .lr,rs,.ru. ouffi§

Nn'reSvnlnsoN,otu:semANr»nsIJyt.uNnttttrBr.xnr:,Jr.tlsr.x,r.,\yrxrr. ljryt.x

$ILHVI§NIN{;
Vi visar filrn mest hela tiderr på tradi-

tion*llt krinvcntsmaner. Utbudet beetår

av B-filmer, action, skräck, klassiker,

science fiction oeh sPiatter.

f,)essutom utmanar vi alla kcnvetlts-

besökare på filmdueil! Ta med er cra

hemmagjorda alster och låt dem mäta sig

med sådana klassiker som "Arab" och

"Fright Knight - Into the Gaies of Doom"

i en kamp det slår gnistor om! Det vill
säga om ni vågar..

ÅNSVABIGTI
Här iir vi. Kika på titlama vi har och

rikta sedan eventuella kommentarer, kri-
tiska essäer eller Nobelpris till en lämp-

lig individ.

ANonuas Nvsrnönr lluvuualsvnnls
054 - 83 03 76

Mlcxus SroRru,r llxouoursrr ÄilsvÄntc

055s - 128 08

Br,uxrcr Jnlspx ltonsPrslnsvlue
054 - 83 32 89

Axonras Prnssox AnnlneruaNcsllN§YAmc

0s4 - 83 32 89

ANonns Bvluxo ltll-Ålsvnnre
0s4 - 83 24 83

Sådlir ja. Sätt nu igång och läs - och

glöm inte attva;ru där när SolCon firar
ettårsjubileum!

Man måste ju börja någonstans.



Vi har fem stora tumeringar i rollspel i år: Drakar & Demoner Expert, Kult,
Sagan om Ringen, Stjärnornas Krig och Vampire: the Masquerade.
Bedömningsgrundema premierar inlevelsefullt rollspelande framfiir problemlös-
ning. Våra krav på ftirhandskunskaper iir mycket låga - näst intill obefintliga. Ha
bara kul!

På avslutringen delar vi under en pompös ceremoni ut fina priser till vinnama i
dessa tumeringar, ex€mpelvis vandringspriset i Drakar & Demoner - den miiktiga
wåhandsyxan!

DIBAKAII & DI]}IONIIB IIXPIIIT'I':
Oallr[rNriN§ iillm

Ett scenario fi)r fyra spelare av Beatrice Jensen och llenrik Ändersson.

Till DenAllerhögste, Konungen av Kairgen och tillika Innchavaren av Påfågels-
spiran.

Jag åir blott en ringa tjåinare, bosatt längt västerut i Ert väldiga konungarike. I
många år har jag levt här i fruktan ftir angrepp från de omkringliggande kunga-
dömena och lojalt foljt lagars påbud om att ej fratemisera med våra fientliga gran-
nar. Till min stora sorg verkar det som om skuggan av Er vishet inte låingre når
gränserna i Ert rike ty här i Det Yttersta Väster frodas illojala och fonädiska id6er
mot Ert styre.

Som Ni i Er oiindliga vishet kanske redan vet om ligger en vacker stad vid floden
Levens strand, just nära gxiinsen. Denna stad, Cairleven, styrs av en hård och ty-
rannisk herre, Annendor Kleve, och denna man drivs av fonädiska avsikter mot
Ert styre. Han har aktivt uppmuntrat handel med de omkingliggande kungadöm-
ena, tvärt emot Era lagar. Staden blomstrar på grund av detta och det åir min fasta
övertygelse att han i hemlighet vill starta upp hemliga diplomatiska fiirbindelser
med dessa fientliga kungadömen. Jag undrar därftir om Ni i Er outsägliga nåd
önskar att någon kunnig och erfaren person tar tag i situationen. Jag hade fiirhopp-
ningar om att Ni i Er ouppnåeliga vishet skulle frnna mig låimplig ftir denna upp-

cift.

Med förhoppning om ett snabbt svar
Er lojale §änare.

