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VELKOMMEN TIL AFTERMATH! 

RRK byder dig velkommen til AFTERMATH, klub- 
bens anden rollespils-kongres. Efter ARMAGEDDON, 
klubbens første kongres, der kun var for med- 
lemmer, føler vi os nu parate til at tage skrid- 
tet til en åben kongres med medlemmer fra andre 
klubber. 

Vi har sat et deltagerantal på omkring 60, da 
vi stadig er en lille klub med begrænset kapaci- 
tet, så bær over med os, hvis der ikke bliver 
plads til alle. Det er også af den grund, at der 
er et begrænset antal tilmeldinger - de er ikke 
ment til fotokopiering - hvis man har brug for 
flere, kan man skrive efter dem. 

Det er også kun de første 60 tilmeldinger, 
der kommer med - så skynd jer at få dem sendt - 
vi skal nok ringe til dem, der ikke kommer med, 
selvom de har sendt tilmeldinger. i 

Hvor intet kunne gå galt på ARMAGEDDON, da i 
der slet ingen planlægning var, har vi her på 
AFTERMATH prøvet at få noget mere styr på tinge- 
ne - der er blevet nedsat et kongres-udvalg på 
omkring en halv snes personer, der har forsøgt 
at arrangere en kongres, der skulle kunne leve | 
op til forventningerne. 

Som du nok kan se, er der kun et fastlagt 
brætspil, nemlig Warhammer Fantasy Battle. Men 
frygt ikke! Vi vil oprette et rum ("Døgneren" ), 

hvor du kan spille klubbens brætspil og dine 
egne medbragte. 

Med venlig hilsen... KONGRES-UDVALGET 

 



  

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

PRISER FOR DELTAGELSE 

medlemmer 10 kr. 

ikke-medlemmer 20 kr. 

STED 

Tirsdalens skole i Kristrup (se kort på bagsi- 
den). 

TID 
D. 30 august - d. 1 september 1991. 

VIDEO 
I modsætning til ARMAGEDDON er der ingen vide- 

orum. 

MAD 
Der vil blive lavet en ordning med afhentning af 
mad fra et lokalt pizzaria og der vil på kon- 
gressen være en kiosk, der sælger sodavand, 

slik, chips og toast. 

FOTOKOPIERING 
Der må IKKE tages fotokopier af tilmeldingen. 

TELEFON 
Ja - vi kender dog ikke nummeret. 

OVERNATNING 
Der bliver mulighed for overnatning på skolen. 

TILMELDING 

Tilmeldingerne skal sendes til: 
Søren Maagaard Andersen 

Engboulevarden 45 2.sal th. 
8900 Randers  



  

  

SPILBESKRIVELSER 

JUDGE DREDD 

- Og beskrivelsen på afvigerne lyder: De er 

alle klædt i underligt tøj og bærer forældede 

våben som f.eks. sværd og sågar også buer. De 

siges at have trang til at samle sig om borde og 

rafle med terninger i alle mulige farver og 

sideantal. Gruppen befinder sig på crime-status 

C - De bærer våben imod loven, deres sindstil- 

stand er utilregnelig og de viser tendenser mod 

secret society type B. 

- Ordren lyder som følger: Denne gruppe af 

afvigere må bringes under kontrol. Kilden til 

denne nye form for sindssyge må findes og neu- 

traliseres. 

- Behandling af afvigere: Alle afvigere skal 

bringes til psycho-block WERD, hvor de vil mod- 

tage den rette behandling, der består af psycho- 

chok og fravending. 

GHOSTBUSTERS - DØD OVER GREV GERT 

Det er ikke hver dag, at en fjernstyret kæm- 

pefugl flyver tværs gennem Thor-bygningen i 

Randers, ligesom det heller ikke er hver dag, at 

Ghostbusters Randers - den eneste af sin slags i 

Danmark - har en sag. 

For engangs skyld er morgenens opkald ikke 

fra fogeden, men faktisk en sag - den første i 5 

måneder, hvis man ser bort fra optrædelserne ved 

børnefødselsdage - så måske var her en god grund 

til at støve udstyret af og se, om spøgelses- 

jægerne virkelig lever op til mottoet "We ain't 

'fraid of no Ghosts" !  



