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Ett svart streck visar att en aktivitet pågår under det passet.
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Kongress för rollspel,

bråidspel, science-fiction,

fantasy och horror

L4 - 16 augusti 1992

He?er,tgti^tter:

T""ry Pratchett
Bertil Mårtensson

Kungliga Tekniska Högskolans
kårhus, Stockholm

Kom till Teknis'karhus i Stockholm och spela roll-
spel med erfarna rollspelare, träffa Terry Pratchett
och Bertil Mårtensson, köp spel, böcker och videor,
lyssna på foredrag, delta i debatter och hang i våra
wå barer. Fantastika 92 ar årets handelse inom
spelhobbyn; för första gången förenas en klassisk
science-fictionkongress med ett toppat rollspels-

Program.
Våra scenarion är skrivna av kända och erfarna

scenarioförfattare, med lång erfarenhet av respek-
tive spel. När ni har tröttnat på att spela finns hela
sf-programmet att njuta av: filmer, föredrag, debat-
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ter, frågesporter, auktioner samt
inte minst baren.

Eftersom alkoholservering fti-
rekommer och sf-programmet
riktar sig till en vuxen publik,
håller vi hårt på åldersgränsen:
l6 år.

Hedersgästerna
Fantastikas utkindske hedersgåist

blir Terry Pratchett (Discworld-
serien, Goo? Omzru, etc). Kong-
ressens svenska hedersgiister blir
den kontroversielle sf-ftirfattaren
och samh:illsdebattören [,ars Gus-
tafsson och den uppskattade sf- och
fantasyft;rfattaren Bertil Mårtens-
son. Vi har vidare ett antal framstå-
ende svenska kulturpersonligheter
som särskilda giister (Horst Schrö-
der, Carl Johan de Geen m.fl.)

Ta tillfallet att få diskutera
Skiwärlden med Terry Pratchett
över en sejdel i baren eller fråga
Carl Johan de Geer om vad han
egentligen menade med 'Tårtan'.

Tid och plats
Fantastika 92 hålls på KTH:s
kårhus i Stockholm, Drottning
Kristinas väg 15-19 (se karta sist
i programmet). Vi har tillgång till
hela kårhuset. Det är perfekt an-
passat för kongresser, med ett
stort auditorium, flera större och
mindre salar och wå barer.

I-okalen:ir inte öppen dygnet
runt, utan stänger ett par timmar
efter midnatt varje kvåilI. Kon-
gressen öppnar 15.00 på &eda-
gen och de första turneringarna
borjar redan 16.00. Den formella
invigningen sker 19.00. Kongres-
sens avslutning äger rum 20.00
på söndagen och 22.00 utrJrms
lokalen.

Overnattnirg
Ingen överriattning får ske i kong-
resslokalerna. Hotell Domus lig-
ger ett stenkast från och är pris-
värt (c:a 575 kr för ett dubbel-
rum). Tel 08- 16 0l 95. Fleravand-
rarhem finns också (Brygghuset
08-51 2424; Frescati 08-15 9454;
af Chapman 08-679 50 l5; [årg-
holmen 08-668 05 10; Skepps-
holmen 08-679 50ln. Försökatt
vara ute i god tid; Stockholm
Water Festival går av stapeln
samma vecka!

Ordningsregler
Vapen får inte medföras. Vi un-
danber oss även ofarliga model-
Ier som live-vapen och dylikt. Inga
uniformer är tillåtna, annat än
Förvarets permisuniform. Vi ser
dock helst att du inte heller har på
dig den, om du alls kan undvika det.

Det är förbjudet att konsumera

medhavd alkohol i lokalerna. Två
barer finns att tillgå, och minst en
av dem kommer alltid att vara
öppen. Ingen servering sker till
deltagare under 18 år.

Mat och dqyck
Smörgåsar, fika och godis kan
köpas till hyfsade priser i vår egen
kafeteria, i barerna kan du kopa
snacks.

Spelprogrammet
Det är inga anmälningsavgifter
till turneringarna. Alla rollspels-
turneringar utom Kult kräver
egen spelledare. Till Kult-turne-
ringen har lag med egen SL för-
tur. Gör en anmälan per lag till
rollspelsturneringarna, men se till
att samtliga spelare anmäler sig
till kongress.r,. Senqst 3/81.

Priser delas ut till de bästa la-
gen. Alla rollspelpass är 4 tim-
mar.

Eventuellt arrangeras RQ,

chael Peters6n
Meriter: Kult på Lincon och

Uppcon, författare till Kult,
Mutant l, Engarde, Skuggor-
nas mästare, m.m.

4 spelare/lag. Arrangören håller
med spelledare, men lag med egen
SL har förtur.

"Hennet,t ve t t ig a rygg tryc fu mo t go l-
vet ncir ban ytiltrar /aehdin tyng7 auer
henne. Hon ligger benen om baru rygg
ocb trycker,tig mot honom. Hankrin-
ner bennet naglar repa buAen på ryg-
gen, röraig upp langd ryggra?en ocle

kittla bonom på laaben. Blo? dipprar

/ram ur reyorna, mzn ban kdnner
ingen tmtirta.

