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Chop Con 96: 
29 - 31 marts i Nykøbing E 
Ejegodskolen, Fjordvej 46 

Nu er der fyret godt op under kolberne i fantasi-alkymisternes 
laboratorie og for femte gang er Chop Con-eksperimentet ved at 
koge over. 
Som altid markerer Chop Con sig ved at være en lille hyggelig 
con, med mange spil-genre, der strækker sig lige fra SmølfQuest 
til Viking. 
I år hviler den mørke middelalder over conen, så for at skabe den 
rette stemning, opfordres alle deltagere til at iklæde sig middelal- 
derlige gevanter. Belønningen herfor vil være gratis kaffe og the i 
hele spilleweekenden, og mulighed for at vinde gavekort for bed- 
ste udklædning. Alle spilledere får også kaffe og the gratis. 

Imellem spil-blokkene er der mulighed for at deltage i forskellige 
aktiviteter, så som grisekast, knoglebowling og i det alkymiske 
laboratorie kan man låne et væld af brætspil. 

Fra fjerne egne har en handelskaravane allerede nu begivet sig på 
vej mod vores vindblæste ø - for netop her at udbyde sit raritets- 
kabinet af handelsvare til de forhåbentligt hungrende condeltagere. 
Sagt med andre ord Goblin Gate kommer med en shop. 

I år arrangeres kongressen af rollespilsklubberne Dreamlands rpc. 
(Nyk E) og Goblin (Nakskov), samt nogen fra den gamle kreds 
omkring Chop Con. 

Tilmelding foregår som følger: 
1: Udfyld tilmeldingsblanketten korrekt og send den til Steen Stan- 

ley Olsen, Nykøbingvej 118, 4850 Stubbekøbing. Senest 18. marts. 

2: Indbetal pengene til Jørn D. Pedersen, Søndergade 20 
4863 Eskilstrup, på girokonto 1-625-8520. 

3: Medbring giro-kvittering som bevis på at du har betalt. 
Husk seneste tilmelding d. 18. marts. 

Tilmelding (inkl. T-shirt) = 65 kroner. 
Priser: 1 morgenmad = 15 kroner. 1 aftensmad = 35 kroner. 
Evt. afbestilling skal ske senest 1 uge før af hensyn til afbestilling 
af mad. 
Det vil være muligt at proviantere i Alkymistens laboratorie - hvor 

der sælges slik, chips, sodavand, toast, sandwich, kaffe, the m.m. 
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Viking 

"Den Hellige Gral” 

Et scenarie af 

Erik Thygesen 

Call Mow 

"Er du dus med 

himlens fugle.” 

Et scenarie af 

Henrik "IMelvis” 

Jacobsen 

Call now 

"Den faldne engel” 

Et scenarie af 

Henrik Olsen 

  

"Lad det være bevaret for eftertiden, at 5 

af kirkens bedste folk i juni måned det 

herrens år 1025 blev sendt afsted på en 

vigtig mission, til den norske landsby 

Fjordby, for at undersøge mulighederne for 

at genfinde den forsvundne hellige gral. Må 

gud være med dem.” 

- Den katolske kirkes hellige krøniker, 

Vatikanet/ltalien/1025. 

Sehr interresant. Dies wåhre vielleicht eine 

Lésung. Benachrichtige sofort den Fuhrer. 

- SS-Obersturmbahnfuhrer Rolf Wessel, 

Wulfshanse/Ost-Preussen/1943. 

Dagens råd. Husk på, at sindsyge ofte vil 

være mere end bare en momentær tilstand. 

Det har været en hyggelig aften og efter 

jeres heik, er I endelig nået frem til Rødbys 

store skov, Ringsebølleskoven! I sidder med 

jeres kulinariske måltid: Pølser på pind! 

Pludselig udbryder Nis: "Ved I, at det er den 

29/2 og at det er fuldmåne i aften! Det er 

den dag, hvor dæmonerne har frit slag her 

på jorden!" I er så optaget af Nis' historie, 

at I slet ikke bemærker den mystiske tåge, 

som lægger sig som en klam hånd omkring 

jer. 

