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Velkommen til Drage-Con

Vores forenings første con blev en kæmpe succes, og siden da 
har mange plaget om, hvornår vi ville afholde endnu en minicon.
Her er den så! Endnu en gang slår vi dørene op på Nibe skole 
til en hyggelig og spændende dag, der kommer til at stå i even-
tyrenes og venskabets tegn. Sidste gang afholdt vi arrangementet 
som en endags begivenhed, fordi det var første gang, vi som 
forening skulle afholde con. Det viste sig dog at være en god 
idé, for så var alle friske og helt åbne for oplevelser. Samtidig 
blev der en utrolig stemning, for alle ville have det optimale ud 
af dagen. Derfor valgte vi også denne gang at lave arrangement-
et som en endags begivenhed.
I programmet her kan du se en præsentation af scenarierne og 
masterne på connen samt praktiske detaljer om dagens forløb.
I julestemningens ånd tilbyder vi Dragens første minicon i 2006 
fra alle os til alle jer!

Med håb om vi ses d. 21/01-06 på Nibe skole

Morten Christensen, conansvarlig
Og
Tina Kruse, formand



WWW.DRAGEN-NIBE.DK

NIBE SKOLE - LUNDEVEJ 13

Første spilbloks scenarier

Storyteller v. Bent Holm

Storvildtsjagt

Der lugtede støvet og surt i den gamle katakomb.
 Joseph kunne mærke de små hår i nakken rejse sig, og han 
tjekkede endnu engang om fl asken stadig var der. En fl aske ægte 
paveligt velsignet vievand, direkte fra Rom. 
Foran ham lagde Matt en bolt i armbrøsten og så sig nervøst 
tilbage. Tom, gruppens leder, hviskede; “Rolig, drenge, indtil 
videre er der ingen f...” Pludselig trådte et halvråddent lig frem i 
gangen foran dem...
I er en gruppe hærdede(?), professionelle monsterjægere ude 
for at score kassen. Man skulle måske ikke tro det, men der er 
faktisk penge i at jage monstre. Mange penge, endda. Og mange 
monstre...

Om forfatteren:
Bent Holm er en af de rutinerede kræfter i foreningen, og har 
især kastet sin kærlighed på world of darkness. Denne gang er 
det hunters hunted der er på programmet, og kender vi Bent ret 
bliver det en oplevelse med lige dele spænding og humor.
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All together now v. Martin Laursen

All together now

Der er forvirring i den historiske tidslinie! Men de seks helte, 
som er blevet samlet, skulle nok få bragt tingene på plads igen. 
Det er i hvert fald hvad manden der påstår han er Merlin håber. 
Merlin, eller hvem han nu er, slog hovet mod et træ i kilde-
parken og er nu indlagt på Sygehus Syd i Aalborg, men mener, 
at han ved hvorfor der er vikinger på Lindholm Høje, hvorfor 
Hitler sidder i en bunker i Berlin og hvorfor man ikke kan få 
kartofl er til sine frikadeller i Danmark! Hvis bare de seks kan nå 
det, inden tiden løber ud...

Om forfatteren:
Vi er meget glade for at have Martin Laursen med som gæste-
forfatter på denne minicon. Martin har en lang historie som 
rollespiller bag sig, og har haft forskellige poster i både ARL, 
TRoA og Bifrost.
Martin laver sædvanligvis eventyr, hvor historien og personerne 
er i centrum frem for terningerne. Han evner som få andre at 
være forfatter og fortæller ud over at være master.
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Serenity v. Morten Christensen

 Besætningen på Lotus Blomsten er netop landet på et skyplex i kredsløb 
om planeten Ezra. Her har de et møde med en Adelai Niszka. Der er ikke 
nogen i besætningen, der ved helt nøjagtigt, hvad det er, han vil, men det 
er som Kaptajn Clifford Guerfel siger: ”Så længe der falder betaling, er det 
sgu’ snart ligegyldigt, hvad jobbet er, og alle de rygter der er om Niszka er 
jo netop kun det... rygter!”
Døren til Niszkas kontor glider helt lydløst, op og midt i døren står den 
største mand, de nogensinde har set. Bag gutten lyder en stemme ” Luk 
dem bare ind Grum, de er mine gæster”
”Vær rar at sætte jer ned” siger Hr. Niszka og fortsætter: “Jeres ry er kom-
met jer i forvejen, og det siger, at i får jobbet gjort til tiden, hvilket er mig 
meget vigtigt....” Han rejser sig op og går over og kigger ud af vinduet. 
“Men for at sikre mig at i ikke render med en halv vind om mig og mine....” 
Han trykker på en skjult knap, og en dør bag ham glider op. ” Rygtet vil 
vide, at jeg er et monster... ” Inde i rummet hænger der en mand fra en krog 
i loftet og med hovedet nedaf og ser ret død ud. ” Nu har vi fået fastslået, 
at jeg er...... et monster, og fejler man et job for mig, får det grusomme 
konsekvenser!!!” Han sætter sig ned igen smiler og kigger rundt på dem og 
siger: ”Nu da alle rygter om mig er enten bekræftet eller manet i jorden, alt 
efter hvad i har hørt, kan vi skride til jeres opgave....”

