
  

  

Invitation 
  

Selvom støvet dårligt nok har 
lagt sig efter afholdelsen af 
TROA VIII, er det allerede 
blevet tid til at invitere til 
TROA IX i august. 

Da vores forenings 5-års jubi- 
læum falder sammen med 
TROA IX, skal det ikke bare 
være en ”almindelig” TRo0A- 
con. Derfor har Juntaen som 
er ny, større og stærkere end 
nogen sinde før, arbejdet på at 
skabe en så varieret con, med 
så mange aktiviteter som 
muligt. ædvanen tro ligger 
hovedvægten af scenarierne 
inderfor de kommercielle 
systemer, men der er også ble- 
vet plads til de "hjemmelave- 
de” systemer. 

Ud over det rollespilsmæssige 
er der forskellige andre akti- 
viteter spredt ud over hele 
weekenden: 

Live RolePlay 
Risk-turnering 
Magic - Turnering 
Mafia 
Galleri 
Table-Top turneringer 
Landsorganisationsmøde 

Rollespilsmagasinet "FØNIX” 
samt deres Ronnie the Rat's 
Ragtime Cafe kommer også 
og der går rygter om en 
mystisk æresgæst. 

Prøv at kigge folderen igen- 
nem og se hvad vi har at byde 
på - der skulle være noget for 
enhver smag. 

Hvis du ikke kommer, snyder 
du dig selv for en prægtig 
weekend! 

På Juntaens vegne 

Thomas Jensen 
Præsident. 

  

AÅrrangøren 

Information TR O ÅA IX 
" Denne folder indeholder kun 
en smagsprøve på det vi kan 
tilbyde på TRO0A IX. 

Programmet udkommer i 
slutningen af maj. Du kan få 
tilsendt dit eksemplar af pro- 
rammet ved at sende en 
ankeret svarkuvert til: 

  

TROA IX 
TORVEGADE 3, 1. SAL 
9400 NØRRESUNDBY. 
  

Du kan også finde vores pro- 
gram (og ekstra eksemplerer 
af denne folder) hos: 

Samsons reg € ide 
Aalborg Hobby Service 
Bogormen 
Laserdisken 
Clemensbro Bog & ide, Århus 
Bog & ide, Lyngby Storcenter 
Bog & ide, Odense 
Bog & ide, ye 
Bog & ide, Esbjerg 
Fantask, København 

SCENARIEFORFATTERE 
  

Går du med en god idé, og vil 
du gerne komme gratis ind til 
TES IX, så skynd dig og ring 
til: 

John Godiksen 
Michael Zajontz 

98 31 94 30 
98 15 86 06 

Fristen for indlevering af scenari- 
er er 1. juni 1994. 

  

SPILLELEDER 

Har du lyst til at hjælpe os 
med at være spilleleder, kan 
vi tilbyde rabat på entreen, 
samt Frk dig mindst 1 af 
dine førsteprioiteringer. 

  

Vi vil gerne høre fra dig hur- 
tigst muligt, og vi beder dig 
kontakte: 

John Godiksen 
Michael Zajontz 

98 31 94 30 
98 15 86 06 

  

  

The Realm of Adventurers er 
Aalborgs største rollespilsfor- 
ening. 

TROA er lige flyttet i nye og 
bedre lokaler … Torvegade i 
Nørresundby. Her har vi 7 
spillelokaler, et fællesrum og 
en cafe. 

Vores spillelokaler bliver nor- 
malt brugt på hverdage fra 
18-23, og i weekenden fra 12- 
23. Der køre bl.a. Vampire, 
Warhammer Fantasy Role- 
Peg AD&D, Call, Ars Magica 
og GURPS. 

Vores lokaler bliver også 
brugt til Workshops og andre 
sociale aktiviter. 

Kunne du godt tænke dig at 
høre mere om TRO0A og vores 
aktiviteter, så kontakt: 

Jørn Hjortshøj 98 14 57 12 

Du er selvfølgelig altid vel- 
kommen til at kigge ind i 
vores lokaler. 

The Realm of Adventurers 
jbvegade 3, 1.sal 
9400 Nørresundby. 