Det var en svær tid du gennemgik, Alt det 

stress og overarbejde havde ført til at gamle 

episoder fra din barndom, (ikke ligefrem de 

lykkelige), var kommet frem fra din fortræn- 

gelses mur, for at hjemsøge dig. Efter et 

par dage måtte du simpelthen opgive at 

arbejde, da du så dine traumers spøgelse 

alle vegne. Det blev imidlertid værre og du 

indså snart, at den eneste der kunne hjælpe 

dig, var en psykolog. 

Du slog op i telefonbogen og fandt den 

bedste (og dyreste) psykolog i London, 

Dane Harris stod der. Du ringede ham 
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Rolemaster 

Fanfasy 

"Balckwall's fald” 

Et Scenarle af 

Claus Clemmensen 

op, fortalte ham om dine problemer og fik 

en tid. Efter et par behandlinger, fortalte han 
dig om sit nyeste projekt: En sejltur på hans 
private yacht, sammen med et par andre 

klienter. Chancen for at holde ferie, få hjæl- 
pende behandling og være sammen med 
nogle rare medmennesker. Du syntes det 
lød dejligt og meldte dig til turen, som ville 
starte den 13. april. Turen indeholdt foruden 

4 dages sejlads, også et 3 dages ophold i 

en lille hytte. 

Dagen oprandt og du stod klar med dine 
kufferter og ventede på den lille bus, som 
Dane havde sendt, for at hente dig og de 
andre. Da du satte foden op på trinbræt- 
tet, fik du en forfærdelig følelse af, at turen 
ville ende galt. Dengang vidste du ikke, hvor 

galt det ville gå ombord på Den Faldne 
Engel. 

Tiderne var hårde for grænsebyen Blackwall, 
det var vinter og købstaden havde mistet 
en sending forsyninger fra Anheim. 

Alt smuldrede for Kong Niklas, orc'erne og 
deres allierede, rykkede atter ind over 
grænsen. De havde sandsynligvis allerede 
belejret Stormfjeldet - det kunne forklare 

hvorfor der ikke længere kom dværge til 
byen. Kongen havde allerede sendt 300 
riddere af Rosen til Elmelunden, som svar 

på skovelvernes fortvivlede bøn - fra dem 

havde han intet hørt i 2 uger. 

Fra borgmuren stirrede Kong Niklas hen over 

de sneklædte vinmarker og så røgen stige 
til vejrs fra en mindre landsby nogle mil 

borte. 

Han vendte sig om til livvagten og sagde, 

"Hent bødlen, det er tid” 
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    Det er ren magi 

Vi har et stort udvalg i: | 

« Citadel Miniature-figurer til tablebattles - 

"e Magic-kort 

» Hobby-artikler FEE 

"Legetøj er eN RE 
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Layout: Tina Eriksen & Steen S. Olsen 

Tegninger: Jakob Bendtsen, Henrik Olsen 

& Steen S. Olsen 
  

   

      
       

    

     
Chop Con-udvalget forbeholder sig ret 

til at ændre i spisesedler og program- 

mets sammensætning. 

Vi beklager evt. fejl.          



Kult 

"Hvem gemmer sig 

bag masken der”99 

Et scenarie af 

Morten "SOD” 

Jacobsen 

vp 

"Skygge sider” 

Et scenarie af 

H.C. "XTC” karsen 

Storyteller 

Et scenarie af 

Adam £. Illemann 

& 

Micky Jensen 

Vampire 

"Your move” 

Et scenarie af 

Jonas Bendtsen 
(For erfarne spillere) 

Mine sanser er bedøvet af den heftige 
dansemusik som tordner ud af diskoteket 
bag mig. Tænk at jeg skulle ende her ude 
med en pige så køn. Hun kysser mig varmt 
og krævende, jeg gengælder hendes kys. 
Pludselig mærker jeg at noget snørrer sig 
sammen om min hals, jeg prøver desperat 
at rive mig løs, men for sent… 
Lange tentakler spænder om min strube. 
Det sidste jeg ser, inden jeg glider væk i 
bevistløshedens mørke, er hendes djævel- 
ske smil. 

