
Hobbyhuset

Bäst i stan på spel. Vi har allt inom kort, figur, .oflfl
och brädspel.

Under Blåkon II "Dödlig fara" så kommer vi att
hålla öppet under lördagen mellan 13-16. Vi kom-
mer då att erbjuda en speciell Blåkonrabatt på mel-
Ian L0 och 207o.

Kom och besök
Katedralskolan).

oss på Skolgatan 3 (mitt emot

Spelfo r eningen fl tlontis
presenterar årets stora brädspelshändelse

BLåKon II
"Oöd[i g fara"

Plats: Katedralskolan, Uppsala , 26-28 april

i regi ov

Leif Eriksson Hons Höglund Mognus Selhqmmor

Björn von Knorring Nils Lindebeg Johonnes Nesser
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Årets brädspelshiindclse komnrer att äga rurn på

Katcdralskolan i centrala Uppsala den 26-28
mtrs.

Liksorn förra årct kommer BlåKons slag-
skepp att vara dcn stora turneringen i Diplomacy
dir Qjiirn wn Knorring och Mugnus Se lhunnnr
håller i trådarna!

I år kan vi också presenlera turneringsvar-
ianten Elfektiv BloodBowl, dir Nils Lindeberg
har förenklat, snabbat upp och förbättrat spelet!
Cör touch downs och dtida dina motståndare lika
bra som förut, nren nu på bara cn och en halv
tinrme!
Vi har även en nyhet för spelvärlden, där lzf
Eriksson, B.jörn von Knorring, och Mug,nus
Sclhununur arrangerar ett CocktailLive kallat
Den I'alske diplornaten i sann Tintin-anda under
några tirnnrar på lördagskviillen !

Förutonr dc här tre huvudattraktionerna
komnrer vi att anordna många olika spcl, av vilka
en del du kan läsa om hiir. De enda spel som inle
kommer att kunna vara representerade på grund
av det utrymrne de kräver är stora pappers-
skyfflarspel och rollspel.

Det praktiska...
Parkcringsplatser finns det gått om vid skolan
sorn ligger någon kilomerer från
järnvägsstationen (se kartan), och hundra meter
från Hobbyhuset sorn lovat att hålla öppet tre
tinrnrar under lunchen på lördag. Du kan kornrna
på fredagskvällcn efler klockan sex, och det
komrner att kosla 60 kronör för hela helgen eller
20 kronor per dag. Orn du utnyttjar valrt generösa
erbjudande och blir Dedikcrad Blåconbesökare
(se mer om detta längre bak) sä komnrer du att
få flera ftna erbjudanden. Om Du är SVEROK-
nredlem så blir Du Dedikerad Blåconbcsökare
genom att betala in 30 kronor på postgiro 2 I 52
l8 - 9 (Arlanris) INNAN l6 april. Är Du inre
medlem i SVEROK kostar det dig 40 kronor.

Du kan sova på skolan och det finns

tillgång till dusch och rninintala nrattillagnings-
nröjligheter. Å andra sidan finns det flera buti-
ker i närheten rned liberala öppettider som säl-
jer mat och deodoranter. Vi kornmer att erbjuda
viss törtäring, särskilt frukost, under hela hel-
gen.

För samtliga spel gäller att du kan anmäla
Dig på plats, nren vi uppskattar om du anger på

inbetalningskonet vad Du vill spela. Detta gäller
särskilt CocklailLivct.

Mer information...
Vill du vcta veta mer tar du kontakt rned Björn
von Knorring som kan svara på alla relevanta
frågor på telefon 018-69 4l 82.

Priser
Vi kornmer naturligtvis att ösa priser över
deltagarna, där vi särskilt vill poängtera att
diplonren lir designade av Kirsi.

DiplomdcU
Schcma: På allmän begäran kornmer vi att spela
långa Diplornacypartier. Därför försöker vi starta
klockan sju på fredagskvällen. Orn du är eller
vet att du blir sen är det bra orn du ringer och
meddelar oss, så ska vi göra vad vi kan för att få
in dig på ett bord.

Lördagen ägnar vi åt ett långt parti rill sen
eftcrmiddag. På söndagen börjar vi så tidigt sorn
möjligt och kör med reducerad diplomatitid för
att hinna rned så mycket sorn möjligt innan
prisutdelningen. För er som inte lyckas så bra,
(eller komrnit sent) anordnar vi runners-up-
parlicr rned reducerad poängsumma.
Poängsystemet: Dei exakta antalet år varje pass

kommer att spelas till är något osäkert beroende
på tiderna. Vi kommer dock att försöka ha så

långa pass sorn rnöjligt, där lördagspasset
prcliminärt ska spelas till 1912.