Program: 
Send en frankeret svarkuvert 

(C5 med 5 kr i porto) til: 

TROA IX 
Torvegade 3, 1. sal 
9400 Nørresundby 

  
Rollespilsturnering 
Mellervangskolen 
12.-14. august 94 
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The Realm of Adventurers 
5 ARS JUBILÆUM 

9. august 1994 
   



  

Rollespil Rollespil Aktiviteter 
  

  

ADE&D FORGOTTEN REALM 
THE DRAGON SLAYERS? 

PARTY 

De erfarne eventyrere var lige ble- 
vet færdige med at vaske drageblod 
af og fjerne skællene under deres 
negle, nu skulle de have en velfor- 

tjent ferie. 

Men nej! Borgmesteren i Village of 

the Shining Falls havde sendt et 
indtrængende nødråb til dem og nu 
var tiden kommet til at tage harni- 

sket på igen og lege find-dragen-og- 
dræb-den 

Jesper Larsen 

AD&D FORGOTTEN REALM 
EVENTYRETS VEJ 

6 uerfarne unge mennesker beslut- 
ter at søge eventyrets farlige vej. De 
har hørt om en slotsruin 3 dagsrej- 
ser fra deres landsby. Hele deres 
barndom har de hørt eventyrerne 
om de ufattelige rigdomme og even- 
tyr, som ruinen rummer. Nu vil de 
finde sandheden. 

  

  

Søren Parbæk 

AD&D KLICHE 
TROR DU PÅ EVENTYR? 

  

  

Her er vi nede på jorden med Pala- 
dins, der opfører sig som Paladins, 
Elvere som Elvere, osv. Så hvis du 
tror bare lidt på eventyr, hvor den 
onde adelsmand vil have prinsessen 
og ikke kan nøjes med det halve 
kongerige og hvor det gode (med lidt 
held) sejrer til sidst, så er AD&D 
Kliche lige noget for dig. 

Svend Strandbygaard 

ÅLIENS 
DAY OF RECKONING 

RELITOR RETRIBUTION I 

Et medlem af "Cult of the New Mes- 
siah” er blevet opdaget på planeten 
Noble Ore og anbragt i karantæne. 
Veltrænede Colonial Marines under 
I.C.C's kommando er blevet sendt 
afsted for at tage hånd om situatio- 
nen. Et scenario hvor korruption og 
ligegyldighed hører til dagens 

orden. 
Karsten Rasmussen 

ÅLIENS 
EXTREME PREJUDICE 

RELITOR RETRIBUTION II 

  

  

På Grendel er flere fremtrædende 
Wayland-Yutani folk blevet snig- 
myrdet. Morderen efterlader ingen 
synlige spor, så Grendel's politi står 
på bar bund. I.C.C sender special- 
gruppen afsted for at finde frem til 
gerningsmanden. Scenariet fordrer 
til opfindsomhed og tankevirksom- 
hed. Dette er en selvstændig 
fortsættelse af "Day of Reckoning”. 

Karsten Rasmussen 
  

EviL DEAD 
GROTESK TÆRSK TIL DE 

SMÅ 
  

Velkommen til de udødes ret så 
uforudsigelige og dødelige verden. 
Hvem dør mindst? 

Bent Holm 

MERC 
RWUNDA ÅCQUISITION 

VAMPIRE 
AALBORG BY NIGHT 

  

Der er indløbet ordre fra Oberst 
Mkharn Husalah om at bortføre 
oprørslederen General Kanunda. 
Missionen skal fuldføres på under 3 
dage hvis kirurgindgrebet mod 
oprørene skal lykkes. 
100.000 dollars indgår på MERC- 

gruppen Striketeam Alpha Schwei- 
siske bankkontier. 

Jørn Hjortshøj 
  

PARANOIA 
SLAGET OM G.O.B SEKTOR 
  

Har fået nys om at G.O.B Sektor 
ikke er særlig renlig STOP Har også 
mistet kontakten med sektoren 
STOP Troubleshooters skal rydde 
denne sektor for alt overflødigt 
materiale og genoprette kontakten 
STOP Kommunistisk indflydelse 
ventet 

Hilsen Din Ven Computeren 
Morten Zinck 

  

UNDERGROUND 
SAN BERNADINO 2021 
  

CANDY COLATM har besluttet at 
jævne et mindre boligkvarter ved 

navn San Bernadino med jorden for 
at gøre plads til en ny fabrik. At der 
i øjeblikket bor 20.000 mennesker i 
kvarteret generer dem ikke. En lille 
men beslutsom gruppe krigsvetera- 
ner, påtager sig at stoppe CANDY 
COLATM - hvad der så end skal 
gøres. 