Om forfatteren: Morten beskæftiger sig normalt med klassisk fantasy men 
har denne gang bevæget sig ud i high-tech. Mortens scenarier plejer gerne 
at byde på fortællinger om store helte (som spillerne måske kan blive) og 
maleriske verdener. Morten er en maler, og fantasien er hans lærred.
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D&D ungdomshold v. Christian Sander Christensen & Kim 
Pedersen

Dette hold er oprettet for at give de yngre en mulighed for at 
være med. Et almindeligt eventyr på en con varer mange timer 
og er måske lidt svært. Christian og Kim har derfor lovet at lave 
et eventyr, der er lidt nemmere at være med til, så selv de yngste 
kan være med. Derfor er der også en aldersgrænse på til og med 
14 år.
Systemet er D&D, som jo er systemet for rigtige eventyr med 
troldmænd, drager, helte og skurke og meget mere.

Om forfatterne:
Christian og Kim er et par venlige sjæle med megen erfaring 
med både børn og rollespil. Hvis nogen i foreningen er i stand til 
at lave et eventyr, som de yngre vil elske, så er det de par hyg-
geonkler. Vi kan kun anbefale de yngste at melde sig til her. Det 
bliver garanteret sjovt!



WWW.DRAGEN-NIBE.DK

NIBE SKOLE - LUNDEVEJ 13

Anden spilbloks scenarier
AD&D v. Alex Borg
Bifdin klukkede veltilfreds for sig selv. På jorden foran ham stod den 
sødeste lille alf og kiggede op på ham med tilpas store øjne og ikke alt for 
lange øre. ”Illusioner er nemme” sagde Bifdin altid. ”Det svære er at lave 
dem ordentligt”. Diskret løftede gnomen en pegefi nger, hvilket fi k alfen til 
at lette og lande blidt på hans hat. ”Gad vide om prins Marco vil synes om 
dig?” Mumlede han sagte. Han vinkede alfen til små perlende lysglimt, der 
langsomt forsvandt op imellem træerne. I 7 år havde han nu underholdt den 
dreng med alverdens illusioner, men på det sidste var der blevet længere 
mellem drengens smil. ”Drengens fremtid som konge fordrer sværdkunst 
og lærdom” havde guvernanten sagt. Bifdin var nu mere til leg og fantasi. 
Med et suk vendte han sig om for at gå tilbage mod slottet. Hans lille mave 
rumlede højlydt, og Bifdin tænkte på, om Tilli mon var gået i seng endnu. 
Den søde lille pige i køkkenet plejede at være fl ink til at fi nde ham lidt 
mad.  ”Hvis ikke så kan jeg altid spørge Narfe” tænkte han. ”Den knægt 
læser alt for mange store bøger og har dårligt tid til at spise”. Gnomen 
satte farten lidt op, da han kom ud fra skoven og kiggede op på de mange 
stjerner, der tittede frem mellem skyerne. ”Ooph” udbrod han, og faldt så 
kort han var. ”Hvad er det også for et sted at lægge sig til….” begyndte han 
men stod så som forstenet og følte sig helt kold indeni. Et ligs kolde øjne 
stirrede tomt op på ham...

Om forfatteren: Alex kommer hertil fra Dronninglund, og det glæder os, for 
vi ser frem til at blive forundrede over hans fantastiske fantasi og sammen-
hængende fortællinger. Alex har en sjælden evne til at leve sig ind i histo-
rien og dens personer, så man faktisk føler, man er rigtigt i eventyret.
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Call of Cthulu v. Martin Laursen

Idyllisk weekend

Det var en nem opgave for de fi re. Soldaten skulle sørge for 
sikkerheden. Professoren skulle kigge lidt på, om der var noget, 
hans museum ville have fat i. Doktoren skulle stå til rådighed, 
hvis nogle af de mange gæster fi k det dårligt. Piloten skulle 
sørge for, de mange ting kom frem til hotellet, som lå oppe ved 
den Canadiske grænse. Et idyllisk hotel tæt ved en bjergsø. 
Det ideelle sted til en lille auktion over gamle arkæologiske 
skatte. 
I fred og ro kan man studerer de værdifulde genstande. Imens 
man venter på selve auktionen, kan man nyde stilheden i naturen 
eller nyde en stille drink i den stille restaurant med udsigt over 
det stille vand…
Men bare rolig, det er ikke stilheden, der driver dig til vanvid.