IIUI,'I':
§MUGG§PIiI

Ett xenario förji'ra spelarc ut' Beotrice Jensen

Det var natt och mör.kret ornslöt honorrr. Skogens lövvcrk bildade en ogenom-

tränglig lnur av grönska som tycktes fatnna efter honoln. Den hiktiga nattluften

klädde hans gamla kopp rned vattcndroppar som sakta ietade sig netl rnot den

svarta jorden.

Hans andefdrd hade varit fridfull och f,orskonad från plågsamrna visioner när

han plötsligt fick ett kraftigt intryck av annalkande fara. En känsla av tomhet och

sorg grep tag i honorn och han käfirpade emot den kraftiga srnärtan i hans sjäI.

Han kände till denna plats. Dc blcka katladc den f,or St Itnrnanuencia tlcs ios

Flores rnen hans folk hade ett bättre namn på denna plats. Den döda jordens eko.

Känslan av tomhet och fruktan sorrr häde gripit tag i hans själ blev for överväldi-

gande och han vaknade med ett ryck upp i dcn fortfarande ångfyllda svetthyddan.

Ångesten som ryckt honom ur andef,diden paraiyserade honom fortfarande. Han

rnindes de äldstes ord orn den platsen, our den döda jordens eko. Cykeln var full-

bordad och skyrnningen hade återvänt. Skuggorna skulle vandra igen.

/?-\
ffi >\"i--
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IIAGAN OilI BINGIJN:
sKIt$GOrt I troBN0sT

Ett scenarioJörfyro spelare av Andreas Nyströnt och Magnus Slorfelt

Häxmästarens skugga breder ut sig. Angmars armeer spri-
der sig över hela Arnor och ondskans hantlangare finns även
i Dffnedains högborg, Arthedains huvudstad Fornost Erain."i
Ett ouppklarat mord kastar rol
in i Amors sista desperata ftirsök
att trotsa Häxmästaren av
Angmar.

Årets äventyr fortsätter

där äventyret "Kalla affärer
i Tharbad" från SolCon I
avslutades; spelama får
fortsätta att spela med i Amor§ magnifika men tragiska historia, Är
spelama starka nog att ta sig an den oerhörda ondska som ftirsöker
cna det stolta Amor under Angmars flagga?

rakt

lrÅrllfllnH :'I'Hli IIA§OII Hltttllll:
FTIRITIBBINGTIN

Ett scenario.fört),ra spelare uv Lars -lahansson.

I en värld där korruption och våld styr är det intc dc folkvalda som härskar. utan

de snuskigt rika - och bakout dem... de som rör sig i skuggoma.

I Tvillingstäderna Minneapolis och St Paul har en maktkamp börjat, där en av de

mäktigaste aktörema är så dold bakom kulisserna att bara några få av hans mario-

netter vet om hans existens.

Orn du tror på det rnedia säger dig;

Om du tror på allt din mor sade dig om monster;

Om du tror att du vet vad sorr verkligen händer?

Tro och demokrati är ord fiir de veka. Det är styrka och kunskap §om §tyr. Inget

arnerikansk delstat.

öö

§ I'JAIBNOITNA§ IIITIG :

/i'r'IIIB I'I[L MOS ttrIslny.
Ett scenarioförfenz spelare av Andreas Nyström.

Rebelledaren Milton Bradens dotter Margaret har blivit bortftird av imperiestyrkor
till deras jediläger på Tatooine. Hon har blivit ford till irnperiets läger ftir att tränas
till irnperiets senaste trupptyp; jediriddare.

Eftersom Margaret kan komrna att falla lor den sinnestortyr som utfijrs, rnåste
ny en räddningsstyrka ta sig in i lägret fiir att fiita rebelledarens dotter innan hon
avslöj ar alliansens hernligheter.

Räddningsstyrkan består av trogna, frivilliga rebeller som ikläder sig rollema av
farniljernedlerunar som låter sig tas till ffinga p.g.a. "sonens" påhittade fiirdighet
rned Kraften. Att ta sig in i lägret var enkelt; nu ska de ta sig ut också.

refv- (?)



