
t'f

ONXXVIII

Z/ {ebruari$:

I

anmäln ingsåa$iutu

Pril9-ll a zoc+ Gotebor{,J



-";* $ YflLflornruililLLGth@-.,xxvrrr

::i:!:iil:i:i::l::i::l'.1 1.1:t:::::l=:a:l:=.-=::a*a*:-::E'.{ ur I uu I u u rt r\r / JJU M w rv/ vu r\u I L v v

li:,.§li.':ättiJ/: ffifui'i:.:,','. 
'.i...;".,.. 

beta a det billigare priset. GothCons Vänner är ansluten till Sverok

1;i§;;,1:..,,',, .:'1',-,1:'..,:::,:,:ti:iitt;l''.'::,, :,,;.;. . . (wwwsverokse). Kot-lemtwRnrlx
''.: .''.-'.

l:iii:1at::rr:.r, r: ,1. . , :. :,.:: .::':::r::::::::i.

i*,t;iji:,.,':r,'', :: ..,,ii::t*itii*ii*i:iiiii1;i$:l D rrrn Ä n GornCo ruuvr I rLvrr 
kartan. 0m du åker med bussen bör du kliva av vid hållplatsen

....
'i'ii:::1:::i:'.,,.,..,':.:.,..:i''i::iilii:lii!iii;iiiiiiiliii;:;i;*:;latlivärldensomhararrangeratsvarieår,utanuppehåll Mro s,-
iiliriii,CIX,** lt§,lt*i:jjlHif:inåg'oir:au", Konventet brukar lock ungefär 1200-1300 besökre varle år '^i"'":;^-'-

..- - :--:-r.^._ :^_ -,+ rr.. -s.r ^- _^tr .:^ lU)fflll'dn.
,;i;!!i;i,år,;., ;;;;;äil.äg*ffiiffiiii rn ,,0, srupp människor som alla välier att fira päsken meå sin Norrifrån'

lili terräng och liknande

i!ij:'ii:!: YO l. I lvltlqlul)No y/l L ll lo)lctr lc! ltl olo uul

:iit! Varfor: ftt GothCon är alltid ett gott Con
§i;.i!:i .-

lil,::::i:'r,",,.. r, t'.,::,,i:.:l:::*:iti

1i11;1..F{ri;r,*ä§ig]!i.ix
;;;itli:,:::: ke:ett. har ii:äii

i Van nrr, zzo kr för övriga. Eventuel la avgifter för turneringar el ler Följ Norra Hamngatan till Brunnsparken Svä ng sÖderut på 0stra

i liknan6."kantillkomma. Hamngatan,fölidenna,0straHamngatanövergårsedaniAvenyn

;,;; ;:ä*!tt11 n l§
*iiiil.:!notl}:ff:i.,q.i§'!*****i1.,.:.,,,,'.,,i:,,:..'unner,l90krförövriga.Endagsbillettkostarl00kr

iiiii:i:. flrcx..- 1li;*ii,',"",,.,,.,,.,:"..-. AnbimedtemiförenrnqenGorhConsVänneräri

backen åt höger, detta ärViktor Rydbergsgatan.Vid backens krön gär

l*i*:::it-Uf:i'l- i**.l$BfäiCt§";;, medlemärdetbaraattkryssairutannärduanmälerdig,dåkandu gymnasiet.

..;1,:*:,11iiij:lijii;iiir,i, (wwwsverokse). KOLLEKflWRAFTK::lil::i:t:!:iia: .i .: I :: - :: :: l:.:r :. i:::::::l:!:!rl:!:r::

l:iii:1at::rr:.r, r: ,1. . , :. :,.:: .::':::r::::::::i."...':'"'

:ii::ili;:;iiij:i;:!ii;i LlrrtR ÄR GoTHLoN
. .. :: " . .. ' Corl^(or är en av Sveriges störta spe'konvert, sanr oet älosta, vi 

| ärareqara^.

DÄNTÖN KOSTAR DET PENGAR i6
" ': .'' , : ,,. ;"'.;;i.:'':'::; ;';;,il;;;sårr'rm:rårLi,tauoerata l:i /\iH

"-§#j$å**§*.*ffil,;t**;;;::;;1'.,-;;'ffi 
\fi ffi

r:i*ijffilli*!:*irlir!$:iiiffillli:rå ,".jli1111Pj:illY:T:[T::Ii' lg\ ,,ä.ffi' ].reerÅ'l'.^r

i:tii;1ii:i§li§ii..1;i!:iliti.,illii oetstittprisersomdelasutblanddeltasarna, '3*l

*tli*!iä'iil:1i:i.1i;I:i;:iii;i oetstittomkostnadersomtexkopierins. " -)il1*Xi;****t*i*, .li$il Avsifterrörvissaflsunpelsärtirlatttäcka !&"fl'
:iitli:l+*i+i:::l1i:*:i:tliii:i:;$ arranqorernas omkostnader för figurer, 6'10 ttrl

L1S€-

ii:iii:ili;:,iii;li-ii:rii:i::i1!i!i:i 
lertdrrg oLIr rrKlrdrroe y.*"^ i".i+.r ",, ^r.^^,,. 

r ,,.,r^,^. ^.h '. BEeq

ffi}t$ffi*i " "o],;*nekringGorhtonärhettideeth, KartanärritadavMagnusLundgrenoch t)
editerad avJobias Eliason.

å§:§:!ii:;ii§i:t;::iii;iiii:å;iii!*!:;ii:i:
ii:,:i:!:i!:!iii:ir:!iii:i:ii:i:iii:!jiiiiij§!ii:i ::!li:::i,,:j Den är lnieskalenlig, men den kommet

i!l.'{ilil1ii'iI;;:I}i:il::aii:i!:i;:iiii ;*il., förhoppninssvistillnytta,



YnlnornmilLL@th@-.,xxVIII
Koruram
Det här är några av de penonersom ingår i staben, tveka aldrig för att

ta kontakt med oss om du skulle ha några frågorsom du inte kan fä

svar på, ens efter att ha lusläst foldern. lnga frågor är för dumma.

Vi finns här för er skulll

Onorönnnoe Josen pÅ

TohiasEliason ?
,'i,l'å, iJ, Gorncoru

, oersonal@oothcon.se
0r0(dq0tn(0n.5e

Fvrklöversoata n 4:1 2

qiz z, corruo,s Rrcrprton
MikaelJernstlg

reception@gothcon.se

Konrsprl
Niklas"Flax"Kärrstnnd

031-281)5)

078-467416

kortspel@gothcon.se

BnÄosprl
Per Danngärde

0706-7]255

bradspeL@gothcon.se

SrÄo
Ihristofer [olliander

stad@gothcon.se

SrrRrrrRRnr
Anna I undin

sekr@gothcon.se

Snnvcsrnnr
Som vanligt sä smygstartar vi konventet redan på t0rsdagen, 

'l 
9.00

föratlvara mer exakt. Det kommerdock inte attanangeras några spel

under t0rsdagen (undantaget Maglc PTQ), men lokalerna är öppna

och detärfrittfram dttspela egna medtagna spel.

Man kan även sova på konventet mellan torsdag{redag.

Årets logotyp: Lobelia Barker (tack till Anders &Tove Gillbring for hjälp

med digitalt original)

Grafisk design: Karl"Kalle'Edgar &Tobias Eliason

Tryckt avTryckeri Ringen i 4200 ex. Skapat i Adobe Pageltlaker i.0.