Remisystern där alla överlevande ingår används,

där spelarna röstar etter byggena varje höst,
(tidigast 1907) om någon spelare begärt votering.
Voteringen är sluten.

Varje spelare tär ett poän-s per center. där

vinnaren får dessutom differensen till tvåan. Orn
en spelare rar I 8 center tär denne 27 poäng, och

de övriga noll. I runners-up-partierna halveras
poängen och avrundas nedåt. Summan av alla
poäng läggs ihop. och modifieras således inte
med avseende på antalet pass. motstånd eller
hårftirg.

Diplomatitiden: Diplornatitiden är tjugo
minuter inkltsive dragskrivning, förutom
söndagens pass då diplomatitiden är femton
minuter. Reträtter ska ske omedelbart och byggen

utan dröjsmå1. Viss tidsfascism ko,nmer att

tillämpas.
Ordningsregler: Eftersom svenska

Diplomacyspelare är rnycket trevliga, behövs det

egentligen inte några särskilda ordningsregler
För säkerhets skull kan det ändå påpekas att

domarna har rätt att utdöma varningar, hold för
en spelare samt diskvalificering vid ett pass eller
hela turneringen. Uppträdande vid spelborden

som förstör spelglädjen är strängt förbjudet!

Credo
Patriarken av Alexandria blickar ut över
församlingen. Svetten började rinna nedför hans

feta nacke. Publikens monotona mantra
överröstade alla hans försök att göra sig hörd.

Och vid andra änden av salen kunde han se

Patriarken av Antiokia le ett brett leende ...
Blev du utslagen i Diplontacyturneringen?

Blev du omkörd i 1830? Har du förlorat tron på

Cud? Då är Credo spelet för dig! Återfå tron på

Cud och den kristna kyrkan -Eenom ait döda.
lemlästa och obstrueral

Så du tycker inte heller om
trosbekännelsen? Nej, varför skulle du ha samnta

smak som gamla prelater från trehundratalet?

Ändra historien på ett par tre limnrar och se till
att folk fattar all Jesus dog på korset ordentligt
utan någon $antig uppståndelse, och visst ska

alla kyrkans män leva i celibat - förutorn bisko-
parna förstås. Alll under Johurutes Ne.r',sers över-
inseende med meriler från undervisning av kon-
firmander.

History of the World
Börja några tusen år före Kristus, låt dina folk-
slag uppstå utrota dina medspelares under årens

lopp och kolonisera världen med brinerna som

avslutning.
Spelet är ovanligt såtillvida att papperslapparna

aldrig flyttas. Ett charmigt sällskapsspel utan

Civilzations tyngd eller komplexiteten i 1830.

men inte heller utan tekniska finesser.

Eppeknr BLooöBowL

Nils Littdeberg med erfarenheter som både
kicker och ankare i den offensiva linjen från den

brutala High Schoolfotbollen, har utarbetat snabb

variant av BloodBow[ för att passa ett konvents
alltid lika pressade schema. Nybörjare är speciellt
välkomna då alla lag är förproducerade och
reglerna snabbt inlärda, nästan lika snabbt sonr

han mosas av den skickligare och mer erfarne
motslåndaren.

Warhammer Fantasy

Battle
Piotr Sochaczewski låter dig och dina gubbar

döda och dödas.

Ni sonr inte kan motså detta och har god regel-
kännedom, (andra göre sig icke besvär) plockar
med sig sina små figurer? Du anmäler dig helst
redan när du föranmäler dig. men även atl i mån
av plats på fredagkvällen. Du ska ha en fullstän-
dig armdförteckning skall vid första samlingen.
Din arni6budget är följande: Arm6värde: 2500
Konventioner: Inga allies (med vissa undanra-q

av estetisk arl), max ett monster (inklusive
mounts), pegasi character mounts är dock obe-

grdnsade, högsta wizard mastery level: 4.

