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I marts 1997 blev 22 danske styrker ved den Tvnk-Ital iænske front kaldt hjem. for st fanutarke zet danske forsvar mel en ever Inva= in af rus: flåde-ennede". Spillerne er en del as; denne styrke, ren af Jen haver forestillet 4.9, af serus hjemede Sp igernen Tyanlane vie mave så ster beryer le for kr an 
Sen fakzisk 40). i 

ADVANCED DUNSEONS & DRAGONS (2nd editien> 
Der sv nu fire år siuen. "de aru 0 sømand" hærgede filer br      
Sne langs kveten. Tu   

  ng ken siverne fil hæælp fra Tunenda 
Tre elvere, ta meraicker ag en gvarg stor sungang sammen ng send= 

så omz2 "arukrede' TE. 
I morees Kør der æn bes (pl tt.) «sorger 1 menneskenes navess 
Ødjobi. Efeen set talte lin FE 
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DIPLOMACY TURNERING 

  vi regner mad st få en zurmnn op sta, men det afhænger 2- 
dej kagerant zl te    

  

Jorden 111 CGURPS-Space) 

       slev startet 2550'erne met henblik på, 
2 kolsnisers ansre planter . 
2000 kvacratreter glaiversen, utkril færtlig + Ar:=         

        

   

zonas ørken i cet herrens år 1588. Meme forløse fur dan 
"orden I1LY, Blev en såden succes, zt man i 1992 indgil 
marbøjce med mussemi2 cm at kertrugge og undersøge planeten Mar: 
Samme år, som den Eurspærska Unson føjrede 100 året 
Pens fald, kunne NASA cg FSA fejre opføre! aan 
Bet en mu 8 år siveng 
For å måneder siden Slev Pumbasen på Phobas øde! aut af un eksplo= 
Far & måneder siden rapportese indbyggerne på fJerden II1" on et 
metecrneds!ag 
For 4 månede” siden ristede man kontakten med "Jorden lir", 

2256 (SPACE MASTER» 
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nsvarsnavende fer S køloniskib på vej Hvad gør man hvis man sr af 
w2 et uudtansrer 30! syste! 
G57s3ne 2308”. 
Kendskzs 27 reglerne er 
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  Ser kontakten mel ner 10 
lean ud Fer at un= 
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    THIS YEAR 17/8 GOT TO BE INDIA (C211 of Cthulhu)» 
Brage Idis". Te Seansarge «aiu: ' ri Brtkis«e ampe= 

1un, Få d27 SPosismer. Ublev de vilde jagter ef— 
ker Tigre En er lander af slæde; væk ra 
p-uulnner 7 
Br Tale en: far 5 senserer.    

KENTAURERNE I THESSALIEN 
For få ugen 
kentaunern. 
="ay alt var 
Så bort førze 
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1 scenarist insgår: 
Ba 

ag meget, meget mere. 
Tårt ea. 4 timers und: 

  
  

  

  

   

(Expert Drager og Dzmoner) 
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ØPERATION TITANIA (Star Wars) 
  Det er jart efter angrebet på Hoth. Rebellerne han fundet et 

sted hvor se måske Kan værne 1 fred at stykke v20… 
Inperzet har trukket Sig silbage ap virker alt tor rolige efter 

Sen får rebellerne razortar om 
  

  

medelternes smag. Overalt å 

  

   

    

  

  

  

    
   

      

Funsrecevis af Eranssorzrunskise ser arbejder for Imperiet. Hvad 
ie manskibe transzerterner og hvar ce flyver nen, er ser ingen 

Nu har menellerne fundet us portskibe, 
Titania", skal re le fre ak pravz ant 

gruppe på 6 rere'ler ar sendt af sec for at finde uc sf 
Fer Imperiet er igang mede 

BOMB (Teenage Mutant Ninja Turtles)     
i ud aver vennenne: Ching (en Fe= 

26 Rede (en aktiv blagnung), inden 
åger afster Zi) Minertown or at De= 

dere, da vi alle 
fat 1 den siørte fra celingen 
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