
)l
Jeg vil tilmelde mig EreCon 3 og jeg

il foe.
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har betalt kr. 50,- i entre

har betalt kr. 125,- for medlemskab af

Erebor indtil den 30. september 1997

har ikke betalt endnu

er medlem af Erebor (gratis entre)

Adresse

Ttf. Fødselsdato og år

FRED

ABEK

Postnr. / By

Jeg vil gerne spille (prioriter I ,2, 3, eller 4)

TERR REVO_ ROTT

swNG_ KLNG STRE _

SEJR

Din tilmelding skal sendes aller aller senest fredag den 27. juni til Bjarne
Sinkiær, Mynstersvej 10, 2 th, !827 Frederiksberg C.

Entre eller medlemskab skal indbetales til Rollespilsforeningen
Erebor, Læssøesgade 7, kld.tv, 2200 København N, Giro 2 43 55
39. På girokortet skriver du navn, adresse, telefonnr, fødselsdato og år.

Arrangørerne tager forbehold for ændringer og beklager evt. fejl.

ffi 4.juli - 6.juli

DESP



EreCon 3 er arrangeret af
Rol lespilsforeningen Erebor.

EreCon afholdes fra fredag den
4. juli til søndag den 6. iuli 1997.

Vi har egne lokaler i Læssøes-

gade 7, kld.tu 2200 Kbh. N,

det er her EreCon afholdes.

Entreen koster kr. 50,- for ikke-
medlemmer. For medlemmer
er entreen gratis. Medlemskab
af Erebor indtil 30. september
koster kr. I 25,-. Entreen beta-
les på giro 2 43 66 39.

Der er kun plads til 30 delta-
gere. Derfor er det en god id6
at forhåndstilmelde sig.

Under EreCon kan der købes
slik, snacks og drikkevarer. Der
vil blive mulighed for at købe
pizzaer og pasta fra en lokal
leverandør.

Det er ikke muligt at overnatte
i lokalerne under EreCon.

Hvis du har spørgsmål kan du

ringe til Bjarne Sinkjær på tlf.
2t 28 38 78.

)

Livet er en lang række af valg. En

kæde af uendelige muligheder.

Tilværelsen er simpelthen af fuld
af dem. Så det er jo om at vælge

det rette.
Man kunne gå på stranden, lade

sit korpus glide ned i vandet,
mærke musklerne arbejde som
en perfekt maskine. Gå op igen

af vandet, slynge et håndklæde
omkring sin gyldenbrune atleti-
ske krop. Lade sig bage af solen,
nyde en perlende drik...
Eller man kunne gemme sig i kæl-
deren og vedligeholde sin grå-
hvide teint. Sætte sig ved et bord
med sin lunkne cola, og rulle små

farvede stykker plastik" Se til
mens ens 'helt' bliver spist, skudt
på, gjort nar af, kørt ned og
generelt pines og plages. EYentyr,

kaldes det vist..
Vi er naturligvis ikke et øjeblik i

tvivl om hvad du vil vælge. Der-
for denne brochure med mange

muligheder for rollespil. Det er
bare om at vælge..

Vl har denne gang valgt at lægge

en jazzramme omkring vores
con. Væk er vinterens mørke.
Væk er kulden og rædslen. Nu er
tiden kommet til jazzens lette og
lokkende toner.

Velkommen

At være eller ikke være' det er

sasen - er det et mere ædelt sind

l"?.af"t den vilde skæbnes Pile-

,kra og stenkast, end det der går

i t u.P-n't"a sorgers hav og ender

dem i strid? - At dø' at sove' -
kun det, - at tro vi med sØvnen

Den nat tog det lang tid før^flam-

r"rn" døde På Bleecker Street'

Of a, solen ramte os i nakken

vai vi allerede over stasgrænsen'

Der blev kørt nogen miles den

sommer. Og der blev drukket øt

og røget smØger' Vi var vel På

ender den hiertekval' de tusind

f,a"ft"t som kødet fik i arv' - det

;;-;" slutning vi inderlig må

ønske. - Dø - at sove' - at sove!

Mrf,ga drømme - Det er knuden'

Homlet,3 okt, l' scene

fluet. Desværre, det kan ieg sige i

da!, vidste vi ikke hvad der var vl

flyitede fra. Det virkede som om

d"-a r"t det eneste vi kunne gøre

i"-ri ,ot.ede bilen' Set i bak-

.p"ii". var det måske slet ikke

nogen god id6'

2. EreCon 3

dam Bindslev' Basic

Fredsforhandlinger går ud På^ u:

;;;; seks sPillere fordelt På 3

sider med hver to sPillere' Disse

tre sider skal forhandle om en

i."a t", de hver især kan gå ind

for, men det er ikke sikkert at du

t un ,tot" På din medsPillere fordi

;; h"t måske deres egne mål'

Kan du klare at overleve forhand-

il;;;;" og oPnå alle dine mål?

a

Elemming & Biarne' Earthdawn' Playtest
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Med faste skridt og tårer i øinene

;k hr" fremad, mens hun krøl-

iede det blå kliPPekort sammen

"g 
t."a det væk' Der var stadig

iå r.riP tilbage, men hun ville

'[r." 
ra brug foi dem' Nu stod hun

miat pa bro"n, og så S-toget

k;.; i det fierne' Da det kom

;;;"t" sPrang hun' Liggende På

sDoret hørte hun togets hvi-

"1"a" 
bremser, fortrød i sidste

,[urtr og forsøgte Panisk at

;:;;s" sif væk' Der kom en kna-

r""a" ryd, da togets hiul kørte-

.r"t f,å"aes ben' I et skrig af

smerte så hun hvordan det sPrø;-

;;;; blod giorde togets røde

irrr" *rtkure' Så blev alt sort'

