
  

  

  

      

  

    
James Farr lænede sig tilbage 
efter primogenmødet. Han vend- 
te sig mod de to personer der 
stadig stod i rummet; Sir Walter, 
hans rådgiver, og Silvereye, hans 
bodyguard. 

Så er det i morgen at det går 
løs. Primogenet opløses og kla- 
nerne skal vælge deres repræs- 
entant: Hvad har du at sige, Sir 
Walter?” 

Det bliver kaos,” svarede han. 

Walt har ret.” indskød Silver- 
eye. "Der er mange i byen der 
ser dette som et perfekt tids- 
punkt til at udføre deres skumle 
planer. Der er mere end en vam- 
byr her i byen, der gerne så dig 
ød.” 

James lo - en uhyggelig lyd: 
Jeg er død. Men jeg ved hvad 
du mener og jeg er på vagt. Lad 
mig høre Sir Walter, hvad synes 
du om situationen?” 

Sir Walter hev en notesbog frem 
og kiggede i den. "Jason Whee- 
ler holder sig nok som sædvane- 
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lig udenfor, da han er Caitiff. 
Men der bliver nok en hel del 
der kommer til ham efter infor- 
mationer. Hvis han ved for 
meget og afslører det…” 

James afbrød med en håndbe- 
vægelse. "Han er ikke dum. Han 
ved at han kun lever så længe 
jeg beskytter ham.” 

Sir Walter fortsatte: "Conrad 
McDales bliver nok genvalgt. 
Der er ikke nogen i hans klan 
der tør stille op mod ham. Hans 
største problem bliver efter val- 
get, når en ny sherif skal væl- 
ges.” 

Hver ting til sin tid,” svarede 
James. 

<Moonchild bliver nok også gen- 
valgt, selvom man aldrig kan 
vide med Malkavians. Derimod 
ser tingene ikke så godt ud for 
George Smith. Hans magt i Nos- 
feratu klanen er ved at svinde 
ind. Det bliver en hård kamp.” 

James nikkede blot med et smil 
pa læberne. 

Steven J. Torillos største 
bekymring er jo nok ikke valget, 
men derimod mordet på Fader 
Blackman,” fortsatte Sir Walter. 
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Hvis han ikke bliver genvalgt, 
bliver det den nye sherifs første 
opgave at finde morderen.” 

Torillo har indtil videre vist sig 
som en glimrende sherif. Jeg 
håber at han bliver genvalgt.” 

Sir Walter nikkede blot. "Erik 
Kåster er der ingen tvivl om. 
Tremere-klanen står lige så godt 
sammen som Deres egen Brujah- 
klan. Det ser også ud til at War- 
ren Dailes bliver genvalgt, men 
med Ventrue kan man aldrig 
vide. De er magtgale, alle som 
en. 

"Ikke nødvendigvis,” svarede 
James, idet han rejste sig op. 
Er der mere?” 

£Ja, som De ved, ankommer der 
jo fire nye vampyrer i morgen. 
Af alle nymodens opfindelser er 
mobiltelefonen dog den bedste. 
Jeg talte med en vis Brent, som 
lovede, at de ville ankomme i 
tide til det sidste primogenmø- 

e. 

James smil blev bredere. ”"Glim- 
rende. Jeg tager ned til min klan 
nu. Du kan gøre som du vil, Sir 
Walter. Silvereye, du følger mig 
derned, så kan du også smutte.” 
James forlod primogen-lokalerne 
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med Silverye bag sig. 
Hans smil forblev på hans 
ansigt. 

De næste to nætter ville blive… 
… interessante. 

Valget er et Vampire Live scenarie til ca. 
35 personer. Det foregår i den fiktive by 
Barnham i Texas, USA. Byens primogen 
bliver opløst og de forskellige klaner skal til 
at vælge deres repræsentanter for de 
næste 25 år. 

På tilmeldingssedlen beder vi jer, der ger- 
ne vil spille LIVE om at angive hvor meget 
erfaring I har med LIVE-scenarier. 

Vi håber at dette vil give en bedre forde- 
ling af rollerne og hjælpe nybegynderne til 
en god oplevelse. 

Forfatteren Jacob Kliinder kommer oprin- 
deligt fra Esbjerg men bor nu i Odense. 
Han spiller fast med i den Live Vampire 
kampagne, der kører i TRO0A's klublokaler 
ca. en gang om måneden, og har spillet 
med i mange andre Live-arrangementer 
rundt om i landet. 

  

   

  
 



  

  

  
Marathon Magic: Alle kan deltage i Marathon Magic - Hent et kampkort i Informationen. 
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Sealed Deck M:tG Magic Mania 

The Final Killing Jyhad/V:TES 

[1 Live Vampire "Valget” Civilization 
Angiv venligst LIVE-erfaring — Kendskab til Vampire (RPG) 

H Prøver første gang. Hørt om det. 
[Spillet et par gange. [Spillet et par gange. 
H Erfaren [ Storyteller [| Erfaren (I Storyteller Rage 

[| Warhammer 40.000 Warhammer 40.000 
[[] Warhammer Battle Warhammer Battle 

[ Blood Bowl Blood Bowl 
[[] BattleTech BattleTech 
[| Necromunda Necromunda       
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Warhammer 40K 
Warhammer Battle 

Blood Bowl 
BattleTech     Necromunda 
  

16 17 18 19 20 21 22 23 24 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Tilmedlingen sendes til: 

The Battle 
c/o Søren Parbæk 

Magisterparken 339 
9000 Aalborg 

Forudbetaling kan ske på giro 212-2103 
The Realm of Adventurers 

Torvegade 3A, 1. sal 
9400 Nørresundby 

Indbetaling skal senest ske 
mandag den 8. april 1996 

Afbud kan ske på telefon 98 14 56 31, hvor der er en 
telefonsvarer, der kan tage imod besked, hvis der ikke er 
nogen hjemme. Indbetalte penge refunderes ikke ved afbud 
senere end torsdag den 11/4 96 kl. 18.00. 

  

  

  

Priser: 
[] The Battle Pack forudbetalt... 

[ ] The Battle Pack ved døren... 
Entré + kommunal afgift, aftensmad fredag, brunch lørdag, 
aftensmad lørdag og brunch søndag. Normalpris: 180,-/220,- kr. 

[|] Entré forudbetalt... 8. 

[ | Entré ved døren i mr FS 

Kommunal afgift. 4 Earl sek 

C] Klubrabat TROA-medlemmer… 

[] Aftensmad Fredag (Spaghetti Bolognese).. 
[|] Aftensmad Lørdag (Skinke m. grøntsager) 
[1 Brunch Lørdag morgen). 

[1] Brunch Søndag morgen) 2. 

ag 60,- 

ir" 100,- 
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Evt. tidligere turneringsnr 

Til officielt brug 

Skriv venligst ikke her. 

  

  

  

 


