
Ttrunu)rNGSBrar{KET
*ig Gothic 98 og j.g

har betalt kr. 50,- i enrre

har betalt kr. 165,- for medlemskab af
Erebor indtil den 30. juni 1998.

har ilcke betalt endnu

er medlem af Erebor (graris enrre)

Adresse

Fødselsdato og år

(prioriter l, 2, 3, eller 4)

TRLD SANI RENF

SORT2r84 GADE-
MORDHUSE,

RorrnsprLSFoRENrNGEn EnnBoR Pn.zrsENTERER

Tlf.

skal sendes aller aller senesr

Myrrrtersvej 10, 2 rh, 1827

lørdag den 21 . f€bruar

FrederiL«sberg C.

ril

Gcthitg98

Fæænae
27.S@ r 1. marts

medlemskab skal indbetales til Rollespilsforeningen Erebor,

7, Hd'.rv, 2200 København N, Gi ro 2 43 66 39. På giro-
skriver du navn, adresse, telefonnummer, og fødselsdato og år.



MoRD Pee GeprMEL ToRV
Manden slog frakken op om Ørerne, for ar beskytte rig
mod vinden. Irriteret gik han hen over Gammel To.r,
uden at ænse de mange handlende, der var ved ar pakke
deres boder sammen. Hvad skulle der komme ud af dette
mødel Skulle han , Zerkov, springe for en skide prole tarl
"Zeikov!", han vendte sig om mod den, der havde raabt
hans navn. Hans vrede veg for panik, da skikkelsen plud-
seligt [øb frem mod ham. Zeikov saa flørst der røde tØr-
klæde, siden kniven. Forgæves prøvede han ar værge for
sig, men angriberen lod sig ikke srandse.
Zerkov mærkede ikke nogen smerre, da kniven skar ind i
hans bryst, kun hvordan hans ben misrede deres sqyrke og
han faldt til jorden. Han opflattede svagr det varme bloå
gennemvæde hans skjorte, og hvordan han blev [ø[rer op
og anbragt paa en hestevogn. Saa flørst kom smerren og
flrygten. Og til sidst kom mørket.

TnoLDEN rÆ,sKEN
E,n æske er en forunderlig genstand. I sig selv er den inret,
men den skjuler en hemmelighed, som er helt dens egen.
Inde i æsken er en verden, som vi ikke l<ender til. Æskens
indhold er vores indersre ønsker, vores værsre fryg,, alr på
een gang. Æsken er vores minder, vores fremrid, de srore
spørgsmåI. Indtil vi åbner, oB hver gang bliver skuffede.
Problemet med en æske er, at dens ene flormål er ar blive
åbner. Æsken er aldrig nok i sig selv. tJsikkerheden om,
hvad den indeholder, kan drive os til vanvid. Båndet skal
brydes, det ukendte skal lcendes, mørket skal fordrives.
Æskens hemmelighed skal afdækkes. Hver gang.
Men et sted i København findes en æske med en hemme-
lighed. E,n hemmelighed, der ikke kan afdækkes. Mecl-
mindre man går ind på æskens præmisser. Dy[<]<er ned i

dens 
',Ørke. 

Lader sig opsluge i dens univers. Og lukker
låger efter rig...

InscuBArroN
The surface a nuclear wasteland, the last survivors fleecl
into the depths o[ the oceans. To rhe deep-sea srarions,
harvesting the final gifrs o[ the Earrh. They rook wirh
them stories and history o[ Man, and sanlc into darkness
For centuries.

After the dark times, For rhe last time,
a new tife. 

-I-he 
only life leflt on a dead

is our own ereation.

\We called ir Aqua.

Man rose again into
world. A world rhar

Torben spiller endnu et scenarie på Erecon Torben Surprise
Special!" Dette scenarie kan også forudtilmeldes.
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Sonr
VIII Pentacle r Om blodets arbejd.. Da arbejdernes sange
mættede mundene.
IX Cups o Lad blot de andre sulte når vi mæsker os. Lad
pesten-hærge .. hos dem!
Q Pentacle r Under din ledelse forenedes sikkerhed med
frihed - og frygr.
IV Cups 0 Maden på vore borde bortledte vore ø)ne fira de
guddoin melige pråspekrer.

LIiSh Priestess t B"g slottets mure : dystre sandheder.
Fre"mtiden [å forarl os.
K §Øands t Da forlod du os. Vi burde selv være flygrer"
II lVands r I de d.rg. d:r fulgre kom sygdommen. Vi uia-
ste det, men kendrE ej kureri.
K Cups t I d:, $erne en fremmed. Måske vor redning,
masKe vor undergang.
P Wands o Oh du vise. Hos dig vor rillid, brg din hånd
vor sryrke.
VI Cups r Om kongens sryrke, folkets glæde. Om det der
var.
'§Øheel of Fortune 0 . . . nu kun skæbnen.

ar"The Hermit åt

HUSET
Det var midt om natten og et forfærdeligt uvejr rasede.
Huset lå på toppen af en bakke. Der så mørkr og lidr for-
faldent ud. Bilen var gået i stå. De mårre visr hellere over-
natte i huset, og så henre hjælp i morgen når uvejrer ver
ovre. Det så ud som var det rager ud af en rneger dårliggy-
serfilm..