@ Föreningen Gothton 2003-2004

Ror-r-spel
Åsa Roos

0736-41 64 30

rollspelPgothcon.se

FrcuRspe l
N4organ Johanson

031 -1 84/89

0703- r 84/89

fig urspel@gothcon.se

AtttvtÄmru
Fredrik Gustafsson

anmaining@gothcon.se

0709 447642

Kör
mat@gothcon.se

VÄlronnmeu!
För andra året I rad harjag fått den jobbigaste uppgiften kring eit

Gothfon; at skriva den här texten. Det jobbigaste med att vara

ord[örande 1ör ett projerL så storl 50m deita

Men i övrigt så är det ganska trevligt, I synnerhet när man fär

höra av er deltagare hur trevligt ni har haft det. Föna äret satte vi nytt

rekord, r4 
1 6 penoner va r närvara nde på konventet, deL kä ndes, det

var trä ngt i sovsala rna och på visa våningar. Vi arbeta r därför på att

hitta ännu fler platser för er att sova och spela på. lVlen det var en

underbar stämning på konventet, alla spelade och hade roligi, en

otrolig kick för staben, alla anangörer och al la arbetare. Det giorde att

al lt \/å fi sl it inför k0nventet plötsl igt tynade bort och blev h ur enkelt

som helst.

Efter konventet var abstinensen var stor, och jag kunde sjä lv inte

vänta med att börja arbeta med nä$a Goth[on.

Och nu ärdet härl Som vanligt erbjudervi eren stor mängd med

otroliga arrangemang, som du kan läsa merom i den härfoldern. Det ,;

ärinte tltan att man blirliteavundsjukpå er besökare, som faktiskt har

möjliqhet att spela alla desa spel.

Ta vara på detl Spela spel! Träffa vänner som ni bara träffar pä

konventl Hoppasatt ni k0mmeratt gilla detvi harsattihopåter.

Tack a a er därLie, som på ett e'er annat sält ser t;ll att deT \ä'' ;..;

konventet nu arrangeras för tjugoåttonde året i radl

Tobias Eliason

C)rdförande & [ GothCon XXVlll

HrmsroRtt
På vår hemsida, www.golhcon.se, hittar du all information som i
kommit os tillkänna efter att denna folder gick i tryck. Kolla in den lllii-.r

meo jämra mellanrun, för art se vad som ra'förirdrats, uopdaterats'. "'

eller tillkomnrit.

ARnRrucrnn
Vill du arrangera någonting på GothCon XXVlll?

Det fin ns fortfarande hopp. Hör av dig til I os så fort du ka n,1u

längre tid du väntar, desto svå rare ä r det för os att hitta loka ler till dit

arrangemang.

Gnnrrs INTRÄDE

0m du är en riktig snålvarg, så ska du veta att det kan löna sig att

anmäla sig som arbetaretill konventet.

0m du arbetar så får du en t-shirt och för varje pass du arbetar

får du även en liten måltid. Arbetar du tre pas får du tillbaka hela din

inrädesavgift ! (Ett pas får du tillbaka 25%, två pass 50%.)

085!

Aven i år kan dr laktis«t speia under alla passen, be:öka Coth(on 
":..

prp6i5 5sm ysnliqt, nen ärdå få rillbaka er del av inträoesavgifrerl ;. ':; ',.

Hur är då detta möjligt? Jo, du kan anmäla dig som städare under

slutstAdet. Slutstäde1 for GothCon sker under söndag kvä11, efter

atls Lltningen och fortsätter sedan under måndagen. Söndag kväll :i:

räknas som ett pass, måndagen som två pass. Dessutom bjudervi på §i:i

smörgårsrårta, n"iddag, frukost, rev ig qemerskap ocl" anora trevriga :..'.

bonusarl

0m du vill arbeta, gör så här: Anmäl dig som vanligt. Ta sedan ii

kontakt med os via per:oral@gothr on.:e

Vill du vara med under slutstädet, ta k0ntakt med [hri(ofer

Col lia nde.t stad@gothcon.se



Rexlnu ocn rönsÄuNrNc
Varje år kommer ett antal butiker och företag till GothCon för att visa

upp sig och anangera aktiviteter. | år besöks vi av biand andraWizard

Games,Tradition, Science Fiction Bokhandein, Backtab, Neogames,

Rävspel, lärnringen, Riotminds, Rävsvans Förlag, Gigantoskop m.fl.

0m du eller ditt företag 0nskar säljaiforevisa produkter eller

liknande, ta snarast kontakt med Tobias Eliason, ordf6lgothcon.se

0bservera att inga företag, personer el ler organisationerfår sä lja

varor ellertjänster under konventeq ej heller dela ut/sätta upp prislistor,

reklam eller liknande utan Föreningen Goth[ons medgivande.

Srönnmor MoMENT

Vi forbehäller oss rätten att kasta ut folk som Llppträder störande,

drogpäverkade el ler som spelar utan att ha betaiat inträde.

BncncerrulÄnnruruc
Vi kommersom van igt att ha en bagageinlämning där du kan lämna

in dina prylers när du inte beh0ver dem ,giueluis utan avgift!

Undvik att ha saker liggande i sovsalarna, eftersom dessa

lö,va 1ii las ti,r spelsa,ar under oagarna.

MÅrrorn
Frukost kommerattfinnas mot betalning på plats och serveras 08:00-

10:00, fredag-söndag Fruko( kostar25 kr.

Middag serveras 19:00-22:00, fredag & 1ördag. Dock må5te

man förbeställa detta på inbetalnlngskortet. Middagen kostar45 kr

per dag.

Preliminärmatsedel:

Fredag: pannbiff/veg. linsbiff

Lördag: lasagne/veg, lasagne

Sallad och måltidsdryck ingår i priset.

0m du har någon allergi eller behöverspecialmat, kontakta köket

på mat@gothcon.se i god tid innan k0nrlentet.

CRrrruRreru
GothCons välsorlerade cafeteria kommersom vanligt att vara öppen

dygnet runt och forse er med chips, cola eller vad ni nu kan tänkas

vilja ha.

Då vi är rädda om våra deltagare kommer rli även att sälja mat

och frukt i varierande former

Precis som förra året harvi en mindre cafeteria i södra bygqnaden.

Rrcrprrorurru
Receptlonen är öppen 08:00-02:00 va 11e dag u nder konventet. | å r

kommer vi dock inte att $änga den första natten, tondag{redag.

0m ni behöver a,(urhjälp eller informati0n, s0m absolut inte

kan vänta till receptionen öppnar igen på morgonen skali ni ta kontakt

med cafeterian. De kan tillklla lämplig penonal ur Gothfons stab.

AtrtsLRcsrnvLoRNA
Vid ingängen till cafeterian finns anslagstavlor där information från

a rra ngörerna, ändri nga r etc. kom mer ati anslås.

Titta på deml

luvtcNtttc ocH AVSLUTNTNG

Mrssa inte invlgningen på GothCon XXVlll då konventet officiellt

öppnal 09:00 på fredag. På söndag 1 5:00 är det dags för avslutningen,

då konventet officiel lt är slut. Därdelarvi även ut priser i alla turneringar

som harägt rum.0m du harvunnit ärdet ett måste med andra ordl

{LLM[ IHO}ttlflTIOll

,

övenrunrrrurruc
0m du vill övernatta på konvenlettalardu om detta närdu checkar

in i receptionen. Då fårdu reda på vilken sal du skall sova i. Du kan sova

på konventet även natten mellan torsdag och fredag, trots att

arrangemangen inte börjar forrän på fredag

Glöm lnteattta med dig sovsäck, kudde, liggunderlag och allt

annat s0m du kan behöva för att sova qott. Det finns duschar på

området,

)etär absalut förbjudelatt sova i korridorer, trapphus, skrubbar,

bokhyllor, byggställningar eller liknande Detskulle skrämma slag på

Räddningstjänsten, dessutom skulle vl bll väldigt ledsna om ni

fönvann vid ett eventuellt brandtillbud

0m du vill byta sovsal, mästedu gå trll receptionen och anmä1a

detta.