Vi spelar en utslagsturnering med turns och
victory points enligt W.H.F.B-lV Ju fler som tar
rned sig nrattor och tenäng, desto fler deltagare
får spela. Till en arm6s victory points kommer
arrangören rtt addera upp till fem aestetic points.
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1830

St tr Ncråt s.cl,n är en r,erllig rrtarao på områ-
del aq,ministrerar och drrlger elenrt:rria i riei
nygxmli: jämv:igshygiiarspeiet so,n fått eo vät-
ldrtjirlt renässans blmd inncfolket i Uirpsala- \'ar
en äkt:r kapitirlist och sug ut si ury-"ket peirg:lr

du kan. G6r sl:allxrlagsaliiireroch dumpri de viir-
delös'.r balagar på din

§orn uppståit.lill sin hjiilp hrr de krraktåirrrr s(i}n
he skriver tlems prxonliglcler oeh åsiktt:r. []ess:]
fu olia högt uppssta ninistrnr i regeringe.n. []e r

är sedan upp till spelaren at iUrsölo uppnå de.

rnål karaktiiren har ivilket kun vlrc saker *om.
krirlek, p:rsonlig vioniog, prr?slige o.s.v.i oci!
sanrtidig tillvarata sin lords ittressen.',

Vi her r.idaieulvecklat en ip,rlsilnuli$ion uur:i
g;iorts av l,lerv Ymk-uniyersi-
rih:t. l)et agspeglar spiilr-
iringFrr på {iilt. oiltionelle såviil
§or!1 d(:t personligl plani.t
inn*i cn int*ioalioncll s[or-
kanilikt hotar an bryta ut.
(§Felet sirltår ndr rlet blir
krig.i Scenariot är pf,hirt'.il,
men dr?l skullc Iikr glliaa
kunua vara tsal.ksa, kalk kri-
gct elltr kuiske r'n episiotl i
det trt*tiMriga kriget.

Vi hlnvisai till utdrligst
ir&r lariu Flash's stora hiltl-
rcp.lrrt.r*e pfi ann*n plats i
bnxthyrrn.

\l.'i är väldigt rulta övr:r
ntt liunnl presente.ra <ir:l för-
slr sveista cocktaill,ivrri. §ta
tlu .coll rnioistr:r' i n§gor1 ay

glilnne.

Junta
"Spelei r:re.d olik; intrigcr,
pergar och revolutionl"
litnnm§rda, skjut hon pre'
siderden rxh sug ut de sista

iJe.-§o§iimii urd* fnttiga txin-
dcrnl, Hela tidcvl rrrd
samnia käcka lcetle pf, din;r
llippar. Regl*r'na är !i:k.a

klarr som lleplblica d»
Bananris k$nstii{tir§: 1ätt-

Iäsra oi* klara tills mr;:
förs0ker iillilurpa dern.
lvlen vsd g6r väl dot? Det
hislit -siit8t fltt t0lka rsg-
lernl lrar v"islt.sig 1:ilrå utl

Några i,v de skarpastc diFlomiller
världeo ekåCat i intensil.. ,pel-
tr:smiog av Den trlske diplonxten,

§DF's årsmöte 1996
på Katedralskola§}7 april 1996 kl.

14.$0

, . §{r.tir'ts öpp,iand..
? Flstställande ar iöredr:rgniogslista
3. Ocilkänoaode av uraitets i;tiidgee:rlig:a utlysao<!*.

4- lhl av *:iit'sgrtliiiande
5. lhl :rv möiessrkrrtErare.
ti. Val av tvä.jusieringsrriir: tillikt «istr'äk»artl.

7. \trksriii*itsl!§riiltcise.
8. Revisi*osherätielee.

9. Bt"slui. oni myrr;tiit-et fitr ijen ;1vgir",]1dr' styreisen.

I0,. lhi av SM ,997.
I I. !?rtsarnhetcpllli, 9{i$7.
13. Bt;rlgcr för i'i116.

13. V:i§arCe ;rv vllbereiinius.
14. f.}\r!,1ailhx':rlD 41, iintxlel iedasiilt{:r i $ti?r.;l$rö

15. V! Ir ordför;inde l.ktr 96i9'i .

16. Val av övfisä i$däsltit{rr
I 7. [toporitil;rcr.
ill. ll{otio*i:r
19. \iil :rs Sl-)R-;rnst;rdg fiir .l'')1!1'

?ti. svfäroK
21. iivriga ti*g»t
32.(]tilet frifl.
? -1. ivkitcts ;rvtlut tnr}:.

l).itirn: I)et rrc:dg.r:s rltt Sl)F ifiit t;rrit $f,,eci*i!i tikiivt. llet i:örhlaris delvii; ev

flli ri i,l!e ixrr li:rft nägre FDnIaf oct, cfirtlsoltl *,'i :i.r en i)..stiickarrde liiicnitg
h;.r '.i svårt ltt gö:a lok»l (rrrarlge]ni.nil. ]:?iriropfningscis k:rn <irt trii ändrirtg

på dcl ru. Itirsiiljninr.rr ilv Llipldtoxcr'rilÄ.ec hix gett S[]F *n lx:i d.:l pulaar
or'h riven o;n vi l:*n:rr mi?C ått vi n:{åsie ki$( pliti:r l.rlyl tili n:rslir ii§ S[.f
(nå!:ct som kuä$ke i[te br'ltöv$) rå hnr vi iadä «, I 5{ifl hioa»r ilti slxi}1d(:i?t:

\':rd xkill vi Ilgg:t riern iri.. K*rr; orerl liirslig.Ånttars äk« rtyralsr:rr till llDC
liil p,.,,'lgiiins:-i

or,l ingen direki ka4 ixka på cn ru!*viint regel
rösflr *lla irrrl dgx. Med röstr:rna på hoiduf natur-
ligtvis, or{r ilh iir det brl ati ba de konsurvntiv§
på sin sirla.

Civilization
l)et kia;siska sF'1lci i)rn kultlr.rrs sträla,l eilei
herravä.kie iiver och sa;nlevnad mr:d andra ft:ik-
sla;:. Vi iornurer i giir,igirste män anv-.änds

expansionssi:.iei nr:h spr:la korta sprl

v;rd tlet iir lnn-tuherar vi rtt uppskgsvriik fiir xtt
finna svsr*t. Vi finner då lrr det xrår:
"Cccktaill,ive är en blanihing rntrllan l-ive och
de s.k. dipLomatispelen. §peletr i(if är åtr sFelit-

rna skall lirsa någpn ftxrn av diplouratisk kris

slatcrna kunna lirrhindr.i karassrr{cn, ejltlt' kan-
ske ilu är en iiv dern sorir tili tn krig.l

Eftersoril vi giirna viil hl nröjligh*t s,tt

fördeia k.traklärcraa pi liiuipligmt rntiiliga siiri
ouh alt mtaitx rlcltagxrtr iir hegriinsat till ?4, vill
ri att rh sryn viil speia gäma *nrniil*rder i $,r'r,iig.

Och mycket mer...
l)si kornnlcr.illtid xtt finnns kdngaktiliterer !rr)d
mcr l§ttsrlnma .-rpel srlnr Gräc irch gilrnit
Jiluinin;rti.An l.örsiika iäddn Sor,jeiunionen i ltet{

Siier ile myckr,t positiva srfil\:ilhsli:rnn av dg
iiberala iirogreglernir l"örrir åråt iir alls, Iegala
tlroger tillätnl. :iyen om vi inte kstrillrll'tlt lill-
hantlsh§.l.ia några rusdrycker. Frast du röker rrt-

ornlrus förstås

D gn txl*he If plnmatro EmPire år jt alltid en hit.'ra'* med egna speli

rrrrra är ei! clrcktaill-ive. Fi'ir.ds san) inle rer 
5,44?48?l§4

4
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t) Porls Flosh
Borduriens socialminister mördad!
Attentatsmannen begår självmord!
Vi var med!

\'år kändisreportcr N:rpoleän de l:r Grande
.\rmed och fotograf \l'rlter Rizotto vtr ut-
sända att he\.aka den stora opcragalrn
Groznij och hamnade i sina livs iiventlr

ji-r Här stornlålr altentatsnr:rnne n

;',.. Urgol Hroth in gcnom den till sr'-

i- nes obcvahade diirren till terras-
;. scn, Hroth skjuter därefter Bord-
';; uriens socialrninister [-ltka Kr(]\':rt

*tnrcd två skott rakt i hjärtat. Hon

. 1 arlider onrrderbart.

'I'crroristen iilernrtnnåts oclr avliipnls av dc
diskret kliidtla siikcrhet.snriinncn.

Dcn kiindu prinrrdonnan oclr operldir':rn Ilianca C:rsl1rfiorc sonl.iust
under :lt{entätet hiill sitt franrtriidande tog sin tillflr'kt rrnder [Iv-
geln.

-l(116p12 
\'en och drt §sr ctt rrnt rrn(ler lltt jag intt' hlcY diitlad

ellcr nrina jur elcr stulnil under tlrnltrltet sonr uppstod. l)erättar den 
i

chock:rde s()llrilnen' 
Innan nriirtluren tog sitt liv Irinntr han
uttr.l,cka en nriirklig l)cgrirän att f:i triitfa
kungcn rv Svldalien, Kanske ett rrpJr-

I
I

r .,il .'
t-)*)

:, i-- 'r l'
.,'li,t -jt.'