Den hysteriske latter gjaldede gennem de 
mørke gange, som var halvt fyldt med 
brunligt grumset vand. I den svage rødlige 
nødbelysning kunne man svagt ane silhu- 
etten af det opblødte kadaver, som lå og 
vuggede i vandoverfladen,…..højre side af 
ansigtet manglede. 

Der bliver sikkert et scenarie i dette system, 
hvor spillerne får lov til at udfolde sig som 
endten Vampyrer, Varulve eller Magere. Det 

er dog ikke fastlagt hvilket scenarie der skal 
køres her, og i hvilken tidsalder det skal 
foregå. 

En ridder søgte længe 
Efter det sagnomspundne rige 
Efter en by uden lige 

Omkranset af bjerge så lyse 

Skjult af skyer så mørke 
En oase i en verden af tørke 

Dette var hvad han søgte 

T et sted kun kendt af rygte 
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Hunters Hunted 

"GSravens stilhed” 
Et scenarie af 

Jakob Bendtsen 

Call Mow 

"TMuncha-figuren” 

Et scenarie af 

Kenneth Jensen 

Gurps - Detective 

"Salskabens veje” 

Et scenarie al 

Jørn D. Pedersen 

AD&D 

Dragon lance 

"The ring of 

Mluitari” 

Et scenarie af 

Peter Dalsgaard 

  

    
  

Chop Con kontaktpersoner 
Steen Stanley Olsen Tlf 54 44 18 24 

Jakob Bendtsen Tlf 53 87 01 11 
Jørn D. Pedersen Tlf 53 84 65 43 
Morten Jacobsen Tlf 53 92 50 86           

          
Burde dette være en X-file? 

I begyndelsen af 1100-tallet fandt nogle 
mexicanere en figur, tilbedere af denne 

figur kaldes for Munchaer. I slutningen af 
1300-tallet sank byen Muncha i jorden, i 
form af et kæmpe jordskælv, og statuen for- 

svandt. Byen blev genopbygget i 1600-tal- 
let, der hvor den gamle by lå. Nu skal du 
derned og undersøge området for mysti- 

ske hændelser. 

"De sagde hun var gal. Rablende gal. Hun 
var også datter af ejeren af det multinatio- 
nale olieselskab "Petrolana”. Ydermere var 
hun væk. Vores bureau skulle finde hende, 
hurtigt. Hun var vist ude i noget snavs. Vi 

havde brug for pengene og det skulle bare 
være en rutineeftersøgning. Havde vi vidst 

hvad der skulle ske, var vi alle taget på ferie 
i stedet.” 

Der var efterhånden blevet sent på dagen, 
da mageren Liam have begivet sig til sine 
studier nede på det store bibliotek i 
Sithelost. 
Det var ikke så mange studerende som der 
plejede at være, men alligevel var der en 
god portion. Det bekymrer dog ikke Liam 
det mindste. Nede ved hans favorit bog- 

reol stod der to meget iøjnefaldende 
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MERP 

The Curse of Fornost 

Et scenarie af 

Morten 

Vestergaard Fisker 

  

D&D 

"A world of 

repetition nr 2” 

Et scenarie af 

ITlorten Keerhøy 

personer, den ene klædt i en sort kåbe med 

tilsvarende ligeså sort kappe, den anden i 

noget der mest af alt mindede ham om at 

det var på tide at han nok skulle se at få 
vasket sin egen kåbe. 
Efter et lille moments overvejelse kunne 

Liam ikke længere beherske sig, han måtte 

høre hvad det var de talte om, så han sneg 
sig om bag bogreolen og begyndte at lytte. 

En gang var Fornost hovedby i Gondor's 
nordrige, men Heksekongen belejrede byen 

og brændte den af. Dette skete for over 
1000 år siden, i 1975 T.A. Siden afbræn- 
dingen, har der været en tryggende stilhed 
over byen, som om selve naturen begræd 

dens ruin. 
I 3002 T.A. drager en karavane mod 

Fornost, for at handle med egnens beboere 
- men den vender ikke tilbage. En lille 
gruppe eventyere bliver sendt afsted til 
egnen, for at lede efter den forsvundne 

karavane…: 

På ChopCon bliver The Curse of Fornost 

playtest'et for 3. gang. Scenariet skrives til 

årets TROA-con (i Ålborg) og er sidenhen 
også at finde på programmet til Viking Con 

(i København)! - Der er plads til 6 spillere. 

