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ANSVARLIGE: 

Dem, der har skrevet programmet: 

Ham, der er ansvarlig for maden: 

Ham, der står for tilmeldinger: 

Høn, der har ansvaret for scenarierne: 

Hende, man får informationer hos: 

Ham, hvis skyld det er: 

Ham som synes, det er træls: 

Dem, der styrer brætspil: 

Økonomiansvarlig: 

Overlaksen: 

Relevante telefonnumre: 

Miguel Monte-Marron y Ricky 
Sorensen 

Grebnurb Lekkim (Kodet) 

Rikke Spunk Sørensen ("I have 

nothing of woman in me." 

(Antony and Cleopatra' V, 2)) 

Munchkin 

Ricke Napoleon Sørensen 

Morten Lund 

Jokka 

Lars/Pierre 

Mikkel Brunberg 

Rikke Munchkin Sørensen 

Rikke Munchkin Sørensen: 42 25 05 47 / 42 26 97 22 
Mikkel Monte-Marron Brunberg: 42 25 45 34 / 42 25 45 34 

Den adresse, man sender ting til: 

Rikke Munchkin Sørensen 

Harløsevej 48 

3400 Hillerød. 

Denne adresse vil for fremtiden blive omtalt som Vejen 13. Når denne adresse 
nævnes, er det i virkeligheden et kodeord for ovenstående adresse.



  

VELKOMST Side 2 

Velkommen til InConsekvent ReConstruktion, con”en, hvor du får mulighed 
for at spille alle de spil, du aldrig fik spillet på de andre cor'er! 

Vi har op til dette programs tilblivelse udsendt nogle spørgeskemaer 

om, hvilke scenarier folk helst ville spille, så hvis du er heldig, har du haft 
indflydelse på det endelige resultat. (Godt for dig!) Uanset om dit intellekt har 

været konsulteret eller ej, har vi nu udvalgt en bunke af de mest eftertragtede 

scenarier, som folk enten har haft optur over at spille eller har fået traumer s 

over at være gået glip af. Vi fralægger os derfor ethvert ansvar for udvalget; at 

der er en voldsom overvægt af horror, skyldes helt og holdent de svar, vi har 
fået ind. Hører du til den gruppe rollespillere, der simpelthen har prøvet alt 

(altså, rollespilsmæssigt…), har vi også krydret con'en med en enkelt 
nyskabelse eller tre. 

Vi har alle (to) kæmpet bravt i vores ansigts fodsved for at få denne 
Con op at stå, men det var aldrig blevet til noget (tilføj selv melodrama) uden 
Hillerød Ungdomsskole. Denne sætning er dediceret til dem, der har gjort 
denne con mulig; I ved selv, hvem I er. TAK!!! 

Vi glæder os ubeskriveligt til at se alle jer dejlige, danske rollespillere (Hvem 

fa'en I end er). 

  

 



Side blå dronning med blomst i hånden 

KUNS - 

  

  

På utallige con'er har vi nu set det: kunstnerisk begavede unge mennesker 
tapetserer væggene med deres kreative udfoldelser, mens almindelige dødelige 
står og ser til med beundrende mund og polypper (og det ser dumt ud i 

nærbillede!) og ærgrer sig over, at man ikke gjorde mere ved 

pindemandstegningerne i børnehaven. 

Men nu skal det være slut! 

TALENTLØSE TEGNERE (m.m.) FOREN JER! 
Har du tegnet en tegning (eller noget, der ligner)? Har du skrevet et 

digt? Har du malet et kunstværk? Har du skrevet en opera? Har du trampet en 
elg til ukendelighed og siden plastret den op på blå baggrund med ordene "Vi 

vil ha' Særimner tilbage'? Har du lavet en kollage af alle dine gamle 

brødristere? 

VI VIL SE DET! Tag det med på denne con, og vi vil udstille det. 

Vi nærer desuden et lillle håb om, at den verdensberømte Evald Bolognese vil 

bringe en udstilling af sine fantastiske og tankevækkende mesterværker. Sker 

dette, vil det være en enestående mulighed for alle amatørkunstnere for at 

kunne fortælle børnebørneen, at de i sin tid udstillede sammen med Evald 

Bolognese. Vi kan dog intet love endnu.