-:'.-.1.:"'

Kung Nluskar XII av Sl'ldalirn informerås atl Ulcä Kmvat:ir
diid och att terroristcn har tagils onr hand. Irå hilden scrri
är'cn den diida socialministernj och i bakgrunden attcnta(.s-
nlännen sOnr förs bort, Sekundcn eftrr txr htn sitt Ii\,.

I'olitisk:r kiinn:rrc som Plris Iilash ta-
lat nted spår att dridct konrnrer att leda
till ctt nl'cket spiint toppnriite på slot-
let l\Ioulinsärt. l)et sonl skulle bli en

diskussion onr handclshinder blir nu
elt :rlgiirandt' nriitc fiir liirldsfredcn
som dc tjugofvra toppnrinistrarna från
Svldavien, Ilordrrricn. San Teodoros,
Nucvo Rico, Khrnred och Ischia måste
liisa.

)
)
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.. Du är väl medlem i Sueiges rcll- och konfliktspelslöfiundl
Over 20.000 spclarc i mcr än 1000 föreningar kan inte ha fel. S\IEROK
verkar för spelarna i Sverige, År du medlem i en förening; se till att den

U är med iS\TROK. Är du inte medlem i en föreninghjälper;idigaH starta
en eller att hitta en där du bor. Det kostarnaturligtvis ingenting att vara rued

i SVEROK. Tr,ärtom ger förbundet bidrag till medlemsföreningarna

v till SVEROK, Xöpmrnsgränd {,582 2{ Linköpins, Tet 013 -1{ 06 m. Fu 01}.t{ 22 r}9.



§ ik$igt rxes§del*rmaäe

{ill §}ig §*m} åmte har
T\,"G

lllihiir i)u rle::r scnr hirr iri:iitDiri på r'anligR ltr-
mrliiiningrr till klnr,r"ct?Ttcker {ll :rii I}u inle
biir til}'ärklix! rppiilirL;iiij}, :rad frii Cr,: an§!,:ilo}-r-

nir;rar l)in fiirantniliin irliettr:iv!' åcsväras [-)l
ocl."iå ry eiitl-r:iiriuterib*sök:xr trl Din pixls i
jost ilet clel I)u i nrårac*r vli,ilat på ail tä six.k?
Fib: I,r: ircll *uirlt inte tillräciJig valr.ri.rr.för dim
p..r: rr5r;rr',1 IJå är DIiDI IiE it Å D RL.Å I4.{)r.,1-

*fSOKÅRE oågtrrrring lti Digl DELIIIiERÅI)
tsLÅKÖN
irESÖK.ÅRts ä,: {:$ }rcl{
nytt kcucept i
,tori., antshr;i.ocken fiir
art ge LliE meli ålit er-
'ir-iuCrtnd» iu i:rl.: får
urirsal Vi La:rserlr
»xlltKåRÅ'l rrt-Å^
KONBESÖI{,A'tE 

'sarrbard lntd
Li i rili on I I. " Dii;1,l i g

Fara". srnr hålle pä

K;rii:dttisk*lart i l-ilp-
i;alii tl*r'r 2sl}i A1>rii.

I"ir (i1t Fr{)§rotä(il
DL.DIliEnÅD Ir{,.Å-
Ktll{t}IlSi}KÅ l{E. l}{tr
vi n)ud sss Bjorn'.'ot
Knorring. 4rrot:riil li.it'
å1;ilili:s-f r{}du:ritianr:o
BIåliottII-'DtirlIig
Ijarx". eit 

^fiå:]tis-:].r',:anc.eJuilil§. Iijirm b*i 5rrxl llaeu*s $tlhrrnruar
ocii rr'i'hetr gru pFen Clin!'ilrltirlrr Rrsr:ntch llrs ti-
urte, i(.'llTi i U1:psala rrppgiiti:n iilt uliir{'uiå §lt
r;kiigt iilirrkiisl p3k<ll fii{' rirlr ttär,ani.lc
kilr)rilnt:ciy.,,stt'rtårcrl trun {iillittiir .si!: rorr.

Itji)m: H+j .l,{:,gnerr !

Mlgrrtl: Hcj lliirrol
l3:\'ad har rlu :tii Drc:iörllcra libr n;-het i<!;rg?

rx'l: .l:rä irr viilriist str)li iii,er ott kun:!i! pr.;ss,1ii:r{r
.,rrodui;.rpricrer l)t:»lKtlRål) 13[:§ÖKÄR E g<,r'

juut dig <!r' l'iiri;:hl <!r l:instnt efier.

