
    25-27 April 1997 på Nørrelandsskolen i Holstebro.  



  

anken SJ 
atbtletop æ æ 

Byder velkommen til Tanken con 2, der denne gang vil blive 

afholdt i Holstebro på Nørrelandsskolen den 25-27/04-97. 

Ansvarlige for con'et vil være: 

Thomas R V Knudsen 20236477 

Denis Linde 20961490 

Thomas Winther 

Morten Nørsøller 97464781 

Vi ønsker også at takke Charlotte Nielsen for en massiv støtte 

og her bør Kristoffer Apollo også nævnes. 

Temaet på dette Con er et hospital, faktisk et sindsyge hospital. 

Derfor vil vi gerne have jeres støtte, til at gøre atmosfæren 

virkelig troværdig. Alt hvad i behøver at gøre er: 

- Finde den gamle spændetrøje frem. 

- Det gamle patient-tøj. 

- Hjemmesutterne. 

- Og så videre.… 

God fornøjelse...



  

Velkommen alle mine patienter til TANKEN?! Asylum. 

Vi tilbyder forskellige behandlinger, som du ikke vil finde på 

andre hospitaler. For 50 Kr kan vi tilbyde et weekend-program 

og i denne pris er også morgenmad, da det er det vigtigeste 

måltid på dagen. Der vil blive bestilt pizza eller andet fra den 

leverandør, der giver det bedste tilbud. Andre suplerende målti- 

der kan købes i hospitaletes kantine, hvor der vil være et lille 

udvalg af fødevarer, slik og kaffe. 

Der vil selvfølgelig være en lille bonus til spillederne i form af 

rabat, som lyder på 10 kr.'s fratrækning pr. scenarie i den samlet 

pris. For de sløve vil der være en lille straf. Man skal betale 60 

kr. for at være med, hvis man betaler ved indgangen. 

Der vil blive kørt nogle behandlings metoder, der er blevet brugt 

før på andre con”er: Meshugal af Alex K Uth som er blevet 

afprøver på Erecon 2, hospitalet af Thomas Winther som både 

Erecon2 og Krikkit Con mk II har benyttet sig af med stor 

succes og vi har modtager 2 nye behandlings former, som 

Erecon 2 har udviklet, disse er Gensfleischs Forbandelse af 

Adam Bindslev og Vandiets melodi af Bjarne Sinkjær. The Beast 

Within, en behandlingsmetode af Denis Linde, har ligeledes 

været afprøvet på Krikket Con. II og tilsidst har vi succes 

behandlingen A-279-1 af Morten Nørsøller. 

Til slut vil vi bede alle om at sende et velligende pasfoto med 

deres tilmelding. Dette er for, at vi kan lave et lille arkiv over 

vores patienter. 

Vi vil i år prøve noget nyt. Under anden behandling vil da være 

en ”behandlings-auktion”, hvor man vælger den behandling man 

gerne vil have. Nærmere oplyning fåes i starten af 2. behandling.  



  

Sådan vil dagene komme til at se ud: 

Fredag 25. marts: 
189 Dørene åbnes for deltagere. 

193% Velkomst ved arrangørene. 

198 Spilledermøde ved informationen. 

29% Første behandling: 

Hospitalet. 

Gensfleichs Forbandelse. 

A 279-1. 
22,77 Godnat. 

Lørdag 26. marts: 
1022 Godmorgen. 

112 Morgenmad. 

115 Spilledermøde ved informationen. 

12% - Anden behandling: 

Jægere i Natten. & Arken. 

De Fire Forbehold. & Nattens Blodige Tårer. 
Når Sandheden Kommer Frem. 

1829 Vi vil spise omkring denne her tid. 

19 Spilledermøde ved informationen. 

209% Tredje behandling: 

Verdenen Under. 
Deep. 

Meshugal. 

22,27 Godnat 
Søndag 27. marts: 
0829 Vækning. 

09% Morgenmad. 