SrlG0SI'IINI)
UI]D GANGAITISIIA

Till Vrirmland tre troll sent en vinter, kom ett långt, ett mellan, ett kort
Bordsspelartoll var de inte, ropte de, "vi iir ej av den sort
Fast måhiinda vi luktar lil' mdrkligt, om du tål några glosögda knytt
År du vcilkommen så att på verkligt, hercitta gamla sagor på nytt"

Gargarisrna går på pilgrirrsf;ird till det rnytiska Vännland och tar rned sig sina

sagor. Välkommen in till lägerelden och hjälp till att berätta sagor. Vi har bland
annat med oss Sagan om Riddar Urban, Sagan om Greve Gustens Gäld, Sagan om

Sagan, Saga Utan Hjältar, Sagan om Goppenhausklockan sarnt Isjättar, Illvättar
och Urskogskraft.

Alla sagor är anpassade för fyra roller.

Tomtar finns!

YAD ÄB GiIITGAITI§IIA?
Gargarisma är ett glatt sällskap som ofta gästar landets större konvent rred urysiga,

välarrangerade små sagoscenarion. "Trolltyg i Tomteskogen" är på ungefär satnma

rnysighetsnivå sorn dessa rnästerverk, och åtrninstone bland konventsbesökare
nästan lika känt och uppskattat.

Nu har de korulit till SolCon på besök, och i bagaget har de, som ni kan se här

ovanfor, en hel hög trevligheter från tidigare konvent. Gör dem glada och spela; vi
utlovar en stund ni sent komrner att glömma!

U I D SO }I ilI rIIT N/T'I'T SÅNG Ii §T

Ett Wrailh frifurmsscenario för Jyra spelare av Stefan Korlsson, Bac<:hus Förlustelse Falang.

I)et irnns ensamrna människor och det finns tillf;illigt ensamna människor. De
tillfiilligt ensarnma rnänniskorna klarar sig oftast välbehållna genom sina vanligt
forekornrnande depressioner. De ensarmna rnänniskoma kan däremot drivas till
vansinne av sitt pennanenta tillstånd. Detta gäller särskilt ltir de sorn är ensarmna

i folkmassan (de som lider utan att folk förstår varfiir, eller ens att de lider). När
andra rnänniskor är glada och firar blir ensamheten ännu rner påtaglig. Möt några

av dessa ensamrlla människor och följ deras gernensamrna öde en rnidsomrnamatt
i en stad i Sverige of Darkness.

rBf
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SÅMAM}MDUD[Gg
DITDA

IIUB ilTAN I]NI}VIKIIIB ITMI§I(

SolCon-solen är normalt sett gladlyql och trevlig, men oln man kommer på be-

sök oanmäld vill clen ha extrapengar,.,,ö$tr hotar ofta med smisk (tornma ord, mpn

ändå). Fötri,qtt undvika detta kan mqd''{,ämäla sig i forväg, vilket går till ungefår så

här: q',,\,u 
.".,,

\,
2) För peil*an möt-blanketten.
som blir. '-"' 'or., " :

§l

,: ! : 'i' 'i ,' :i',1

6) I den stora rut4"p,.'tilf'vanstdr.itkrivei tqV,itka pass du vill 
-sPel-a 

yaa, qå under

,r-ilku tug-u, oräd"t gäller dispel. Alla §iålare i varje lag ska skriva la§iumn så

att vi kan passa ihop folk och scheman åt såväl höger som vänster. 'å_

,l;§

7) Fyll i anmälningsavgiften, vilken är I kona fbr kvinnor och tjejer, 
-l.Q$:'l«onor

for SVEROK-anslutna rnän eller pojkar, sarnt 150 kronor nir atia-a#Var be-

redd att bevisa vilken grupp du tillhör när du ska in på själva konvenlg§l{illtp[igt-

vis med hjälp av medlemskort i en SVEROK-ansluten foreningi KViriÄojaii't*äl ri
p.{attviupptäckersjälva. +, ill;i,.,, 

;

i :-ii ir : ;'

8) Gå till posten senast den 3 I :a januari 1997 och liimna in blantetrcg'tinsami{ra'rp

rned en lärnplig summa pengar' Behåli-'i :i kvittot'-

Notera

ASI,-III1OITTJITUIINT

III(BAINA, IItiS'l'llN-VrNTEltN I t),lil :

Det ryska infanteriet, sedan drygt ett år uppsuttet på stridsvagnar, rullar fram

över stäppen, denna gång ftir att ta det fosterländska kriget ut ur landet.