B: D*l \"c,:ki,: li1+ llr brii tiii tlt !.'iliil -\,rri-.I;r!q
äi cjälv it g;iosk:r. rvtrliisau. sit iliriör b::r joS lö:-
beretidi) ut:*rniop iii.(lig:lirih bt: r*jd eti;rlta
deol
I{: .Iltg ir iiill av riiltirrsik ai! l)BI)}KE}".";\t}
§L;i licl?igF,5ÖXlt\t{ E rxirsviriär irven nryrker
hirgt stälL]:l kr;*,.
B: Vi h:t;: t*g:it hit ;:ri * våyl:-,;.tlst r,s,o'.i h(:i-,venis-

hesöLiiri:. irch ia r;rd DEDlfLf,BAt) äi-åH.t)N-
BLSÖKÅ'\E k;rn giilit iör i:r:,:ror:r. \ii srgci r';il-
kirrilrTirrrr ir-il l"i:l.s Lil:CrlrSg ci.rilr sku '$xlit prD^

duk-tel rrh rvgiirå l;r ,:ier: håller ',':xi <ir:o l;,vrr
liej liilsl
Flil.-<: flej!
13: I{e.l Nilll []rr :ir rrati rc;rtt .ii:xi knlh cr',,1n
lir:l'" en i.,ibesökare.

j.l: Jo, rniin l"an orit §:ijlj ,rit-:)rg irri)v;it rirlt Dte,lii).

B: Cri-:1i riu l,?(:'ii(:i icte iril ili,l' lärså nrliiigt ut;iv
tirollga,i)rala:iihlio§:ir'.)
N: ltlrri. d*t i*ur irrtrl ,rotr säZ'.å- .la,t iigger uu
rueLl pcngrir. får stii i kii i rli-irren rx:h tiil inrre li
l,t:nuaetet. lrehrrndlls jag s,:gn all:r andm. l'ör at't

r.tliiyl*ii dei i;ori hårjriä itn v:iidit:t !ite Iörpr:n.*-
Åtta.
B: §å tlu hrrr inga ritilrie lir?rr:rppninr:ar otr
L)I:iBffitiR.ct) tiLÅK(r:'iBt5ÖIi,\H E?

N: §e.i. jag har prai?ai r.i.:t uirsta, i;å rnrin i.arr

!')oi1 sigu rtt iårr är l$ilr;rd.

s

I) r: t. ii r it t i i t lt !.u i iul li» ttl t r ltj wletn d t: !

lvl: flri koolner ilu äu opi)t,icka skillnaden. (-)ui

Du särter [)i§ ocr hir och fi]rraruniiler Dig. så iort-
sätter li prcsentati<lnel rnder tid*n.
E; Skall vi tli oclr sr: n;irnrare på virii
DEDI KERÅI-) BLÅ KONEF.SÖK.Å.R F) crh.iu-
der?
I{: \'l hlr vålr i}!i -\atsa på det spelrritrsig:r för,
delen afi ge I)I.DIKERAD EI-ÅKON-
BtiSÖKåItE fdriirr rii'i alki spel. sålrit riitiir! i)å
iniriidet d:il D$ tjänar'I'ItE?'I'IC! kronol irolt
CRÄTIS]
B: .il,Ien det iir ju en giarl}mnl ide sonr h;r an-
vänts i nringa år Jrlr hl.ic fiirslinut riiig urer iin
så.

tr'l: L)et iir hr:lt r':ilt.
men det hir är trera gr
dei i ett he'ii iiorrcrpt.
DF:I]IKER^D BI.Å-
NONBts.\ÖKARE
innehåller rn.ycket
rilrrJ
B: .laså, k*n r:i vuk-
lig*n trt p§ det? Kan
riu ge aågot e,teiryel?
lvl: J;r, ribattar och
fi)rturcrn är hria !vit
kronhlatl i hela rlerr
brket! soin
I}ED}KHI,ÅD I'I,Å-
K()§8,::§ÖKARB
inirc}är.
B: Dct vi:rk«r lo-
lands. ncl käo du ge

rråglt excmpel'l
l\'{: I;rq tlinirlc .ie$t
konrrua till ilct. l)u
sonr DElrlKHll.{.I)
BLÄRON.
llES0KÅIIE deltar autrunatisl:t l)et §tlrir
Kirxkhttericr luc:d viui:{ pii ell prrscnrkort rill
iiosiken p:'r hcria 50 Kr'oncrl
IJ: Det iir 

^iu Lrra i'ör dcn eioncsiiskt sinlade cl-
ler lirttige spelniirtft:n. lvlln ifu .iu iiiade rniijlig-
iirllcr att åhfl iive* j]in lnro iDle h{r Jiå rnytket
pengxr.

