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Jeg vil gerne tilmelde mig EreCon 2 ogjeg

har betalt 50,- Iff. i entre

har betalt I 65,- for medlemsskab af

Erebor indtil den 30. juni 1997

har ikke betalt endnu

er medlem af Erebor (gratis entre)

Navn

Postnr I By

Adresse

Ttf, Fødselsdato og år

J*g vil gerne spille (prioriter I ,2, 3, 4, eller 5)

FORB

TROL

DRAG

HOSP

MISS VIVA BOND

nÅnn CUBE DDI.s

DEMO æ KUNS NATT

MESH HERL EVIL

Side B g EreCon 2

Din tilmelding skal sendes aller aller senest 19. februar 1997 dl
Bjarne Sinkjæ;\ Mynstervej 10, 2 th, lS27 C.

Entre eller medlemsskab skal indbetales Erebor,

Læssøesgad e 7, Idd. æ, 2200 den

19. februar 1997 .På girokortet
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nÅsp
DDI.S

De Håbefulde

Den Der Ler Sidst...

I n, Gud så at verdenen var god, var den
god. Det onde fandtes i slangen og men-
neskenes hjerter. Der findes intet ondt før
det er formuleret. Således bidrager derre

scenarie til det onde i verdenen.

Adam Bindsbu t Basic

I p" jungleforposr på Throals Emperiets
yderste grænse. To måneder siden sidsre

karavane. Sommerluften er tyk som ked-
somheden. En krøbling srår udenfor por-
ten. Hvorfor ikke følge ham ind i junglen?
Til huset ved vandgraven? Til skakten?

Mads Iacobsen ff Earthdaun

BOND Blood Bond Vampire

Call of Cthulhu

MERP

Fredag 24-04

Fredag 24-A4

Fredag 24-04

Lørdag 15-19

Lørdag 15-19

Lørdag 15-19

CUBE Ttrrbo Cube

DEMO Når Dernoner Bliver Angste

HERL Herlev

Amazing Engine

Kult

Systemløst

I Der sker selvfølgelig andet på EreCon
end rollespil.

Dørene bliver slået op fredag kl. 18.00.

Kl. 18.15 vil vi gerne sige pænt goddag

med en lille velkomstdrink.

Under hele EreCon vil der yære caf€, hvor
du kan købe sære drinks, slik, og andet
godt. På strategiske tidspunkter bliver der

bestilt piua og andet junkfood fra vores

lokale leveran dør, Torrintos"

Der bliver hele tiden kørr diverse brætspil i
caften; Dracula, Spøgelsesslottet, Yihad,
Famely Business, Aquirre,'§Øarhammer

Quest, Talisman og meget mere. Thg gerne

selv et brætspil med.

Sidc6uEreCon2

Vi håber meget på at spille AunosFear, et

åmiliespil der involverer video, uhygge,

mystiske kort, og Sære Ting Fra Kælderen.

Søndag kl. 16.30 slutter EreCon officielt
med taler, øv-råb og andet spas. Selv efter

afslutningen plejer der at være mulighed
flor at blive hængende og spille til du seg-

ner af træthed.

Men du skal passe på - før du aner det

bliver du hyret af De )Hre Guder til at

deltage i Den Store Oprydning. Som et

plast.r på såret får d, grrtis te og kaffe, og
derefter mulighed for at fremsætte ris og
ros til arrangørerne og tilbageblevne foråt-
tere.

Tør du sig nej?

9 Sel, i rummet kan man høresig selv

sl«rigel k 2170. En almindelig mission til
minekolonien på N5, for at afhente en last
iridium. Pludselig indløber et nødsignal -
og så er alt langt fra normah.

Daniel Hertz ff Systemløst

I Ha''rde folk i byen vidst hvilke slags for-
retningsfolk der netop havde indløst billet
til I;s Vegas, havde de slukket alt lys og
smidt byens nøgler væk. Men de vidste
intet. . . Et underholdende horrorscenarie.

Erih Tlrygesen t Systemlost

I Den drg solen forsvandt. Den drg
mørket sænkede sig. Den drg srormen
begyndte. Den drg.. .

Den drg blev de samlet. Alle forskellige?
Alle ens? Samlet med er formål. Samlet for
at...

Michacl Redlich Pedtrsen ff CoC

I Det bliver filmisk. Rigtige helte og ditto
skurke. En rigtig søndags-med-tømmer-

CUBE

Vfltite W'olf scenarie Y Wmpire

EreCon2tSid.eS

MESH
VIVA
EVIL

r0-r6
10- l6
l0- 16

Mi ssion 217 A-0 4-lll7 1 BTC

Viva Las

Blood Bond

I Alle vampyrers hjerter kan
den tredie drikning af blod fra
tens Børn. Deres Herres

deres egne, og selv deres

beryder ikke mere end deres

er for evigt. ..