Der indgår nogle få særregler, der vil blive 
gennemgået på con'en! 

Master Leerhøy følger succes-scenariet, fra 
sidste år, op med en efterfølger. 
Vi kan love, at der her i efterfølgeren til 
"A world of repetition”, vil blive budt på et 
kliche-fyldt spil, med et alvorligt islæt af hu- 
mor. 
Måske der i år vil være utrolige udfordrin- 
ger i dungeon??? 

  

 



  
  

    

Aktivitets oversigt for Chop Con 96 

    5 
16% Der er åbent for deltagere 
179 Tjek ind i Alkymistens laboratorie 

189% Chop Con åbner 
18% Aftensmad 

199% Spilblok 1 starter 

    
02 Spilblok 2 starter - Alkymistens laboratorie lukker 

  

09% Morgenmad - Alkymistens laboratorie åbner 
1099 Spilblok 3 starter 

167 Grisekast og knoglebowling 
18% Aftensmad 
199 Spilblok 4 starter 

0299 Alkymistens laboratorie lukker 

  

09% Morgenmad - Alkymistens laboratorie åbner 
1099 Spilblok 5 starter 

16% Uddeling af gavekort og diplomer 
17% Chop Con slutter 

  

     

  

8 
Der kan lånes spil i Alkymistens laboratorie, tag gerne 

selv spil med. 

é Husk at få søvn i løbet af weekenden. Det er ikke 
særlig fornøjeligt for en spilleleder, at bruge lang tid 

på planlægning af et scenarie og så få det ødelagt af 
en flok overtrætte spillere.  



  

  

  

GOBLIN GATE VÆRE VÆK DIEVET 

MIG FINDE GOBUN GE HKT 
re ERAT RE 

  

     

    

      
ker. 

  

  

Danmarksgade 66-68 
9000 Aalborg 

98 13 37 24         
 



  

UHOP CON SALLERIET 

Maskens fængslende kraft 

. Ilaske-E..… ser med dine øjne 

Maske-Fa.… taler med dine læber i. 

Maske-Fan… ejer dit ansigt sr 

Ilaske-Fand.. udføre dine handlinger 

IMaske-Fande. forpester din sjæl 

Maske-Fanden tænker dine tanker 
S. Stanley 

    
      
  

    

   

Muss el-letl nam tiban simm 

Du ser dem ud af øjenkrogen… 

Du fornemmer dem som silhuetter i tågen. 

Du hører dem mumfe når du sover. 

Du føler dem i naffens mørke… 

Du smager dem i den luft du indånder. 

Og værst af alt. 

Du ved af de ved hvem du er… 

[len du ved ikke hvem de er… 
S, Stanley 
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DAN 
SØARER 

I Faraos Cigarer's spillebutik finder du 
næsten alle kortspil, rollespil og brætspil. 

    
I Faraos Cigarer's tegneseriebutik finder du nye dan- 
ske album, klassiske tegneserier, brugte album, ame- 

rikanske comics, gamle backissues og 
tegneseriemerchandise som T-shirts, ure og tasker. 

Faraos Cigarer støtter Chop Con med 
gavekort til uddeling blandt deltagerene 

Faraos Cigarer 
Skindergade 27 

DK - 1159 København K. 

Tlf, 333 222 11 
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Warhammer 40000 

Hærfører 

Tonny B. 

Ambrosivsen 

Cyberpunk 

Jakob Welding 

& Ole Frej 

Mage 

EACYKLUS.EXE 

Et scenarie af 
Jonas Bendtsen 
(For erfarne spillere)   

Shadowrun 

Et scenarie af 

Daniel Clausen 

& 

Micky Jensen     

De nedenstående regler bedes undladt i 

denne turneringen. 