M: P:ecis. vi lill atr ivro lru sont brir ilet lite
knap*rt ska få nri)jlighci. arr bc.sirka ltlåIionll-
"Dtiilig F'arl".
ts: Så mau kao säga rtt EliiKonll-'frtrrilig Fara"
l;tr t{t strciall ansviti?

. Du får tlcstalom elt cterrpldr a* M* 32 112 tiotn ni-
endost Bnrlcr lllåko* Il "lliitllig fan{'

!1: [)ei ii ]th iihri.gr.

lll Na hiiri« <i+1 liitir inircrssarri. ,\{en iil der här
verl:itgen allt'l
Å{: Nrj, nrj. I}EDIKEIiÅl} t}LÅKON-
tsESCIXAI{I. innchålh:l myckct mer! liir Dig
strrn iI I-TEDIKEIiAD BL.ÅKDNBESÖKARi;
koinrricr vi dessuti,)rr atr deia ut eil srr:),:t aniai
.lllulninrtikorr.
B: i)u roelar ilet prpuliirii kortspeiei:'
,!l: J;r det hai du rärt i Biörni
IJ: folen iir r.let h.lir allt?
I{: N»j. dessutorn tår Du en sr+cial.skriv.:n kl-
rakiåi till Cc,cktlrill-ir:et "L)*n feisi::e ilipicmaten"
sorl ficssulrlm är anpassad tili []in agern pcrson-

lighet.
B: ivlen iretyder dirl hiir atilriu nråsto r,ma ln*d
i (bgft11;11.;ve1,t
'lv''.: 

ltiej, inle alls. §u har rr:iturligr.vie allrid rlri
alt »nhart \,;ilja de dl:lä I)u ryi:krr itr lneiit åit
raktiva.
B: öjl Dtx innehiir atl L)u inu belrii+<:r spiing-a

fictr Löpr. Illu;ninltiirrit. ioiter cller eiis iivenrysi-
serier pilxst:rn Du får llit det i der hZii prikete*
Ivt: Jasissr. f)u sparar tirJ, tn-h iill e$ oslågh.irt
pns dessulolnlVi p5. CRI sou te.git timi den här
rnriluht*n iiil BlåKonll-"I]öillir fllru" ir nråna
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OIN AtI DU SOM DEDIKERAD BLÅKON.
BESÖKARE känner Dig nöjd med Din visrelse
under konventet.
B: Man känner sig alltså verkligen välkornmen
och omhändertagen under BlåKonll-"Dödlig
Fara"?
M: Just så. och för att öka känslan av välbefin-
nande och utvaldhet så kommer Du som
DEDIKERAD BLÅKONBESÖKARE aIT få en

specicll knapp att bära under konventet. HELT
UTAN EXTRA KOSTNADI Men deua är ändå

inte allt.
B: Menar du alt det inne-
håller ännu nrera?!

M: Naturligtvis!
B: lvlen Magnus. vad kan
detta vara värt?
M: Allt som allt kan detta
vara värt hela 140 Kro-
nor. men då tillkommer
dessutom Din special-
gjorda och oviirderliga
karaktiir till CocktailLivet
"Den falske diplomaten",
nred hänsyn tagen till Din
egen personlighet.

B: Men vi tar väl inte hela

1.10 Kronor för det?

KARE är du berättigad till en påse av
BIåkon's officiella snack popcorn.

- Det här var väldigt goda popcorn.

B: Samlarvärde?
M: Ja, det hIr specialnuntret kan inte köpas på
något sän, utan är enbart en snabbhetsprernie och
går,a till Dig som DEDIKERAD BLÅKON-
BESÖKARE om Du föranmäler dig inom tio
dagar.

B: Ja. det får vi inte glömma. Der är verkligen
ett väldigt bra produktpaker. till endast 30 Kro-
nor! Men Magnus. är inte det här elt begränsat
erbj udande?
M: Jo hela r,årt fantastiska erbjudande till det

helt oslagbara priset av

endast 30 Kronor gäller
till och med Ir4åndagen

den l6April.
B: Det här är ett väldigt
imponerande erbju-
dande. Då återstår bara

att se hur det har gått för
Nils och hans föranmä-
lan.

M: En mycket god idC.

B: Hej igen Nils! Hur
känns det?
N: Tack så mycket. Det
känns bral Jag är posi-
livt överraskad.