  

VIKING - STRANDET 

3 For snart seks dage siden drog seks handels- 

rejsende fra Aros mod Frisernes land. De første 

dage var vejret fint. Vinden drev dem hurtigt 

frem efter den tilrettelagte rute. Lasten var 

fyldt til randen med skind, øksehoveder og andre 

gode handelsvarer - det så ud til, at turen 

ville forløbe godt. Men på femtedagen brød et 

frygteligt uvejr løs. Stormen ruskede i sejlet, 

der hurtigt flænsedes, hvorefter skibet blev 

kastet hid og did af de tårnhøje bølger. Det 

var, som om selve tordenguden var imod dem! Med 

et stort brag kastedes skibet mod kysten....... 

GURPS SWASHBUCKLERS - I KONGENS TJENESTE 

Året er 1627. Krigen raser på sit niende år. 

Kong Ludwig d. 13. af Frankrig er på felttog mod 

Huguenotterne. Det er af yderste vigtighed, at 

et brev fra Kong Ludwig bliver bragt til Dron- 

ning Anne af Østrig, som i øjeblikket befinder 

sig i Paris. 

Som de ædle musketerer I er, "påtager" I jer 

straks opgaven. Men pas på, for mellem fronten 

og Paris er der skove fulde af banditter, byer 

fyldt med røvere, spioner i Huguenotternes tje- 

neste og hans Eminence Kardinalens agenter, og 

alle er de ivrige for at se, hvad brevet inde- 

holder. 

Så for Gud, Frankrig og Kongen - sadl op, rid 

med lynets hast og lad ingen spærre vejen for 

jer. 

BEYOND THE SUPERNATURAL - DEN SIDSTE OLIE 

"vi er nu kommet igennem det førnævnte krat. 

Intet nyt bortset fra at Henrichson har det 

værre. Émanuel, vor guide, er langt foran vi  



  

andre. Nu kommer vi til en huleindgang.- Ifølge 

kortet er den lige over "lommen". Mon vi allere- 

de nu er nået målet? Émanuel. . .hvad. . . AAARRRGH!" 

Der lød et kort skrat, og så blev radion totalt 

død. Ikke en lyd slap ud af den lille, blå-grå 

højttaler. 

- Prøv en anden frekvens, sagde Henson, leder 

af Olie Eftersøgnings Gruppen, til radioopera- 

tøren. 

- Der er ikke noget at gøre - deres radio må 

være gået i stykker. Et eller andet må have 

angrebet dem... 

- Men...vi må da kunne få kontakt med dem i- 

gen. . 
- De er i den dybeste jungle. Ingen kan hjælpe 

dem nu - kun dem selv og guderne. Det eneste vi 

kan gøre, er at sende et eftersøgningshold efter 

dem. Send bud efter de bedste, De kan finde! 

- OK! 

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES - UTOPIA 

Med en sagte brummen kørte den magnetdrevne 

bil forbi Freddie. Han var på vej fra sit nat- 

arbejde og stoppede nu for at se den genererede 

solopgang. Der var nu alligevel noget romantisk 

over den. Selvom den ikke var andet end nogle 

tal i en computer kunne den stadig få Freddie 

til at sukke. Men den rigtige skulle, efter hvad 

nan havde hørt, være meget smukkere - og se 

levende ud - give liv. I stedet for denne kun- 

stige, døde farveklat. Stille satte han sin 

mappe ned på jorden, nvorefter han trak et nøg- 

lekort op af lommen. Han stak det ind i låsen, 

trykkede sin tommelfinger mod den lille plastik- 

sensor, og døren gik op med en stille hvislen. 

værelsets mørke omsluttede ham, da han forsig- 

tigt gik ind. "Lys" sagde han, og lyset tændtes. 

