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CHOP CON 193 Turneringer Giben rener 

R i Dererikke planlagt tumerin- ae 
Ø disker vi op med gratis overnati | j Rasmus Wad 

Succeen bliver gentaget.  %2åbad, mulighed foratst være med ir ret reg Jesessensgade 95! 

Igen i år vil der bliver afholdt ER kd samme scenarie, his dette kan lade sig ROS AVESEREE: 

CHOP CON i Nykøbing F. Kommendelejighedsmidsencho? | re, TAM finde ellerandetubrnse  — rilmelingsblanketiermesendestil 
FOER CON stiri nakken, så dulan gå pars sammeadresse. 

K rundt og reklamere for vores forening, 
Be derrlusktangvesømelsepå Se HE er Rd 

der kommer for at rollespille, møde Hine b abe: På CHOP CON har vi kun én SED BER 
andre menneskerog selvfølgelig forat i regel: 

blive groft og ubehøvlet behandletaf lee Frihed under ansvar 
CHOP CON arrangørerne. Dette betyder at der ikke måryges i g ig 

Aftensmadenkommertilat soverummene ej hellerer dettilrådeligt ere med 
Efter et kig på programmet og koste 35 kr. pr. aften, da menuen "| at ryge mens man er i bad. Alkohol må sfen gen fantæy aften, i homor 

spisesedlerne synes vi at GHOP CON endnu ikke er fastlagt, kan vi desværre ikke medtages på CON'en og vi genren byder vi på: Vampire, AD&D: 

ligger op tilet par gode dage med ikke beskrive indholdet, menvi lover forbeholder os rettil, for stedse, at Ravenloft, Call of Cthulhu og Dark 

Spændendeog velskrevnesvenarier, attage højde forungdommens gene- bortvise tydeligt berusede deltagere. Colber 
Der kan vælges mellem gamle kend- relle smag. | At foretrække vilaltså være en Til fantasy har vi: MERP, Viking og 

inge som AD&D og Call of Cthulhu, Morgenmaden bliversolgtfor — | almidelig god opførsel fra alle delta- AD&D Forgotten Realms. 

samt nyereting som Vision, GURPS 20 kr. pr. morgen, (horribelt mand!) gere. Hvis der, mod forventning, skulle 

Espionage og Vampire. du får dog lidt igen for pengene, da vi i opstå uenighed og slåskampe forbehol- 

En logisk slutning på alt dette sludder øjeblikket forhandlermedbyens der vi os Tet til at afgøre spliden efter 
forensladder, må være: Meld jer til bagere, om at overtage deres gamle forgodtbefindende. 
CHOP CON '93 og vær medvirkende brød, så vi kan servere det sammen | 
tilat en masse rollespillere får et par med det harske smør vi får fra lands- | Tilmeldingsfristenerden 11/3- 
gode dagei Nykøbing F. delens landmænd, ovenpå kan du 93 denne dato er også sidste frist for 

vælge mellem ost og syltetøj, hvisdet indbetaling afgirokortet. 
Hvad koster det ? Hvad får vi da ikke er løbet væk til den tid, alt Alle der meldersig som GMere vil å 

atæde? Hvor er det tilladt at ryge? dette får du lovatskyllenedmedal — | tilsendt scenarietsenestenuge før 
den kaffe eller the du kan tylle i dig, CONfenbliverafholdt, benyttede 

Fiméidiag og indgang koger TS KE kaffenvilselvfølgeligværekold,og —— + GM'erevildesuden modtageet 
(60 kr. for medlemmer af Twilight theen vand med en anelse kulør, tilgodehavende-bevis på 15 kr. til 

RPCJog for dette vanvittige beløb | kiosken. Side 3 
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CHOPCON'93 

CHOP CON tider & scenarier 

Fredag Aften Forfatter, 
Kl. 19.00-01.00 

MERP Mickey Jensen 
AD&D-ER. Martin Oddershede m.fl. 

