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VELKOMMEN til Vor Frelsers andet spiltrær, VEs6on 91!. 

i foråret 1990 holdt vi vores første tref, og det var 
Synes vi da selv, en både spændende og sjov oplevelse. 
VI har fået så mange positive tilbagemeldinger, at vi har 
følt det nødvandigt at gentage sucdesen, 

ESkl aldate Ar fer der nogle tlna, som Vi Blver døe Ey at 
gøre opmærksom på al her. 
Vi har, som det fremgår i dette hæfte, ikke mulighed for at 
tilbyde det væld af turneringer, som andre Gonner hår 
fertor beder vi eventuelle deltagere om at medbringe egne 
Spil til de pauser, som der sikkert vil blive. 

Vi Kunne også godt bruge pladsen her til at påpege de få men 
vigelge regler (banic-rules), vi hor på VE-C 91'; 
Nul euforiserende stoffer, ml sprut og nul keden sig. 

Destærve må vi med, beklagelse meddele; at der kun er plads 
ti, 250 del på VE-0 91', så der ev kun adgang for folk 
med forhåndstilmelding» 
For at tilmelde dig VE-C/92) skal du indsende blanketten 
bagerst 4 bladet fredag d. 8. marts 1991. 

Skilte der opstå eventuelle problemer, kan du ringe på tlf. 
31 54 61 23; hvor du kan di besked på telefonsvareren, 
og du vil da blive kontaktet hurtigst muligt 

På gledelige "genspil" 
Vor" Frelsers Rollespillere 
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ålle logoer og tegninger er (hvor dd: BE 
BSnetret med Fllladerse Fra aner er Spil. 

 



Førerbunker! 

ferte er  connens hjerte. Fra, denne centrøle plads Kuordlneres aktionerne over hele con-området, Vore dygtige 
koast-toastere toagter toast på tonstmaskinen døgnet rundt 
Øg sælger desuden sodavand, slik; smøger, — morgenmad. 
Aftensmad (frikadeller med  Kactoffelsalat) m.m., men 
KB! NB: morgenmad (1 rundstykke, 1 basse, 1 thebirkes, ost. 
Smør samt kaffe eller the efter syet valg) lørdag og søndag, 
samt aftensmad fredag og lørdag kræver forhåndsti imelding 
se side 13. Hvis  FØRERBUNKERENS sortiment ikke ax 
fitrredstillende, er folk velkome til at købe ind 
andetsteds [f,eks, Christanshavns Torv), 
Hvis du 4 løbet af connen bliver Coxvirret; frustreret 
fortvivlet eller bare ked af det, findes her stærke, brede 
skuldre af græde ud ved. Og så er det også her, du kan få 
Juformationer om alt offentligt på connen. 
Hvis du imod al Sansynligned skulle kede dig på annen 
(hvilket forøveigt er forbudt), vil der være mulighed for at 
tane/Udlåne de spil, som DUI somt alle andre har medbragt 
alle veje FØRER(t11)BUNKEREN, men når du skal sove, foregår 
døv £ søvesalen, hvor der vil opnås et stadie af totnl 
stilhed mellem 01.00-10:00- 

  

  

HUSK FØRERRUNKEREN ER ALTID ÅDEN 

  

  
    

I et gamtielt støvet bIldatek svagt oplyst sf et hasten 
nedbrændt vokslys, sføder &n bekymret munk. Bekymret D£ hans 
seneste fund: En Dog, 
Forsigtigt børster hån støvet af det møre, L&ABrbiInd, men) 
forgåves, ingen anskriptloner, ingen titel, intet 
Nervøst, med sveden perlende fra panden, åther han Vanigsont 
bogen. Ifans dybe koncentration bliver nær i&vet 1 stykker af 
det gamle Jæders Knirken. 
in gullig tør side mod høsten udviskede linier Kkomher "81 
syne. Tvrigt kaster hån sit blik over de dystre Lekater. 
I godt tre netter og tro dage slæber hans trætte øjne sg 
over disse ondskabens tekster. 
Munken opdager, at der er nogle tilføldsgt udrevie sider £ 
bogen, og at den der samler disse sider for at gøre bogen 
komplet, vil få en ufattelig magt over ulle levende og døde. 
I frygt før at bogen skal falde 1 de forkerte hænder, prøver 
han at destruere bogen, men bundet af troldøn låder dette 
sig ikke at gøre 
Han forsøger siy forgæves hos Overhovedet 4 sit tidligere 
kloster, mon bliver kun ydmyget og gjort til grin. Som et 
sidste forsøg prøver hen sig hos sine gamle rejsefæller, og 
dette er årsagen til at en gruppe ældre eventyrrejsende 
endnu én gang samles fØr at bekæmpe ondskaben. 

  

  

Deltag 4 dette spændende &cenarie der handler ou okkultibne, 
dys og ét ganmelt venskab, der varer til døden, Få chancen   

for at komme 1 finalen, som en af de fem mestra, ver et 
fantastisk eventyr venter. 