09 Spilledermøde ved informationen. 

19% Sidste behandling: 

Pestens Ofre. 

En Duft Af Kaprifol. 

The Beast Within. 

15% Behandlingen er ovre. 

15% Afslutning af dette års Con ved arrangørene. 

16% Tanken?! Asylum lukker dørene igen.



Første behandling: Den 25. april fra kl. 20% 

Hospitalet 

Sygeplejersken havde lige tilset den lille pige Mona Lisa. Nu kom 
den ting hun hadede mest. Døren lukkede sig bag hende. Hun 

lyttede efter det lille smæld der altid kom, når hun låste med sit 

magnetkort. Nu kom det uundgåelige. Mona Lisa begyndte at 

græde så højlydt, at man kan høre det gennem døren. Lisa bed 

tænderne sammen, og gik videre. Hun vidste hvad der ville få 

Mona Lisa til at holde mund. Så snart smældet høres fra den 

næste dør, som bliver låst op, falder Mona Lisa til ro. 
Doktor Karl Johanson, der har siddet og fulgt dette optrin på sin 

skærm, ser at den lille gule lampe, der indikerer lyd i lokalet 
slukkes. Han kan ikke have andet end ondt af den lille pige. ,,Hvad 

laver en pige, som hende, på et sindsygehospital en juleaften?” 
tænker han ved sig selv. 

Genre: Horror. 

System: VP 

Forfatter: Thomas Winther. 

A 279-1 

Den sidste briefing inden afrejsen: Den lille fængselsmåne A 279- 

1, hvor DARKSUNT driver minekraft, har nu ikke afsendt nogle 
mineraler i 2 uger. En elektromagnetisk storm har glort, at det ikke 
er muligt at opnå radiokontakt. Det er jeres opgave at undersøge, 
hvad der galt og løse evt. problemer. I skal også bringe en bestemt 
fange tilbage til Jorden, hvor han skal afhøres om spionage. 

Kaptajnen sluttede sin briefing, og sergenten samlede gruppen. De 

forlod konferencerummet og bevægede sig mod Dimension 

Distortion Rampen. 

Genre: Space/Horror. 

System: VP 

Forfatter: Morten Nørsøller.  



  

Gensfleihcs Forbandelse 

Frosten ligger over København. Foran Skala træner 

drengebanderne i nærkampsteknikker. Ud af værtshusene strøm- 

mer berusede unge. De har vold i deres øjne og næver til at bevise 

det. I en lejlighed høres et skrig fra en kvinde,der, igen i aften, får 

tæsk af sin mand. Narkomanerne får deres næste fix. 

Men i aften virker det harmløst. Der lurer noget i skyggerne. 

Noget der ikke har været der før. Noget nyt. Noget ondt. Noget 

ukendt På politigården løber et bulletin ind. Der er fundet et slemt 
tilredt lig. Ikke i en gyde. Ikke i en udbrændt Vesterbro-lejlighed. 

Ikke i Sortedammen. Men på Teologisk fakultet. 
KK KK kk 

Da Gud så, at verdenen var god, var den god. Det onde fandtes i 

slangen, i æblet og i menneskenes hjerter. Der findes intet virkelig 

ondt før det er bragt ind i verdenen af mennesket. Således bidra- 

ger dette scenarie til det onde i verdenen. 

Genre: Horror. 

System: Basic. 

Forfatter: Adam Bindslev.    

 



  

Anden behandling: Den 26. april kl. 12% 

Det er under denne behandling, der vil være 'behandlings- 

auktion” og det betyder at kun dem der vil være spilleder skal 

tilmelde sig på et af scenarierne. 

Når sandheden kommer frem. 

Søren kiggede forundret op på uret, da klokken ved døren ringede. 

Han undrede sig over, at nogen ville komme så sent på besøg. Da 

han åbnede døren, kiggede han op på politimændene. De lettede 

på deres kasketter og spurgte efter hans forældre. Søren blev, på 

trods af hans nysgerighed, ,,smidt”' ind på hans værelse, efter at 

have lyttet ude fra køkkenet. Efter politiet var gået, kom hans far 
ind på værelset og fortalte, at hans søster, som havde været væk i 

5 år, var blevet fundet død. De eneste tanker der fløj igennem 

Sørens hoved var.….…..HÆVN. 