De Håbefulde

Thrbo Cube

Meshugal

Viva Las Vega

An Undying Evil

Dark Fantaqy/Basic

Systemløst

Vampire

Søndag

Søndag

Søndag

Andre Aktiviteter på EreCon



S fu 1453. Konsratinobel, den kristne
verdens sidste f,orsvar mod de vantro Os-
mannere, er faldet. Kun et lille rumænsk

frrstendømme står som et usikkert bol-
værk mod indtrængerne. Mørke s§er er

ved at samle sig om landets hovedstad, en

djævelsk forvandling er ved at finde sted.

Sarnuel Krygier ff Systemløst

I Verden er så sandelig en grotesk illusion
i dette splatter horror scenarie; især for en

lille gruppe forældreløse børn på den gode

kostskole Old Apple-lane!!

Steen Stanley Oken t l{ub

I Huad bildte de sig ind? Hvordan kunne
de tro, at de kunne slippe godt fra det?

Han skulle nok vise dem!

Victoria, rigdom, tåge, London, kunst og

motiv. Hvem eller hvad er fællesnævneren?

Sebastian \Vinslou t Basic

I Fem gadebørn, vraggods fra en fortabt
civilisation. Et Broderskab af stærke viljer.
Uhyrlige væsner fra stjernernes dyb. Hvern
er jæger, hvem er bytte, når stjernerne står
ret på himlen?

Bjarne Sinhjær ff Cthulhu MythoslPank

I "J.g hader stedet her. Jeg hader min
hjælpeløshed - om i kan tage noget med
til mig? Joo, min mobiltelefon, CD-afspil-
leren, og walkien til arbejdet. Jeg havner
alligevel i en respirator"

Rasrurc Kjærboe t Systemlost

I Syg*plejesken havde lige tilset den lille
pige Mona Lisa. Nu kom den ting hun
hadede mesr. Døren lukkede bag hende.

Mona begyndte at græde så højlydt, at

man kunne høre det gennem døren. Syg.-
plejesken rystede bedrøvet på hovedet,

,,Hvad laver en pige som hende på et sind-
sygehospital en juleaften?'n.

Thomøs'W', ChristiønsenY W

Det er onde dder. På himlen er en mægtig
rød stjerne kommet til syne. Den vokser

drg for dag, og bader jorden i sit sælsom-

me skær. Pesten kræver tusinder af liv, og

en mærkelig rød mug har bredt sig og lagt
markerne øde. Og for en lille gruppe even-

ryrere er problemerne blot begyndt"

Alcx K, Utb t Dørh Fantasy/Basic

Once New England led the fight for free-

dom, the right to choose its own destiny.
Even the land's vampires once believed

this. But no more ...

Wbite Volf scenarie t Vdrnpire

Dobbebpr&miere

S EreCon afholder Dobbeltpræmiere på
fire scenarier, i samarbejde mbd Thnbsn?l 2
i Holstebro.

Fra Thnken?! spiller vi Meshugal afAlex K.
Uth, Hospitalet af Thomas W. Chrisriansen

, rnens jyderne
får den grufulde fornøjelse af Gensfleischs

Forbandelse af Adam Bindslev og Jryre I
Natten af Bjarne Sinkjær.

Thnken?! har i år Horror 6r Insaniry som
tema, og afholdes fra7-9. marts 1997.
Nærmere oplysninger:

Thomas Knudsen, Vestergade 40, 7500
Holstebro, df. 20 23 64 77
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Når Demoner Bliver

J I Natten a

An Undvins Evil

Ko rry mori neret Okse kø d,
Paprika & Rød Peber

Pris kun35,-

Seryeres kqn på



Vethohmeru
Klokken er 4.37 om rnorgenen
har præ,cis ti minutter tilbøge
leue i, Jeg ued det endnu ikke,
De har uæret efter mig et stykke tid,
Ofte har de fulgt efter mig genrlern
nattens gader. Jeg ued det, for jeg
har set dem. De har aflyttet min
telefon, åbnet min post. Jeg ued ikke
huem de er. Jeg ued ikke huad de

forlanger af rnig. Uuisheden gØr
mig bange!

Frygten har været med os altid.
Skønt den er ubehagelig, kan vi
ikke undvære den, for om noget har
frygten §ulpet os til at holde os i
live. Det er et af livets paradokser,
at frygten også kan fornØje os, kan
pirre vores fantasi, - i hvert fald så
længe vi sidder trygt i en behagelig
stol, med en kop te ved siden af.