Med ét kunne man se alt hans rod - papirer lå og



  

flød over det meste, kaffekopper stod halvtømte 

på det støvede bord, disketter lå i uordnede 

stakke og tøj lå spredt rundt omkring. Han tog 

en diskette op af jakkelommen og studerede den 

nærmere. Den var blå og havde en lille seddel 

på, hvorpå der stod: "U-111" og lidt længere 

nede: "Top Secret". Med flygtige blikke til si- 

derne stak han disketten ind i drevet. Der lød 

en svag susen, og et skærmbillede dukkede op. 

"STOP!" befalede en stemme, "Stop eller vi 

skyder. Du har ikke lov til at se disse filer." 

   Po0 44 - "41 

WARHAMMER FANTASY ROLEPLAY - NULN 

Den gamle mand, der lige var kommet ind i 

kroen, kiggede sig nervøst omkring. Hans tøj, 

der var fint overklassetøj, tydede ikke på at 

han var en person, der normalt opholdt sig i 

denne del af byen. Delen, hvor sømænd, platten- 

slagere og ikke mindst eventyrere holder til. 

Manden begyndte, efter at have vekslet et par 

stille ord med kroværten, at gå over mod et bord 

midt i krostuen, hvorfra han blev mødt af seks 

rolige blikke.    



  

  

MARVEL SUPER HEROES - DEAD ON ARRIVAL 

- Det er frygteligt - hvordan kunne det ske ? 
Vi havde jo alle tænkelige sikkerhedsforanstalt- 
ninger. 

- Hvis det bliver fjernet fra beskyttelses- 
kasserne, vil det jo gøre Jylland ubeboelig. Der 
må under ingen omstændigheder slippe noget ud 
til pressen. 

- Hvordan skal vi få det tilbage ? 
- Kan du huske den artikel i Amts-Avisen for 

nogle dage siden ? Den der artikel om de der... 
- Du tænker da vel ikke på..... 
- Jo! 

TOON - THE CALL OF CTHOONOO 

Berntsen, Aage (1885-1952); Dansk læge og for- 
fatter. Overlæge på Ortopædisk Hospital 1947- 
1952. Har skrevet humoristiske og tænksomt lyri- 
ske digte og viser, bl.a. Ungkarlens visebog og 
ægtemandens salmebog, udvalgte digte (1942). 
Digtsuiten Fynsk forår m.fl. er 1925 sat i musik 
af Carl Nielsen. 
Nielsen, Carl (1865-1931); Dansk komponist, gift 

med Anne Marie. Carl N. begyndte at spille vio- 
lin som 6-årig; blev som 14 år gammel militærmu- 
siker i Odense; 1884-86 udd. ved musikkonserva- 
toriet i Kbh. Fik afgørende indflydelse på den 
efterflg. generation af komp. N. komp. operaerne 
Saul og David (1902) og Maskerade (1906), scene- 
musik til bl.a. Hagbart og Signe (1910) og Fynsk 
forår (1921). Udgav 1926 essay-samling Levende 
musik og 1927 erindringerne Min fynske barndom. 

CALL OF CTHULHU I - MYSTERIET PÅ NYHAVN 

I året 1923 kom den berømte ægyptolog Sven 
Møller tilbage fra sin ekspedition til Gizeh,



  

hvor han havde arbejdet sammen med Howard Car- 

ter og Georg Edward Herbert, da de i 1922 sammen 

brød den sidste væg mellem verden og Tut-ank- 

Amons hemmeligheder. Men den 4. August kl. 1900 

forsvandt professer Møller under mystiske om- 

stændigheder under hans daglige gåtur på Nyhavn. 

Politiet er på bar bund, men hans seks ynglings- 

elever tager loven i egen hånd. 

CALL OF CTHULHU II - JUST IN TIME 

DATO : 30/7 2034 
FIL NR : 0134B 

EMNE : Situationsrapport 

MODTAGER: Gen M.B.E. Hamilton, CiC EEC Armed 

Forces 

REFERANT: Col P.M.E. Rinkelbein, leder af center 

for Dimensions- og Tidsforskning, 

Duisseldorf 

Dimensions-trancendatoren er næsten færdig, 

vi har dog ikke sikkert bevis for dens funk- 

tionsdygtighed. 