PRAKTISKE GRIS LYSER OP: Side 3 

InConsekvent ReConstruktion foregår på Byskolen i Hillerød mellem 21/2 

kl. 19.00 og 23/2 kl. 18.00 det herrens år 1997. Man kommer dertil på 

følgende måde: 

1. Vær på Hillerød station kl. 19.00 (på cykel, med en lokal bus eller 
med linie E eller A fra København) 

2. Følg den person, der bærer skiltet med teksten: Spis Gerners Burgere. 

Ankommer du på et andet tidspunkt, kan du følge de opsatte skilte, som vil 

vise dig vejen (og/eller/men lyset). 

Mad: Morgenmad er inkluderet i entreprisen. Der vil være tag-selv-bord fra 

den officielle morgenmadstid (se side 4). 

Aftensmad lørdag består af pizza, som koster 35 kr. 

Kaffe og te vil som et særtilbud være gratis så længe lager haves 

(derefter koster det 25 kr. pr. kop). Der vil være et kaffe-/te-center med høflig 

selvbetjening, hvorfra kanderne ikke må fjernes. Men medbringer du din egen 

termokande, kan du selvfølgelig få den fyldt op. 

Priser: Deltagelse i con'en samt morgenmad, kaffe og te opnås for den 

latterligt lave pris af 55 kr. Da samtlige forfattere af nye scenarier til denne con 

har behaget vor mafiavirksomhed på det seneste, får de mulighed for at 

komme ind til en særpris, der hedder 20 kr. (men de må gerne betale 55 kr., 

hvis de har lyst). Sovedyr (her defineret som en lodden, ikke-organisk entitet) 

har mulighed for at komme ind gratis, dog kun i følge med en betalende 

rollespiller. Der skal betales separat for deres mad. 

Rabatter er der naturligvis også mulighed for at opnå: Er du spilleleder, får du 

10 kr. rabat pr. spil, som udbetales ved ankomsten. 

Desuden får man 1 kr. rabat for at medbringe kunstværk(er). 

Alle rabatter udbetales ved ankomsten. 
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Side 4 

Da ingen af arrangørerne er millionærer, skal betaling ske på forhånd (senest 

mandag d. 10/2-1997) vha. vedlagte girokort eller direkte til Mikkel/Rikke. 

Rygning er strengt forbudt overalt på skolen. Det er skolens reglement, at 

rygere må dyrke deres uvaner udendørs. 

ADVARSEL: Der vil ikke forefindes kioskagtige faciliteter på skolen under 

con'en. Til gengæld stiller vi en DSB-kiosk til rådighed i de perioder, hvor den 

slags har åbent. Derudover kan henstilles til, at man medbringer cola og andre 

fornødenheder hjemmefra. 

TIDSPLAN 

Fredag: vr 

20.03 - det er slut (dog max. til 11.11 lørdag formiddag): Spilblok 7 

AM 4 

Lørdag: ' 

09.31: Morgenmad stilles frem 

11.11 - 18.42:  Spilblok 9 

19.00:  Aftensmaden ankommer 

21.33-?2.2?:  Spilblokl —”—— ÅD 

Søndag: 
08.29:: Morgenmad starter 

9.51 - 16.00: Spilblok 4 

16.00: Oprydning påbegyndes.   

 



ROLLESPIL Side 7 

Spilblok 7 (Fredag 20.03 - ??) 

Oculus Tertius 

Er du rede til at agere en af de gamle studiekammerater, som i 1977 atter 

mødes, da stifteren af selskabet Oculus Tertius, rigmanden Sir Roos, beslutter 

sig for at genforene medlemmerne fra '66 til en revolutionerende 

demonstration af hans - efter mange års intens studeren - endelig 

færdigkonstruerede åndemaningsmaskine? Er du initiativrig, moden til at åbne 

Det Tredje Øje og ikke bange for at indgå i intrigefuldt, følelsesladet samspil 

med dine medspillere? Så ligger der en rolle og venter på dig til dette i sandhed 

skræmmende drama. 

Genre: Drama/Horror. Forfatter: Jacob Schmidt-Madsen 

Midnight Blue 

Et detektivdrama i en storby på vestkysten i 50'ernes USA. 

En skæbnefortælling om hårdkogte mænd, forførende kvinder og vandpytter, 

der spejler gadelygtens triste skær. 

