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Var hälsade medborgarc!

Nu har kampen börjat! Stockon 5 går av stapeln.'l'illblkl pfi Östra
Real med utsikt över Stadshuset och andra viktiga monunrult iivcr
Sveriges Huvudstad. Denna omgång ger oss ett unikt tillfällc att lör

första gången på ett konvent spela det nya rollspelet av Anders Blixt,
Gondica. Ett stort brädspelshav, rollspel och kortspelsdjungeln m.m.
Övernattningsmöjligheter är ordnade. Försörjning är fixad genom vår

eminenta kiosk. Övriga problem löses av en proffsig stab och
reception.I Sverige har motståndet pågått en längre tid och nu är det

Stockholms tur. Den andra januari slår vi tillbaka!

Med hälsning från er Kungliga undersåte.

Vi som byggde Vi skulle vilja tacka ftiljande
ftireningar

Game Over
Fenris

TROLL

Hemsid a, www.sverok.se/stockon
e-mail : stockon@psynet.net

nns all urlomlatlon
du kan tänkas behöva inftir
konventet. Vill du veta mer kan du
nraila oss på stockon@psynet.net
eller ringa oss på 08-749 19 17

(Stefan Ullgren, kassör). Vi kommer
inte att skickaut någon bekräftelse
så spara kvittot! ! ! Det är bara till
rollspelstuneringar, som lag, kortspel
och figurspel som du behöver
fiiranmäla dig, all annan anmälan

sker på plats. På konventet konuner
du Iå en namnbricka som bevis på
att du harbetalat. Denna skall vara
ftist väl synligt på klädema och bäras

under hel a konventet. Detta bevis
måste visas upp innan varje tunering.

Tider.
Konventet ärmellan lördagen den

2:ajanuari och tisdagen den 5:e
januari 1 999. Vi öppnar klockan
10,00 på lördagen och invigningen
sker samma dag klockan 12,00. De
lorsta tuneringama startar sedan

klockan 13,00. Prisutdelningen sker i

sanrband med avsluhringen klocka:r
15,00 på tisdagen.

Plats.
Sonr vanligt kommervi att vara i

Östra Real, längre bak i foldem finns
en karla över hur dr.r tar dig till

an. Det enklaste
tunnelbana till Karlaplan och sedan

gå Karlavägen mot city.
Inträde.

Kostnaden for att gå på Stockon 5
kommer att vara 200 kr om du
ftiranmäler dig. I detta pris ingår då

allting och inga extra kostnader
tillkommer ftir att spela (undantag ftir
ev. datasal). Dettapris gäller vid
ftiranmälan som måstebetalas in
senast fredagen den 18 december,
Det går dock utmärkt att dyka upp
på plats och betala, då blir priset
250 kr for fyra dagar eller I 00 kr
perdygn (13,00 till 13,00 dagen

efter). I dessa priser ingår
medlemskap i ftireningen Stockon
vilket krävs fiir att gå på konventet,
medlemskapet liggerpå 20 kr.

Lokaler.
Lokalerna iir endast till låns och
därftir är vi extra rädda om dem.
Diirftir kommer vi att poli sanmäla

alla fonler av skadegörelse som
sker på konventet. Vad det gäller
sömn kommer vi att ftirdela ett antal
salar fiir detta ändamåI. Det finns
också tillgång till dusch fijr den som
önskar det.
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Cafeteria.
Konventet komler i sedvanlig
Stockanda serva en utomordentlig
fi'ukost va{e rnorgon. Vår Cafeteria
står också till tjänst n-red det mesta i
mat- och godisväg ftir en hungrande
konventsbesökare. Åven en

kaffeautomat kommer att furnas på

konventet med billigt kaffe dygnet
nurt.

Trivselregler.
För att alla skall trivas fims det ett

antal regler som måste ftiljas på

konventet. Rökning och annan eld
inomhus ffirej ftirekomma. detta
gäller även stearinljus och viirmeljus.
Alkoholfortåirning iir ftirbj uden på

konventet, vill någon festa kan
konventsledningen rekommendera
flera bra ställer i närheten.