Genre: Investigator/Horror. 

System: Call of Cthulhu. 

Forfatter: Thomas R V Knudsen. 

De Fire Forbehold 

Det er onsdag d. 17 November 1999. Der er valgdag. I dag skal 

Danmark bestemme om de fire forbehold skal droppes. Det er 

også i dag jeres, livs" udfordring skal finde sted. Brujah-klanen 

kræver magten i Danmark tilbage, og Fyrsten skal væltes. Hvis alt 

klapper, sidder Brujah igen på magten om meget kort tid, og i skal 

nok få gjort noget ved Danmarks problemer. Hvis alt klapper... 

Nu skal i have revanche for den 18. Maj. 

De fire forbehold foregår i København, som det er kendt fra 

Copenhagen by Night. 

Genre: Action 

System: Vampire 

Forfatter: Claus Kragh Jensen  



  

Jægere I Natten 

Mark og Juan har strejfet rundt i adskillelige timer. Det er koldt. 

De har været alle de sædvanlige steder, uden meget held. Alle er 

urolige. De tre piger der er blevet myrdet de seneste dage har sat 

sine spor. Medierne snakker om seriemordere. Borgmesteren har 

holdt dundertale, ,,Nu skal der ryddes op i slummen. Det skal være 

slut!", Politiet har lavet adskillelige razziaer i nat. De har løbet en 
masse af de sædvanlige klienter op, og spærret dem inde. Sikkert 

kun indtil mediestormen har lagt sig. Alligevel er det dårligt for 
forretningerne. De er næsten ved at opgive jagten, da muligheden 

viser sig. Juan er den første der lægger mærke til ham. En mand 
på måske halvtreds år. Klædt i en lang uldfrakke og et stort 

halstørklæde. Sorte laksko. Påklædningen mærker ham som en 

der kommer udefra. Han nærmest kryber langs murerne. Han 

stinker langt væk af frygt. Af bytte. 

Fem gadebørn, vraggods fra en fortabt civilisasion. Et Broderskab 

af stærke viljer. Uhyrlige væsner fra stjernernes dyb. Hvem er 

jæger, hvem er bytte, når stjernerne står ret på himlen? 

Genre: Cthulhu Mythos/Punk 

System: Call of Cthulhu 

Forfatter: Bjarne Sinkjær 

Arken 

Gjord, gudernes land. Landet uden ende, hinsides Tågen. Fra den rustne 

jernskov i nord til de afgrundsdybe mangrove-sumpe i syd. Her har 

guderne i årtusinder hersket over bjerge og dale, sletter og vande, og 

kæmpet om magten. Mægtige hære har krydset Gjords støvede sletter, 

krøbet og kravlet, vandret og fløjet henover den frugtbare jord, frygtelige 

slag har stået i lyset af den kolde, sorte sol. Men, som et lyn fra en klar 

himmel har en ny og ukendt fjende slået til: Stralen. Ødelæggende og 

knusende drager den igennem rigerne og lægger landet øde i sit spor, 

guderne kæmper en ulige kamp mod udslettelsen. Stralen må stoppes, 
men hvordan og hvilken magt og kraft skal den ukendte fjende bekæm- 

pes? 

 



Et overraskende scenarie, hvor vældige kræfter, storslået magi og 

håbefulde galninge kemper om magten. 

Genre: Drama 

System: Systemløst 

Forfatter: Alex K Uth 

Nattens blodige tårer 

Når de sidste flammer slukkes, når lysene er brændt ned og 

mørket omfavner dig, hvor er du da??? 

Når dragerne flyver gennem den evige nat, når drømmene fødes 

og stilhedens stemme kalder de fortabte sjæle hjem, hvor er du 

da??? 