Inte förrdn bon lägger läpparna
mot harw bala ocla blottar uaan tän-
?er nm glimmar i ?et duaga ljutet.
Hon ilute r kä/tarna o m ltant bab oclt
,tliter au put tå?em. En kaÅa7 ap blo7

färgar laenned anti/cte ocb goluet un?er
?em, Han rycfr.er tilt men bon ltålbr
bonom iettfafigrepp oclt låter bto?et
rinna ne? i dtrupen. Nar /tant kropp

Pendragon och Stormbringer ut- har ilutat röra dig baier laon ditt blo-
anför det ordinarie programmet. )igaandikte mot taketochett ut?raget
Fler detaljer om det får ni på tkriekargenom/tulet."
konsressen.= DENSLUT-BLOODLUST ärmrcAKult

Författare: Gunilla Jonsson, Mi- LOSNINGEN



Cyberpunk

Författare: Magnus Seter
Meriter: Cyberpunk på ett otal

konvent, ävensrr i Sinkadus,
skrivit for Talsorian, m.m.

4 spelarelag +SL.

"Regnet öter nel. Ni kurar ibop )ar ni
ditter. Ni veintar. Vrintar på något

dom kantke inte alb kommer att
brin?a. Så u ni reflekti^orrcn av bil-
lyktor i?en regntunga at/alten. Snart
?yker ?e valkanla tkåpbiknru _från
Halaovårld minil terbt upp. De,t tan-
nar yD kajpktten ocla folk barjar

fortkt ut ur bikrna. Ni kantkymta
?e tung t beuöp naäe hab ovår?d hupek-
törenta nm hållzr or?nitg på uenz

am tkall vart nu? tina bärbara ter-
minabr. tVännukor ?elat upp i toå

grupper. Suaga, barn, kuinrur oc/a

äOre i en. Arbetd/ora i en annan. Så

fortlru ?e utual?a in i bikrna. Kvar
på kajen b lir len *nxfu lag na g rup -

pen md.rui,t kod p illro r. I ru pe ktöre r na
o mge r 2e m, oa eikrar t ina auto matya -

pen. Så bryter belvetet liit."
Spelarna snubblar över olaglig

människohandel och regelrätta
massavrättningar. I sina fOrsOk
att nysta upp denna härva ställs
de upprepade gånger mot de sam-
vetslösa krafter som ligger bakom
allt. De har mördat mer än en

gång. För att skydda sin hemlig-
het tvekar de inte att mörda igen.

EN LIKHET
Call of Cthulhu

Författare: Johan Jonsson, Mats
Bergström

Meriter: CoC på ett antal kon-
vent

5 spelare/lag + SL.

"Sju år har vi lzvat
i dtillhet,

lyckatt un?u ika upp mtirktambe t,
levat ocb 1elui,t lcvat."

T.S. Eliot: Mordeti katedralen

På ett familjegods djupt inne i
Sibiriens vildmarker tilldrar sig
konstiga och olycksbådande hän-
delser. Utanför råder en, med si-
biriska mått mätt, hård vinter.
Tsaren har nyligen datt, och by-
befolkningen är på viig mot hung-
ersnöd. Vad som vidare händer
kan ni bara få reda på genom att
spela scenariot. Gör det!

AVE}TTYRI
E]]TBRUSTET

Megatraveller

Författare: Andreas Biörklind,
Peter Nordgren

Meriter: Megatraveller på Lin-
con flera år i rad.

6 spelare/lag +SL. Kunskap om
det politiska l:iget i Megatravellers
universum rekommenderas.

"Det tre?je imperiet faller långtarnt
ibop. Fraktbner känzpar tnot earan-
lra ocbfar barbarie t närmareför varje

år. Alliarueroch avtal,tlutt oc/t brytr
i en ?ant av tpek ocb våCI. Och am
allti?/å r 2e uanliga minni,t ko rna l0a
ocle betah me? ditt bb?farfuntarna,t
korupirationer. 

'

Norri.t cir en av 2e nya /urttanu.
Någo ru tant i laaru bertig?öme t ka en

grupp kringvan?ran?e ombultmcin
gö ra en rut itt iru pe ktilt n. Ro i,t Lantan -

grueor är enonnt proluktiua, och ?e

uäntartig inga problem me7 kolonial-
a?mhtittrationen."

ENI{ANDEI§-
aa

MANSDOD
Advanced Dungeons & Dragons

i Forgotten Realms

Författare: Michael Petersdn
Meriter: Kult på Lincon och

Uppcon, medförfattare till

flera rollspel, DoD-moduler
fOr Ävenqrrsspel, m.m.

5 spelare/lag +SL.

"Nyegu mörka bu7 glnrute i mån-
tkenet, Hon ilo) på buk me? ina
ntir7 ?ragna. Hennet utinner 7ol?eJ i
?e nörka,tkuggorna kring Lulkaru
,ttaltmur, men bon kän?e Aera.t när-
varo. Hon ru,rka?e pådig och un?ra?e

/ar bun?ra?e gången hur ett tå enkelt
upp?rag ba?e kunnat iluta å ilk.
Oc /a va? båe egentlige n d ke tt i Ba0ur'd
Gate, ua? uar ?et nm ?e ba1e jagat
up p/ö, h e la S varfu kut te n ?