Ytterdön'en till konventet komrner
att stängas undernatten. I övrigt
gäller de allmiinna trivselreglema.
Den som inte ftiljerovanstående
anvisningar kan konlna att bli
awisad fi'ån konventsområdet.

Film.
Som vanligt konmer årrets fi lmvisning
att vara något speciellt, ternavisningar
kommer som vanligt att fiirekomma.
För ett kornplett filmschema, se vår
filmfolder sorn fimrs på konventet.

Attkllolt.
Årcts uuklion kurrrrner irtt skc på

tisdagcn klockan ll,(X) i lularr.
Inlämning sker uutlcl korrvcntcts tre

forsta dagar i bagagcinlii.nrrrrni rrgcrr

och på tisdagsmorgorlen kornnrer clt
visning att ske.

Bagageinlämning.
I årkommerdet finnas en

bagageinliiming diir du kan läuma din
vdrdesakeroch annat av vik1. Denna
är öppen under dagama så att du när
som helst kan komma och hämta
ellerliimnapackning.

Butiker.
I år kommer vi giistas av Stockhohrs
Iiinrämsta spelbutik, Absolut spel,

som kommer att sälja sinaprodukter
till trevliga priser och glatt humör.
Ovri ga personer, organisationer eller
fiiretag sonr vill sälja något eller göra

reklam på konventet ombedes ta
kontakt med konventsledningen
innankonventet.

Receptionen.
I år reception kommer att ta hand
om all infomration, undrardunågot
under konventet kan du vända dig
direkt till den fiir ett svar.

Receptionen konlner att göra sitt
bästa lor att tillgodo se dina behov.

Anmälan.
Så hiir anmäler du dig till Stockon 5:

l: Fyll in ditt namn, adress och
ftidclsedata på anmälningsblanketten
eller på en postgiroblankett (pg: 163

3 5 84-6 betalninsmotagare
ftireningen Stockon). 2 : Markera
vilka spel du ska spela och när,
genom att markera respektive

anmälningskodpå
amn älnirxblanketten eller
postgiroblanketten.

Ex:om Nisse Hult vill spela West-

em, Blood Bowl och Brittania. Till
Westem och Blood Bowl krävs det
ftiranmälan. (Se anmälninskod) Till
Brittania skaman anmäla sigpå
plats. Det sker en halvtimme innan i
receptionen. Om Nisse ska vara SL
så ska han vara det i 3 pass, så får
han sin anmälninsavgift tillbaka.

Anmälningskoder:
Call of Chtulhu pass 1:10, pass

2:30, pass 3:60
Drakar & demonerpass 1=1 2, pass

2:21, pass 3:42
Gondica pass 1:20, pass 2:40,
pass 3:61
Kult pass l:41, pass 2:50, pass

3=62
Western pass 1:1 1, pass 2:32,
pass 3:52
Werewolf p ass 7:22,pass 2:31,
pass 3:5 1



För fi'ågor om
brädspelstuneringama
ta kontakt rned
brädspelsansvarig

Lars Holesäter 08-777 78 37 .Ta
gäma rned egna spel om ni har det.

Brittania
Föranmälan:NEJ

Kval:lördag I 3,00-1 9,00,' final:lördag 20,00-02,00
Arrangör: Nina Björklund

Ett klassiskt spel, hjälp olika
stammar att ercivra Storbritannien
under dess mest mörka och oroliga
tid. Du får nya stammar hela tiden
vilket gör elimineringsrisken av en

spelare ganska liten. Passar både

nybörj are som gamla strategirävar.

Diplomacy
Föranmälan:NEJ

Kval:lördag I 3,00-1 9,00, 20,00-
02,00, söndag 10100-17,30, 18,30-
02,00 final: måndag I 0,00-l 7,30

Arrangör: Karl Stengård
Det rnest klinda stategispelet
någonsin, du spelar en diplomat
under början ftjrsta världskliget.
Ljug och bedrag ftir att erövra så

mycket sonr nrtijligt irlrln krigct ä'
slut. Har du irrtc titliglrc s1:cllt
Diplomacy tycker vi att du dclinitivt
skall prova på under konventct.