M: Nej, du har nu möjligheten au få allt deua
M: Du anser alltså att vår produkt är överlägsen
konkurrenternas?

till ett oslagbart pris! N: Ja. jag måste säga atr jag verkligen är impo-
B: Hundra kronor kan väl vara rimligt. nerad, och jag som alltid varit så skeptisk rnot
M:Absolut inte, vi erbjuder allt detta för endast sådana här erbjudanden. Men DEDIKERAD
30 Kronor! (Detra gäller om Du är rnedlern i BLÅKONBESÖKARE har verkligen något att
SVEROK, är du inte n:edlem tillkomnrer en ad- erbiuda utöver det vanliga!
ministrativ avgiti orn l0 kronor.)

B: Så allt detta för Dig sorn...

M: Stopp, stoppl Paketet innehåller ju iinnu
meral För de anmiler sig inorn tio dagar har vi
en extra snabbhetspremie !

B: Det var det värsta! Etr riktigt fullnratat
erbjudande !

M: Ja, en extra utgåva av allas vårt
Diplomacyfanzin Mu. Nunrmer 32 l/2, värt hela
20 Kronor, som utkommer enban i sarnband med
BlåKonll-"Dödli g Fara"?.
B: Så för de som är riktigt snabba kan det hlr
erbjudandet vara vän hela 160 Kronor?
M: Ja, det kan man säga. Och då har jag inte
tagit med samlarvärdet på det här exklusiva
numret.

B: Så hur känns det efter att ha testat alt annräla
dig som DEDIKERAD BLÅKON-
BESÖKARE?
N: Det ärnyttoch fräscht! För f'örsra gången på

rnycket länge är det roligt art föranmäla sig rill
ett konvent. Jag tycker alt DEDIKERAD BLÅ-
KONBESÖKARE är en bra produkt!
B: Men är det kornplicerat att bli DEDIKERAD
BLAKONBESOKARE?
M: Nej, inte alls. Du sätter bara in endast 30
Kronorpåpostgirokonto 2I 52 I8- 9 (Atlanris),
eller ännu enklare använder det nredföljande och
förtryckta i nbetal ni ngskortet.
B: Då är det väl bara att vi tackar för oss?

M: Men jag höllju på att glömma vår extra Plus-
bonus !

t0 tt

B: Men nu får du ge dig! Vi kan väl inte pressa
in ännu mera i ett paket för endast 30 Kronor?
M: Jo, Du sorn DEDIKERAD BLÅKON-
BESÖKARE är dessurom berärrigad till en påse

popcorn, officiellt snack på BlåKonll-'Dödlig
Fara".
B: Men är det inte smått fantastiskt! Hela pake-
tet kan alltså
vara värt hela
I 70 Kronor,
vilket vi vräker
ut för endast 30
Kronor! Har vi
verkligen råd
med allt detia?
M: Nej, egentligen inte. Det är elt vansinnigt er-
bjudande, så Du ska snabba på eftersom det bara

räcker till och med Måndagen den 16April.
B: Men nu rnåstejag tänka efter vad hela paketet
DEDIKERAD BLÅKONBESÖKARE erbjuder.
M: Vi har rabatt på 30 Kronor och förtur i kön.
B: Det Stora Kiosklotteriet och vårt sociala an-
svar.

M: Ett stort antal
llluminatikort.
B: Den ovärderliga
specialskrivna ka-
raktären rill
CocktailLivet "Den
falske diplornaten".
M: Knappen som
visar att du är
DEDIKERAD
BLÅKON-
BESÖKARE på
ItlåKonll-"Dödlig Fara".
B: Och till slut vår exlra snabbhetspremie i form
av specialutgåvan av Mu nummer 32 l12, vird
hela 20 kronor och som kommer att få stort sarn-
larvärde.

M: Och allt detta för endast 30 Kronor. Du kan
knappast få rner för pengarna idag!
B: Men Magnus! Nu håller du på att glömma
igcnl
M: Oh! Tack Björn! Du sorn DEDIKERAD
BLAKONBESOKARE erhåller dessurom en
påse popcorn, officiellt snack på BlåKonll-"Död-
lig Fara"!
B: Och allt detta som kan vara värt hela I 70 Kro-
nor får Du som DEDIKERAD BLÅKON-

BESOKARE om du sätter in (endast) 30 Kro-
nor, (om Du är SVEROK-medlern, förstås) på
postgirokonto 2l 52 l8 - 9 (Arlantis) före Mån-
dagen den l6April, eller ännu enklare använder
det medföljande och förtryckta inbetalningskor-
tet..

BIi DEDIKBRAD BLÅ.
KON-BESÖrAnBr

Otroligt erbju-
dande! ! !
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