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HelCon'90
HelCon'90 är Helsingborgs forsta
spelkongress och anordnas av Ordo
Septenarius H.S., en av landet;
största ro11- och taktikspelsförening-
ar. Avam och Chaos Cruzaders

ställer upp som gästarrangörer.

Vi förväntar oss att bli Skånes

största spelkongress och vi kommer
att återkomma under samma dagar

foljande år.

Öppettider
Vi håller öppet:
Fredag: 18:00-24:00
Lördag: 01:00-24:00
Söndag: 01:00-19:00

Inträdesavgift
Ja, pga vissa ekonomiska orsaker är

vi tyviirr tvungna att ha en sådan.

Men om ni iir smarta nog att föran-

mäla er iir den endast futtiga 80 skr.

I annat fall kostar det 50 skr per

dag. Flickor och besökare kommer
naturligwis irr gratis.

Heleo'. -9O
Helsingbor g 26-28 Januari 1990

Övernattning (

Övernattning är gratis och kommer

att ske i några för sömn siirskilt
avsedda kongresslokaler. Dessa 

1

kommer att vara totalt spelfria mÖrran

24:N till09:00.

Duschar
Även rollspelare kan lukta illa. Av
denna anledning kommer duschar att

finnas till förfogande varje dag mel-

len 06:00 och 08:00.

Mat
För att ni inte ska behöva slita er från

spelandet onodigt länge, kommer vi i
kongresslokalerna att servera flera

olika kulinariska anrättningar vad

kongtessdag, som ni kan köPa för en

billig penning.

Cafeteria
För er som inte tycker om mat, så

servar vi med en välförsedd cafete-
ria, som har öppet 24 timmar om
dygnet.

(
Minimiålder
Den rekommenderade minimiåldern
iir 15 år.
(
Danmark
Vi dr medvetna om vårt strategiska
läge och vidtar åtgiirder därefter.
Det råder totalt drogförbud på kcn-
gressområdet och alla uppbringade
droger beslagtas ovillkorligen.

Besökare som uppför sig störande
eller bör stötade. kkidsel kommer
att avisas från kongressen.

Auktion

1 ,ktionen kommer att hållas sön-

clag kl. 09:00 - 13:00.

Alla prylar måste vara inlämnade
före kl. 18:00lördag, då de kommer

1 'ställas ut till alimänt beskådan-

ire. Vi tar en avgift på 5 skr per
utrcp.

Priser
Det kommer att delas ut pris i alla
turneringar med avgift, riktiga pris
alltså, inga futtiga diplom. I de stora
turneringarna kommer det även att

delas ut vinnartröjor.

T'röjförsäljning
Det kommer att säljas T-shirts på

kongressen med motiv från Cer

Wars, Call of Cthulhu och eventuellt
A D&D. Dessa konstniirliga skapel-

ser betingar ett pris pä75 skr. Så fyll
på plånböckerna lite extra.

Kunskapskod
Vi använder oss av en något revide-

rad version av den eminenta KK-
koden från BoråsCon. Denna kod
talar om vilket mått av förkunskap

du bör ha för att ställa upp i de olika
turneringarna.
KK 0. Har aldrig hört om spelet

KK 1. Låg eller ingen forkunskap
KK 2. Grundläggande kunskap
KK 3. God kunskap
KK 4. Hög kunskap
KK 5. Mycket högt kunnande

Knapp
Vill du ha din vackra kongressknapp

signerad av dig själv? Gör då dena

på knappen till vänster. Klipp ut och

tag med, så pressar vi den när du

checkar in.

$utron'$o



Anmälan
Själva anmiilningen till en spel-
kongress har ju liinge ansetts vara
en av de mest svårutförda mo-
menten för en rollspelare. Diiriör
publicerar vi hiir både mallregler
och ett rikt illustrerat exempel.

Mallregler
Följande punkter giiller:
ll " Endast en person per postgiro-
blankett.
2" Inga dubbelbokningar.
3" Turneringar utan avgift högst
upp till viinster. Resterande
turneringar under de ssa.