History of the World
Föranmälan:NEJ

Kval:söndag 1 0,00-1 7,30
final:söndag I 8,30-02,00

Arrangör: Robert Doktorow
År du trött på att åka ut efter tre
rundorbam Itir att motspelama
gaddade ihop sig mot dig? Då är

detta spelet ftir dig! Varje ny runda
fär du en ny civilsation att ta hand

om. Ett lätt spelat och enkelt spel

som kräver att man tänker till mer än

en gång.

Titan
Föranmälan:NEJ

Kval:söndag 1 0,00-l 7,30
fi nal:söndag I 8,30-02,00

Arrangör: Mikael Pargman
Målet i Titan iir enkelt samla ihop en

stor hord med monster och slå dina
rnotståndare sönder och sarnnlan.
Vill du kärna kraften i ett anfall med

18 tiirningar, då skall du spela Titan.
Har liinge varit en favorit på

Sttlc:kon.

Advanced civilization
Föranmälan:NEJ Pass:

Kval: måndag 1 0,00-1 7,30
final: måndag I 8,30-02,00

Arran gör: Peter Kotilainen
Du spelar en civilisation runt

medelhavet, precis i början av

bronsålder. Målet är att bygga upp
en stolt och miiktig civilisation, men

vägen dit är hård och tung,

sammarbete är ett måste. Den som

är mer inställd på handelsembargo

och interkulhrella karteller, iin på

våld och svek finner här sitt lystmäte.

Ett riktig klassikersom varitmed
varje årpå Stockon.

Winds of War
Föranmälan:NEJ

Måndag 10,00-02,00
Arrangör: Vasilis Parastatis

När Diplornacy känns tamt och

andefattigt. Niir frontlinjen har

stagnerat, när alliansema blivit lor
självklara. Då är det dags att by'ta

spel! Till Winds ofWar, nådens år

1790,12 spelare, 10 olika enheter, 4

olika årstider, ekonomi. Reglema är

lika enkla som sorn Diplomacy,
ndstan iva{e fall.

Svea Rike
Föranmälan:NEJ

Pass: Tisdag 09,00-
13,00

Arrangör:
Sveriges biista

brädspel! Det flesta

har spelat denna numera klassiker i
brädspelsammanhang. Led en

adl igtsl2ikt under Sveriges stormiga

historia. Segra vid Poltava, bekosta

Bellrnans epistlar, Linn6s forskning

och Tessins slottsbyggen.

Settlers:
Föranmälan:l\EJ

Kval: Tisdag 09,00-1 1,00
fi nal:Tisdag 1 1,00-13,00

Arrangör:
En snabb och lätt spelad variant av

Civilization. Tar ungeftir en halvtimrne
att spel klart, ett utmärkt val om du
är lite rnör på Tisdagen.

Förutom dessa spel kommer vi
att ha ett brädspelshav som är

öppet dygnet run! dit ni är
välkommna.



Warhammer Fanstay
Battle

Föranmälan: JA
Pass: Rullande under hela

konventet
3 000 poiing, mätinstrument,

tärningar, kort och allt arurat du kan

täirkas behöva
* lngaoridnamonster
r Inga special characters
* Inga allierade (undantag Dogs of
War, senedan)
* Ingaconversion field
* Varjearm6 färinnehållaupp till ett

Regirnent ofReown frånDogs of
War boken (Asami I the Dragonlord
är en karaktär, inte en unit och fär
därftir inte anviindas
* Max ett special save per model
* Alla spelare spelar tre slag,

därefter delas poäng ut efter vinst,
målning och armöval
* Magi-errata från White Dwarf 222
giiUsr
* Domarnas tolkningar gäller över

Magi items köps enligt Iöli;urde:

Champion 1,25p
Hero 2,75p
Lord 3,125p
Wizard 1,50p
Wizardchampion 2,75p
Master wizard 3,100p
Wizardlord 4,150p
Unit standard i,50p
Annystandard l,unlimited

OBS:Vi har inget att låna ut så ta
med er allt ni behöver

Blood BowI
Föranmälan:JA

Pass: Rullande under hela
konventet

Regler: Köp lag ft,r I 000 000
poärg. Max en starplayer per lag

och en Roockiebig guy (urBlood
Bowl kompendiet).