Thomas Jensen 

Maskeraden er blevet brudt. Aal- 
borg er hærget af vampyrer. Avi- 
serne er ved at køre overskriftska- 
nonerne i stilling. Hvem af the Kin- 
dred er ansvarlig ? 

Søren Parbæk 

WFERP 
DEMONS NEVER CRY 

5 tilfangetagne Demonologister får 
valget mellem at blive brændt på 
bålet eller hjælpe Imperiet med at 
bekæmpe Chaos-truslen der lurer 
indefra. 

  

  

Thomas Jensen 
Lennart Knudsen 

WERP 
VINGER OVER VAMMELBERG 

  

  

Den lille by Vammelberg er i pro- 

blemer: Først blev dens dyr syge 
eller forsvandt sporløst og så 
begyndte Vammelbergs skønjom- 
fruer at udvise de samme sympto- 
mer. I, den lille gruppe eventyrere, 
har besluttet jer for at komme Vam- 
melberg til undsætning og befri 
Borgmesteren for den byrde de 800 
Gold Crowns i dusør måtte være. 

  

  

Kenneth Madsen 

YDERLIGER ROLLESPIL 

D&D 
Ars Magica 
Vampire 
Call of Cthulhu 
m. fl. 

  
  

BLooD BOWL 
MAKING FRIENDS AND 

CRUSHING THEM 
En ny konge er kommet til magten i 
Border Princes og har fundet den 
perfekte måde at allierede sig med 
sine naboer - Blood Bowl. Elvere 
fra Loren Forest, Dværge fra 
Barak-Varr, mennesker fra Breton- 
nia,Empire,Tilea 
ja kort sagt alle er blevet inviteret. 
Dvs undtagen Chaos folkene, deres 
invitation blev vist væk i posten 

LIVE ROLEPLAY 
IMITITATION 

HVEM ER HVEM ? 
Stoler Du på din allerbedste ven? 

Rene Deleuran 
Bent Holm 

  

MAFIA 

Mafia er et Live rollespil, der køre 
gennem hele TR0A IX. Medbring 
hat eller jakkesæt, når de organise- 
rede gangstere går i gang. 

  

  

  

Jørn Hjortshøj Das Fisk, Skive 

WARHAMMER 40,000 GALLERI 
ELDAR STRIKES BACK 
  

Planeten Kkarn XXI er blevet 
angrebet af en Eldar War Host. 
Disse er overbevist om at planeten 
er inficeret med Chaos. Kejseren er 
uenig og har sendt sine Dødsengle 
afsted for at rette fejltagelsen. 
Kampen står i og omkring ruinbyen 

Zharlin's Keep. 
Jørn Hjortshøj. 

MAGIC THE GATHERING 
TURNERING 

  

  

Kortene på bordet. Magic har bredt 
sig. Slå dine modstandere i dette 
mega-battle og bliv TR0A's Master 
Wizard. 

Lasse Sloth 
  

YDERLIGER BRÆTSPIL 
  

Advanced Squard Leader 

Realms of History 
RISK 
Clay-O-Rama 

Kunstnere fra hele landet vil møde 
op og vise noget af deres arbejde 

frem. 
Her er der også mulighed for at få 
tegnet din favoritspilleperson. Husk 
at medbringe en beskrivelse og eller 
karakterark. 

LANDSMØDE 

Landsforeningen SLEIPNER afhol- 
der møde lørdag kl 12. Alle interes- 
serede er velkomene 

FØNIK PRÆSENTERER 
RONNI THE RAT's 
RAGTIME CAFE 

  

  

  

  

Det danske  Rollespilsmagasin 
FØNIX kommer og lægger stem- 
ning til TROA IX med sin Cafe. 
  

SALG AF ROLLESPIL 

På TRO0A IX vil der være mulighed 

for at købe rollespil og andet tilbe- 
hør. Bl.a. kommer Samsons Bog & 
ide som tidligere. 
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