4. Omgång skrivs efter turne-
ring.
5" Eget spel markeras med E.S.
efter omgång.

6" Endast en person anmäler en lag.
Denna person skall vara spelledaren i
de tuneringar diir en sådan medtages.
Denna enda person skriver lagnamnet
efter omgång. Om du inte har plats i ett
lag skriv "inget lag" så försöker vi;rla-
cera dig i ett. (Vi fyller inte autonO
tiskt ut lag så, om ni vill ha fler spela-
re så måste ni medela dena tili sekreta-
riatet.)
7" Avgifter skrivs till höger.
Glöm ej inträde.
E" Summering görs låingst ner.
9" Fyll i namn, adress, slutsumma och
sänd iväg blanketten till:
49 80 553-4, Ordo Septenarius H.S.,
innan den 20 december.
(Vi tar emot efteranmiilningar om

plats finns. Men då får ni inte tillgång
till de förberedande utskick som görs

till vissa turneringar.)

Från Färjestationen
Gå ut genom huvudingången, vänd
dig 90'åt vänster. Sikta på det stora

tornet (Kiirnan), gå förbi kille på häst,

uppför trapporna (133 steg). Vid
f?ppornas topp, tag till höger.
\rä tsO m och ni skådar Nicolaisko-
lan, ekonomernas hemvist (usch),

som råkar inhys a kongres slokalerna.

('|an Paugataugen
Gå över gatan mot skogen till. Trave-

sera mot skogens norra flank.
Dåir finner ni en väg (Trädgårdsgatan)

som leder mot höjderna. Följ den och

tag tedje avtagsvägen till vänster

(intill urskogen). Tag till vänster
innan stupet och kloss i kloss med

den parkeringsplats ni nu skådar

finner ni kongresslokalerna. (Stor
röd tegelsak.)

Frågor?
Eventuella frågor hänvisas till:
Björn Magnusson, (ansvarig)

Ulf Magnusson (anmälan)

tel.042-15 49 4A

Anders Lindskog, (utskick)

iel.042-237277
Mathias lrwin, (diskussionsfrå-

gor) tel. 042-23 68 94
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Turneringar
Först lite allmän information:
De tumeringar som det inte går att

föranmäla sig till iir markerade med
"ej föranmälan". Allt annat går det

att föranmiila sig till. Vi tar även i
mån av plats emot efteranmälningar
under kongressen, under principen
"först till sal ffu först spela". Vill
man anordna egna ärrangemang så

gfu det utmdrk, meddela bara oss i
god tid.

Rollspel

AD&Dindividuellt
Ansvariga: Mathias Lrwin &
Henry Aspenryd.
Individuellt, 6 spelare/omgång.
KK: 2
Avgift:5 sl<r

City entanglements.
Lockade av Flammande Hjortens
eminenta ragu, går ni dit för att äta

som så många gånger förr.
Men tiderna iindras! Något NI får
erfara...
Motto: TJUV! Vem sade TruV?
(Baggins! We hate them for ever.)

A D&Dlag
Ansvariga: Anders Lindskog &
Martin Birgersson
Lagtävling, 5 spelare + Dlvl/lag
OBS. DM spelar i finalen.

KK: 2 (kanske räcker)
Avgift:75 skrflag
Kval: Att (åter)vinna ära.
- Men det var ju bara en bondflicka
och hon ville ju först. Kalla det
våldtiikt iir väl alldeles för hårt|
Ta i från mig min paladinhoodlfJ'
ni inte kloka? Vad ska far säga?

- Men far, du kan inte mena det.

Göra mig arvlös om jag inte åtepi
vinner familjens iira. Det var juL;e
mitt fel, hon förhiixade mig.

Sade Orvar Jiirnniife dagarna

innan han tillsammans med sin

äckligt ädle bror, Laman Jarl Järn-

niife, en mindre nöjd hovmagiker
vid namn Nathrandurris Malentha-
nas, en enögd skogsvakteare Sethi-
rion Tresmantess, allmiint kallad
Seth och att förglömma sin gamla

amma Miirta Snupplehuff gavsig
iväg för att återvinna den iira som

förspillts över en bondflickas kropp.
Motto:Vetskap, bör grundas på 11
iakttagelser av fysikaliska expenY
ment utförda under noggrant kon-
trollerade förhållanden.
Final: Gåvan (,,
Arrickan af Caer Cael har stora p/,a-

ner, mycket stora. Ni kan bli en del

av dem, eller rättare, sagt ni skall
bli en del av dem.

Motto: Jag HATAR djuret!!

Asterix
Arrangör: Chaos Cruzaders
Ansvarig: Dennis Mattson
Individuellt: 4 spelare/omgång

KK: 0
Jvgift:5 skr
( lotto, "Bättre ett vildsvin på bordet

en två i skogen."- Miraculix

Clockwork Orange
Ånsvarig: Magnus Alfred
Inviduellt, 6 spelare/omgång
KK: 0

Science fiction-spel om ungdoms-
brottslingar som bygger på en bok av

Anthony Burgess med samma namn.