Hinsides tiden og universets yderste grænse??? 

Hinsides Evighedens labyrint og Skygge-kejserindens rige??? 

Hinsides stjernerne og den uendelige fred??? 

Jeg søger, men finder intet. 

Jeg spørger, men får intet svar. 

Til sidst viljeg dog alligevel finde dig, for jeg går samme vej som 

du, og træder i dine fodspor, at de engang skal lede mig til dig. 

Og således vil vi mødes igen. 

Genre: Horror 

System: Systemløst 

Forfatter: Rikke Rasmussen 

Tredje behandling: Den 26. april kl. 20% 

Verdenen Under 

Genre: Horror/Insanity 

System: LIVE-World Of Darkness 

Forfatter: Rasmus Aggerholm 

Catharina S. Fisker 

Dette scenarie er et bidrag fra Live-foreningen Sputnik.  



  

Til: Harold.B.Hines(øpentex.com 

Fra: Franz.N.Beck(øpanacea.com 

Emne: 27-358B-83 

Eskperimentnr.: 27-358B-83 
Klassifikation: Top Hemmelig. 
Sted: New Versailles Memorial Hospital 

Forsøgene hernede i New Versailles har indtil videre givet et positivt 
resultat, dog ligger antallet af kasserede individer stadig over 80%. 

Jeg vender hjem til Washington i aften med de 2 første vellykkede 
eksemplarer. Jeg foreslår de bliver sat i et First Team med det 

samme, så vi kan se, om vi skal lukke faciliteterne hernede, eller 

om det er,rentabelt". 

Jeg har brugt de sidste 2 uger på at finde et stof der kan gøre 
forsøgsindividerne mere holdbare overfor de påvirkninger, de bliver 
udsat for. Men indtil videre er forsøgende mislykkedes. Jeg har ved 
2 lejligheder negeret eksperimentet, og ved 2 andre lejligheder slået 
individerne ihjel. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal gribe proble- 
met an. Ikke engang en garou, vi fik bundet i hendes Crinos-form, 
kunne modstå behandlingen. Men nu er garou's jo heller ikke kendt 
for deres store modstandsdygtighed overfor toxiner. Hvis du vilse 
mine resultater og ideer, er jeg at træffe på mit kontor imorgen 
formiddag. 

Med venlig hilsen 

Dr. Franz Neumann Beck 

N.V. Memorial Hospital 

Verdenen Under er et Minds Eye Theatre LIVE-scenarie. Der 

kræves et beskedent kendskab til White Wolf"”s WOD-verden, for 

at få et godt udbytte af dette scenarie. Deltagerne skal på grund 

af temaet i scenariet, være over 16 år. For at spille Verdenen 

Under, skal du med din tilmelding til Tanken?! Con helst sende et 

velligende pasfoto. 

Der vil blive et lille spiller gebyr på dette scenarie. Pengene skal 

gå til udsmykning og andet guf til LIVE-scenariet. Gebyret er på 

20 kr.



Deep : 

Larmen fra motoren til båden var så høj og intens, at den lille 

gruppe ikke kunne snakke sammen. Gruppen bestod af en flok 

unge mennesker, der alle ville have retfærdighed og sandheden 

frem. Regeringen skulle ikke gå og tro at de kunne holde alt 

hemmeligt for offentligheden. Deres mål var et mindre Hav/ 

Dyreliv-observationscenter, som modtog mistænkelig mange 

forsyninger lige for tiden. Dette skulle undersøges. 

Genre: Hunt/Horror. 

System: VP 

Forfatter: Thomas Winther 

Meshugal 

Det er onde tider, og landet stander i våde. På himlen er en 

mægtig rød stjerne kommet til syne, og den vokser dag for dag, og 

bader landene i sit sære skær. Pesten har bredt sig, og krævet 

mange tusinde menneskeliv, og en mærkelig rød mug spreder sig 

overalt og bringer råd og død med sig i sit kølvand. I takt med 

pesten og døden breder frygten sig. Flere og flere mennesker 

siger at det er magi der er skyld i ulykkerne, og forfølger magikere 

og de magiske folkefærd - elvere, dværge, trolde og andet godt- 

folk. Når den sidste magiker er død, vil pesten standse og den 

røde stjerne blegne på himlen, siges det. 