Viking Erik Thygesen 

Lørdag Formiddag 
Kl. 10.00-18.00 

Cyperpunk Jacob Wehldingh - Ole F. Christensen 
Vision Asta Wellejus - Poul Hartvigson 
Epic Battle med 3500 points hære. 

Lørdag Aften 
Kl119,00-01,00 

Vampire AdamFridal 
AD&D-Ravenloft Michael Jacobsen 
Call of Cthulhu Morten Achton Simonsen 

Dark Conspiracy Morten Leerhøy 

Søndag Formiddag 
Kl. 10.00-16.00 

BasicRoleplaying Bo Kaltoft - Bettina Stuhr Nielsen 
GURPS Espionage JømD. Pedersen 

Hvis du selv ligger inde med et smadder-godt scenarie, så riv det frem fra 
skufferne, og tag det med på CHOP CON, et ekstra scenarie ville kun gøre 
mulighedeme for en god week-end bedre. 
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Viking: 

i Hvide-Kristkommer 
Af: Erik Thygesen 
De næste 14 dage skulle blive årets 
højdepunkt. Altingetvillesamlespå 
Tningvellirsletten. Købmænd og frem 
foralt Islands guder med deres store 

følger villestille deres farverigetelte 
op.Lovsigemandenville fremsige 

loven fra lovbjerget og de igennem året 
opståede konflikter ville blive løst efter 
denne. Men alle vidste at altinget iår 
skulle afholdes i skyggenaf Kong 
Olav Trygvesson af Norge, dermed 

sin Hvide-Krist havde knust guderne i 
Norge og nu rakte sineblodige hænder 
ud efter Island. 

Call og Cthulhu: 
Mere end bare sand- 

heden. 
Af: Morten A. Simonsen 
De bedes hermed møde op på 
Wisconsins Statsfængsels 

sygeafdeling. Fangen Frank Wilson 
har på det seneste påstået at være 
Erwing Jones Jr., enung mand denne 
delte celle med kort før sindsforan- 

dringen, Vi, fængslets dagligeledelse, 
mistænker ham forat foregive sinds- 

1 forvirring forat opnåmildnende 
y, omstændigheder, Det erderforoptil 

Dem og deres kollegaer i det dertil 
sammensatte udvalg at bedømme 
personen. 
Med venlig hilsen 

J.P, Stevens 

Fængselsinspektør. 

Cyberpunk: 
Spaghetti-Gambling 
- eller "kan man lave 
touchdown med betonsko 
på” 

Af: Ole F. Christensen & 
Jacobwehldingh 
Livet som lederaf det lokale stadion 
giver muligheder for masseraf 
football, cheerleaders, ølog sol, uden 
alt for meget arbejde, Den eneste 
skygge i denne oase af glæde, i denne 
ellers så mørke verden, er et visitkort 

fra nogle personer kaldet Luigi & 
Vito, der var her i formiddags forat 
tale forat tale om en "forsikring"afen 
slags... 

GURPS Espionage: 
Af: Jøm D. Nielsen 
Devestligeefterretningstjenesterhar 
mistetkontaktenmedentidligere 
sovjet-forsker, som har deltaget i et, nu 
opopløst, hemmeligt militærprojekt. 
Man har tabt sporet af ham i Sydame- 
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rika, Hvem har taget ham, og 
hvorfor? En gruppe specialagenter 
med latinamerikansk baggrund 
bliver sat på opgaven at finde ham 
og bringe ham i sikkerhed. Dét viser 
sig imidlertid ikke at være helt så 
simpelt. 

AD&D-Ravenloft: 

Games of tomorrow! 
Af Michael Jacobsen 
Slottet I afsides, faktisk meget 
afsides!11!!… En gang om året 
modtog alle enindbydelse, men 
hvilken indbydelse? En indbydelse 
til alverdens blod og vold, en indby- 
delse som ingen INGEN kunne 
"modstå". 
Hvad vil derske, hvis der bliver 
skabt uro i kontinuiteten i disse 
indbydelser, og det dertil hørende 
fremmøde!!! 
En lille gruppe bliver fanget i et spil 
mellem den "gæstfrie" vært på 
slottet og de indbudte. Et dødeligt 
spil, hvor I kære spillere vil opleve, 
hvordan det erat svæve mellem 2 

  

  

eksistensplaner. Nemlig Livet & 
Døden. 
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Vision 
Af: Asta Wellejus & Poul 
Hartvigson. 
Ved redaktionens slutning havde vi 
ikke modtaget en spiseseddel til 
Vision, men forfatterne har lovet at 
scenariet skulle være færdigttil 
CON'en. 