Motto: En horrorskön tolchock i litsot
och det röda kroviset kom ut som en

kiir gammal viin.

Comanche
Ansvarig & konstruktör:
Jörsen Benetsson

( nåueltt, ä spelare/omgång

KK: rollspels erfarenhet
Blir Comanche'90 talets western-

spel? Avgör sjiilv i denna spel pre-

( niiir.
Motto: A bullet in your arm makes

liltle harm. A bullet in your head

makes you very dead.

Cyberpunk
Arrangör:Avam
Ansvarig: Magnus Seter
Lagtävling, 4 spelareÄag

KK: Ska ha sett Blade runner.
Avgift: 20 skr/lag
Ian White, Nexus-sex, only you
can stop him.

Call of Cthulhu
Ansvariga: Mathias Lrwin &
Dennis Gustafsson
Lagtävling, 6 spelareÄag
KK:1
Avgift: 60 skrlag
Det ligger i släkten.
Professor Flood hittas mördad, hu-
vudet avhugget med kroppen i en

knästående position, alla detaljer
av hans arbete brända till aska.

Hans arbete hade lett honom någon

på spfuen, han hade fått reda på för
mycket och någon hade tagit
hämnd. Ett gamma'lt fotografi
binder er till händelsen och ni
upptäcker an ni alltid varit en del
av historien.
Motto: Hur hamnade jag i det hiir?
Det ligger i sliikten...

Delta Force
Ansvarig: Dan Bergman
Inviduellt, 6 spelare/omgång

KK:1
Motto: I'11be back.
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Ansvarig: Dennis Gustavsson

Middte Earth RPG
Ansvarig : Frerlrik.Jöns son
Lagtävling, 5 spelare + GM/lag
Vi tar även emot ett mindre antal
lag utan GM om plats finns.
KK: 1 (GM minst 3)
Några timmars intrigrikt rollspelan-
de i Tolkiens viirld under andra
åldern. (Turneringen dr sponsrad av:
Dwarves for heavier metal.)
Motto: Fler bowlingklot fröken, fler
bowlingklot.

Galaxy conquesr

Ansvarig & konstruktör:
Daniel Ronnstam
Lagtävling, 6 spelare /ag
KK: rollspelsvana
Avgift: 30 skrlag
ÄrJnty.u bland iirrrrguruns miljCrer
stjiirnor och bli en av de första som
spelte star morgondagen s science
fiction-rollspel.
Motto: Con[uestadors, let's gatn$r,
the planet of Dandor.

Star Wars RPG
Ansvarig: Joel Danielsson
Individuellt, 6 spelare/omgång
KK: I
Motto: Howdy rebel scum.

Space f889
Ansvarig: Johan Birgander
Inviduellt, 6 spelare/omgång
KK:0

C'

Motto: I dare say, old chap. Was Q;t

En viktorianskt rymdäventyr i JulQ C

C

Vernes anda. Skall drottning Viktoria
hinna mottaga marsianernas freds gå-
va?

du, you englisher pig?

Trayeller 2 300 AD
Ansvariga: Andreas Lundgren &
Svante Rembring
Lagtävling, 6 spelareflag
KK: 1

Motto: Sdämor, sdrirnor, ost.

C Tffitam
Orn man är bra, så finns det inget att bråka on:.



Arrangemangsschema för HelGon'90.
a7-
08-
09-
10-
11-
12-
13-
1

1

1

17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-
01-
02-
03-
04-
05-

Arrangemangsschema
Arrangemangs schemat iir preliminiirt
och kan föriindras under kongressens
gång. GM-genomgången till MERP
kommer antagligen att kompletteras
med någon ytterligare under kongres-
sen, antagligen under lördag. Ingvig-
ningen bör inte missas då ansvarig
låter medela att den blir något allde-
less exffa. P.S. Det brinner inte. D.S.

Affärer
De affiirer som i skrivande stund)r,
uttalat sitt intresse att deltaga på

kongressen iir Tradition, Titan och
Sektor 40. Vi hoppas på att alla dyker
upp (det har varit lite dåligt med det
från vissa håll). Dessutom kommer
Svarta Korpen att både bjuda ut och
demonstrera sina produkter på kon-
gressen.

S.R.K.F.
( rveriges roll- och konfliktspelar

förbund kommer att niirvara på

kongressen. Som vanligt jagar

de era lokala föreningar (ett

medlemskap ger stora fördelar)
och informerar om möjligheter
till bidrag, lokaler etc.