Det er vinter, og himlen er tung og mørk i solens blege og alt for 
kortvarige stråler. Svamp, mug, pesten og andre sygdomme har 

gode kår. Kornet rådner i laderne, og hungersnøden vil snart bryde 

ud. Man beder til solguden Ram for liv og styrke, men først om 

fire lange måneder vil foråret så småt standse regnen, og bringe 

liv og lys til det mørke kontinent igen. Angsten for pesten er tung 

at bære, og sulten er værst når maven er tom. Det er hårde tider 

at være på vejene i, men for den lille gruppe eventyrere er det 

pengenød, og ikke lyst, der har tvunget dem ud i regnen og kulden. 

Genre: Dark fantasy. 

System: Basic. 

Forfatter: Alex K. Uth.  



  

Sidste behandling: Den 27. april kl. 10% 

En Duft Af Kaprifol. 

Det er sommer, det er juni, det er ferie, og solen bager ned over 

et hedeflimrende Århus. I Tivoli Friheden kører hujende børn i 

rutchebane,og brækker sig i det Flyvende Tæppe, og på Strøget 

strømmer turister monotont op og ned, og kigger på 

tøjforretninger og sommerudsalg i Magasin. Ved stranden ligger 

række efter række af gispende strandløver og stirrer 

forhåbningsfuldt efter topløse, solbrændte nymfer, mens 

himmelblå bølger skyller ind mod strandkanten, fyldt med 

skrigende børn og bekymrede mødre. 

I Gellerup flimrer betonen i heden. Mørkhudede ansigter sidder i 

klynger på græsplænerne, med madkurv og flokke af skrigende 

og råbende børn omkring sig. Nærpolitiet patruljerer tålmodigt 

frem og tilbage på stierne, og sveder i deres mørke uniformer. 

Fra altaner og åbne vinduer dundrer en disharmonsk blanding af 

vestlig pop og klagende, tyrkisk musik. Oppe i luften kredser 

opportunistiske måger rundt, i nærheden af den udtørrede 

Brabrand Sø. Det er ferietid, og seks venner mødes i Gellerup 

for at snakke om de gamle dage i gymnasiet. Lidet ved de, at 

denne sommer vil blive uforglemmelig. 

Genre: Horror. . 

System: Call of Cthulhu. 

Forfatter: Alex K. Uth.



Pestens ofre. 

Han spankulerede rundt i lokalet, som en mægtig mand. Pludse- 

ligt vendte han sig mod de andre i lokalet og sagde med alvorlig 

stemme. ,,Vi har modtaget taget en besked fra vores kloster i 

Østrig. Det lader til at Pesten har nået dem, men den opfører 

ikke som i de andre tilfælder vi har set. Vores Brødre bliver 

underlige og agressive og det skal ordnes med det samme. Jeg 

vil gerne have at i tager afsted med det samme og sørger for at 

vores Brødre bliver raske igen.” 

Han viftede dem stille ud afrummet, imens han tænkte ,,Det skal 

lykkes dette her. Vi har ikke råd til at miste endnu et kloster.” 

Genre: Investigator. 

System: Basic. 

Forfatter: Michael Geneser og Rune Ranthe. 

The Beast within. 

Det havde været en stille og rolig dag i TOoowoomba, hvor de 

fleste havde hygget sig i baren hos Jane Dunbourne. De blev alle 

underholdt af Bob Martins Bush-historier og afbrydelserne af 

Pete”s geværskud, mens han var på jagt i den nærliggende skov. 

Med et kom en larmende støvsky farende ind i TOoowoomba. 

Det var Murphy Aimes, der fik alle til at samle sig, mens han 

råbte ,,Hey, jeg fandt et lig, der kan trække vejret!!! 