Vampire 
Af: Adam Fridal 
'Vedredaktionens slutning havde vi 
endnuikke modtaget en spiseseddel 
fra forfatteren. 

Dark Conspiracy 
Af: Morten Leerhøy 
'Vedredaktionens slutning havde vi 
ikke modtaget en spiseseddel fra 
forfatteren. 

AD&D - FR. 
I kamp med tiden 
Af: Martin Oddershede, Erik 
Thygesen & Rasmus Wad 
En gammel alkymist kommertiljer 
for at bede om beskyttelse, han er 
tydeligvis handicappet, da han 
mangler 3 fingre på venstre hånd, 

en EDEN eee mme 
det højre øje og han er stærkt halt på 
højre ben. Han fortæller at alle ulykke- 
meer sket inden for den sidste måned, 
undermystiskeomstændigheder,som 

han ikke helt kan huske. Han er meget 
skræmt og ønsker at hyre et eventyrere 
tilat være hans personlige beskyttere. 
Han ikke kan ikke forstå at nogle 

skulle eftertragte ham på livet, I finder 
hurtigt ud afat denne opgave måske 
ikke er helt ufarlig, og måske ikke så 
enkel og indlysende som først antaget. 

MERP: 

Kult of the snake-orb. 
Af: Mickey Jensen 
SR. 1518 (T.A. 3118), 100 år efter Rinskri 

En aften i alle fem sad og hyggede jer 
påen festlig lille kro kaldet "The 
Broken Axe" i Harlond, en forstad til 
Minas Tirith, sænkede der sig pludse- 
lig en dyb tavshed over hele kroen. Ind 
trådte der fire sorte kutteklædte 
skikkelser, Deres ansigter 14 skjulti 
skyggen af kutterne, På ryggen af 
deres kutter var i rødt broderet en 
kobraslange med en kugle på hovedet. 
Ihavde i forvejen hørt utallige rygter, 
om at der var ved at opstå en underlig 
kult, "Kult ofthe Snake-orb", Ryg- 

teme var vidt forskellige. Nogle mente 
at disse kutteklædte kobra-dyrkere var 

selve Elberet's, Lysets Dronnings, 
udsendte. Hvorimod andre påstodat 

de vartilbedere af Morgoth, Den 
Ypperste Ondskabs Konge. Døren 
svingedemedenskingerknirkende lyd 
langsomt i. Deandre gæster kroen. 
kiggede først frygtsomt på de nyan- 
komne, derefter på JER ! 

Basic Role Playing: 

Mellem himmel og hav 
Af: Bo Kaltoft & Bettina Stuhr 
Nielsen 
6 studerende - 3 par - på kombineret 
druk- og dykkerturtil Costa del Sol. 
Det lyder jo bare som den rene afslap- 
ning. 
Men tilfældigvis erde 3 afjeri gang 
med at studere havbiologi - og derer 
nu ét ellerandet mærkeligt med 

havdyrene her i området. Erderen 
stor, hvid hval? Etsøpindsvinmed 
lange pigge? Eller måske bare lidt 
rigeligt med Sangria? 
Regelsystemetetenhjemmestrikket 
form for"basic role-playing", et 
scenarie, som kræver godt rolle- 
sammen-spil og en vis erfaring iat 
Klare sig uden alt for mange terninger. 
Scenariet eroprindeligt skrevet til 
Viking Con XI i oktober 1992, Så hvis 
du har spillet det der, skal du selvføl- 

gelig ikke deltageigen. Derimod var 
det måske en idé at melde digsom 
spilleleder? 
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