I)et kommer att utkämpas strider om brohuvuden, städer och bef;åsta linjer. Kan-

ske gör också den tyska hären ett tappert rnotanfall.

Åtrninstone ett par av sveriges (världens) lcdande ASl-spelare kommer att vara

där enbart för att spela mot cr, lära er och diskutera rned er. IMeningen rned dct här

arrangelnanget dr att sprida kunskapen om detta excellenta spel och se till att vl fär

fler svenska lag på olika slagflält runf om i världen. Därmed ötrskas garnla, nya och

nyftirvärv hj ärtli gt v älkornna.

ASL (Advanced Squad Leader) är ett komplext konfliktspel sorn utspelar sig i

modem tid; kommendera en stridsvagnsskvadron mot rys§en under Andra Världs-

kriget!

Arrangörer: Peter "ASL" Rogneholt och Patrik Manlig, G&B Mitt-

CAIT IIIIITS

Första sffäckan i Svenska Rallyt går av stapeln i Karlstads centrum i januari

1997. Detta har orsakat en schistn bland stadens politiker, och diirfor erbjuder

SolCon II ett altemativ till spektaklet, Car Wars, där man kan ägna sig åt bilkör-

ning utan hänsyn till vare sig Agenda 21, femte budet eller uteblivet bostadsbi-

drag.

I spelet Car Wars kör man en hernbyggd bil i låtsasryrnden fifr cyberrymden)

och,i utdragen realtid. Förutotn att ratta, slira, väx1a, volta och fä tnotorstopp sorn

med en vanlig bil kan man även bränna, skjuta, skrika, spränga och ramtna mot-

ståndare, vilket egentligen skulle få Länsftirsäkringar att höja prernien med ett par

tusen procent av vad inträdet till SolCon kostar. Därför är det logiska valet Car

Wars, även i Karlstads centrala delarl

Inga ftirhandskunskaper krävs, men därernot hjä[m.

Arrangör: Mattias Högkvist.



Fllr,,dig'sorn intc vill r'änta ti:trtrs'§ulCsrl

ffi spcl
ffi u***6

Javisstl! HosCIs§ hitäf ,d tr ett
k o,mn'p Ie tt
kortspel, r o I,I §. p'*':l ;
figursl&S, bråidspelarh
ktnfliktspe[, rrttmhar
vlalla tillbekfir du:behiiver.

sortiment av

Vi kornmrr netulli§tvis atr r'pr,q Fti
åiriKlon,hren ofinrt hittar rlu o,rrr här':
'I§nrlrg*en ff
4rZ §I $öt*boq{

Tel tlt;lll*3tr}
Iti,9*El*n komrner r.i desxurarn ttr,l
arrårlgrt* e$ utsl*gxlurnuring i l)flÅ.
§åor:l elu tror att Ål*xrrnd*r, (jsatar i

ellcr Hannihal skull* ha r':rlir chanrsliisa

m*l *lig så hst du rih*nsen ,rtt »to:i*a art
nu. Ätlä ni *ndrufår möjtlghr*,rur,terta
ett-xr-r+bhsgulir* och enlielt figurxlag.
:ilst$m frir untilta slag.

,'141,6un§
ffi[

Glmrns

., G)
ö'

Arrangör: Mattiäs Högkvist.

1i5-\

rlDVANOllD CM.II,iITION

Tyckte du att histonielektionerna var tråkiga ocli fairtasilösa eller rent av fel'?

Varför inte skapa din egen historia? Sprid dina pyramider över Grckland eller låt

dina elefanter trampa runt i Semiramis hängande trädgårdar. Du kanske får skynda

dig att utveckla medicin så att inte epidemierna slår ditt land för hårt, rnen lite
svinn...