Nå men, i der mindsre var der vel tørr?

RnNFTELDS Smsrn Decn
Den nar ligger en specielr qrk tåge over hele London.
Broer, huse, markedspladser, drocher, er indhyller i grå-
hvidt. Tågen forvrænger alt, intet synes ar være som 

-før.

Inret er sikkerr. Brg hverr gadehjørne gemmer sig i nat en
morder. Brg hverr ansigr gemmer sig er ander.
På The London Asylum for rhe Menrally Deranged er
tågen mere indendørs end udenfor. Hver d*g konfronre-
res anstaltens personale med råger og truende skygger i
patienternes sind. Droche D, der sropper udenfor ind-
gangsporten lige ou, rilhøre r en anden og anderledes
logisk verden.
Men ikke i nar. I nar hersker tågerne, skyggerne, det
ulogiske. Og så denne droche, der lige er ankommer ril
anstalten: Hvem ville på en nat som denne vove ar forlade
den varme stue og de betryggende stearinlys for ar begive
sig hen til en anstalt for sindssyge? Hvem ville rurde ud-
fordre sikkerheden og ride ud i skyggelander?
I nat er intet som der plejer. Inret er sikkerr. Brg hver
maske gemmer sig en anderl...
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2ts4
Deling, giv agt!
Vore modige styrker har ved en omfuttende knibtangs-
manøvre ved Johannesburg omringet og nedkæmpet en

devision af Oceaniens tropper. Overalt i Sektor Nord ud-
brød der spontane klapsalver ved nyheden om denne sejr.

Geaær aed sh,ilder!
Fem tankeforbrydere er blevet anholdt i Berlin. Ministe-
riet for Sikkerhed regner med at dette blot er starten af
en lang række af anholdelser af forræddere mod Staten.
Tag sigte!
Ministeriet for lndustri oplyser at i anledning af fest-
ligholdelse af Seirsdagen vil månedsrationen for choko-
lade blive sat op fra 40 g til 60 g pr person. Endnu en gang

har partiet ved store ofre bidraget til folkets lykke...
Fyr!

2.|84 - du kan ikke flygte..

MøRKETS GanE,R

J.g sad i en bil og holdt øje med det hele. Manden kom
gående hurtigt ned ad gaden, det ver mørkt og det var et
l<varter han i[<ke kendte - han stank langt væk af angst.
Han skulle møde mig i gyden ved side a[ baren De Tie
Stik. Han nåede gyden, og stod og t<iggede sig nervøst
omkrins. I det samme kom en politibil flarende om hjør-
net, en fra Capitol. . .

Opgnven var gået i vasken, så j.g besluttede *ig flor at
skride. J.g var heldig at det var manden de var efter, og
ikke hans kontakt, så i.g slap væk uskadt.

Nu skal j*g bare finde ud af, hvem der har forrådt mig..

'//&
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Gmrtnx,,

My§tit

SnxrTY
I once pursued the goal of purity
I Longed to find some point assurity
But all my search reaealed to me uas aanity
In the light of uhat I saw
It usas easy to decide
Ta abomibate the humøn race
For I witnessed more and more
That aenality in bright
Loy behind each smuggly tmiling face
No man shall find refuge or redemption
No lne finds the peace fo, what they strife
There's nothing else beyond the will to stay aliue. . .

,,Endnu et mord er begået. Atter engang er det gået ud
over en elev fra St. Patricks High. Igen er politiet på bar
bund og uden spor. Det er tredie mord inden for en
måned, og uroen breder sig iblandt indbyggerne. Mis-
troen vokser og trygheden florsvinder. Hvem ved, hvis rur
det er næste gang?"

z

MER 40.000
Det er mørke tider. På iorden, i sin gyldne tronstol, sidder
den døende kejser og holder øje med sine fiender. Et fiernr
sted, samles orkerne sig endnu engang i en \ffhaag, der vil
hærge den østlige gren aFgalaksen. Kaos hyler og skriger
afsindigt på deres helvedesplaneter. Tyranoiderne kaster
sig frådende over endnu en planet, flortærer alt levende..
Men der er stadig håb. Overalt mødes de af kejserens trop-
pe r, i e t forwivle t forsvar for menneskeheden.. Hvis blot
de r er tid..