Inquisitor powers, 

Vortex, Virus, Rad, Fotom og Toxin Grenepes 

Warp Spiders. 

Gravation Guns. 

Assasins. 

Psychic Powers, Ultimate Force, Demonic 

Attack. 

For at opnå den bedste stemning, bør 

figurerne så vidt muligt være malet. 

Forberedelse: Du stiller op med din hær 

på max. 1700 pts. Det bliver en Knok Out 

tunering, så det bliver vind eller forsvind. 

Tag gerne landskaber med. 

Der vil være mulighed for at få opbevaret 

figurer i kiosken, når de ikke er i brug. 

>MAW THE GREATEST ARMY PREVAIL< 

Der foreligger på nuværende tidspunkt 

ingen scenarie beskrivelse. 

Welding og Frej er gamle og værdsatte 

kendinger på Chop Con, de er kendt for 

usædvanlige scenarier med næsten utæn- 

kelige handouts. 

C1CYKLUS.EXE 

Der kommer en tid hvor alt skal dø. 

Der kommer en tid hvor nyt liv skal til. 

FØÆNoT OT 
Året er 2055. Verden er styret af korrupte 

og almægtige Mega-Corps, som slå hårdt 

ned på enhver, der vover at sætte sig op 

imod dem. Selv de få Drager der er våg- 

net, er begyndt at interessere sig for disse 

Corps, hvilket jo absolut ikke gør det 

nemmere for de få runnere, der tør 

risikere deres liv, og det der er værre, 

13



lightSpawn 
Martin Oddershede 
Ingen scenarie beskrivelse 

Cthulhu By Gaslight 

"Tuss el-Ileil nam 

fiban simm” 

Et scenarie af 

Thomas Illikkelsen 

& 

Steen Stanley Olsen 

  

for credits, og fame bland underverden. 
Cyberware og magi er blevet en nødvendig 
edge, hvis man vil være blandt de bedste. 

Il er blandt de bedste. Hvilket I endnu 
engang skal bevise, hvis I skal gøre jer 
noget håb om at klare den forestående 
opgave. En opgave, som overgår jeres 
hidtil vildeste fantasier, og som vil trække 
på alle de erfaringer I nogensinde har gjort, 

hvis I skal gøre jer bare det mindste håb 
om at overleve. 

Spillerne er en flok vanskabte, deforme 

eller underskønne mutanter der kæmper 

mod de rigtigt onde Nightlords. 

Den lille fladbundede jolle vippede sagte 

fra side til side på Themsens tågeindhyl- 
lede vand, mens de to mænd, med 

svedperler springende frem på deres 

pander, arbejdede ihærdigt med at få 

vippet den store underlige bylt udenbords. 

Pludselig, uden forvarsel, og som en 

mareridtsdrøm, maser en fuldrikker ud af 

mørket og tågen for fulde sejl og uden 

tændte lanterner. 
De to mænd når lige at skimte navnet 
"SS Kleopatra" skrevet på skibets side, før 
kølvandsbølgen kaster dem tilbage i jollen. 
Men så de også noget springe over bord; 

eller var det blot deres angste og forvirrede 
sind, der spillede dem et puds?? 

Hans hals smertede frygteligt, og hans blik 
flakkede vildt omkring, mens han krumbøjet 
slæbte sig frem gennem den tætte London- 

tåge, fra det ene gaslys til det næste. Han 
vidste, at han måtte nå frem med sit 
budskab, før det var for sent. Alternativet 
var for uhyggeligt at tænke på! 

14 

  

 



  

  

Sfar wars 

"Øjet” 

Et scenarie af 

Ilichael Redlich 

Pedersen 

SmølfQuest 

"Sommersmølfen” 

Et scenarie af 

Ilorten 

Vestergaard Fisker 

& 

Ilorten Kkeerhøy, 

  

"Velkommen til MIWA 16, vær så venlig at 
følge efter mig". Derax, en SE4 servant 
droid, fører en lille gruppe "grønne" rebel- 
ler gennem basens snævre gange. Der er 
heftig aktivitet på den nyoprettede base, 

håndværkerne er endnu ikke helt færdige 
med alle de elektriske insallationer og den 
nyankomne gruppe, møder flere gange på 

deres vej, vogne med forskelligt møble- 
ment, der er på vej for at blive sat på plads. 
Droiden gør holdt ved en blastdoor, med 
inskriptionen"chief of staff", den kører sit 

magnetkort gennem en slidske og dørene 
kører til side med en hvislende lyd. 