Om forfatteren:
Vi har før her i bladet præsenteret Martin. Denne gang er scena-
riet bygget over en kampagne, han har kørt for noget tid siden. 
Her vil vi ikke garantere, at det bliver hyggeligt men nærmere 
det modsatte....
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GURPS v. Jens Krogh Overgaard
I solnedgangen tegnedes den umiskendelige silhuet af et bord over kornet. 
Et mærkeligt bord cirka tre meter højt med ben der meget lignede en ele-
fants, ja man skulle næsten tro at det var en elefant. 
”Er det ikke utroligt Egil, i tusinder af år har mennesket set op på him-
len og spurgt sig selv, hvad der var derude?” lød en stemme der syntes at 
komme fra noget, der mest af alt lignede et trafi kdræbt pindsvin. Pindsvinet 
fortsatte ”Men mennesket har været for opslugt af sin egen jagt på lykken, 
landeveje, oversvømmelser, hoppeborge, hjertekarsygdomme og reality-tv, 
at de ikke har opdaget, at der er nogen der kigger tilbage og er kommet for 
at besøge dem.”  Bag dem lyder et højt brag. ”Hvis Tusse ellers lader nogen 
overleve” tilføjede bordet, der antageligt hed Egil, tørt. De to drejede sig for 
at kunne se bag dem, hvor resterne af en ufo stod i fl ammer. I fl ammernes 
skær kunne de se panikkende rumvæsner løbe rundt og skyde febrilsk 
mod en fjende, de ikke kunne se, mens en lille sort prik hoppede rundt og 
spredte død og ødelæggelse i mellem dem. ”Jeg syntes, jeg har set de her 
rumvæsner før, Peter” Elefanten satte sig i bevægelse mod den brændende 
ufo og infernoet omkring den. ”Men Egil det er uetisk at tage hævn, du 
ved ikke, om det var de her rumvæsner, der landede på dig. Du skal tilgive 
og vende den anden…” lød det panisk fra pindsvinet. Resten af dens tale 
om etik og moral druknede i Egils vrede trompetering. I et sidste desperat 
forsøg på at få styr på det løbske stueinventar råbte Peter ”Egil stop! Der er 
noget under ufoen” Egil stoppede og løftede snablen op for at fjerne Peter  
men pindsvinet var væk.

Om forfatteren: Jens er gal! Så let kan det siges! Men gud hvor er det sjovt 
at blive udsat for hans vilde fantasi. Det bliver et vildt ridt gennem fantasi 
og surrealisme, hvor du bare må holde fast efter bedste evne...
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Call of Khorne v. Thomas Kruse

Danse Macabre

Uddrag fra Sascha Rachmaninovs dagbog:
Selvom vi nu har lagt landsbyen Junckersheim bag os, vil de 
mentale billeder af, hvad vi så der sikkert forfølge mig resten af 
mit liv.
Hvad får folk til at kidnappe og fl å uskyldige mennesker lev-
ende? Bagmanden Heiko og de fl este af hans folk er døde, men 
vi fi k aldrig vores svar. Det tog Heiko med sig i graven, da han 
faldt for Thormods økse. Stakkels Thormod. Synet af den store 
mand der udånede i mine arme, plaget af giften fra Heikos lange 
knive, vil også plage mine nætter.
Vi drager nu hjem mod Talabheim for at se hvad vi kan fi nde ud 
af der. Motivet for disse ugudeligheder må frem i lyset, ellers får 
jeg aldrig igen en rolig nats søvn.

Om forfatteren:
Vi har fl ere gange før set Thomas som forfatter i Warhammer. 
Denne gang bruger han systemet fra Call i Warhammer verdenen 
for at skabe fantasy-horror. Thomas’ virkelige talent er at bygge 
lag på lag i et eventyr, og det betyder mange overraskelser for 
spillerne, samt at tingene ofte ikke er som de ser ud.
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Dagsprogram

09.00 Dørene åbnes - Indchekning

09.30 Formanden byder velkommen

10.00 Første spilblok starter

16.00 Første spilblok slutter

16.00 til 16.45 Bestillinger til mad indsamles.

16.45 Mad bestilles

17.00 til 19.00 Mad leveres og spises + almen hygge

19.00 Anden spilblok starter

01.00 Anden spilblok slutter

01.30 Præmieoverrækkelse

02.00 Connen slutter - Tak for denne gang



F.A.Q
Hvem arrangerer: Dragen - Nibe rollespilsforening

Hvornår: Den 21. Januar 2006 fra 9.00 til 02.00

Hvor: Nibe Skole - Lundevej 13, Nibe

Hvad koster det: 30 kroner + forplejning

Hvem kan jeg kontakte: bestyrelsen@dragen-nibe.dk

Har foreningen en webside: WWW.DRAGEN-NIBE.DK

 Vi ses til Dragecon!