Hais du ail prøae huad der gør, nt det der tinskttbberi er så

sjoat, kan du komme og spille nrcd foreningens Space
Marine eller Imperial Guard hære, eller Mads' Eldar hær,
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Velkommen

J.g har aldd været bange for mørker,
det har altid været min fiende, lige
fra da jrgvar en lille dreng. Når jeg lå
i min seng, forandrede mørket den
verden j.g var fortrolig med. Kendte
værelser ændrede rig og blev til en
verden af fremmede ting, skygger der
truede *ig. Fæle monstre. Fjender.

En aften, år senere, sadlede jeg min
cykel, og drog ud for at besejre 0.r-
den.J.g tog ud i skoveo, og cyklede
ad skjulte srier. Vinden rog i bladeoe,
og ruskede træerne. J.g kunne kun
høre mit hjertes nu hastige banken,
og vindens susen. J"g cyklede lidt
hurtigere. Langsomt sneg skyggerne
ind på *ig. Og j"g forestillede *ig
grufulde ring, gespe nster der kun
ventede på at.. Ak! f)et hasrige ril-
bagetog var kun lidet gloværdigt.

Nu er j.g en voksen mand. Der er
sjovt som årene sætter ens verden i

perspektiv. Åh - jeg er sradig bange
flor mørke. Men jrg har også lært
mørkets natur at kende og j.g ved
DU, at nok skjule r mØrker mine 0..-
der for mig, men mørket skj uler også

mig for mine fiender. Mørker er også

min ven. Mørker er er ukendt land.
Et land der kan udflorskes.

Hvis vi tør.

Velkommen ril Gorhic 98.

oversigt over hvilke scenarier du

er kommer på.

Den desperare udvej er at møde

på på con'en og se om der sradig

er ledige pladser. Hvis de r er

ledige pladser skal du dog stadig

betale entre.

Du kan vælge at beralc 50,- kr. i

entre . Det giver dig re r ril ar

komme på hele con'en og del-

tage i så mange spil som du kan

komme på.

Eller du kan meldc dig ind i Ere-

bor. Det kosre r 165 ,- flor firc
månede r, me n så kan du også

deltage i foreningens akrivirerer
indtil den 30. juni 1997.

Fre 24.00-04.00

LØr 11,00'15.00

Lør 11.00-15.00

Lør 76.00-20.00

Lør 16.00-20.00

SORT ' BASIC Lør 21.00-02.00

TORB i+ Lør 2L00-02.00

HUSE Late.. Søn 12.00 -77 .00

MORD Basic Søn 12.00-17 .00
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TITMELDTNG 8c BErauNG
f)er er tre måder at tilmelde sig

Gorhic 98 på:

Du kan udfylde blanketten fra

folderen og florudbetale enrreen

ellcr medlemskab på vores giro-
konto. Fra fradag kI.18.00 kan

du hente cn oversigt over hvilke

sce narier du skal spillc.

Du kan også udfylde tilmel-
dingsblanketten, men vente med

at lretale entrc eller medlemskab

indtil du møder op. Da ri priori-
terer [orhåndsrilmeldinger hrj-
csr, kan vi ikke love dig at du
kommer til ar spillc, men flra [re-

drg kl. I 8.00 kan du henre e n

Entreen kostm [<r. Sl,-for ikke mcd-

' lcmmer. For medlemrn€r af Erebor er

entreen gratis. Medlemskah indtil 30
juni 1998 koscer kr. 165,-, Entrten,tllsr
medlemskab bcrales på gi ro 2 43 66 19.

Der er kun plads dl 25 deltagcre. Derfor
qr det en god ide at florhåndstilrnelde

sig.

Under Gothic 98 l<an der købes slik,

srrack$ og drikkcvatcr. Der cr

mulighcd for at bcstille piuaer og pasta

fia en lokal leveran dør.

, f)er er iklce mulig at overneme i ,

lokalcrne under Gothic 9S.

, Hvis du har spørgsrnåI, er du velkorrr-
:, rnen til at kontakrc Bjarne

Sinkjær på df 2 L 28 3S 7S

furangører eF Gothic 98 cr Bjarne Sin- 
I

' kiær og Pcter Sebædan §flinslow.

Layour af brochuren cr af Bjarne Sinkjær.

":':Illustrationerne er a[ Scbærian Flamanr.

OvnRsrGT o\rER Gornrc 93

INCU ; Fre 18.30-23.30

TRLD CtIRPS Fre ttt.30-23.30

SANI Basic

RENF CoC

1V40K W40K

2184 Basic

GADE GURPS

§cenarie _ . fo*qr
Incubation

Trolderr i Æsken

Sanity

Itenfietrcls Sidste Dage

Warhanuner 40.000

2784

Mørkets Gader

Sort

'Torben Surprise'

Huset

Mord på..
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