Et detektivbureau får til opgave at beskytte et kvindemenneske, men det varer 

ikke længe, før det hele udvikler sig gevaldigt. Et spil, hvor rutineopgaver ikke 

er, hvad de har været. 

Genre: Drama/Thriller — Forfatter: Ask Agger 

Apollo 

8:01. Telefonen ringer: "Er det William? Det er Al, Du snuste på et tidspunkt ” 

til en Admiral Boorda, har det stadig interesse?” «Måske. Hvad har du til 

mig?” "Hov, hov, ikke så hurtigt. Mød mig på Andy's Place klokken et. Det 
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her er rigtig underligt, du vil elske det.” 

Således begynder mareridtet for journalisten William Stern, hans 

venner og den fallerede børsmægler Daniel Boorda, søn af den afdøde admiral 

Jeremy Boorda. Sammen prøver de at kortlægge begivenhederne vedrørende 

mr. Boordas selvmord. En sag, de allerede én gang har måttet opgive, men 

måske er dette chancen, de har ventet på. Måske skulle der, gå seks år, før 

noget dukkede op omkring de stjålne dokumenter, der efter sigende var skyld i 

admiralens død. Denne gang har Daniel Boorda og William Stern ikke tænkt 

sig at give så let op, men måske er sandheden om Boordas død mere grufuld 

og afsindig, end den mest absurde sammensværgelsesteori kunne antyde. 

Genre: Krimi/Thriller Forfatter: Kasper Vang 

En lykkelig barndom. 

Vinden peb igennem den iskolde sovesal. Mørket blev kun brudt af et enkelt 

flakkende stearinlys og lyden af små barnefødder, der listede hen over gulvet. 

En lille dreng stod ved vinduet og stirrede ud i natten. I favnen knugede han en 

laset teddybjørn, og hans tænder klaprede af kulde. To spørgsmål fyldte hans 

forpinte sind: Hvorfor var han blevet efterladt af sine forældre, og ville han 

nogen sinde slippe væk fra dette uhyggelige sted? 

Genre: Horror Forfatter: Louise Kragh 

Spilblok 9 (Lørdag 11.11 - 18.42) 

Jagten 

To skrig skærer genem tågen. To skrig fra mænd, der dør. Døden kom ikke 

naturligt. Der var tale om mord, dyridke mord, begået i had. 

En pige i en snæver gade. Hun holder sig forsigtigt til siden af gaden, 

søger ly i skyggen, mens hun på usikre ben forsøger at undgå de mange 

vandpytter, der fylder hullerne blandt gadens murbrokker. Hun passerer en 

sovende spritter. Han har glemt at lukke sine bukser, bemærker pigen og ser 

hans blottede lem, der i kulden ligner en lilla orm. Fra en kloakrist betragter en



  

rottes sultne øjne det blottede kød. 

Det er efterår i London 1951. Over hundrede tyske divisioner har lagt 

en jernring om imperiets hovedstad. Belejret på tredje år er forsvarerne på 

sammenbruddets rand. Kun Churchills stålsatte forsvarsvilje holder håbets lys 

tændt. 

Genre: Psykothriller Forfatter: Ask Agger 

Kollektivet 
” 

Alle huse har hemmeligheder. De gemmer altid på noget. Det havde huset på 

Hudson Street også, men i de glade 60'ere var der ingen, der vidste noget. 

Hvad foregik der i huset? 

Der var engang de glade 60'ere, og nu har vi 1995. Det hele begynder 

igen!!! Når hun banker på døren til huset på Hudson Street. 

Handlingen udspiller sig i 1995 i en af Hole Citys utallige stereotype 

amerikanske forstæder. I et gammelt hus på Hudson Street er 6 unge 

mennesker flyttet sammen i et kollektiv for at gå på universitet i Hole City. De 

6 unge har boet sammen ca. et halvt år, før vi springer ind i scenariet. 

Genre: Horror Forfatter: Michael Sonne 

Sindsygescenarie. 

Vær forberedt på, at der ikke er noget plot i dette scenarie. Til gengæld er 

det en enestående chance for at opføre sig rablende sindssygt, skrige 

vanvittigt, savle på gulvet (bare I selv tørrer op). vi ved jo, at I alle er sådan. 