T-sHrnr ocH MUGG

Vistvill du vara ika cool som alla andra och ha en t shirt med Gothfon

XXVllls logotyplT shirten är gråmelerad och har svartiryck. Den koftr

60 kr 0mdu vill ha en måste du förbeställa den på inbetalningskortet.

Glöm inte att ange din trojstoriekl

Som vanligt säller vi muggar och tygmärken, dessa köper man

i cafeterian. Muggarna kostar40 kr, tygmärken kostar50 kr Föna äret

tog muggarna slutjättefort, så forsttill kvarn...

TÄrur PÅ Arr...
0m detstårolika tider i utskicketoch i schemat,då ärdetschematiderna

som gäller

Givetvis gör vi a lt vi kan för att alla ska få spela det de vill, men

det kan hända att vissa arrangemang bli sä populära att al la helt enkelt

inte fär p1ats. 0m detta skul e hända gäl ler den turordning betalningen

kommit ostillhanda.

0m man inte får spela på grund av t.ex. spe ledarbri«får man

naturligtvis sina pengartillbaka.

En eller två veckor före konventet kommer vi att skicka ut en

anmälningsbekräftelse till de penoner som har föranmält sig. Med

denna få man även med ett utokat schema, kafior över lokalerna

m.m. Detta kal las äv enför a n d ra uskicket.

Informationen i andrautskickel kommer även att lägqas ut pä

vår hemsida, www.qothcon.se

'§t§l*å§§ trf*r|§s§r
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TÄvlrNcnn
Även i år har vi diverse tävlingar på Goth[on, sa me procedure as iast

year...

TrcrrurrucsrRvltttc
Bidrag lämnas in till ansvarig och 1ämnas ut igen på tider s0m k0mmer

att sättas upp på anslagstavla/vid upphängningplatsen.

Klasser tärg, svartvlt & datorgnfik

FrcunmÅlurNGsrÄvlrNG
Bidrag lämnas intillansvarig och lämnas ut igen på tidersom kommer

att sättas upp pä anslagstavla/vid upphängningplatsen.

Klaser: tnskild figur sant nindre grupp (dvs nax cirka I a st)

ÄccmfururrucsrÄvlrNG
Agg kn målasvid bordetoch lämnasin vilkentid som helstpå därför

avsedd plats.

Klasser: Äqg

SxntvlRrÄvlntc
Noveller/dikter kan läggas i den gula mappen vid

figurmålningsmontern vllken tid på dygnet som helst. Sista tid för

i nlä m ning av skrivna alster är någon gå ng på lördag kväl l, så att de

hinner läsas. Specifiktid stär på den gula mappen.

Klasser: Poesi och prosa

OgsrRveRR nrr:
Teckningstävlingsbidragen sätts Llpp med nålar i hörnen, sä är

du rädd om ditt verk så ta med något skydd för det.

Skrivartävlingsbidrag skail vara maskin- eller dataskrivna, for

läsbarhetens skull, och helst inte för långa (över cirka 30 sido0

Skrivarlävlingens bidrag behållesl

Endastägg mälade på GothCon fårdelta itävlingen.

A 1 prisurdelning sker på dvslJtn:ngen.

Arrangörer: I n g emar Knavi n g,u9Sknaln@r,tek,chal mers.se &

I e n n y S i I k, u elu et@ netg.se

Ror-r-sprLssnne Nr

De är här i år igen, mer info pä sidan 21.

BnÄosprLsgnner.r
Då var det dags igen. 69 timmar Brädspelsbar på GothCon. Dygnet

runt i flra dagarsittervi i matsalen och lånar ut spel, sås0m vi har gjort

sedan början av detta årtusende.

Vi kör med samma agenda som tidigare, vi harspelen, ni vill låna

dem. Det enda vi behöver är ett lD kort så vi kan ta över era liv.

Muahahahahahaha

A rra n g ö r : A rch i b a I d li n o n y i, pr tnce@u ekn.nu

Aur«rorurru
Givetvis är den klassiska auktionen med även på Gothton XXVIlll

Följandetidergäller:

Inlämning: fredag 15:00-19:00, lördag 09:00 13:00

Visning: fredag 20:00 23:00, lördag 13;00-14:00

Auktion: lördag 15:15 och framåt.

Ana ng ör: 0u est, Je n s&/04 auktion@gothcon,se

Ror-r-sprl PÅ scEN

Ro ispel på scen är ett öppetarmngemang som riktar siq till föräldrar,

fritldsledare, politiker, flickvänner, småsyskon och andra som inte är

så insatta i hobbyn. Anangemangets syfte äratt visa och forklara hur

rollspel kan gåtill. En spelgrupp och desspelledare bjuderin deltagarna

att följa med dem på ett äventyr in i fantasinsvärld.

0bservera att dei är extrem drop in, dvs. man kan komma och

qå som man vill.

Ar n ngö r An n a Lun dströn (Sverak V&r) a nna@vast.sverok.se

HrornscÄsreR
| år kan vi stolt presentera inte mindre än tre hedengä$erl Vi harvalt

att hylla våra egna hjältar inom den svenska spelbranchen, som har

hjälpttill attfora den här hobbyn framåt i Sverige.

Det är för oss en stor ära att välkomna Anders Blixt, 0lle Sahlin

och Åke Roseniustill GothCon XXVllll

Anders Blixt har arbetat på Äventynspel med Drakar och

Demoner, Mutant & Chock. Han har dessutom varit med och

konstrueratWastelands,Viking, Gondica m,fl .

0ll e Sahlin a rbetade på Äventyrsspel u nder 80-ta let även han,

med Drakar och Demoner, Mutant & KLllt.

Åke Rosenius arbetade på Lancelot Games och arbetade med

Khelataar, han har också skapatfantastiska serier om spelhobbyn som

har roat oss i många år nu.

l\4er information om deras föreiäsningar kommer på webben!

Vrrun prrucRR ocH MAKr...
samt ära och berömmelse. Allt du behöver göm att rita loggan till GothCon XXIXI

Prispengarna är icke mindre än 500 kr, om dltt bidrag väljs ut till det vinnande.

'Iiivlingsregler

- Loqotypen skall föreställa en flyqande pryl/varelse.

- Logotypen skali vara rent svartvit (inga gråskalor).

-Logotypenskalltålaupp ochnedskalning,denskalikunnatryckaspåsåvälbuttarsomt-shirts.

Desutom skall den kunna vara lågupplöst for webben. lnte for detaljrik med andra ord.

Det är inte ett krav, men ett stort plus, 0m logotypen är inskriven i en cirkel, eller på något sätt utgör en cirkel.

- Gothton förbehål ler siq ful lstä ndiqa och exl usiva rättig heter til I det vinnande bidraget.

Skicka ditt bidrag till: Tobias Eliasson, ordf6gothcon.se

Vill du ha inspiration? http://www.gothcon.se och kik på"nosialqi'i



IT IIfl} TiltIl{LIT DlJ DI(
Läs noggrant igenom desa instruktioner innan du anmäler dig.

Anmälan är personlig och bindande.

Föranmälan mäste göras senastfredagen den 27 februari 2004. Fönent inkomna anmälningar kan bli behandlade ändå, men bekräftelse

hinner oftast inte skickas ut i desa fall. De som anmäler sig fönentfår dessutom betala mellanskillnaden till priset i dörren.

Det finns två sätt att föranmäla sig till Goth[on, antingen gen0m att

frlla i en postgiroblankett ellervia webben. När du anmälerdig på

webben fär du en personlig kod som du anger när du sedan betalar

in dina pengar till GothCons postgirokonto 487 56 09 2. Se även

exempel på hemsidan. Du måste använda kulspetspenna, annars

syns inte vad du har skrivit. 5krivTYDLlGT!