W40K,3:rd ed.
Föranmälan:JA

Pass: Rullande under konventet
Regler: * Arme köps ftir 1000

poiing enligt Standard Mission
Organisation Charl.
*Annelistan ska vara snyggt

nctlskriven och liimnas in till
arrangörena innan forsta passet.
* A mrel istoma från regelboken gäller

och alltså då inte några codexar.
t IngaAllies

Warhammer 40k 2:ed
Föranmälan:JA

Pass: Rullande under konventet
*Arme 1500 poäng. Armelistor ska

vara snyggt skrivnaoch liimnas in
innan Iiirstapasset.
*Allies: Sister ofBattles fär alliera sig

med IG. Allaimperial fårköpa
Assassir-rs
*Space marines fär köpa combat

squads
*Wargear enligt White Dwarf 195
*Restriktioner: Vortex, virus och

special characters är bannade
*lnga Vehicle conversions

DBA,
Johnny Reb,
Man o War,
Epic 40k,
Trinity

Battlegrounds,
WW2 Naval battle,

DBM
Dessa spel kommer att rulla löpande

under konventet och det är bara att
komma til I fi gurspelsrummet och

prova på.

Gorka Morka,
Necromunda,
Age of Sails,
40k Nostalgi

Dessa spel kommer att spela i
Absoluts spels butik, mer info på

plats



Målartävling.
Klasser: * singlemodel * Ryttare &
monster

Tradition med The Silver Snotling
award fortsätter även i år.

Warhammer Siege
Warhammer 40k

scenario
Dessa två scenarion kommer att

spela i figurspelsrummet. Mer infb
och tid kommer komma på

konventet

www. sv e ro I( s e/ RMÅ/AIM
prenumerera? särt tn 100 kr (ett år) elter 60 kr (ett halvår) på

postglro 102 25 85-2 (Förenlngen Runan). 6löm e.l namn, adress
och från och med vlll(et nummer prenumeratlonen skall gälla.

Rolls

För att fä spelai rollspeltuneringama

på Stockon 5, måste man inte
anmäla sig med en Sl. Men gör man

det är man garanterad plats. För att

underlätta ftir Sl kommer de

viktigaste reglema att delas ut i
kompendium på konventet och en

regel genomgång kommer aff hållas

ftjrsta dagen ftirvarje spel. De som

ställer upp som Sl kommer självklart

in gratis om de spelleder tre pass.

Gör så här om du är sl: Anmäl dig
som vanligt, kryssa i Sl-rutan brevid
det spelet du tänker spelleda. Betala
som vanligt, påplats på konventet

får du tillbaka avgiften niir du har

varit Sl i tre pass.



trMA
08100-1 0100 Konventsfrukost

10,00-17,30 nraospelpass
Rollspelpass 4

Adv. Civ kval
wow

Diplomacyfinal
Gondica

Kult
Drakar & demoner

I 8,30-02,00 trraospelspass
Rollspelspass 5

Adv. Civ. final
WOW forts.

Kult
Werewolf
Western

08r00-1 0r00 Konventsfrukost

09,00-14,30 nraUspelpass
Rollspelpass 6

Settlers kval och final
Svea rike kval och final

Callof Chtulhu
Gondica

Kult

I 5100-16100 Priscermoni

10,00 Konventet öppnas

12100-13,00 Invigning

13,00-19,00 nraaspels pass I
Brittania kval

Diplomacy kval
Regelgenomgång ftir rollspel

2100 nreaspels pass 2,

Rollspelspass I

Brittania final
Diplomacy kval
CallofCthulhu

Western
Drakar & demoner

08r00-1 0r00 Konventsfrukost

10,00-17,30 nraospelpass 3
Rollspelpass 2

History of the World kval
Titan kval

Diplomacy kval
Gondica

Drakar & demoner
Werewolf

I 8,30-02,00 Braaspelspass
Rollspelspass3

History of the World final
Titan final

Diplomacy kval
Call of Chtulhu

Werewolf
Western



Werewolf.
Föranmälan:JA

Pass: Rollspelspass 2,315

Anmälningskod: Pass l=22, pass 2:31, pass 3:51
Arran görer: Christian Andersson

Jaha, alla har lämnat stan fiir att slåss mot Wyrm igen, j a vi Bonegnawers fick
ju som vanligt inte ftilja med, bara i vägen, gör mer skada än nytta, fiir vecka
ftir att slås mot wyrm. HAR vI HÖRT DET FÖRUT ELLER!! !l

