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obevöpnod? Hon u.iir"#!'llunä Arrongor: Potrik swÖrd

Mörk fromtid? Tocko vet jog mörk medel- Sluggo vilt pö ostrogroniten. Spelore med
tid! fördigo log hor större chons ott kommo
Arrongör: Yxon med i turneringen. Fördiggjordo log

mot mig!" Nyo Mutont.
Arrongör: Aventyrsspel
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Ping, du ör,en grodo!
Arrongör: AventyrsspelFinrs det röd-svorto odjursom gillor peng-

or?
Arrongör: Yxon

Rimfrost, rottmuff pö! Trofikstockning, gro-
notkostore froml
Arrongör: ÄventyrsspelKloror du ov ottvoro en ökto cyberpunk-

ore i 4 timmor? Förmodligen inte, men
prövo so för du se, lngo förkunskoper
krovs, en kort regelgenomgöng kommer
ott hållos.
Arrongör: Avom

Kejsoren ör svog,lönge leve kejsorenl En
turnering. kon spelos på fuö sött: "Bring'n'-
bollle", dvs du tor med dig din egen figu-
rormö pö 1 ,500 poöng eller - Loon'n'boll-
le", dvs du spelor med orrongörens i för-
vög uppgjordo styrkor. "Armylists" till
"Bring'n'bottle" skickos senosJ den 28
september tillTorget Gomes. Asög. 115.
116 24 Sthlm. Mörk kuveret "40K- och
glöm ej nomn och telefonnr. Turneringen
kröver godo förkunskoper.
Arrongör: Erik Molmcrono

CAtrI WAFTS
Moke mydoy, Fiot Ritmo! Turneringen sker
med 55,000-bilor, Hor du en bil klor hor du
större chons ott kommo med, Förkunsko-
per krövs.
Anongör: Ordo Septenorius

B'ITTLETEC}J
ls it o bird? ls it o plone? Shit. it's o drop-
shipl Förkunskoper krÖvs inte, men ör en
fördel.
Arrongör: Ordo SePtenorius



Spelkongress 90
I en mörk fromlid...

Detör dogs igen, för f örde göngen on-
ordnos spelkongressen i Stockholm.
Kom till oss för ottspelo. tovlo,stifto be-
kontskoper, utbyto meningsskiljoktighe-
ter, upptocko nyo spel eller boro för ott
könno stömningen. To tillfollei i okt ott
trötfo I 000 likosinnode.

Vem ör den hemligo gösten? Vod ör
egentligen cyberpunk? Vilko nyheter
kommer ottslöppos? Vod söger dvör-
gen tillmogikern?

Du hor frögorno, vi hor svoren.

Anmölon

Föronmölningor möste vi ho senost
mändogen den l:o oktober. Anvörd
det bifogode inbetolningskortet. Avgif-
ten vid föronmölon ör 20:- och dö
betolor du för bödo dogorno. Om du
vill betolo vid dörren sö ör ovgiften för
bödo dogorno 250:- och .l50:- 

för en
dog.

Pö inbetolningsblonketten kryssor du för
i de rutor som stör efter de turneringor
duvilldelto i. Om du ör intreserod ov
ottvoro spelledore i nögon furnering sö
kryssordu fördetockså. Det görbro ott
onmölo sig böde som spelledore och
spelore till en och sommo furnering.
Om mon inte kommermed somspelo-
re kon mon dö fö blispelledore istöllet.
Spelledore möste mon ho slor erforen-
het ov spelet i frögo,

Det kostor 1 0:- per turnering mon deltor
l, och detto betolos pö plots, inte
genom föronmölon.

Om mon onmöler helo log till turnering-
or hor mon stöne ch,ons ott kommo
med, loget kommer dessutom ott fÖ
spelo tillsommons. Log som öven
onmöler en 6:e person som spelledore
isommo furnering kommer goronterot
med. Pö inbetolningsblonketten finrs

plots för ottskrMo lognomn och dörstår
dessutom hur möngo personersom lo-
get skoll innehöllo förutom spelledore,

Tid och plols

Spelkqngressen introffor 20-2.l oktober
I 990. öppettiderno ör kl I 0,00-22.00 pö
lördog och H 9.m-21 .00 pö söndog. ln-
vigningen kommer ott ske kl 11.30 pö
lördogen. Försto turneringen kommer
ottstorto kl 12.00.

I ör kommer kongressen ott hÖllos i

Nono Lotins konferenslokoler vid Norro
Bontorget mitt i Stockholms centrum.
Nörmoste T-bonestotion ör T-Centrolen,
uppgång Centrolstotionfy'osogoton.

Centrol-
Stotion
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Övernottning i Stockholm onordnos
inte ov kongressorongörerno.

Ett slutgilyligt kongressprogrom kommer
ott frnnos dels pö sjölvo kongressen och
dels somtligo Trodition-butiker co en
vecko innon,
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Turneringor

Turneringor kommer ott höllos i rollspel,
brödspeloch tobletop. Se nedon.

Öppet spel

Möngo oktiviteter onmöler mon sig till
pö plots, det gör olllså inte ott föronmö-
lo sig flll desso, Detio göller i synnerhet
tobletops. dvs fi gurstridsspelen, sösom
Worhommer 40.ffi , Worhommer Fon-
tosy Bottle, Spoce Hulk, Epic Scole,
moderno ponsorslog och mycket,
mycket mer, Vill du spelo tobletop so
fÖr du görno to med dig egno ligurer,

To görno med dig egno spel. Chorsen
ott hitto nögon ofispelo med ör oson-
nolikt hö9.

Försöljnlng

Böde Trodiiion och Aventyrsspel kom-
mer ott linnos pö plots med fullt sorti-
ment.

Nyheler

Det förskoste försko och det senoste
senoste frön böde Äventyrsspel och
utlöMsko tillverkore.

Demonslrolioner

NybörJore kommer ott ges tillfölle ott
provo pö nyo spel uMer erfornc spelo-
res ledning. Helt nyo spel kommer
ocksö ott förevisos.

Figurmålortövling

En stor töMlng med en möngd oliko
klosser kommer ott Mllos. För nörmore
informotlon se ortikel i Sinkodus nr 26.

Uppvisnlngor

Föreningen Seregon kommer ott före-
viso rollspel "live", tornerspeloch kon-
ske ocksö onnot.

Seminorier

Grillo Äventyrsspels spelkonstruktörer.

Auktion

Sölj dino gomlo speloch tyndo till lögo
priser.

Filmvisning

V hor en biogrofsolong dör det ryms
drygt 150 personer dör vi kontinuerligt
kommer ott viso filmer med temo "mörk
fromtid".

Mol

Mot och homburgore inom göngov-
stönd och en stöndigtöppen cofeterio
ilokolen,

Spelföreningor

Ett ovdelot utrymme kommer ott finnos
dör föreningor kon vörvo medlemmor,
knyto kontokter och berötto om sig
sjölvo.

Figurmålning

Lor dig mölo tennfigurer med vör mö-
lorexpert Göron Hollmorken.

Teckningstövling

Tvö klosser: Drokor& Demoneroch Mu-
tont. Bidrogen som sko voro isvort-vitt
lömnos in pö kongressen. Sjyssto priser.
Hwudomore ör Nisse Gulliksson.

Välkomno!
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