Författare
Författare till detta utskick iir Anders
Lindskog Media Co., en del av
ALMB Games Coop.rM och vi vill
framföra ett stort tack till: Leg. Inkvi-
sitor Mathias Lewin, Johan "Starfire"
Nilsson och alla andra vars tjänster
ej iir att förglömma.
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Toon
Ansvarig: Christer Merheirrt
Inviduellt, 6 spelare/omgång

KK:0
Motto: This is a .44Tipp-Ex. Make

.JIry day.
L
Top Secret S.I.
Ansvarig: Andreas Leo (tel: 005-007)

]agtävling, 4 spelareÄag

L«, i
Har de världsomspännande nyheterna

nätt den lilla byn Lillemåla i västra

Smäland?

Motto: Vad gor iivet lidt gronere.

Twillight 2 000
Ansvarig: Påir Rylöv
Lagtävling, 4 spelarelag
KK: 1

Back to Nam.
We got our asses kicked the last time
we were over the Pacific. Now we

C aU take revenge. Pack your hardwa-

re and let's get going.

Motto: We kick ass where ass can be

seen!

f uneringen rekommenderas ej för
känsliga personer.)

Warhammer fantasY RP
Ansvarig: Magnus Alfred
Lagtävling, 6 spelarefl ag

KK: 0
Avgift: 60 skrflag
Göblins! Göblins! Göblins!

Maybe innocent, maybe sweet, aint

half as nice as rottning meat.

Göblins! Göblins! Göblins!
Motto: Va ere för fel På ä va

gö*ön?

Bordsspel
Axis and Allies
Arrangörer: Sektor 40

Ansvarig: Peter Banck

Individuellt, endast 12 Personer.
Simultanspel på fyra bräden mot

chefen för Sektor 40 den fruktade

pansargeneralen Peter B anck.

Motto: Banka Banck.

Battletech
Ansvarig: Zdravko Bahat

Individuellt
KK:1
Motto: "Victory is onlY one shot

away. "-Unknown mechjock

Blood Bowl
Ansvarig: Magnus Tene

Individuellt
KK: 1

Motto: Nita han ConnY, NITA
HAN!!
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Car Wars
Ansvarig: Gustav Dahlström
Individuetlt, 6 spelare/omgång

KK: 3

Avgift: 10 skr

q[lats: Nord-Skånes nyinvigda mini-
max arena.

Budger Kval $5 000
Final: unlimited

fogrufordon eller våra, cars, trikes,
*cycles, your choice.

Compendium regler, no plastique eller
kamibombs. Max ett fordon med an-

tingen en driver max 50 Poäng + gun-

ner max 30 po?ing eller en ensam

förare max 60 poäng.

Motto: "Burn out! Burn out! Leave

some rubber on the road." - S.C.

Civilization
Ansvarig: Ulf Magnusson
Individuellt
KK:3

Lvgift:5 skr
Eget spel ger förtur.
Motto: Imperium romanus, skall det

bli ditt.

C
Diplomacy
Ansvarig; Ulf Magnusson
Individuellt
KK:3
Avgift:5 skr
Eget spel ger förtur.
Motto: För fosterlandet, till döden.

Illuminati
Ansvarig: Ulf Magnusson
Individuellt
KK:1
Avgift:5 skr
Eget spel ger förtur.
Målet iir att ge din företagsimpe-
rium viirldsmonopol på allt och du

skyr inga medel.
Motto: Kan du bli stöne än Coca

Cola?

-Junta
Ansvarig: Ulf Magnusson
individuellt
KK:1
Avgift: 5 skr
Eget spel ger förtur.
Ditt jobb iir att sätta din ekonomi i
topp genom att sätta republikens i
botten.
Motto: Vad fan iir Haiti?

Kremlin
Ansvarig: Marcus Lindström
Individuellt
Avgift:5 skr
KK:1
Eget spel ger förtur.
Du skall hjälpa Gorby att bilda
regering genom att hjälpa fram
dina kandidater till partiledar-
posten.

Motto: Att vinka, det iir kul det.



Toondiorama
Ansvarig: Andreas ÖnnerbY

Individuelit, 1 2 sPelare/omgång

KK: 0
Motto: Toon in, tum on, tiPP out.

Star Wars diorama

Ansvarig: Johan "starfire" Nilsson

Individuellt, 1 2 sPelare/omgång

Motto: KeeP Your blaster handY

when you're feeling randY.