Använd helst GothCons bifogade blankett, men det går bra med en

tom blankett vid webanmälan eller om du inte får tag i någon av

GothCons blanketter

Aitfl/lla i en tom blankett:

Se till att fylla i rätt postgirOnummer (487 56 09 2) och

betalningsmottagare (Föreningen Goth(on). Rita därefter av

Goth[ons bifogade blankett, eller skriv i en spalt uppifrån och ner

Den personliqa koden skall stå vid meddelandet till

betal ninqsmottaqaren.

\/iktigt an tänka på (nytt!):

Ta med kvltto pä postgirobetalningen. lbland slarvar Nordea och vi

fåringen bekräftelsepä din betalning. Då måsteduta med dlg kvittot

för att rli skall kunna se att du har anmält dig!

Anmälningskod
Pass 1 

--
Pass 2 

--
Pass 3 

--
Pass 4 _
Pass 5 

--Pass 6 

--Pass 7 _
övrigt 

-

övrigt 

-

övrigt 

--

Kostnad

-kr
-kr
-kr
-kr
-kr
-kr
-kr
-kr
-kr
_kr

lnträde till Gothcon xXVlll
Arrangör 0:
Bli medlem
i Gothconsvänner '180:

Bli inte medlem 220i
T-shirt (storlek)_ 60:

Middag - Fredag 45:
Middag - Lördag

Vegetarian !
Kvinna I Man fl
Lagnamn:

tr
tr
tr
tr
tr
tr

Födelseår:

Iitta i schemat vilka pass spelet du vill spela går, välj rad efter

pasnummer ("Övrigt'i om spelet inte är passbundet). Därefter letar

du upp koden som hor till spelet och skriver den till höger om

passnumret.

Koden består av en bokstav som visar vad det är för typ av spel

(R för Rollspel, K för Kortspel osv.) och två siffror som enbart är en

numrering av den typen av spelarrangemang (01,02,03 osv.).

Upprepa proceduren pä en ny rad för varje spel du vill spela.

Krysa för, ellerskriv, den intädenvgiftdu skall betala.0bservera att

vi inte längre har en sänkild rabatt för medlemmar i Sverok. Är du

anangör ska du inte betala inträdesavgift, utan istället krysa i

rutan avsedd därför.

Kryssa i, eller skriv, om du vill förbeställa något av följande: t-shirt

med ä rets logotyp for 60 kronor (a nge storlek), eller om d u vill ha

middag 45 kronor perdag (ange vilken ellervilka dagaroch om du

ärvegetarian).

5kriv dittfödelseåroch ditt kön i respektive ruta. 0m du f,71lerl dessa

uppgifter blir du medlem i GothConsVänner och fär därför rabatt på

inträdet

0m du använderen tom blankett skriver du dessa uppgiftertill

högerom spelanmälan.

''ltd laganmälantillspelpas anmäler en enda person hela laget och

de andra lagmedlemmarna skriver ingetom detta på sina blanketter.

Det gäller även betalning. Glöm inte att skriva upp ert lagnamn!

Total summa att betala

Skriv ditt namn och din adress i rutan avsändare, så attvi kan skicka

dig en anmälningsbekräftelse och ett andrautskick. Kom ihåg att man

bara kan anmäla en (1) person per blankett.

Lägg ihop kostnaderna och skriv summan både under"Total summa

att betala"och vid "Svenska krono/1

Gå till posten och betala in. Klart.

0m du är bosatt utomlands skriver du istället en brev till

anmälningsansvarig med all ovanstående information, och sedan

beular du på plats vid incheckningen.

0bservera att denna service erdasrär tillgänglig för

besökare bosatta utanfiir Sverige.

Märk kuvertet GothIon och skicka det till:

Fredrik Gustafsson

Dr Liborius gata 13

5-413 23 Göteborg

SWEDEN

I beskrivningen av alla arrangemang hittar du punkten"anmälan &

kostnad'i Där anges det vilken typ av anmälan som krävs till

arrangemanget, då detfinns några olika sorter:

Föranmälan

Du måste betala in pengarna i förskott, genom vårt postgiro. Använd

gärna vår förtrycku blankett.

Föranmälan samt anmälan till arrangören

Du må«e även här betala in lförskott, men desutom måste du anmäla

dig direkttill anangören.Troligtvis kommeräven arrangörern attvilja

ha någonting av dig, t ex en armelista.

Drop in

Dyk upp i spelsalen närsom helst underdetideranangemanget pågår
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ArumÄlrurrucsKoDER & RvctrrrR:
Rollspel & Lajv:

R01 - Karnevalen i Karle- fiA kr (furaJem personer)

R02- Dubbelspel i Dunngo-8Akr ffyra personer)

R03 Tokarnas natt- 80 kr (ltra personer)

R04 lurister på villovägar, eller, om det där är en drake nåste det vara

fredag!-fiA kr (fem penoner)

R05 Rupuusions- 100 kr (fem personer)

R06 törsvunna barndonsninnen - 100 kr (furaJem personer)

R0/ - La knigila Bella /5kr (fyraien penoner)

R08- Döden bärvia tajor-75 kr (fem personer)

RA9 - h utsikt 60 kr (fura penoner)

R1A - A hard rains a ganna fall -75 kr (furajem penoner)

R11 - Elefantkyrkoqården - 60 kr (lira personer)

R12- Starchaser- 60 kr (!ra personer)

R13 - Striketeam Luna - 60kr (fyra personer)

R14 - Afurore normannlrun libera nos donine 75 kr (liraJem

personer)

101 - Världens sä nsta kntasylajvl - 40kr

Brädspel:

801 5M iMaffia-)1kr

B0 - 5l'l i RoboRally - 20kr

BA3 - lhe Settlers of Gtan )0kr

804 - B rädspel stri ath I on - 20 kr

805 - Lagturnering i briidspel- fi}kr (fem spelare/lag)

806 - Ricochet Robot )]kt
807 - Diplonacy-)1kr

808 - Adv an ced (ivi I ization - 20 kr

Figurspel:

F01 5lv4 iWarmaster-20kr

F02 Warhanner40K-5Akr

F03 Warha m ner ta ntasy Battles - 5Akr

F04 - Blood Bowl - 20 kr

F05 - 5u Battlehophy / lt/laster & Connander -)1kr

Kortspel:

K01 - A Gane ofthrones - 50kr

K07- Vanpire Swedish open, tC0ualifier- 50kr



I:iI;!iti§:i: bio är naturligtvis detsamma med en Magic-butt som en vanllg

ii;l*::i:i:,konventsbutt.BackstabochGoth[onvillsubentioneraaLiaHardrore
jiiiii;liiilli!! Magic+pelare som inte vili spela annatän Magic.

JlO}TIDIL. ttl{(K
Mncrc rHE GATHERTNG

.i Konventstågettutarpå, välkommen till Göteborg och til ettav de

absolut stönta Maqic eventen under äret. Goth[on är ett av ttiä

iig;;ii konventsom man kan kvalatill deSvenska mä$erskapen på. De20%

i:i: bä$a kvalar pä Lördagen.

i Vi har lite nyheter i år för a1la Ha rdcore lVlagic+pela re som bara

är intreserade av att spela Magic och inget annat på Gothcon. lstället

för en traditionell k0nrlents "butt" löser man en Magic "butt" det

kostar I ika mycket som eti vanl igt konvetsinträde med den skil naden

attman enda$ harrättattspela Magireilent. I gengäld bliralla magi(

Iil*iii; eventmycketbilliqare.sM-kvaletblirqratis,Clasicgratis,PTQ:n50kr

billigare och alla Side events billigare.

0BS! Overnattninq och alla andra qenerella rättiqheters0m ex

Konventsavqiften i dörren är som vanligt 250 kr (om du blir

ned en i Gotl'(orsVärner).