Hvordan vil du tackle situationen, hvis du boede i et hul af en by 

i Australien, og en mindre invasion fandt sted. 

Genre: Action/Investigator 

System: Call of Cthulhu 

Forfatter: Denis Linde  



  

Tanken Tabletop 

Dette er en søster-forening til Tanken?!, som blev skabt på 

sidste års Tanken?! Con. Det er dem, der vil stå for alt brædtspil 

i år. Der vil blive kørt 2 turneringer i løbet af Con'et og det vil 

være sådan at man altid kan komme til at spille mod andre 

deltagere. 

Blood Bowl-turnering: 

Denne turnering vil køre næsten hele Con'et igennem, så folk har 

mulighed for at spille både rollespil og brædtspil. Man skal 

tilmelde sig på Con'et og derefter spiller man x antal kampe, 

men dog max 2 kampe mod hver modstander. De 4, der har 

flest point om søndagen kl. 09går videre til Semi-finalen. Semi- 

finalen og finalen vil blive spillet under den sidste behandling. Der 

vil blive spillet med regler fra Blod Bowl & Death Zone. 

Necromunda-turnering: 

Denne turnering vil køre på samme måde, som Blood Bowl. 

Bortset fra, at her er der ingen finale og det er ikke nødvendigt at 

spille i hele den sidste behandling. Vinderen vil blive den Gang, 

som har den højeste Gang Rating om søndagen kl. 15%, Her vil 

der blive spillet med regler fra Necromunda & Outlanders. 

Der vil også blive mulighed for at komme til spille Warhammer 

Fantesy Battle og Warhammer 40.000, så du skal være velkom- 

men til at tage dine figurer med. Der vil være et lokale på skolen, 

som du kan få dine figurer låst inde i, når du ikke skal bruge dem 

mere. Og det lokale vil være aflåst hele tiden, så det skulle være 

sikkert nok at tage figurer med. 

 



Sidste frist for tilmelding og forudbetaling er: 

18. April 1997 

Tilmeldingen skal sendes til: 

ThomasR V Knudsen Denis Linde 

Vestergade 40 Webersvej 23 

7500 Holstebro 17500 Holstebro 

Og pengene skal indbetales på giro: 

1199-12311176 

Thomas Winther Christensen 

Finlandsgade 61 

7430 Ikast 

"" IV esse på under i T 

Mad: 

Der vil lørdag og søndag morgen være 2 stk. rundstykker til hver 

deltager. Og hvis det ikke er nok kan man købe få forskellige 

madvarer i informationen og desuden ligger skolen i nærheden af 

et mindre center, hvor der er en kiosk og et supermarked m.m. 

Lørdag eftermiddag vil der være mulighed for at bestille pizza og 

andet til aftensmad. Aftensmaden skal man dog selv betale for. 

Information og kiosk: 

Her vil der hele Con'et igennem være en fra personalet til at 

hjælpe med diverse problemer. Der er også her man kan købe 

forsyninger til sine behandlinger. 

Husk at tage nok penge med, da Goblin Gate vil komme.  



Ordensregler: 

81 
82 

$3 

$4 

$5 

86 

87 
88 
89 

$10 

Tyveri anmeldes til politiet. 

Alkohol og andre euforiserende stoffer er forbudt på 

Con'et. 

Våben og våbenattrapper er også forbudte. 

Ved skader er man erstatningspligtig. 

Respekter de aflåste lokaler. 

Det er spillederens ansvar, at lokalerne er iorden efter endt 

spilperiode. 

Respekter de andre con-deltagere. 

Rygning er forbudt i klasseværelserne. 

Kl. 02.30 slukkes lyset i soverumene. På andre tidspunk 

ter: Respekter de sovende. 

Brud på ovenstående regler medfører omgående bortvis 

ning fra Con'et. 

  
Hvis du tager med Bybus, skal du køre fra bybus-stationen med 

Bybus nr. 1.  