MEd K

Venedig' kanalernes bY' l578.AD'

fn tia år intriger, krige' kårde og

romantik. Den unge Luciano vil

,i;d" den skønne APPollinas

hanl, goat hiulPet af sine fire

brrr" iunn"t Claudio' Remos'

Paulo og Giovanni'

En aften, ledsaget af flunkende

stie.n"r, tager Luciano sit hiertes

;lkrr"" Åa pa en romantisk

t."i"f.r. for at bekende hende

iin tærligfred - lidet anende om

aen tavine af faretruende begiven-

heder denne tur fører til'

Des

Der lYder et skarPt metallisk

,m*fa, da han tager ladegreb På

"it..f"" 
og kuglen glider ind i

't urr"r".. Et øleblik skYller en

bølse af Panik i gennem mig' og

i"n'u"a at ieg må Prøve at flYgte"

'lf. rtr"t." iank"t vildt' Jeg vil

ir.r" aL her. lkke nu'! Der må" Jeg

;;;l"t kan ikke narre mig selv!

5"r."'"i enden' Jeg finder kon-

trollen igen' I de sidste to døgn er

i"g aøirtind gange' Jeg er ikke

bange læng

Udenfor hersker vilkårligheden'

Bøddeløksen er dagens (og.nat-

a"ntj ,"ta anvendte våben' Ade-

t"nr'hou"aer ligger og flYder i

g;a".nu. Revolutionens sPøgelse

går gennem Kislev'

lndenfor er luften tYk af forstil-

i;lr; 
"g 

intriger' Vit din ven stikke

;;;"'kniv i iYggen? Vil din fiende

frJls" dig fra en skæbne værre

end dødånl Her er intet som du

tror det er..!

les Prøver desPerat at føle' Jeg

;;J;^ dYb indånding' Snuser til

luf,en. Jeg kan lugte blomsterne'

Hører en nattergal langt borte'

nÅ.ort.r|' Jeg kan mærke vinden

i mit hår, smerten fra såret i Pan-

den. Jeg kan mærke en sten gnave

i mit kød. Mine muskler er trætte

af at sidde På knæ På skovstien'

it*i." af mangel På hvile' Jeg kan

,*rku håndiernenes kolde metal

orkr,ng mine håndled' Jeg kan

føle at ieg lever'

København anno 20xx er blevet

or"raugua af Kommunistiske ter-

.orist"Ir. Spillerne er sat i rollen

som terroristernes ledere og det

sår ikke stille af' så hvis du længes

1i.", u. se den røde fane veire fra

;il verdens flagstænger så er

dette scenariet for dig'

4 . EreCon 3 EreCon 3 . 5
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Det er sommer; det er sol og det

er festival-tid' Jazz-kvintetten

Århus Swingers er lige startet Pa

i"t"t Danriarksturn6 1997 ' De'

.". t"r"*"ire er så bredt' at det

passer På de fleste festivaler; men

lrøidePunktet er dog alligevel

Manden burde have været inde

;;å;; lukkede afdeling' Han gik
t"rnkti"g 

med vidt oPsPærrede

;il;; råbte, ,,Enden er nær!

tjetvede er lige om hiørnet'.Vivil

"it" 
ur*na" iHelvedet!" William

Teglholm, Engelen af Laurent'

Copenhagen Jazzfestival'

spillede de På MidtfYn og i

København.

I er de glade musikanter fra

Århus i dette scenarie der starter

på banegården i Odense'

I går

aften

Der er tre måder at tilmelde sig EreCon

På:

Du kan udfylde blanketten fra folderen og
forudbetale entreen eller medlemsskabet
på vores girokonto. Fra fredag kl. 18.00

kan du hente en oversigt over hvilke
scenarier du skal spille, samt evt. ændrin-

8er.

Du kan også udfylde tilmeldingsblanket-
ten, men vente med at betale entre eller
medlemskab indtil du møder op. Da vi
prioriterer dem der forudbetaler højest,
kan vi ikke love at du kommer til at spille,
men fra fredag kl. 18.00 kan du hente en

oversigt over hvilke scenarier du for-
håbentligt kommer til at spille, samt. evt.
ændringer.

Den desperate udvel er at møde op på

EreCon og se om der er ledige pladser .

Hvis der er ledige pladser skal du stadig
betale entre, men des mere du betaler,
des mere smiler vi til dig.

Du kan vælge at betale kr. 50,- i entre.
Det giver dig ret til at færdes frit på hele
con'en og deltage i så mange spil som du
kan komme på.

Eller du kan melde dig ind i Erebor. Det
koster hele kr. 125,- for tre måneder,
men så kan du også deltage i foreningen
aktiviteter indtil 30. september 1997. Det
giver dig selvfølgelig også gratis adgang til
EreCon.

Vel mødt!

skoddede sin cigaret med hælen

os tog sin mobiltelefon frem'

ln'sen-af de forbiPasserende tog

"i.'t X den sindsYge' Men et. el-

ilr. una". sagde William' at han

nuua" ret. SPørgsmålet var blot

hvor tæt På helvedet var" ' Scenarie

0uersiqt ouer Erecon

System Forkort. Das/Tid

Dørene bliver slået oP fredag kl'

t8.00.
Under hele EreCon vil der være

l^r)-cut"'hvor du kan købe øl &

,"nd, slik og andet godt'

Der bliver sPillet et bredt udvalg

af UrætsPit. Som noget nYt bliver

disse Planlagt i forveien' og oP-

rfa". å rnun k'n tilmelde sig dem

under con'en'

nevoiuiions Kis,lev 27 I 8,lC
There is something rotten...
Fredsforhandlin§er
Århus Swingers

Med Krydsede Klinger
6leecker Street

,
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