Vi holder stadig stand mod overmagten, men 

sidste nat angreb de vingede væsner og fiskemæn- 

dene igen. 47ende Regiment er skrumpet ind til 

et enkelt kompagni og vi har misten kontakten 

med vores eskadron Hoovertanks. 

Jeg har på fornemmelsen, at Fjenden har hen- 

tet forstærkninger, den sidste melding fra Bra- 

vo-kompagniet var om et gigantisk bevinget blæk- 

sprutte-lignende væsen, som knuste alt under 

fode, mens dens trompeterende skrig gjaldede 

mellem bjergene. 

Gid vores plan lykkes - bare vi dog kunne 

bede til Gud, men nu ved vi, at Guderne er imod 

os, den inkarnerede ondskab. 

Jeg bliver nødt til at afslutte min rapport, 

jeg har fået melding om, at det endelige angreb



er sat ind. Forbandet være Cthulhu og hans yn- 

gel. Havde vi dog bare lyttet i tide. 

Men ikke alt er tabt. 

AD&D 

På grund af AD&D scenaieforfatterens fravær, 

har det ikke været muligt, at få noget oplæg til 

scenariet, men alt tyder dog på, at eventyret 

ikke bliver noget for tøsedrenge. 

  

SHADOWRUN - FLASHBACK 

En række forbrydelser har på det seneste ramt 

Seattle. De minder meget om noget, der skete for 

to år siden, men dengang blev gerningsmanden 

brutalt myrdet. Det er endnu ikke muligt for 

troldmændene at genoplive de døde. 

Eller er det ? 

WARHAMMER FANTASY BATTLE - CLASH OF THE TITANS 

Lav din egen 1500 pts. hær og mød op med dine 

figurer og brug nogle timer på at baske orker, 

smadre elvere eller hoppe på dværge. 

Der vil spillet med følgende begrænsninger: 

INGEN flyvende creatures 

KUN 1. og 2. level spells er tilladt 

INGEN magiske våben fra selve battle bogen Q
W
N
E
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4. INGEN trance blades eller frostblade 

Send dit Army summoning sheet sammen med din 

tilmelding. Eller, hvis du ikke har WFB kan du 

lave din hær på AFTERMATH. Der vil også være 

mulighed for at låne figurer. 

Regel kending er ikke nødvendig for at kunne 

deltage. 

SPACE 1889 - HÆVN. 

Hvorfor forsvinder Danske Koloni Embedsmænd 

fra den Danske Koloni paa Mars? Hvorfor er de 

Indfødte blevet fjendtlige? Og hvad med tørken? 

Det er nogle af spørgsmålene, som spillerne 

skal besvare i dette Space 1889 scenarie. 

ALIENS - METHRIN 

Att: Afs: 

Afdelingen for Minedrift Direktøren for koloni 

sering 

Besked: 

Sprængningsgruppe B52 beordres til fremmøde 30/8 

klokken 1900, lokale 10 

Fuld udrustning, lægeattest, company personnum= 

mer kort, vaccination samt livsforsikring på- 

krævet. 

Hold B52 afrejser umiddelbart efter briefing. 

Destination: METHRIN 

11    



  

HVOR CTHULHU ER 

TIRSDALENS SKOLE ? 
ES          

  

 



    

FORKLARING 

HVIS DU ER I BIL: find Randers bro. Kør ud af 
Århusvej. Drej til venstre ved Shelltanken ved 
Vennelystvej. Drej ad Rasmus Hougårdsvej (3. vej 
på højre hånd). Fortsæt til du ser AFTERMATH- 
fanerne flagre i blæsten. Derfra kan du følge 
skiltene. 

MED BUS FRA BANEGÅRDEN: find busstoppestedet 
udenfor banegården. Kør ind til Østervold med 
bus nr. 10 el. 11. Stig af på Østervold. Tag bus 
nr. Å ud for Vagn Larsen. Stå af ved Tirsdalens 
skole (i kan evt. spørge buschaufføren - der er 
kun 50% chance for, at han lyver). 

Vi afhenter folk på banegården kl. 17 og 18. 
RRK sørger for transport til skolen. 
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