Magic-butt kostar 250 kr, och kan bara lösas på plats.

Ettalternatiiltill attlösa avqiftförhela helgen ärattlösa 1 dags

ii:.;iii pas för i 00 kr/dag. l\4en då gä ler va n1 iga a nmäl nin gsavg ift et

Har du frågor rörande Magic på Goth[on kanduringa Backstab

på 0j1-16 68 70. Maqic ansvarig är ,{rcla s"(hanp"}ansson

Pno Toun Qunurten
En PTQ är som namnet antyder ett kval till Proffstouren. Vinnaren

l;li::tii; erhå ler resebidrag och inbjudan till en ProTour Väl på ProTouren

tävlar du om 2 miljoner kronor. Det ärde flesta Magic-spelares mål att

nån gång i livetfå ha varitpå en Pl

Denna text skrevs i december 2003. Wzard har inte en sån

framförhåilnlng att de kunde säga vilken PTQ som sku le ligga iapril

2004. Därför hänvisarvi digtill Goth[ons hemsida (wwwgothcon.se)

för mer detaljerad info om format och annat.

Man behöver inte betala konventsavgift för att delu på PTQ:n

eflersom konventet officiellt inte startat än. Men däremot

rihriii:l;ir! subventionerarvidem som löst Magicbutt med 50 kr

Format: Se GothCons hensida, www.glthon.se (förnodligen ett

limited fornat, ex. Sealed Deck)

Registrering: lorsdag 1 5:00-16:00 i 5ödra Byggnaden

Kostnad: 5e Gothhns hensida, www.glthc0n.se (Har du last

Magicbutt blir avgiften 50 kr lågre.)

Arrangör: Backstab

Cmssrc (Tvp 1)
I Clasicffi rdu spela med alla legala serierfiån Alfa ända upptill Dakted.

I detta format spelas de allra dyraste och exklusivaste decksen. Men

detta är även det stora formatetför allmän-spelaren. Detta är Magic.

Vissa kort är re$rictade eller bannade i formatet, gå in på

GothCons hemsida(wwwgoth(on.se) 0m du vill veta viLka de är

Efter4 rundorswiss sällarvi bort katterna från hermelinerna och

de 64 bästa spelarna fårfortsätta. Allt avslutas med en top 8.

Format:Classrc

Registrering: Fredag 09:00-10.00 i 5ödra Byggnaden

Kostnad: 50 kr / 0 kr

Anangör: BNksnb

U16-Cr-nssrc (Tvp 1)
DennaTypl turnering äröppen för alla som är under l6år Här kommer

du an möu jämnåriga och förmodligen Jite lättare motständ. Det

skll dock poängteras att typl {urnerinen på BSK vanns av två 1 4

åringar:. I Classic får du spela med alla legala serierfrån Alfa ända upp

till Darksteel.

Vissa kort är restrictade eller bannade i formatet, gä in på

Goth[ons hemsida(www.gothcon.se) 0m du vill veta vllka de är

fornat:Clusk

Registruing: fredag b.A0-16:00 i 5ödn Byggnaden

Kostnad:50kr/akr

Arrangör: Backstab

5M-rvnl
Formaietförde Svenska mästerskapen harsedan länge varit Standard.

De 20 % bästa kvalar in till desvenska mästerskapen som gårav stapeLn

på Lin[on i Linköping senare under året.

I standard får du spela med kortfrån detvå senaste bJocken

samtdetaktuella bas setet. Dvs. 0nslaught, Legions,Scourge, Mirodin,

Darksteel och 8th Edition.

Det kommer inte attspelas en t0p 8 utan endastswiss.

format Snndard

Registruing: Lordag 09:00-10:00 i 5ödn Byggnaden

Kostnad:50kr/Akr

Arrangör: Badstab

Regelverk: h 6a klrts standard deck, 1 5 korts sidebaa rd,

livräknare, färgade plastfickor (ej slitna eller ofärgade).Vid

regrstreringen skall du lämna in en leklista. Fornulärfinns i ltlagic

reGptionen.

Hrcur-Rruorn Golo (Cnnzv FoRMAT)

Vi brukar alltid ha ett Crazy forma på alla konvent. | är har vi två

stycken. Hig h la nder Gold är så oerhört kul och bala nserat att det även

kommer att vara ett format på LinCon 2004 där vi kommer att kora

ensvenskmästarei HighlanderGold Manskall bygga en leksom bara

består av multi-kort och endast ett av varle. Länder får man ocksä

bara spela med ett av varje förutom basic-länder Vi kan varmt

rekomendera alla att bör1a med detta format.

f ormat: H i g h I a n der 6ol d

Registrering: Lördag 22:00-23:00 i Södra Byggnaden

Kostnad: 50 kr / 0 kr

Arrangör: Badstab

Mncrc Br-ocr (Cnnzv FoRMAT)

K0nventets andra Crazy format är Block, valfritt block, Du får spela

med valfri blocklek i de blocksom släppts under det reglersom gällde

det specifika blocket. Man kan exspela en Masque-block lek elleren

N4VW(lVirage-Vision-Weatherlight) lek. Frågan är alltså, vilket block

är bäst7

Format: Blotk

Registrering: 5öndag 09:00-10.00 i Södra Byggnaden

Kostnad:50kr/0kr

Arrangör: BNk*ab



flOITIPIL
Mncrc Sor Eveurs
SideEventsärsnabbarullande8 mannaturneringarsomspelaside

popu lära formaten. Side Events ä r ett ypperligt til lfäi le att testa och

finslipa din deck de större turneringarna . På Gothton XXVII slogs det

rekord med 56 side events, detta hoppas vl slå i år.

Side Events körs hela konventetfrån ca 12.00 och långt in på

natten, varje dag.

Al la Side Events är DCI sanktionerade.

0assic:

Maqic butl :20 kr eller en ticket annars 25 kr eller en ticket

Vinnaren fär ett presentkoft på 1 25 kr

Tvåan får en ticket.

Standard:

Maglc butt :20 kr eller en ticket annars 25 kr eller en ticket

Vinaren får ett presentkort på 1 25 kr

Tvåan får en ticket

Andra Constructed format ( ex Extended,Typ 1.5):

i\llagicbutL 20 kr eller en ticket annars 25 kr eller en ticket

Vinaren får ett presentkort på 1 25 kr

Tväan får en ticket

Draft / PRO (vinnaren tar allt): 100 kr

Vinnarenfåralla kort.

Draft / Chicken ( man får behälla korten):

Maqic butt 1 20 kr eller'100 kr +Ticket, annars I 25 kr eller I 00

kr+Ticket

Vin naren får ett presentkort på I 25 kr

Alla som lyckas vinna 2 Side Events får var sin "nice"vinnar t-

shirl, mugg eller ett draft kitt

De 2 första vin ner 3 side-events få r 3st. Draft kitt

De 2 som först vinner 5 side-events får 500 kr cash

Den som fönt vlnner 6 side events fär 2000 k cash

Format: Varierande

Registrering: Alla pas i Sodra Byggnaden

Kostnad: Variennde

Anangör: Eackgab

Srru Snx PÅsr
5om vanligt bjuder Magic-arrangorerna på en turnering i sten, sax,

påse under den sista raflen. [idigare virnare:

Gothion XXVII: Davld Stenberg

Llnton 2003: lohn Persson

Borås 5pelkonvent 2l: John Persson

Format: 5ten Sax Påse (4 rundor swis med foliande top 8)

Registrering: Natten mellan Lördag & Söndag i 5ödn Byggnaden

Kostnad:25 kr

Arrangör: BNkstab

A Gnrvre oF THRoNEs (K01)
Kom och spela A Game of1hrones, det prisbelönta (Origins'03 Best

New CCG) kortspelet baserat på George R.R. Martins fantasysaga

"A Song of lce and Fire" därWesteros fem (ora hus gör upp om vem

som skall härska. Spela det ärofulla House Stark, det rika och sluga

House La n nister, det ädla och mäktiga House Baratheon, de vildsi nta

järnmännen i House Greyjoy el ler drakarnas hus, HouseTargaryen och

fönök säkra din plats på Järntronen.