Space Hulk diorama

Ansvarig: Jan Krebecek

Individuellt, 6 sPelare/omgång

KK:1
Motto: "Get awaY from her You

bitch! (klick)" -Sigurney Weaver

Warhammer FantasY Battle
Ansvarig : Rickard Ronnovius

Lagtävling, 2 sPelareflag

KK:2
Motto: Lrt's do some stuntie stom-

pin!

Warhammer 40k
Ansvarig: Fredrik Segerfalk

Lagtävling, 2 sPelarelag

KK:3
Avgift:5 skr

Vi gör armderna så att det blir så

rättvist och fliPPat som möjligt'

Skynda på! Det finns endast fYra

lag i vardera kval.

]

Ovrig a arrangemang
Live Roleplaying
Arrangör: Äventyrsgillet
Individuellt, 6 spelare/omgång
KK: 0
Avgift: 20 skr
Ingen föranmälan

Testa kvällarnas spelande iMotto: "Tåget revolutionerar transfö-
terna." - New York Times ' rerklig action i Äventyrsgillets

regi och se vad dina personliga
"stats" duger till i verklig strid!
Medtag egen medeltida eller
fantasy-driikt (snygga dräkter ger
förtur!).

Figurmålningstävling
Ansvarig: Fredrik Segerfalk
Obegränsat antal deltagare
Avgift: - sl«
Hiir har du chansen att stiilla ut
dina mästerverk och få lite lön

('ör m<ldan. Följande klasser
-finnes:

1. Science Fiction, Fantasy
<30mm

(. Science Fiction, Fantasy
)iUmm
3. I{istorisk < 30 mm
4. Historisk > 30 mm
5. Standarbiirare
6. Diorama
(Flörpi-Florp)

Motto: No respite, no forgiveness,

there is only war.

1830
Ansvarig: U1f Magnusson

Individuellt ru,
KK: 3

Avgift:5 skr
Eget spel ger förtur

39-45 diorama
Ansvariga & konstruktörer:

Daniel Johansson & Robert Klasson

Lagtävling, 6 spelareÄag

KK: 0

Vill du iindra på andra viirldskrigets

utgång? Bege dig då till England På
jakt efter det revolutionerande bomb-

siktet.

Motto: Låt Schmeissern tala.

tl

Teckningstävling
Ansvarig: Zdr avko Bahat
Avgift: - skr
Obegränsat antal deltagare.
Nyckeln till framgång ii.r ingen kass
och vulgiir Hollywoodrulle av vdrsta
sort, utan att stiilla upp i HelCons
TECKNINGSTÄVLING!
Det finns två klasser, dels en klass för
det vackraste du knåpar ihop under
hela din livstid och dels en klass för
vad du kan presentera under vår för-
hoppningsvis eminenta spelkongress.
För den senarc kategorin rekvireras
specialmiirkta papper i receptionen.
(Flörpi-Florpi)

Vackraste mösstävling
På prisutdelningen kommer VI (Ordos
specialutsedda megajury såklart) att
utse den person som har burit den
mest extremt fantastiskt eminenta
huvudbonaden under konventet.
(Mutor mottages tacksamt av juryn
inför vår kommande Schweizresa till
Willy Wonkas chokladfabrik)
Motto: En god moral, ger en stark sjiil.

Svarta Korpen
Svarta Korpen slår på stort på HelCon,
Det kan du läsa mer om på följande
sidor.

sriÅ't",-J r-r,-ur' n«er, ?.'/ r.:lell
vt Sl€AUÅL lNrE Ö,JSADR\VA!l



Suo*sh1(,op Pe§
I)å var dct dass för SV^RIA XORPEN

ott Åtorigcn flYsa På kmvcnt.
Ihmo gÅng blir dot dct tolf to i
ordnirrgcn, nrcn nu l'ör försto sårulcn
skall vi spelo scenarion, sm sPc-
lnrna bchövor förunr6lu sis ti1l.

Vi kmr rcksÅ sm vmlist att
sölja alla de tillbetxir, sm behövs
till SVÅRTA KOFPEN mh bistå er
spelaro ncd tips mh roei€lför-
klarirrgar.

a1

scITN,r'IL f oN L

töl jurde scertoriort hfficr att sIE-
ls på dstta konvsnt:

I b1årymro l-ryd
Ett drakshepp glider uppför' Nilen
pA iaht ef ter slawr. Men hctton, tr-.l
ireektorm och bl åaiimms Pi lor har
försvagat kiimpoma ml»rd. Xomcr
Gylfe SiSrard5s6 att lYckas få rcd
sig nÄgra slavar från Nilens strrin-
der, oller kmr han ott fallo diir
borta i bl årÅnnens lmd?