Bag dørene ligger et stort elegant kontor, 

hvor de bliver modtaget af en yndefuld 
kvinde i en højt dekoret rebeluniform. 

"Velkommen til MIWA 16. Mit navn er 

Commander Bastaka, det er godt at I kunne 
komme så hurtigt. Jeg har en opgave til jer". 

"I've got a bad feeling about this". 
Han Solo. 

Det var en mørk og smølfefuld smølf. Smølf 
sad og tænkte på sin ven, Smølf. Han 
spekulerede over, hvordan de skulle smølfe 

smølfen, så den ville smølfe sig ordentligt 
ud. Smølf havde bare et problem: Hvordan 

skulle han smølfe smølfen, uden at Smølf 
ville blive sur og Smølfine samtidig syntes, 
at han var en rigtig smølf??? Smølf vidste 
det ikke, men en smølf begyndte at smølfe 
smølf i Smølf's geniale smølf. Han begyndte 
at smølfe sig til den smølfende smølf, hvor 
smølfen skulle holdes. Nu måtte det smølfe 
eller smølfe. 

SmølfQuest 2nd edition foregår i 
smølfernes verden. Systemet bygger på 

Chaosium's Basic Roleplaying og er meget 

15  



Werewolf fe 

apocalypse 

"Orme jagten” 

Et scenarie af 

Iorten Hansen 

Bug hunters 

"Qut there, im 

deepspace, nobody 

will hear you soream” 

Et scenarie af 

Tim Seiler 

simpelt - også for nybegyndere! Som det 
kan læses ovenfor, er smølfernes sprog en 
vigtig ingrediens i SmølfQuest og der vil 

blive lagt stor vægt på, at der tales 
smølfsk!!! Tag evt. selv (plastic-)figurer 

med! 
»Sommersmølfen" har tidligere været 
anvendt på Viking Con 14 (1995) i Køben- 
havn, men alle er naturligvis velkomne. 

"Ved Gia, hvor har den lille orm gemt sig? 
Når jeg først får fat i den såe.… Jeg håber 
den bliver en værdig modstander, for de 

20 andre var jo ikke nogen modstand for 

en mægtig gorou, som mig. Selv ikke den 
sorte spiral dancer havde nogen chance, 

men hvem har også det mod en af fenrises 
afkom”, gik fuldmåne varulven Mandfald 
og mumlede for sig selv. 
En hundrede del af et sekund efter at disse 

ord havde forladt hans læber, forsvandt alt 

lys i korridoren og en stemme sagde, 

"Velkommen til min ringe bolig gorou, jeg 

håber, at du har nydt kampen mod min 
velkomst-komite. Det bliver de sidste 

kampe du får lov at kæmpe på eget initia- 
tiv, for nu tilhører du mig”. 

Dagen efter kommer et post-bud ud til 

lederen af det caen, hvor Mandfald kom 

fra. Han afleverer en pakke, hvori Mand- 

falds store sølvsværd ligger, sammen med 
en seddel hvorpå der står, "Flink tjener I 
sendte mig, håber I sender flere”. 

For mange år siden blev de sendt af sted. 

Da var de 250 personer. Nogle få blev lagt 
i stasis. Mange år senere bliver de vækket 

af deres søvn, de er alene… 
De befinder sig ombord på et enormt rum- 
skib og der er noget fuldstændigt galt. 

Spørgsmålet er hvad? 
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    Millennium ”s End 

"SAM, 

Super soldaten” 

Et scenarie af 

Henrik Petersen 

Dark Conspiracy 

"Kun en fåbe frygter 

ikke demonground” 

Et scenarie af 

Steen Stanley Olsen 

Warhammer 

Fantasy Battle 

Hærfører 

Michael Børresen 

     

       

  

Et projekt, der har været under udvikling 

igennem flere år, er blevet stjålet fra firmaet 
NewBio. 

