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Consim og Erebor 

præsenterer 

spilledag! 

Lørdag den 26. oktober 1996 har du chancen for at deltage i noget, ingen har prøvet før. Consim og 
Erebor arrangerer i fællesskab en spilledag, der byder på både rolle- og brætspil. Det er ikke helt 
"Longest Day”, men i hvert fald er kl. 11.00-23.00++ afsat til morskab og fælles fornøjelser! 

Regelkundskab til noget-som-helst er ikke krævet - det nødvendige vil blive forklaret. 

Program: 

Kl. 11.00-16.00 

1830. Snart en klassiker blandt økonomispillene. 
For de rutinerede et benhårdt, knivskarpt spil, 
hvor den bedste vinder. Her på denne dag tager vi 
det lidt mere roligt. Hvis du vil prøve 1830, er der 
en rigtig god chance her. 

Mord på Gammel Torv. Manden slog frakken op 

om Ørerne, for at beskytte Sig mod Vinden. Det 

var sidst i August, men det var allerede koldt om 

Aftenen.Irriteret gik Han over Gammel Torv, 
uden at ænse de mange Handlende, der var ved at 

Pakke Deres Boder sammen. Hvad skulle der 

komme ud af dette møde? Skulle han, Zeikov, 

springe for en skide proletar? Fik du ikke chan- 

cen for at spille dette scenarie på Viking Con 15, 

er muligheden der nu igen. 

Republic of Rome. Morsomt spil med et ulæseligt 

regelsæt! Hver spiller repræsenterer en romersk 

senatorslægt - så dø er ensbetydende med uddø! 

Reglerne forklares, så de er til at forstå. 

  

Kl. 17.00-23.00 (eller til vi sover!) 

The Boys from County Hell. Det blanke stål i 
Gillians tohåndssværd gav gnister, da det ramte 

stenen. Tom satte ind med et kraftigt slag, der 

ville have kløvet Gillian i to, hvis ikke sværdet 

havde været et stumpt øvelsessværd. Pludselig 

blev kampen afbrudt. En mobiltelefon ringede. "I 
skal stille i Dublin klokken 10.00 i morgen. 
Præcis. Det er en vigtig opgave, der venter jer”. 

Scenariet er et re-run fra Viking Con 15 - nu har 
du igen chancen! 

Advanced Civilization. Dette spil, der er en for- 

ædlet version af det klassiske Civilization, er et 

godt eksempel på på et brætspil, hvor udvikling, 
handel, småkonflikter og andre katastrofer går op 

i en højere enhed. Vi spiller på tid, idet et fuldt 
spil kan tage (meget) lang tid. 

I sindets dyb. Båden forsvinder ud i tågen, og I 

føler jer meget alene. De kan ikke bare forlade 

jer her, I er jo alle sammen patienter. I kan ikke 

være alene, og da slet ikke med en ulv i fåreflok- 

ken. Den kolde tåge lægger sig klamt om jer, 

mens I bange og nervøse bevæger jer tilbage til 

klinikken. Gud, hvor er der lang tid til mandag. 

Endnu et rerun fra Viking Con - glæd dig! 

Ud over de programsatte aktiviteter opstår der alt efter behov spontane spil undervejs. 

"Dagen” afholdes i Erebor's lokaler, Læssøesgade 7, kl. tv. (indgang fra gaden), 2200 København N. Der 

sælges drikkevarere på stedet - mad vil blive bestilt på den nærmeste pizza-joint efter behov. 

Yderligere informatione om dagen kan fås hos Steen Bøg, tlf. 42 91 77 41, eller Bettina Stuhr Kaltoft, tlf. 

33 15 05 56. 
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