I er jo rollespillere. Finten er altså at du nu kan gøre det UDEN at 

udenforstående ringer efter div. vogne med tendenser til blå nuancer. 

Genre: …? Forfatter: Esben Holm-Svendsen 

 



Spilblok 1 (Lørdag 21.33 - ??.??) 

For våra synder 

Den Centralafrikanske Republik - 1994. 

Den gamle Baku-stamme er blevet sparket ud af Skolen og ind i 

byen, til fordel for et gorillareservat! 

Aberne har det fint i sikkerhed for krybskytterne, mens Baku-stammen er ved 

at gå til i øl, kath og hash. 
En katolsk hjælpeorganisation har sendt en gruppe missionærer til 

stedet, for at hjælpe dem på ret køl. Der er på én gang både noget mystisk og 
noget menneskeligt velkendt ved Baku-stammen. 

Urskov i brændeovnen. Malaria i blodet. Katolicisme i luften. 

Moskitoer i nakken. Guldøl i maven. Mareridt i natten. 

Meld dig til dit livs gys. 
Genre: Horror (kult) Forfattere: Gunilla Johnsson & Michael Petersén 

Advarsel til potentielle spilledere: Scenariet er skrevet på svensk. 

New York Coppers 

New York er en barsk by, og det kræver sin mand at rense ud blandt 

narkopushere og gadebander. Biljagter, skuddramaer, socialrealisme og 

umotiveret funkmusik er hovedingredienserne i denne hæsblæsende 

actionkomedie, der har huller i plottet så store som skudhullerne fra en 

Magnum .44! 

Har du en drøm om at fare af sted på forbryderjagt, mens du fyrer 

rappe replikker af i en verden, hvor hver eneste hændelse er en gennemført 

kliché, er dette spillet for dig. 

Genre: Action/Komedie Forfatter: Palle Schmidt 

Servi sunt 

6 politifolk af forskellig art bliver sat til at opklare, hvordan og hvorfor en 

parteret posedame, 8 nedskudte mænd og 6 lige uden synlig dødsårsag er endt



på gulvet/scenen i et teater. | 

Et scenarie med lidt aparte spilpersoner, der bliver udsat for 

hændelser, der langsomt men sikkert driver dem over tærsklen for sund 

tankevirksomhed. 

Genre:  Horror/Investigation Forfatter: Valdemar Lemcke 

Den nat den sorte sne faldt. 

Frygten ligger lige bag mørket. I de fleste tilfælde er der og intet at frygte. 

Men den ligger der alligevel. Det skete alt sammen den nat. Vi ledte og fandt. 

Men ikke, hvad vi søgte. Nu sidder jeg tilbage med lyset tændt og ville ønske, 

at jeg i hele mit liv havde været blind. Så ville mørket have været min ven. 

Men det skete alligevel - den nat, den sorte sne faldt. 

Genre: Kiddycall (børnehorror) Forfatter: Morten Sønderlund Jørgensen 

Spilblok 4 (9.51 - 16.00) 

Toon 

En rablende sindssyg historie i et rablende sindssygt tegnefilmsunivers. Det 

kan ikke andet end begejstre rollespillere, der sidst på con'en er for trætte til at 

tage sig selv seriøst og bare har lyst til at hive gigantiske gummihamre op af 

baglommen, overleve fald fra 2 kilometers højde og opfinde tidsmaskiner i 7 

flæng. 

Genre: Humor Forfatter: Daffy 

Das Heim 

Seks mennesker indespærret på et sindssygehospital. Seks mennesker med 

hver sin opfattelse af virkeligheden. Seks mennesker, hvis kroppe lever i 

Tyskland i 1892, men hvis hjerner ikke altid er tilstedeværende. Seks 

mennesker, der hver dag lever i uhumskhed med stemmer i hovedet og en 
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sadistisk fangevogter vandrende rundt på gangene, konstant på jagt efter det 
næste offer for hans morskab. 

Genre: Horror Forfatter: Frederik Berg Olsen 

Unge piger søges 

Hong Kong 

Unge piger M/K søges til betjening og andet lettere forefaldende arbejde på 

hoteller, barer osv. Erfaring intet krav. Vi søger også au pairs til vort 

omfattende net af travle familier, der hovedsageligt har behov for hjælp til 
husligt arbejde. I påsken kommer alle au pairs på kursus i Hong Kong, før de 

sendes ud til deres familier. 