Men den här gangen går det inte riktigt som det brukar, de andra ulvama
kommer inte stolt paraderande efter att ha slagits och fiirsvarat vår Caim.

Det händer skumma saker i vår stad, enligt vår Theurge tyder tecknen på att
Wyrms hantlangare den håir gången attackera staden och de enda som står i
ftirsvar är vår lilla grupp Bonegnawers.

John har rusat mot Caernen ftir att hämta de andra men det kommer att ta ett
par dagar. På en hus vägg står ristat: Vi må vara Bonegnawers, och inget viirt
i era öhon, men vi ger våra liv om det behövs fiir att hålla fienden på stången

tills forstiirloing kommer, glöm aldrig vårt offer......

Kult
Föranmälan:JA

Pass: Rollspelspass 4,5,6
Anmälningskod: Pass 1=41, pass 2:50, pass 3=62

Arrangörer: Björn Kauppi, Pär Wirdfors

Året är 1987. Platsen är Europas största flygplats.

Med ett tjut starmade den tunga gröna skåpbilen utanfiir Shiphol, Hollands
och en av viirldens största flygplatser. AGENTERNA kastade sig ut och
sprang hela vägen ftirbi de oftirstående reseniirerna i den stora centralhallen.

Situationen var något otydlig, men det var båist att inte ta några risker. De
slank in i den servicegång som ledde dem direkt till den lastkaj diir den

ftirmodade bomeen fanns anligt indikeringen. Bombhunden hade fätt firatt

hade deras chef sagt, så när de var framme vid avspärmingen beordrade de

de FlygSiik som var diir att bege sig en bit bort. De gick med lugna steg till
den kaj som var helt utrymd; hela området hade spärrats av och inte en

människa syntes till i de bilar och lastbilar som parkerats ftir att vara så

effektiva som rnöjligt i raka linjer med stora orange turlappar på sig lor att

veta när det var deras tur. Allt var tyst borlsett från de flygplan som med en

rninuts intervall landadae ovafiir deras huwden.

"Spå,r av sprängäninen i luften." "Inga civila inom siikerhetsområdet." Man
hade spärrat av de tre största lastkajema och hundratals chauffiirer väntade
på att fä komma tillbaka till sina fordon. Hundratusentals kronor varj e minut,
kanske mer, blev forlusten men inga risker fick tas.



Western
Föranmälan:JA

Pass: Rollspelspass 1r3,5
Anmälningskod: Pass l:11, pass 2:32, pass 3=52

Arrangörer: Dan Algstrand, Magnus Seter
The Mexican Connection: Den onda, den gamle girige, den girige

ljugo århade gått. Stevens lutade sig mot spiselkransen och såg ut över
gården. Det hade inte varit lätt. Jiimft,rt med att byggaupp detta hade hans

flykt från den brinnande gruvan två decennier tidigare varit enkel. Men han

undrade fortfarande vad som hade hänt. Och vart guldet hade tagit vägen.

Det kanske låg kvar i den mörka grottan, tillsammans med de män som hade

varit Stevens vänner. Och männen som hade lurat den-r.

Men hade Stevens verkligen varit den enda som överlevt?

Han hade så många gånger sadlat sin häst, och varit beredd att rida iväg ftir
att en gång ftir alla stilla sin oro. Men någonting höll honom alltid kvar. Hans

hustru, och bamen ftirstås. De var värda mer ftir honom iin allt guld i världen.

Siirskilt i dessa oroliga tider. Han dröjde vid den öppna spisen. Knastret lrån
den öppna elden var det enda som hördes i nattens mörka tysnad.