I Civilization styr du en av antikens stora högkuiturer i en våldsarn kamp för att

överleva och fiir att ligga fore de andra rikena i utvccklingen. Civilizatlon är ett

spel med diplomati, handel, naturkatastrofer, svält och krig utfonnat for upp till
åtta spelare. Uppfyil dina hemliga härskardrömrnar och spela detta underbara spel!

Arrangör: uattias,H!.$t.v,.lpl_ 

--_--1.:- - - .,.:,i: VAIIPIBII I^,AJY
.1;:

Karlstads Matrkavprins har inbjudit alla Nordens Malkavians till att fira Nyårs-

afton rned honorn och festen fiirväntas bli ett stort spektakel...,.

Anrnälan sker" på den vanliga blanketten, men skicka också en karaktärs-

beskrivning innan sista anrnälningsdag till: Pontus Wadsjö, Olovsgatan 5,652 19

Karlstad. Bifoga narnn och telefonnurnrner (ditt, inte karaktärens) till karaktär-

sbladet.

Arrangör: Pontus Wadsj ö.

Har du ett välsrnor1 rnunläder? Tror du dig orn att kunna prata ornl«rll ett träd?

Då kanske du är redo att ge dig in i en verbal och strategisk batalj med andra

baksluga och illvilliga motståndare sorn fiirmodligen inte kotnmer att tveka en

sekund innan de sänker sina dolkar i din rygg om tillftille ges.

Vi måste nog tyvärr avråda dig från att spela detta spel om du är en sådan rnän-

niska som lätt blir rnycket arg av att bli sviken och fonådd. Orn du däretnot finner

stor glädje i att svika och ftinåda andra så kan du bara inte låta bli att spela detta

diplornatispel bland diplornatispel.

Reglerna är enklarc än schack och lika follda av slurnp och du har garanterat lärt

dig dern på bara några tninuter. Men riktigt så enkelt kommer du ändå inte att få

det...

DIITLOIIAOT
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h bygger broar...



FIGU ltmÅlxt Nti s'rrivl,ING

I år anordnas en figunnålningstäviing på SolClon. Det blir både en inlärnnings-

tävling och en snabbrnålningstävling. Inlärnningstävlingen, avsedd för figurer

fiirdig;ålade i hemmets lugna vrå, är uppdelad i två klasser: en for smä {igurer

(basplattan ffir vara får vara upp till 25*25mm) och en för stora figurer (hur stor

basplatta som helst). Anmälan och inlärnning sker på plats'

Syftet med snabbmålningen är att på fernton minuter rnåla en figur så snyggt

som möjligt. Alla rnålar sarnma figunnodell, som jilnte färg och penslar tillhanda-

hålls av arrangörema. Precis som vid inlärnningstävlingen sker arunälan på plats.

Figurema måste i båda fallen vara inlämnade senast midnatt lördag så att bedörn-

ningen blir klar till avslutningen på söndag.

Arrangör: Andreas NYström.

15-korts sideboard gruppspel. De som åker ur gruppspelet ordnar vi en liten typ

I-tr.lrnering for vid sidan om. Priser komrner att delas ut, lnen vad de består av

beror på antalet anmälda. Magicturneringen pågår hela lördagen från pass I och

framåt, och finalen spelas när gruppspelen är f?irdiga.

Banned/restrictedlistor skickas ut med bekräftelsen. Om ni har några frågor, ring

Kent Jansson (054 - 83 65 30 elter 070 - 757 2626), helst kvällstid.

:

Arrangör: Kent Jansson.

ilIAGIC: TIIII GATIIIIIIING
'IYP II.TI]BNBITING

TITAN't'ilr
sffi l$$7

Ett 15 år gammalt spel återupplivas nu på SolCon II. TitanrM ärdefinitivt ett spel

for dig som gillar sfiategi blandat med blodsutgjutande taktik' Man dr en av upp

till sex titaner som strider om henaväldet i en värld full av mer eller mindre otäcka

varelser från diverse mytologier. Dessa monster kan rekryteras i kampen mot dina

ondskefulla rnotståndare i både träsk. stäpp och berg på det stora brädet, och sedan

for att slita motstårndarens surt florvärvade legioner i stycken lägger man fram en

detaljerad karta över terrängen i fråga.