Goda rogolkunskaper i SVÅR[^ I{ORPEN

mh esra f i surer krävs .

Äntol spclare: 5
Tid: Xcddclar ccnarc
Anr6lningsovgi f t : 20 klooot'

ArwÅl cr smrost till Thms, tel '
o40-915?83

Y jsrd-YÅ:geE§=lss4
I en srörehmde dal i SYdfruJsihc
viiftor en skara vikingar Pd att on
prcessim wrkor skall tå.so in i .r,
cn borg. Skalt dc lychos bludo sig l.i
red nmharna och På så sätt km '!1
immfijr torgens roror? EIlcr hm-
mr do glada rnirrmen från Nordan att
tvjn8os storro ruramo rcd stcgor
och rurbräckor?

^ntal 
spolDro: I I

Tid: I{e<ldulas scrnrc {,r;
Anrnlningcavgi f t: 2O kronor

Goda rcgclkurckapcr i §;V^ltT KOfIPEN

och T VÄSTI'lltl-LD emt csra figrrrcr
l< rÄvr.

Ånniil cr snorost till Thomos, tcl.
o40-91 5?83

r&!$srseltgllln
ljndqr holo konvontot kmr vl lrn
tinrerligt ott 6paIo §vorto Horrxrn
red nybtirjaro. Du bclrövar lnio
ktma några rogler . o:h rlrr orulr I or.
dis vid spol.bordon.

Antul spclaro: I mån av plqts
och tid

Tld: Xotirruor.ligt
Arrtlllnln{6ovgif t: 5 kromr

'l'l!:lrllXN(I

llra rArr;e rarlrur her lnlt trl andra
hi*ri.ill. ql l,ttrer vl a1rr, itltcr-
]å.t llll ,iVAIllA $lll'iil VArt r;or-
I l*il1 | nlrl irr rl I I lr fur rrrrqlm
vårlr hl 11,1,lrlrxh ttII ji3rntttha
lnlp,lrelr,r abr rlr vlll ln nÅr,r,
l*t r Er,i , r lr{r <x;h tnrtll I I rlilrr rrv
'fhxq, tr'1, Ct4O.Ut67113, lrrta rx.lr
ul ll.r r,r,,1., rl I ahrrtolor , I rrlol llilr
två,s ,.u ,[r lrriq ör 1(]0I r{lJrl

lllmlra t,,r rirrqrlolnr lom t.ox. hrrr,.
tlqrritr ,l.rrlrr rlrr , hl ippblcr:k rxrlr
tutt!'lr:r,tr lllr'.vrrl lntc bsEtlIIloo,
lltl lnni ,rlllid nrcd osc till
kontrttrl,,rr

Stort sortinBnt av.
rollspel, konf liktspel, tabletop, tärningar,

dataspel, tillbehö r, sydswriges störsla
sorlirnent av I 5 mm lennfigurer.

Hrmng.r.n .l . 2l I 22 M.lrr . O1() . 23 03 80

Vi hrer ocksÅ på konvontot att:,åljo våra nyinporterqdo tr.äd, bur-
knr och håchar - idcalisku för
§VAEI^ KOtlPEt{ ch udra f igurspcl .

KON\aENTSEE{ErJ LrD;\}IDI:
. Svorta Rorper * 2 fjgurcr; ?S kr
a I Västorled + 2 fiEurcr: ?S hrr Norpcns f,ödo + I fisur: 49 hrr "lardgbysdsmket": 150 ltr

lLnlÅr uv tiindcr, djur, lant-
brulr;rrxlckop, såckar, turvpr,
hrlklkoraor otc.

FtllJurlo tlllbohör titl SVrurT^
HORPll,l hln tir hiiSxr ho:; <rrs pl
konvmtot;

a Essox hictoriohn tonnflrurcr
. Irretularg figrrrr.
, Tråd, brskor eh höchnr
. SYARTA XORPEN
. I V)ISTMLED
I XORPE!§ FI)DA
t Poppfigurer till §vorla Xorpon
r Specialbyssd tomÅns
r Engclska f igurspolstidnjnsar
t ililliput (riid. blÅ eh svart!)

GMS_IM[:C)RT'

ocI.t

lll ,(;tN ,&. M(I Ith,

(

(,