"No man gives me a crown. I pay the iron price; I will take my

crown." -Lord Balon Greyioy, King ofthe lron lsles

Arrangör: 0l a 0l bonrrvs, mdgolb@mdstud.chalmers.se, 0709 96 ;

1 4 65 & Md rti n SjAgre1 md9ms@mdstud.chalmen.se, 0739-1 6

91 91

Annälan och kostnad: törannälan,50 kr

Speltillfrillen: Pas 4 & Pas 5

Antal spelare per tillfiille:5 - nasor.

Rege lverk: PreconJlructed fwww.a gameoft hrones.com/

support.php4)

Förkunskaper: Kunna de offitiella reglerna.

Vnuprne Sweorsu oPEN, EC

Qununen (K02)
Äterigen samlas vi på GothCon för en av Sveriges stönta V:TES

turneringar Vid presstillfälle rlet vi inte 0m detta kommer att bli det

tredle EM kval vi arranqerar på GothCon men vi siktar på det. I vilket i::

fall som helst kommer det att bli en turnering ni inte får missa.

Mer information meddelas på http://wwwvekn.nu senare. Varje

spelare måste ha ett V:EKN nummer Vi registrerar ett på plats fÖr

spelare som saknar ett.

Arrangörer: Archibald Zinonyi, prince@uekn.nu & Sten DUring,

yappo@netg.se

Anmälan och kostnad: töranmälan till 6othCon och arrangör

ger fortul 50 kr

Speltillfiillen: kss 4 & Pus 5

Antal spelare per tillflille: 20-50

Reg elverk: V : tKN offi ciel I a tu rn ui ng sregler(http://www.wh ite

wollcom/wes/veknru les.htm l)

förkunskaper: Ha spelattidigare. Man kan få denos i

Bradspehbaren.

INWO - lllutrntunrt Nrw Wonlo
Onorn
Så var det äntligen dags att ta fram inwo-kunskaperna ur hjärnans

mörka skrymslen. Med nya frisk tag och med matcher på max en

timme är det dags för turnering i llluminati NewWorld 0rder Dock

så kan ni med gottsamvete lämna deegna koften hemma, eftenom

vi fixar den biten.

1ävlingen är sanktionerad av Steve lackson Games.

Ar nn gör To nas Fa I e no dA0t0rnas@dtek.chalmers.se

Annälan och kostnad: Drop-in, qntis.

Speltil lfri I len: Lö pa n de, a I I a p a s!
Antal spelare per tillfiille: Max fen stycken.

Regelverk: lNW}World Donination Handbook sant ftt samvete

som är berett att blunda då du krosar dina vänner

Förkunskaper: Har du inte spelatförr konner vi att lära dig. :)

Och ett sanvete son dr berett att blunda då du krosar dina

vänner är i denna turnering en positiv egenskap.



trMDID{L
SM r Mnrnn (801)
Vi välkomnar alla till SM i maffia för tredje och säkerligen inte sista

gången.

Maffia är inget brädspel, inte heller något rollspel och framförallt

inte något lajv eller figurspel. Maffia är som ett brädspel utan bräde

ellerrollspel utan roll. lVlaffia ärett konversationspel och ett konflihspel.

Varye nattfårde onda mörda nägon och varle dag är det de goda som

försöker ta reda på vilka som är onda för att sedan rÖsta ut en i

befolkningen. De goda är mänga fler men till skillnad från maffian så

vet de inte rlilka s0m är pä vilken sida. l\ilaffian försöker naturligtvis

även dagtid få de godtrogna byborna att ha lhiäl varandra och det är

DIN uppglft att stoppa dem, om du nu inte tillhör dem själv förstås.

0BSERVERA:Tredje passet är ett öppet finalpass. Detta innebär

att alla som spelat i pass 1 och/eller 2 (men endast de) har rätt att

deltaga.

Arrangörcr BjörnLhalea gwaihir@telia .en & Nib Bryntessln,

brynteson@home.se

Annälan och kostnad: taranmälan + drop in i nån av plats,

20 kr

Speltillfällen: Kval Pass 2 & Pass 4. tinal Pass 6.

Antal spelare per tillfälle: Ju fler desto b;ittre.

törkunskaper: lnga.

5M r RosoRnrrv (B02)
I en galax långt, långt, lååäåååååååååångt borta f nns en planet med

ett enda nöje, nämliqen återvinning. Men inte återvinning i vanlig

bemärkelse. Nej, återvinningen nluts bäst när det sker ovil ligt, och det

finns inte några som är mer ovilliga (det1a stämmer rent tekniskt sett

inte, det borde stå korkade) än de robotar som bl ir utsatta.

RoboRally, spelet där man prograrnmerar sin robot på ett

fabriksgolv kör nu 5M förf1ärde gängen i rad.

Regelgenomgäng kommeratt ske innan speletsätter igång men

är ni första-gången spelare dra eriställettill Brädspelsbaren så kommer

det finnas folk där som kan demonstrera spelet.

A r ra n g ö r : A rc h i ba I d li m o n y i, prince@u ekn.nu

Annälan och kostnad: törannälan,20 kr

i Speltillfiillen: Kval Pass J & Pars 6. I inat Pas< 7

!; Anal spelare per tillfrille: lu fler desto bättre.

Förkunskaper: lnga

GrcnrurosxoPs BRÄDSPELSBAR

Spelföretaget Gigantoskop landar på GothCon med sitt fönta spel

Spank the Monkey. I bagaget fi n ns dock också företagets a I la a ndra

spel som tätllar 0m att bli nästa gigantoskop-produkt ut på

marknaden. Kom till Gigantoskop och h1älp os att plocka ut din

favorit - kanske bllr det nästa spelet att ham na i butikshyl lorna. Spela

Badaboom, Astrozone, Voodoo, Kablamo eller andra spel med

underiiga namn. Ha gigantoskopiskt roligt.

Ana ngöre r. (h ristoffer Krä m er,kramer@gigant0sk0p.se & raniel

: A h I m, daniel@ gigta ntoskop.se

Anmälan och kostnad: Drop-in, gratis.

Speltillfällen: Al I a pass!

Antal spelarc per tillfiille: Varierar.

Förkunskaper: lnga.

Srrvr Jncrsoru GRn,trs-numn,trr
Återiqen slårthe Swedish Mib Society upp portarna för Steve Jackson

Gamerrummet. Härkan du spela Munchkin, Frag, IhezGeek, Strange

Synergy, [arWan, X-bugs med mera med mera... även gamla klasiker

som lNW0, llluminati, Awful GreenThings from 0uter Space, Gurps

och 0gre finns det möjlighet att få prorla pål

Bland de turneringar och anangemang som kommer att ansläs

på konventet kommer bland annat följande finnas:

Frag, Munchkin, Star Munchkin, Munchkin Fu, l\,4ucnhkin d20,

Tile Ihes, Knightmare Ihes, X-bugs, GURPS.

Håll utkik efter anslag på konventet och glöm inte kika efter

specifika anangemang här i foldern!

5JG-Rummet ärsankti0nerat av Steve lackson Games.

Arrang ör: La rs Li n d bl ad, nib5150@bostrea mmail.net

Annälan och kostnad: Drop in, gntis.

Speltil lfiil I en: Lö pa nd e, a I I a pa s!
Antal spelare per tillfiille: Nästan obegrännt.