Frygten kan antage mange former.
I denne brochure finder du nerve-
pirrende scenarier, dark fantasy,
cliffhangers, og de rene kommedier.
Siden Mery Shelley udgav Fran-
k enstein, har utallige forfattere ud-
givet bøger, den ene mere horribel
end den anden. Det er vores håb, åt
vi med disse historier kan give
vores beskedne bidrag til disse
store mestres værker.

Klokkerl er 4.47. Det ringer på min
dør. Jeg ued huad der uenter mig,
alligeuel går jeg hen og lukker op.
Det er den eneste måde.. den eneste
måde jeg kan få, uishnd på, OS jeg
vtl uide det, Må uide det. Koste
huad det uil..,

og jeg
at

Tilmelding & Betuling

$ Der er tre måder at tilmelde sig EreCon Den desperate udvej er at møde op på
på' Erecon og se om der er ubesatte pladser.

Du skal stadig betale enrre, men jo mere
Du kan udfylde blanketten fra folderen, du betder, jp-- mere smiler vi til dig,
og forudbetale entreen eller medlemskabet 

.,*iiiii:iilt.t.,.
på vores girokonto. Fra fredag kl. 18.00 I Dq,,B"qaj#Slgiljiiat betale de 50,- kr. der
kan du hente en oversigt over hvilke scena- t ."u1trtffi1i$t[igi** dig ret til at færdes

rier du skal spille, samt evr. ændringer. 
*fri1n*ifiApjBrAff$$te delg38e i så mange

.,,i:"iispil som':rttruilltåii' kon]meiDå,
Du kan også udfytde blanketten, *.n ,,i,iiiiiirini'l',iiiiiri,,. 

'r'i;,:i:i:'' 
,iliiii::iiiliiXiiiiiiiilt

vente med at betale entre eller medlerrliiiiiiiijiiXiiiiBll+iildsk"n -.ffidieittdifffio.. o.t
skab til du møder op. Da vi prioriterer ""'iiilii:ii:iXi:ikg$t#h.le r6i,-ffiinfficd:$[i{$fi du ogsåskab til du møder op. Da vi prioriterer "iitlll[[111*iitipft'.t.- r-as,-ffii+fficdiIlffi du også

dem der forudbetelir højest, kan vi ikke ' 'i.rliXaUitåee j,pteit1.o,g."iiffiliiitåi.r indtilå0.cem oer toruoDeteler nørest, Kan vl lKKe .iiii$$age.l,!:[i9_,.L$n]n.gens e$ftYIteter lndtll JU
love ar du kommer til at spille, men fra "Juni lf'.'s ,.iDEtifiiver di§'sel"følgelig ogsålove at du kommer til at spille, men fra "'iuni,,,|,.4,§f1,,.Hetlgiu*..,l dig
fredag kl. 18.00 kan du hente en oversigt grått§:iådgang:ilili::S,fgeon.

over hvilke scenarier du skal forhåbentligt ' llliiXiixiil+lrll:ii:i::'

skal spille, samt evr. ændringer. ',:iiiiiii:i.i.:,:'. Vel mødt!
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Irfo
Et'cCr»n 2 cl' arr'ålngcl'ct af'Rollc-
s1:i lsfot'ctt i ngctt El'cbot'.

Vi hAr' ognc lol<alcr i Lrcsstrlcs-
gaclc 7, l(lcl. tr,, 2200 l(bh N,

dct cl' hcr ErcCou afholcles.

Flvis clu lrat'sprrl'gsmål til arran-
gelllcntct l<an clu kotrtahte,

Bjarne Sinkj ær på nrobiltele-
frrrr 21 28 38 78.

BrcCon alholclcs fi'a fredag den
28. februar til sØndag den 2.
rnart§.

Entt'cen l<ostcl' 50,- lu'. fot'alle
il<l<c-rnccl letu lrf el'. Fot' tncdletn-
lrlcl' af'El'cbor et' elltl'eell gt'atis.
I\{ccllc.msl<ab af Erebor indtil 31.
jurr i LggT kostcr 165,- lir'. En-
treen bctales på giro 2 43 66 39.

Del'er kun placls til 40 cleltage-
re. Dct er clcrfbr cl1 gocl id6 at
forhånclsti I melde sig.

Unclcr ErcCon kart clcr købes
slil<r snacl<s, og drihkevarer. Der
vil blivc mnlighccl ftrr at høbe
pizzaat'og' pasta fi'a cn lol<al
lcvct'allcl(4r'.

Dct crr il<l<.c muligt at orrernatte
på Et'eCott.