Vad åir mest ordttvist - fem Gargoyler mot två Drakar i djungeln eller en Hydra

och he Gripar mot två Kolosser i öknen? Svaret får ni i SolCon II:s TitanrMtumering.

Slumpen är en faktor, men den åir definitivt tyglad om man har rätt sinne fiir
Titansru taktik fi Faradisormen att tavåirvniug hos just dig och tyck inte synd om

någon annan. Inga fiirkunskaper krävs eftersom reglema är välstrukturerade utan

att-tumma på spelets komplexitet, och regelgenomgång kommer att hållas av en

namnkunnig Titanmspelare som har finalspelat i Nederlåindska nationsmästerska-

pen i Titan* (21 deltagare alltså...). :

Arrangör: Magnus Widström,

ITAITIIAilIUI]IT

Ban6ren vajar i vinden. Vapenskrammel hörs. Den Bretonska arm6n står redo

för strid. Ett par hundra meter bort står en lång rad av mörkalver. Plötsligt hörs ett

tjut ovan den Bretonska arm6n. En flock Harpyor störtar ner fran himlen mot den

lamslagna arrn6n. Men Kung Louen ropar ut order till sina män och bågskyttarna

skjuter iväg ett moln av pilar mot de nedstörtande harpyoma. Riddarna sätter spor-

rama i sina springare. Slaget har börjat...

Solcon II:s Warhammerturnering spelas med 20oO-poängsarmÖer enligt de nya

Warhammerreglema samt Tournament Rules från White Dwarf 197. Ta giima med

egna regler och magiregler. Vi har bara plats fiir åtta spelare, och fiirst till kvarn'..

så anmäl er fort!

Anangör: Per-Anders Westin.
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Catachan-löjtnanten hukar sig ned under ett av undervegetationen stora

orrnbunksliknande blad. Hans soldater gör likadant. Det är något som inte stfun-

mer. Buskarna tio meter längre fram är böjda på ett miirkligt sätt' Han vinkar till en

av sina mannar att smyga fram och undersöka. Soldaten hinner inte mer än någon

rneter innan en Lictor gör ett anfall mot den skräckslagne soldaten. Löjhranten

ropar i sin comm-link:

-"ARTILLERM! Hik och nul!!"

Ett visslande hörs innan granatema börjar slå sönder jord och träd. Löjtnanten

och soldaterna kastar sig i det skydd som finns att finna. Efter en stund tystnar

granatemas explosioner. Löjtnanten och hans soldater reser sig upp och ser genom

röken en söndersprängd Lictor och wå soldater.

-"Ddr kom vi billigt undan," tänker löjtnanten.

upp till åtta glada spelare kan ägna sig åt warhammer 40,000 på solcon II
enligt foljande: Arrn6ema ska vara på 2000 poäng och utformade enligt Toumament

rules från White Dwarf 197. Först anmäld får plats fi)rst och det dr bra om ni kan ta

med er egna kopior av reglema och psykreglema, inklusive kort och templates.

Arrangör: Per-Anders Westin.

ör,ntcT

Trodde ni att det var allt? Inte riktigt! Förutom allt detta kommer det också att

finnas lite andra spel vid sidan av, så att säga, som till exempel wooden Ships And

Iron Men och Jyhad. Precis som en del av de övriga alrangemangen är detta inga

turneringar med priser och så; det är blott ett ftirsök från vår sida att aktivera folk

som inte har något att göra och är sugna på att prova något nytt. Dessutom har vi

något på gång som involverar Mariekex'..

Bryt inte sarnman - ta dig sarnman och leta runt i lokalema eller titta på anslags-

tavlan i receptionen!

Det var altt från oss. Tack for att du hade tålamodet att läsa ända hit, och tack ftir

att du redan bestämt dig for att komma.
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