Regelverk: Necronomicon, kapitlen 23-26 nnt Socialstyrelsens

rekonnendationer kring socialt ungänge med spelfreak

(1997:43, sidorna 42 och IYN.C.EL])

Förkunskaper: lnga.

Cnn Wnns - S.A.D.I.S.M.
Hänq på i plätknycklar-race som fårfolkrace attfram$å som en flådig

bilsalong i Bretagnel Här gä I ler det att köra sä det ryker - a ll ra helst ur

de andra spelarnas bilal

[ar Wars är ett snabbt bilspel i vilket Swedish Mib Society

presenterar: S A.D.l.S.M - swedish AutoDuel lndividual Sportscar

Massacrel Kom in i SlG rummet, väli en bil och kör pål

Tävlingen är sanktionerad av Steve iackson Games.

Arra ngör: La rs Li nd bl ad, nib515l@bostream mail.net

Anmälan och kostnad: Drop-in, gratis

Speltillfiillen: Alla pus!

Antal spelare per tillfälle: Max 6-/ sthace.

Förkunskaper: kga.

Srnnrucr Svurncv
Ute i den stora vida rymden finns det superhjältar De har oanade

formågor. Och de släs. Varför? För att det är kul? För att uppnå

vä rldshenavälde? For att det inte fin ns några fiitidsgårdar?Vi struntar

blankti vilket -flådiga berättelser med episka inslag är löjligt. Anmäl

dlg till Strange Synergy, dela upp de olika superkrafterna på dina

superhjältar och sparka lite stjärtl

Iavlingen ärsanktionerad av Steve lackson 6ames.

A r n n g ö r To m as fa I e n o, d00r0 mas@dtek.tha I mers.se

Anmälan och kostnad: Drop in, gntis. tonnmäldig gäma till

arrangören via nail.

Speltillfällen: Al la passl

Antal spelare per tillflille: Max 4 st/bord.

förkunskaper: lnga.



tr}flDIPIL
Tne SrrrlERs oF Cnrnu (803)

Två ulliga gulliga små lamm mot en lera?

Klägg menar du?Nej, tegel!

Jaha, clay!

Nej, geggal

Vadå gegga?

Sån där säd du vetl

Mmm, sån som kommerfrån stockenl

iust det, s0m härstammarfrån stenarna.

Så det du egentligen vill är att ha lite säd mottvå stenar och en

stock?

Nej, jaq vill bara ha två små ulliga gulliga lamml

Vad är dina motirl för ett bra byteT

Testa dina förhandlingstalanger i Settlenl

Arrangöft r. l',4arti n Karlsson, neonad@spray.se & Robert 5i ma rk,

robert_simark@rocketmail.com

Anmälan och kostnad: törannälan,20 kr.

Speltillfällen: Kval Pass 1 & Pass 5. Final Pass /.

Antal spelare per tillfiille: lu fler desto bättre.

förkunskaper: lnga.

BnÄosprsrRrArHLoN (804)
En turnering i form av en trekamp. De spel som planeraa att ingå är;

1. Amun-Re

Prisbelönt brädspel där det gäl ler att skffa de bästa provinserna

föratt ulveckla jordbruketoch bygga pyramider, i detantika Egypten.

Var generös m0t gudarna och bll utsedd till faraol

2. Puerto Rico

Utsett till världens bästa brädspell Du skall bll den mest

framgångvlka plantageägaren i den nya världen. För att vinna gäller

det att du och dina motspela re ha nterar olika rol ler som nybyggare,

byggmästare, borgrnästare m m.

3. Settlers of New Catan

En helt nyvariantav "Settlen"l Som nybyggare på en främmande

planet ska du inte bara bygga byar och städer utan också etablera

vänskapliga relati0ner till rymdvarelser, som kommer att ge dig nya

specialegenskaper. Men se upp for rymdpirater och och infiltratörerl

Vi kommer att spela alla tre spelen i kvalomgängar med en

avsluta nde fina I där spelarna själva väljer vil ket/vil ka spel de vill spela.

Hela tävl ingen k0mmer att genomföras i ett dubbelpass på 1 0

timmar. Regelgen0mgång kommeratt ske innan spelet sätter igång.

Ta gärna med dig ett egetspel då detta gerförtur om det blir ont

om bräden.

Arrangörer: Martin HagvalI & Magnus )ohanson,

triath lon@foreningenylva.org

Anmälan och kostnad: töranmälan,20 kr

Speltillfiillen: Dubbelpass, Pas 1 till Pas 2

Antal spelare per tillfälle: lu fler desto b;ittre.

Förkunskaper: lnga.

Meulouc
Jag ärurkaspå presentationermen Mahjongförstårpg mig på Dyk

förbi och spela ett parti mahiong. Lätt och fruktansvärt skoj.

Ar n ngör [a nm Backma n,lahl ga6yahoo,se

Annälan och kostnad: Foranmälan,20 kr

Speltillfällen: PNs 1 & Pass 4

Antal spelare per tilltlille: lu fler desto bättre.

Förkunskaper lnE.

Cnenpnss Gnues nuu
Närdu kommertill Goth[on färdu inte glömma attitta föfuiCheapass

qames rummet. Här kan du lira nägra favoriter som Kill Dr. Lucky,

WitchTrial eller ställa upp i några gratis turneringar som BRAWL och

Buttonmen. Du behover inte kunna något, vi hjälper dig med allt

hugg bara tag i nägon av ossl

Dicel-andTurnering

DiceLand ärett pappersfigunpel därtärningarna ärdina figurer.

Låter detta kon$igt? DiceLand är ett annorlunda figurspel ifrän

Cheapas Games som är enkelt att lära sig och det finns mänga

variationen och man kan köra olika scenarion och bygga ihop många

olika lag. Kom in till Cheapas rummetså lärvi dig och ställ sedan upp

i våran DiceLand turneringl

Fråga gärna efter att köpa scena riot 0gre så spela r vi gä rna det

med dig.

ButtonmenTurnering

Buttonmen är ett tärningsspel där du använder knappar sOm

du slås med. Detkrävermyckettaktiknärdu ska besluta dig om vilken

av din motständares tärning du ska ta över eller vilken krigare/varelse/

knappsom duskavälja. Kom ln i(heapasrummetså lärvi diqoch i

kom sedan och stä11 upp i turneringenl

BRAWLTurnering

BRAWL är ett kortspel som tar60 sekunder att spela när man lärt

sig det.Tänk dig ettfightingspel till någon tv-spels konsoll i form av

ett kortspel där d u lägger ett kort för varye slag och block du gör och

då hardu BRAWL. Hynerisktkul oth beroendeframkallandelTitta in

i Cheapas rummet och lärdig spela och ställ sedan upp i turneringenl

Titta gärna in på den officiella hemsidan för Buttonmen och

BRAWL: http:i/www.beatpeopleup com

A r n n g ö re r. 5 a m u e I Åst rA m,santel@su er ak.nel & Ro b e r t Ti i n u s

Annälan och kostnad: Drop-in, gntis.

Speltillfällen: Alla pass!

Antal spelare: Ju fler desta bdttre.

Förkunskaper: lnga.

LecrunurnrNc r BRÄDsPEL (B05)
Vem är er bäste förhandlare?Vem ser möjligheterna i den fortätade

situati0nen där ett enda drag ka n avgöra partiet? Vem är flngerfärdig

och vem har is i magen i en budglvningsituation? Sätt ihop ett lag

med fem penoner och kom till Tyska Hörnet för att vinna äran som

det bästa och mest mångsidiga brädspelslagetl

Så här qår det till: Vi har valt ut fem mycket olika spel som vart

och ett ställer speciella krav på begåvning och färdighet; ni fördelar i
ut era lagmedlemmar på dessa efter van och ens lämplighet och

sedan brakar det loss. Vinner gör det lag vars medlemmar har lyckats

placera sig bäst i de olika spelen. Eventuel lt får de bäst placerade lagen

spela en finalomgång i slutet av passet.