Sakta, utan att Stevens varken såg ellerhörde, smög en skugga fram över
taket påbiblioteket. Tålmodigt kr<ip den närmare fiinstret, tum ftirtum. Det
enda som med säkerhet kunde urskiljas var den stora sombrero främlingen
bar, och den tunga revolver han höll i handen.

Molnenjagade tyst över himlen. En olycksbådande tystnad lade sig över den

lilla gården, medan elden falnade i eldstaden.

I den ltjrsta delen av The Mexican comection har dugo år gått sedan de
mystiska händelsema i prologen. I skuggan av kriget tar spelama rollerna som

änlingar till forra äventyrets hjä1tar. Utan sin vetskap blir rollpersonema

banditer och ett blodbesudlat anr. Det enda som kan rädda dem är om de

tänker snabbt och skjuter säkert.

Allting börj ar med ett mord.

Vill du veta mer? Ladda nerprologen, www.rollspel.corlt

Gondica
Föranmälan:JA

Pass: Rollspelspass 2,416

Anmälningskod: Pass l:20, pass 2=40, pass 3:61
Arrangörer: Anders Blixt

Se döden väntar dig

Ralburg om våren. Havsbrisen har blivit varTnare, men skingrar inte

stadsbomas fortvivlan. En älskad furste tynar bort. Bekymren hopar sig på

hans slott. Var ftir genomsysras hovet av misstlinksamhet och tystnad?
Viskande rnöten i små gernak. Vad ärpå gang?



Call of Chtulhu
Föranmälan:JA

Pass: Rollspelspass 1,3,6
Anmälningskod: Pass l:10, pass 2:30, pass 3=60
Arrangörer: Martin Brod6n, Emanuel Berglund

"Södermalms regemente, andrakornpaniet, framåt!" Den kalla luften rycker
Llr munnen på löjtnanten niir han ur sitt frostbitna skägg skriker ut sina order.

Snön yr omkring sveamas lotter när de unisont bö4'ar röra sig framåt till
takten av trummoma och flöjtema. Långt borta framftir dem ligger döden -

det ryska fortet.
Tysta murar hade blickat mot dem hela dagen, inte en av de fruktade

lorsvarana hade de skyntat, spanare hade dock rapporterat att de likväl
fanns diir innanftir.
En avlägsen serie av dån avslcijar att ryssamas kanonbatteri har öppnat eld.

En plötslig explosion bryter ut i det bakre ledet på kompaniets högra flank
och män faller med plågade skrik.
" 

1-- 
ärde, femte led, framåt! " Tappert fyller nya miin upp de döda och sårades

luckor. En plötslig vind piskar snö mot karolinemas ansikten. Frusna hiinder
greppar kring vapen, en till synes oberörd löjtnant håller fortfarande sitt sviird
högt framlor och visar de låingtansfulla själanra vägen till den eviga vilan, på

andra sidan skärselden.

Med varje steg kom fortet närmare, men rned varje steg syntes också forlet
sän.re och sämre, ty den plötsliga stormen drog upp snö till en vit
oger-romträngbar barriär. Oörf?irat går männen in i dimman. Kvar blir endast

vindens vinande.

f)rakar och f)emoner
Föranmälan:JA

Pass: Rollspels pass 1,2r4

Anmälningskod: Pass 1:12, pass 2=21, pass 3:42
Arrangör: Mika

Ni har kommit till Kandra fiir att slå runt och ha det trevligt i
glädddjekvarleren.

Det som har gjort Kandra till ett av Ereb Altor rikaste städer är dess

köpmär.

Men friden i staden håller på att brytas.

Stadens starka köpmän på att ftirbereda ett handelskrig med intriger o

lönnmord.

Det började när den nya och nyrika köpmannen kom till staden.

Vem iirhan? Och vad villhan?
Vilka hemligheter ruvar han på?

Spelama fär i uppdrag att undersöka orn det ftirekommer slavhandel.

Spelamablir indragnaoch måste välja sida.

Många mörka hemligheter avslöjas och spelarna får reda på mer än dom vill
veta....



RESENARERI

Uan-ftir bilrum for vägmakedng.una ftirbi rom tyuta,
gula gctingu i s§mningcn. Chaufrrcn kramadc hårt
om mmen och blinkadc sömnigt mot dct moooroEa
lmdskapct eom pcmdc revy.