Du skal være moden, selvstændig, åben, udadvendt og imødekommende. God 

løn, kost og logi samt rejse betalt. Gode studiemuligheder. Vi ordner 

forsikring og visum. Intet gebyr - ingen udgifter. 

Send en beskrivelse af dig selv (kun fotohenvendelser tages alvorligt) til: 

Tri-ad Inc. 

Cosano Stræde 6 

3630 Jægerspris 

Tlf: 86 18 88 34 

Genre: Action/Komedie Forfatter: Max Møller 

AD&D - dræb din næste. 

Da vi ikke var meget i tvivl om, hvorvidt dette skulle betragtes som rolle- eller 

brætspil, er det beskrevet begge steder. 

Dette er et Hack-'N-Slashscenarie, hvor det først og fremmest gælder om at 

være bedre end den anden gruppe, der spiller samtidig. 

Der vil blive spillet efter basisreglerne. 

Det spilles i Spilblok 4 (søndag dag), og det er ikke muligt at tilmelde sig som 

spilleder på dette spil, da de allerede er udvalgt. 

Genre: Hack 'n slash AD&D Dåndjånmarstar(a): Lars/Pierre



BRÆT- OG KORTSPIL Side 5 

Vi beskriver på disse sider en række turneringer, i hvilken der vil blive kårdet 
en vinder, men sandsynligheden for præmier er ikke så stor (vi kan dog 

muligvis fremskaffe et fint diplom og en saltstang) 

Warhammer Fantasy 

Demne turnering afholdes i spilblok 9 (lørdag dag) under streng og nøje overvågning af én af de 

grumme, grumme brætspilsansvarlige. 

Hære vil blive beregnet på stedet, og kommer til at koste max. 3000 point. 

Spilstyrer: Lars/Pierre 

Warhammer 40K 

Denne turnering afholdes i spilblok 1 (lørdag aften), ellers gælder det samme som for 

Fantasyversionen. 

Overordnet kontrollerende: Lars/Pierre 

AD&D - dræb din næste. 

Da vi ikke var meget i tvivl om, hvorvidt dette skulle betragtes som rolle- eller brætspil, er det 

beskrevet begge steder. 

Dette er et Hack-'N-Slashscenarie, hvor det først og fremmest gælder om at være bedre end den 

anden gruppe, der spiller samtidig. 
Der vil blive spillet efter basisreglerne. 
Det spilles i Spilblok 4 (søndag dag) 

Dandjånmarstar(a): Lars/Pierre 

 



XP-fisk - the kortspil. 

Banebrydende lydeffekter! 

Her er muligheden for at opleve et revolutionerende kortspils debut i denne stjitz-dominerede 

verden. Det har sine rødder i det velkendte Kortspil 'fisk', men passer bedre til verden, som vi ser 

den idag… eksempelvis får man flere XP, hvis man snyder modstanderen, hvis man bestikker 

overlaksen, eller hvis man kommer udklædt. Der gives grundigt indføringskursus i 

spillereglerne. 
I dette spil er der en præmie til vinderen. 

Overlaks: Rikke 

Brætspilscafé 

Der vil desuden være en mindre brætspilscafé, hvor der vil være mulighed for 
at låne diverse brætspil. 
Roborally, Manowar og Spacehulk er allerede forudbestemt til at være der, 

men I skal være velkomne til selv at medbringe andre. 

     



Side 10 

Nu har vi kun tilbage at sige, at: 

-Alle levende organismer der er nået så langt som hertil, forbløffer os 

virkelig. De kan ved henvendelse i informationen (som ligger i 
rum 3B) modtage et velfortjent skulderklap. 

-Du endelig må huske at aflevere din tilmelding i rette tid. (ellers er 
det surt) 

-Du er alt for sej hvis du kommer (og selvfølgelig er du sej. IKK"1!1) 

-Det har været hyggeligt at blive læst af dig. Jeg glæder mig til at 

blive taget med på InConsekvent ReConstruktion (Hvis 

jeg ikke bliver det, er du en TÅBELIG DØDELIG!!!) 

FARVEL, OG TAK FOR FISK!!! 

999 MÅ BO VÆRE DIG GO'


