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SD FASTAVAL"   



Rollespils-turnering 

  

W'gomo Damili (ADED - Turnering) 

DAGLIGE OVERSVØMMELSER HÆRGER N'GOMO DANILIS GADER 
Stemningen i befolkningen er faretruende ! 

Overtro og uforklarlige hændelser bringer 
"gamle skikke tilbuge. 

Premmedhadet vælder frem overalt. 

  1 denne ulv 
Tigorøje kun sine 
affærer forårer 

je situation har den unge Prins 
immeste aL vende sig til, då statens 

sen håndfast indszts. 
   
   

    

   
  

  

(Cal of Cthulhu   Ulloq nunaqarfinnguagaluer 

  

Angmanssalik, 

REDNINGSEKSPEDITION TIL KANGEQ 
  st lille hul, Kangec, hær, grundet den pstgreniandske 

frarag, været uden kontakt med omverdenen en måned. 
flaragen har lagt sig organiseres en rednun; 

ekspedition under Overteyjenten, H. Ivsens, ledelse. 

  

           

Foran denne ekspedition slår nu en spændende td med mulighed for 
soeje)t samvær med 

  

  

- Noget sne 
- Nøget frossent vand (kendt som 15) 
- et enkelt grumt monster eller 10 

- The one anc enly Otto, 

  

    
ingvin |. eksi) 

    

Jer vann påilædning 1 Vi am! 

Sportspil 

STAVAL (88 præsenterer vi to nye sportsspil tå 
) 

  

Cur isejlsport! DANMARK RUNDT: (cyl    



Ørkenmoreensolens ulidelise Jethed, (Rolemaster) 

Det er ret Gårligt før foretningen, når ens arbejde 
giver, der ve! at mærke ikke har betshi forud, bliver væk | 

her havde vi 1 vort anslets sved fulgt ham cen 11lle 
smbfede købmand Nassir og hans lille rappe datter rundt 1 den 
store varme sandkasse, fordi vi skulle holde øje met "Abduh/-fars søde 
Nalda?, 

Og når man så — efter en Geprimerende aften i El Sara, hvor 
man ihæréigt forsøgte st dgnorere, at damerne slank af kametjort 
fdet var sprutten) - med sine mergenfriske temmermænd å fuldt 
vigør tropper op før st meddele herskaberne "ar sændjollen holder for 

al der Ikke er nogen tt 
vans afkom. er forsvundet —Gv8, ikke 

hvør de burde være, hvis du forstår: 
De var væk I 

  

  

    
     

  

     

  il are 66 IV(Drir) (Spacenaster) ER RT 
Reppert 1 Kertuginde Ayna Pavrich Detzeer — | BR ke | 

    

   

  

  

Da opførelsen af TAR 419 og den 
debragt vil de 

ung De faner det fornødent. 
Yderligere kan del bemærkes, al der under ærbejcer —— | 

er blevet observeret et ukendt SLSHonern fartøj 
svneiscende af ælcre oprinnelse, Ds der Ikke er foretager 

søgelse er u 
kunne landsættes | cet 

    

          

  

    
videre I denne forbindelse kar: åer ixke p.t. med sikkerhed 

| sizes nuger om få: else eller furmål 
Deres 170 vener 

hov Sir Stefen Rob   

  

(viking) 

  

Her til Føstaval 89 inger VI gette nye rollespil op, og zom grundige TABU lzøere vil vide, er del blevet spillet øfficlelt en gøng fer, remiig ! FASTA's Fantasy Weekené i efterkret €B, og get blev Mer modtaget meget positivt, ven fesverre har vi encnu ikke fået os manet op LIL krre spillet produktjønsklart. 
Til genne Fasiavaiprenlere har vi levet et scenarie bygget på et mindre vendt grebisk manuskript sfra 524, og sikkert også et mindre troverølgt, men historien er virklig spingt til soliespsl. Historien starter meg et jarl Essten kaider sin srn Halbjørn og hans venner hjem fra derer togter på Volgafloden, thi en af øeres slægtninge, kong Mård fra Venderlønd, har brug for Heitegerninger, ga gen Wådelrse Tåge hjessøger hans lønd og Konge hals 

  

  

  

    

      

  

 



  

lskongres 

  

  du måske ikke, ved fe 

  

  ag, at kongresser b   vet meget, at til 

    

Der vil, hvis dt også kommer, vær!    

          

vil vær     & i spille alle form    
& spiludlån, dvs. 

    

vil være 50 = 190 forskellige brætspil til f£: 

  

SE    
igst af alt, du kan 

  

1, der skal lebe af s' 

  

det pv   'e prog: 
flest mulig får opfylåt deres ønsker.   

Øe krigsspil du kan se på tilmeldingen kan v 
as in Arms, World in 

  
   med laser og refle: 

  

  - En smuk præstinde med magiske eva   
= En huleboer med Fli! 
= En av 

  kse og dig: 

  

  Æg i regntøj med walkman og krystatnjeln 

  

snart få en alvorlig opgave at løse 
7 "De skal sararbejée 

 



ADING TIL FASTAVAL '89 

    

      
20/4 1983 Afkryds — Kold 

   Gansli 
  åplemasy, 

  

Sportsspil 
  Prager og Dæmoner 

  

4 1988 
Rolsnaster, 

ant 2093 
ommbringer "Magtens tr 

kenmorgenselen.     ingen vej t: 
     

  

       
       

"vågen"     
  ader, turnering 
   

kl. 

  

”vizeg nerargarfiangs 

    

Kl. 16.00 + — Gurpe, "rn 

  

Spil og tær, 
    

    

dd 
Brætspil ønskar : 1) ” 5 set: 
Tilmelding af hold på: 

  

san        
Jeg ens! 

 



   



 