Bredvid honom, i fnmsätet på. puagcrmidan, na cn
ung kvinna i loustdlning mcd mket huwd och divcrsc
mcmllsmyckcn i öroncn eåyil com tungm och på
undcrmuna Fdn balsäre hörds wå mmrösret g!ila

"Dc flcta j:rcr i cine trcoffor, vräkcr i rig hmburgu
ch scr ut eom dråktiga håtngbukswin, och r$llcr oitt
ocngagemug på att dcn mkilda individcno möjlighct att
ftiriindm mhillet gick i gnvo med Tetalcu Dct är an
göB der ltm för sig."

Dct är intc så sy:l.rt att {iirandra mhällct. 
#

9d*

itånt'I(uggct
Dc rvå mltnncn bctmktadc skr{ckslagct dcn srute
rymdcru Dct vu inrc uppcnbut ett farkosto dn, mcn
när dcawiditrigd ps en m dJordcn, ugcBrw
tjugondc minut, d mu klm och tfdligt en så ru fella

Dcn fbrsta chocko h.dc atanu intc legt sig och
lmlagne stirndc dc tomt frunftir cig ut goom dct
tjocke glasct pl do sig dltjllrut avlägsmdc pluctcn.

Mltnga kilomacrmftr dcru huwdcn rumladc
rymdstationcn Mir ut i acrn. Radrekot på Esmgo
skrrmu rcgisuende ac sationcn w o,4 grads u kur.
Dcn viilkläddc muncn i hatt titade pl Den Gamlc.
"Min vån ckullc hålla till här någorotm. Hu du scc
honom?"
"Hur set hu ut? Hadc hu en stor, ffi Volvo, och röktc
fmeka, mkal"

-'Just sä", madc Do viilkläddc.
.-'A-ldrig sett honom i hcla min Iiv a 

i*

.vad at medtnccn fied ilvet?,

När vi kommcr runt köko skjutcr plösligt cn Emmal
rilo upp ur mrkcn. Ått vi intc scn dcn pl längrc awtlnd
är pl grud ev da krmouflagc - målning och nåt - som
dcn måIats mpcktivc dmppcne mcd. Fotstcgcn vi folit
lcdcr &m till cn tröslcl. Snöglopp i risa rtadict av
rmdtning kring rrå slitne lädcstövla på dörrmatan. Dct
doftu av nybryggt ke$c.

Frcdagkvåll. Vattnct i nttcnglsc hu skiftat ftg,
igcn. l-lngtu- Öppnadc fonstm pt trckwr och
släppte in blåsrcn. Mfru bort hårct ur mumcn.
Solcn går intc upp izl^g hcllcr, ky'm rm)Ecr n:trmrc.
Flodcn Sos. Fömtcrluckorna klappril mot
huåsadcn, mmma kom förbi. Vannct i
Ert@glerskifta fugigcn. Langw. t

Dtck pl. cn sartvit polirbil gpisdu mot gru pl rf:Jwäg
ntu da cheuftr i lmik pr«r hcla sin tyngd mot
bromspcdalcn. Tundm som utanför kommcr rumdc
cmot dcm stsnd mcd at ryclc Fyn långa" wrta strcck
Stcnskott pl fbmridm.

Rscnlrcn i balså.tct Bcr sig upp i cn halvliggudc
rtdlning ch titt« sömnigt ut gcnom fönscrrutm.
Hmdldomr, kalh, brlnocr hud och hudlcdcn En
bildön sllr igcn.

REGN
LE PNEJUCE VAINCU

Ocx l tm mD Atr TDvAmET MoMLUc DRoGs
tillbale (br en omfarmu av dc rullendc bråaningma
blilste cn kall vind io Fln Harc Undo dc rcgntuga,
mörkr moln som vindcn ftrdc mcd sig in övcr lmd
badadc m vi&uäckt fält i rmusig smog.