Da firmaet har en anelse om hvem der står 
bag indbrudet har de udelukket hjælpen fra 
politiet, istedet har de hyret BlackEagle. 

     
       

    
      
      

      
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

      
    
     
        

Yarko Kentovski og hans heroiske bedrifter 
kender en hver med trang til lidt tryghed. 
Men er han mon ikke bare en opdigtet per- 

son i det 21'ende århundredes kaotiske 
civilisation? 

Kan det virkelig tænkes at legenderne om 
hans snilde, mod og umådelige kriger- 
evner har rod i virkeligheden? 
Brevet fra Mrs. Kentovski antyder ikke alene, 

at han er virkelig, men også at han er i 
problemer, idet at han ikke er kommet hjem 

efter hans sidste aktion, og det endda den 
sidste inden han ville trække sig tilbage og 

leve et roligt liv. 
Jeg beder ydmygt om hjælp. Find min mand, 

han er forsvundet i Venezuela's jungle i et 
forsøg på at redde min familie fra det… det 
der ikke burde være!!! 

  

>>En opgave for de sidste handlekraftige 
helte med hjertet på rette sted.<< 

Der foreslås en 2000 points hær. 
Tag gerne landskaber med. 

Der vil være mulighed for at få opbevaret 

figurer i kiosken, når de ikke er i brug. 

>> THE UNDEAD ARE COMING <<



Chop Con 96 takker: 
Vi takker vores sponsorer for økonomisk at støtte Chop Con 96. 

Det kan til tider være vanskeligt at arrangere rollespilsaktiviteter i 
provinsen, da den slags har sit forum i de større byer. 
Men igen i år er det lykkedes at stable en provinskongres på 
benene i Nykøbing E og i år, som noget nyt med sponsor/reklame- 

penge, som for hovedpartens vedkommende er gået til kopiering 
og forsendelse af denne folder. 
Hvilket vil sige, at vi kan komme ud til et langt større "publikum”. 

Chop Con 96 sponsoreres af: 

Goblin Gate 

Næstved Hobby og Legetøj 

Faraos Cigarer 
Rødby Ungdomsskole 
Ostemanden Maglebrænde Mejeri 

En særlig tak til Nykøbing F. kommune for at stille lokaler til vores 
rådighed. 

Sådan finder du Chop Con 96 
  

  | Chop Con 
Fjordveh Ejegodskolen pg Afstand fra stationen 

til Chop Con ca. 2 km 

C] Ejegodvej 

Central Hospitalsvej 

Sygehyset 

    
  

Stubbekøbingvej 
1 

  
   

Skovallen 

    

   

  

Engboulevarden 

då 
Vestensborg Alle Bibliotek 

Brovejen     
  

Chop Con afholdes på Ejegodskolen, Fjordvej 46, Nykøbing EF. 
Bybus 190 fra Nyk. F banegård: 
Linie 1 kører hverdage og lørdage på min. tal 25/55 
Linie 11 kører lørdage og søndage på min. tal 50 
Linie 12 kører lørdage på min. tal 52 og søndage på min. tal 15 
Spørg for en sikkerheds skyld buschaufføren om bussen holder på 
Fjordvej. 
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ET NØDRÅAB OM HJÆLP U 
Kkangt mod syd, på fo forpinte øer. kaldet Kollamd 

UDSET ol NE Ia Todt a TRE are ge 

MR Ro ETTER 

Grotesk-ondskab har gennem lange tider frængt 

ind'gemnem Tevrer og sprækker, for snigende men 

målbevidst, og med isnende kulde at bide sig 

HOSTER EKI SS fee 

Smart er der kun ragnarok tilbage! EEN Y 

(TEE ETTER NDS IST EET ES Keane re Et AØT Tae TLS 

Vi, de sidste helte fra Oreamlands og &oblir's; 

kæmper mu em forgæves. kamp; med ryggen 

mod murer - og smart er alt tabt. 