  

[EN I VE=CON 91   

 



CALL 

et'af V:8-B.s førende dagblade - og det 

BRNLE gab "gerne vedblive az vere, Bladets berømmelse 

hyldes for en stor, del den dybdspoxetide og nærgående 
Såukenlistik, bladet er kendt for. Salget går godt, men 4 

den sidste tid har visse kradse 4 Bostons højere selskabsliv 
Folk, at avisens jopralistik hor været for hærgåense. Visse 
flstorler om visge skendaler 4 disse kredse har ført tli, at 
CR VIGE pres er blevet lagt på vrodaktionen for af sende de 
NV skyldige" jouralister langt væk 

Beston Tribune 

  

Berfer Barinder fon dournaldkter sly nu på enrtovr i 

sydetaterne. Historierne har været små og magre; men tyår 

den 23 august. 1922, ankom de til Keyston, en lille by ca, 50 

km. fra Miami, Florida. 
Ester ankomsten bemærker journalisterne, at noget er galt 

kol ekayrpvere er halt uden for lovens rammer blevet hangt af 

Kvans Pefolkninds EN STORY! ST MYSTERTUNT sagen or bare, at 

Jybkborende Ga nærgående — yankee-journalister ikke er 

Bpecielt populære £ Syden 
  

kt sranaeke hf Rasmus Rasmussen 

NARNANMER 40000 
1 hele universet ér der intet der kr v ret on sammenlignes mes EET 

ser ifred mod hinanden: menneske, Eldar, squat, ork = fa 
SRER hs Gønestealers har slået sig ned her Hg 
fig disse racer lever side om side, styret af a' Bål fer Koleer EL 4 der oEkuy too, HÅRGE (en ansvar ln 

for opretholdelse af orden ag forsvaret af planeten. Alt a3x 
godt,” indt21 Kerdins World £ar 3 Gage siden blev angrebet af 
imperiet, Dette er historien om hvad der videre skete. 

  

  

VAL dd deltage 4 WH4DK, "skal du bare mesbringe din egen, 
  

malede, hær. Du Kan vælge dine tropper fra alle 1 da g ropper fra alle lister 1 
hitte Dwarf, WH4OK-kompendiet og Realm of shnos op til 1509 
pts. 
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= one-aay ticket to Baghdad = 
Et stærkt scenarie om to tv-reportere der 1 deres store 
rådighed efter en god historie, vover sig ind i det krigs- 
Sruede Irak. 

Sammen (fed to dessertører og un kulturattaché fra den 
Sibyske ambåssade begynder flugten, da krigen bryder løs. 

- Oftev atsse modige Personers kamp for at bringe sandheden 
frem for verdenen 

— oplev at uforpligtet venskab åmellem fem personer, som med 
bid; sved og tårar lader had og national stolthed løbe ud i 
Sander 

Oplev hvad verdenen ikke vidste 

Et scenarie af en af hvor tids 
største "Tap-Seeret" mænd 

Niels Bonnevie 

  

RISK 

KAMPEN OM VERDENSHERREDØMMET TI 

  

ET LILLE SPIL OM KUNSTEN £ AT BLIVE SLÅET IHJEL 
(PA FRANSK (74) 

kejseren har brug for et marine-chaprer til at overtage 
posten som Adeptus Custodes, efter at hovedparten af disse 
bøkom under den epedemi, der hærgede den kejserlige 
>dministration og hvffet på tarra. Derfor ér følgende ordre 
udgået til alle kejserlige Kommandører, 

  

Valle chapters beordres herned ffi at sende gn grdype af 
deres bedste kampbrødre til planeten Jean eau, trænge. 
gennem fjendens forsvarsrækker, og angribe byen Jeanville. 
hvor en af galsksens vigtigste bøger holdes gemt 1 templet 
Jeanselyse&. Det chapter der bringer bogen til kejseren, vil 
blive de næste custoder | 

For at kune deltage 4 Space Hulk "skal du, medbringe gine 
egne, malede, terminator=figurer. Du ken have kejserlige 
fernindtors til en værdi af 33 pts valgt fra det point- 
system der er 1 "Peathwing" på side 22 og 23. 

Turneringen ”'er lavet af de fabel= 
agtige : Cowboy-Jens og Tommy the 9 

SLOTS



   



TILMELDING 
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viet dig for ar være med på bF-con 

      

   

NERE un Skål du gøre Følgende 
Sand blankatten ti) 1 Sebestlen Kdlerorelt, Er ess euee SE) BR 
gså vér av Mynhurtdet) mostage en ER bekeer leo Su eee, Keren en En ere 

på 50,- kr 5. 

Æ at undgå kontaktproblemer 'så husk at skrive 
-numner på blanketten. 'S du ingen telefon 
hodtage bekræftelsen pr, brev 

  

    

  

   
  

    

   

   

KUNNE DE IKKE 
VEJEN. TIL AMAG: 
HAL i. NU ORKER gt 

  

Hø AG EN Di SO i 

Vor Frelsers RKollespillere ønsker at takket 

Fantask; KIM Boffnann; FAFNER Spily Torvogade kiosk; 
Henriette fra CG.: Steen, Rektor; Vor Frelsers Kirke; 

ok alle andre der har hjulpet med at skabe denne Con, 

 





  

    

  

  

  
    
  

            
  

     KNR DB OS 
STOPPER PÅ TORVET. gå?