Solcns cisa cråLr lctadc sig ncd i molmprickorna oc}l
rprcd ctt dunkdt skcn öva jordo. Vattcndroppune som
åsoat pl d^gg:kåpomr bhd w årgadc blckgrl ev
kolrökcn, och dcra ryngd fick etjllkzna aa böja sig.

Mcllm tuvorm och do smde stigcn stod red clicr red
mcd uniforma, vita rräkor, m uonymr monumcnr övo
krigm dändc, dct cna korcct idotiskt mcd dct mdm,
och krtadc långa, formlösa skuggot övcr såväl jordcn
som dcn mitnsklige historicn. Dct w, borucn från
rcgnct, cn sdlla cyn - «t lmdc fotognfi.

lnformation:
Komposltlon Spcltld Spelarc
Månskugga th 4
Floden Sover 6h 5
REGN 4h 5
Resenärer 3h 3

(Alla rollspel år fri Iorm)

Spel ledare till samtliga kompositioner till handahålls
av konventet, Anmälningar och kompletterande
inforination om dessa fyra kompositioner rinns pä

www.dsv.ru. rcl;t9[ias-w/komporition cr
L)

q# o ?ÅRLOR FÖR SVIN PRODUKTIONTTå{r'n

§pellcdarc
2
2-5
1

1

§

EN EOVER La
Vampire

Stockholms blodbad

Samuel var trölt. Hans ögon rann

och fi ngrama viirkte. Han hade

arbetat med manuskriptet i snart tre
dygn utan att vila. Måister Briam
hade varit mycket angelägen att fä

manushiptet översatt snarast.

Samuel hade lZist in sig ochbödat sitt
arbete och här satt han nu. Arbetet 

.

var klart och han längtade efter att fä
vila. Kanske skulle miister belöna
honom med lite blod, kanske var det

ärtligen möj ligt fiir honom att bli en

av klanen kanske...

Han reste sig upp. Tog frarn nyckeln,
öppnade dörren och gick ut i
chantry.t. Stanken var det fijrsta som

slogen en.rot honom och sedan såg

han mäster Briarn. Hm var...

Hemegud vad hade de gjort med

honom, harm armarvari... Briams
döda ftimrttnade ögon var det sista

Samuel såg iman varelsen kastade

sig över honom.

Välkormnen till Stockholm
Välkomrnen till Sabbaten

a,YYAngemang.
Ultraducks

Pass: Löpande under konventet
Arrangör: Olle Johansson

Kvack, kvack! Kom och spela det

fantastiskt roliga postapokalyptiska

ankrigsspelet fran Outer Limit
Games i samarbete med Neogames.

Uppftiljaren till Neobrimies dzir

mutationema nu har drabbat ankor,

det furns även fler saker att göra, till
exempel att utfiira uppdrag fiir Den

Heliga Jättefisken, råka ut ftir
hiindelsekort eller gömma sig ftir de

hemska monsteffr fiån Den Mörka
Annanvärlden. Kvack, kvack, må
denbiiste ankan vinna.



Vampire the eternal
struggle

Föranmälan:NEJ
Pass: Måndag

Vi kommer spela 4-6 spelare per
parti beroende på deltagarantal.

Houserules iir 80+ kort i library,
c4pt endast Jyhad eller Vampire
vampyer (svarta plastfi ckor eller
annan lösning gårbra). WWEF är

replace after combat. Övriga regler
finns att hittapå (i prioritetsordning)
www.deckserver.net/docs/rul-
ings.7.7
www. deckserver. n eUdocs/ru l-
ings.6.23
wwrv.deckserver. n et/c gi-
deckserver/rulemon ger.cgi.

Det kommer atl finnas ett antal lekar
att 1åna lor de som är intresserade.

Battletech
Föranmälan:NEJ

Pass: Måndag
Vi spelar så det ryker

Magic - the
Gathering

Föranmälan:NEJ
Vi kommer att ha ett Magicrum där
man kommer att kunna spela Magic
dygnet runt. Tuneringar arrangeras

efter önskemåI, löpande under
konventet. Färdbeskrivning:

Åt t-nana till Karlaplan, gå sedan
Karlavägen två kvarter västerut (mot city).
Gå två kvarter, där till höger ligger Östra

Real.