Kantke *ullc hon/å uar på tina
frågo, i natt. Hon uinka?e fram ?e

an?ra ur mörkret. Det uarAagt attdk
till.'

DIPLOMACY
Amangör: Avgrunden (Dan

Hörning, Johan Okker, Kim
Rosenberg)

Meriter: AvCon, Stockholms-
mästerskapen i Diplomacy,
Diplomacyfanzinet "Rösten
från Avgrunden".

Individuellt. Ingen föranmälan.
Regelkunskaper önskvåhda. Med-
tag eget spel!

Borden kommer att lottas, dvs.
spelarna samlas och arrangörerna
fördelar dem på borden. Varje
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parti spelas till 1908. För ensam
seger krävs 18 SC. För delad se-

ger krävs 28 SC. Röstning om
delad seger får göras efter 1905.

Har ingen seger röstats igenom
hösten 1908 trader DIAS i kraft.

Alla får I poäng per SC, seg-
rarna delar dessutom 24 poäng
mellan sig. BIir du eliminerad
innan spelets slutfårdu minuspo-
ärg.

BRITANNIA
Arrangör: Michael Pargman
Meriter: Huvudansvarig under

flera år for bradspelsaktivite-
terna i Sveriges åildsta spel-
förening (?), CSS.

Individuellt. Ingen föranmälan.
Regelkunskaper önskvärda. Med-
tag eget spel!

Borden kommer att lottas, dvs.
spelarna samlas och arrangören
fordelar dem på borden. Vinna-
ren vid varje bord samt tvåorna
med högst poäng (så många som
behovs för att Szlla ut det sista
bordet) går till final.

Ovriga
speIaktiviteter
Vi planerar att hålla seminarier

om rollspelskonstruktion, om att
bli publicerad, m.m. Flera spel-
konstruktörer finns på plats och
svarar gärna på frågor.

Det kommer att finnas en lokal
ftir fritt spel till förfogande, och
dessutom kan det tillkomma fler
brädspelsturneringar. lnforma-
tion om detta får du på plats.
Ansvariga för spelprogrammet är

Michael Petersdn och Gunilla
Jonsson. Ni får gärna ringa
oss orn det är något ni undrar
om. Förhoppningsvis kan vi
svara på era frågor.

Tel: 08 - 97 25 54
Las in ett meddelande påvår tele-
fonsvarare om vi inte är hemma.

Crdg-program
Det finns $rra övriga program
med debatter, föreläsningar och
workshops, så att du hela tiden
har ett rikt utbud av aktiviteter
att våilja mellan.
S f/fantasy/horror-progrannmet

innehåller paneldebatter, fö-
reläsningar, workshops, hög-
läsning, mm. Vi tar upp bä-
rande element i genrerna sf,,

fantasy och horror och hur de
uwecklas. Vi siktar på ett brett
program, från ren underhåll-
ning till mer litterära och tek-
niska ämnesområden.

Filmpro grammeu Vi visar fi lmer,
både 55 och 16 mm, på stor
duk. Vilka det blir beror på
frlmbolagen. Vi hoppas fåmed
någon eller några premiärer.

Videoprogramrnet: På storbilds-
video visas filmer löpande un-
der kongressen. Vi koncentre-
rar oss på gamla lclassiker, w-
serier, avantgarde och annat
som inte äcks av filmprog-
rammet.

Fanprogrammet: Programmet
för dem som vill umgås med
andra sf/fantasyintresserade.
Hit kan också de som aldrig
varit på en sf-kongress tidi-
gare gå för att få veta lite om
fanzines, klubbar och kong-
resser bland sf/fantasyintresse -

rade.

Bankett
Middagen på lordagkv:illen kom-
mer att vara kongressens natur-
liga mittpunkt. Bankettpriset
kommer att hamna mellan 100

och 150 kronor. Du måste
föranmäla dig.

Försäljning
Böcker, serier och spel kommer
att säljas till acceptabla priser.
SF-bokhandeln, Tradition och
kanske Metropolis kommer att

sälja i egen regi. Kongressdelta-
gare har möjlighet att s!ilja icke-
kommersiellt i fanrummet.

Auktion
En stor auktion har till hörn-
pelarna på en kongress. Vi har
två; en for bocker och fanzines
och en for spel och serier.

Kostnad.
Du kan lösa stödjande eller delta-
gande medlemskap. Ett stodjande
kan när som helst konverteras till
ett deltagande mot mellanskillna-
den till dagsaktuell avgift.
Stödjande kostar 50 kr.

Deltagande kostar:
500 kr t.o.m. den7l81992
550 kr efter 7/B eller vid dörren.

Du kan även lösa medlemskap
för en dag vid dörren.

Det kostar:
for fredag 125 kr
fur lordag l75kr
för söndag l25kr

SFSFlFantastika 92
Box 3273, 105 65 Stockholm
Tel: 08 - 21 50 52

Postgiro: 70 85 25 - 1 (Utskottet
f<;r SF-kongresser i Sverige)
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