IUFESE ydmygt om hjælp fra alle mægtige og 

frygtløse krigere I (ef ganske lamd: 

Kung NG SES ne 

MONS DIKU Tese EU STE re ONES TEN TE SSD ER 

IKK UGENS eN ol ET REST KERES KOS E 

gennem derædselsvækkende portaler ind andre 

virkeligheder og verdener for her af besejre 

fjender eller møde vores endeligt. 

Thi Fskal vide, af vinder vi denne krig sammer, 

vifingen hæder være Stor moR for de helte, (ler 

overlever, og mindeffover'de; der ej kom hjem, vil 

NS TE 

RYK NS TIN SETT De RD KS red ESTER 

som ringe vandet langt ind fremtider. 

Nolde ED IT EET ESTER 

aaaaahhhh, hop? hop Ehop! fag den, din lede 

tyr EL 

    
       BED; 

sg gl net zød, G
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Navn: Alder: 
  

  

  

Adresse: T-shirt str. (s - xxl) 

Postnr. - by Tlf.: 

Varm mad: Fredag aften Lørdag aften Pris 35 kr. pr. aftensmåltid. 
  

Morgenmad Pris 15 kr (morgenmad skal ikke forudbestilles) 

Prioriter dine valg med et 1, 2 eller 3 på stregen efter spillet.1 er din højste prioritet og 3 din laveste. 
Du skal prioritere fra 1 til 3, i hver af de spilleblokke du ønsker at deltage i. 

Spil: Prioritet (1,2,3) 

Fredag (kl. 19% - 799) soccerooeecudanedene eden nemnd nen menn nn annen d nn nad a nun nn an n nn nad nn nn nn dne 

Viking - "Den Hellige Gral” — 
Call Now - "Er du dus med himlens fugle…” MEN 
Call Now - "Den faldne engel” — 

Rolemaster - "Blackwall's fald” — 

Kult - "Hvem gemmer sig bag masken der”?? — 
Vp - "Skygge sider” — 

Fredag nat (kl. 2% - 8%) secco ed nda saadan named nd nd dda and nn nen nn d and dd n nn nn denn n nen 
Storyteller - — 
Vampire - "Your move” —— 
Hunters Hunted - "Gravens stilhed” — 

Lørdag (kl. 10% - 169%) oceanerne nnnnnndnnnnandndd dda nn n nn nd n nn nn nn nn nn end dne 
Call Now - "Muncha-figuren” == 
Gurps (Detective) - "Galskabens veje” oe 
AD&D Dragon lance - "The ring of Nuitari” — 
MERP - "The Curse of Fornost” — 
D&D - "A world of repetition nr. 2” — 
Warhammer 40000 —— 

Lørdag (kl. 199% - 19) ....- Bemærk sommertid kl. 299 - uret sættes 1 time frem ------------- 
Cyberpunk - sær 
Mage - Ci CYKLUS.EXE — 
Shadowrun - — 
NightSpawn - — 
Cthulhu By Gaslight - "Nuss el-leil nam tiban simm” — 

Star Wars - "Øjet” — 

Søndag (10% - 16%) reen manen ndd endda dn n nd d nn n nn dan n anna nn kann nn nn nnn dan annen danne 
SmølfQuest 2nd edition - "Sommersmølfen” — 
Werewolf - "Orme jagten” — 
Bughunters - "Out there, in deepspace, nobody will hear you scream” oe 

Milinniums End - "SAM, Super soldaten” — 

Dark Conspiracy - "Kun en tåbe frygter ikke demonground” — 
Warhammer Fantasy Battle — 

Tilmelding sendes hurtigst muligt til 
Steen Stanley Olsen - Nykøbingvej 118 - 4850 Stubbekøbing 

Pris for tilmelding (incl. T-shirt) 65 kr 
Pris pr. aften måltid 35 kr 

Betal til Jørn D. Petersen, Søndergade 20, 4863 Eskilstrup, på giro 1-625-8520 

Advarsel: trampoliner, gamle ostemadder, spiritus, snydeterninger og falske nørdbriller bør ikke medtages. 

      
    

       