Webb: htlp:/iwww.sheherazade.com/tyska/

Arrangörer fyska Hörnet gen0m 5us Lundgren,

she@sheherazade.c on & J oh an Bergl i n d,

johanbe@chl.chalmers.se

Annälan och kostnad: förannälan, 100 kr per lag.

Speltillfällen: Pass 4

Antal spelare:5 spelare/lag:4,5,8, 1A, 12 eller 15 lag.

Förkunskaper: lnga.



trMDID{L
MrocnnRo Gnues
Midgaard 6ames (http://www.midgaardgames.com/) ger ut

underbara och roliqa brädspel och kortspel.

Passar både förtjejer och killar, unga som gamla. Suveräna spel

som Carcasonne, Kingdoms, Citadels ärbara nåqra av dem läckerheter

du finner i vår brädspelsbar

Desutom kommer några avvårens nya spel att kunna spelas hos

os. Vi kommer att ordna flera olika miniturneringar, där man kan

både 1ära sig spelet och vinna det.

Tror du inte att det är roligt?Try USI

Arra ngörer: 5. A. R. Z,sarz@ynot.nu

Annälan och kostnad: Drop-in, qntis.

Speltillfällen: Al la pass!

Antal spelare: lu fler desto bdrtre.

Förkunskaper: lnga.

Rrcocner Rosor (806)
Välkomna till Europas stö6ta Ricochet Robots turnering. I år mÖts de

skarpaste hjärnorna i norden för kampen om mästarbältet. | år är

turneringen optimerad i sann Ricochel Robots anda med kval och

final samma pass. Modiga spelare hälsas välk0mna till lite mental

härdsmä1ta.

Regler och beskrlvningar av spelet finns på http://

www.ric()rhetrobot.tom/

Arra ngörer: Mani uJvendse4 mattiassvendsen@hotmail.com

Annälan och kostnad: föranmälan, 20kr

* Speltillfiillen: Pus I
'" Antal spelare: )u ller desto båttre

Förkunskaper: lnga

Trrnn
Ett klasiskt brädspel från Avalon Hill som är väl värt atttesta. Du går

runt på en intrikat spelplan och värvar massor av monster till dina

armeel Slå ihjäl dina motståndaresTitanerför att vinna.

', Ar nngör Pontu sDanielsson, podas@spray.se

Anmälan och kostnad: Drop'in, gntis

Speltillfiillen: Pass I & Pass 6

Antal spelare: Ju fler desto bättre

Förkunskaper: lnga.

Zeruoo
0 Mästare, överensstämmer detta arrangernang med Buddas

qudomllqa natur?

- Ja, mitt barn det gÖr det.

lendo är ettspel dären Mästare arrangeraren antal piäser enligt

en hemlig (enkel) regel, och det är spelarnas uppglft att fönÖka u
reda på hur regeln lyd« Ett kluriqt slutledningspel som får guldkant

av ett litet rol lspelsinslag !

Arra n g ö re r Lys k a H A r n et g e n 0 n Lo b i a s B e n d e, tobias@ia rmen.se

& kcob Be n d e, nd8jak0b@mdstud.chalmers.se

Anmälan och kostnad: Drop-in, gntis.

Speltillfällen: Pass 5

Antal spelare: Ju fler destu bAffre.

Förkunskaper: lnga.

PocxerTnsr Foncr
Story: Ni är hemliga agenter som utfÖr mer eller mindre lagliga

uppdrag åt etts k. evil corporation.

Nej, när vi designade spelet la vi inte ner så myckettid på varken

story eller värld. Vl sa: Agenter, ett par decennier in i framtiden, roliga

uppdraq och coola vapen, Dessutom ska detfä plats i fickan, och det

ska inte behövas någon spelledare.

Och så blev det. PTF ärspelet därgraden på realism bara begränsas

av vad ni som spelar vill, och vad ni har for tärning.

Det tar ca 5 minuter att göra en rollpenon, och ungefär så här

kan det låta under ett spel:

-Hur stor chans (risk) är det att vakten som kollar monitorerna

har sett oss?

-Tja... Kanske 1 -1 2 på enT20?

-i0.. fast det finns iu en chans att han ligger i sängen med

professorns fru...

-Ja.. låt oss slå h u r snygg hon ä1, lågt är snyggt.... lslå rT20] 1 8l I

-Ha, hon ärful som ettälbetel (vilketärful0

-Då är det nog inte så $0r chans. 1 -1 2 då eller?

-Hehe, ok.

Skadesystemet ä r utformat for att va ra hyfsat real istiskt, för an

viville göra strategl och "omkring smygande" iliktigt. Reglernafår

plats på bahidan avett karaktärsark (44).

Ett uppdrag kan ta allt mellan 2 och 5 timmar. Alla spelare är

spelledare.

0rkar du inte sätta dig in i att göra en riktig rollspelskaraktär,

men tyckeratt hack'n'slash är meningslöst och tråkigt, så är PTF precis

vad du borde testa, Förra året lockade vi över 30 st supernÖjda spelare!

hemsida (& forum) : http://wwwdtek.chalmers.se/-srekei/ptf

Arrangörer: A nd enlllqren s'erel@otek.chal ners.se & 0/a

Sundrn, osund@ tstud.chal nen.se

Anmälan och kostnad: Drop-in, gntis.

Speltillfiillen: Pus 3, Pass 5 & Pass 6

Antal spelare:3-5hpel. Mu 3 spel/pas

Förkunskaper: lnga.

CRncRssoNrue
Alla kännerväl till brädspelet Carcasonne?

Spelarna utvecklar området kring Carcassonne genom ati

placera landbrickor.Varle omgång gör atl0mrädet \/äxer, allt eftersom

spelarna läggertill vägar, fält, *äder och kloster Spelare kan också

placera ut sina följeslagare som stråtrovare, bönder, riddare eller som

munkar för att få kontroll och inkasera poäng för vägarna, fälten,

städerna eller klostren. Fftenom spelarna bam har ett begränsat antal

följeslagare, måste den smarte spelaren noggrant planera sina drag

och bara placera ut följeslagarna när och var han kan få poäng.

Carcasonne är helt enkelt en enkelt men klurigt brickspel som ger

nya utmaningar vid varJe tur.

Priserna i turneringen sponsras av Mldgaard Games. (http://

www.mid gaardgames.com/)

A r ra n g ö re r: S. A. R. l,sarz@y nor.nu

Anmälan och kostnad: Drop-in, gratis.

Speltillfiillen: Kval Pus 3, tinal Pas 6

Antal spelare: Ju fler desto bättre!

Förkunskaper: lnga.



Drpr-ouncv (807)
Toppdiplomaterna samlas till förhandlingar och alla kan behÖva en

allierad ellerwä när kriget bryter ut. Kan man lita på sina vänner? Eller

kanske harde hemska baktankaroch planerade ett anfall närdu minst

tiäntar det. Har dina "vänne/' kanske redan gjort upp om att stycka

upp ditt land?

Expandera ditt rlkeså du kn byggaflerarmderochtill slutnä

tillräckligt inflytande för att dominera Europa.

Arra n gör: 5 i m on Magnussoq simon@pobox.se

Anmälan och kostnad: förannälan, 20kr

Speltillftillen: Kval Pav 2 & Pas 4. final PNs /.

Antal spelare:7 spelare/bräde, iu fler briden desto bättre.

Förkunskaper: lnga.

Aovnrucro CrvtltzRrtoN (808)
Ett spel med handel och utveckling i focus. Led ditt folk genom

årtusendena och bygg Llpp ditt rike genom idka handel runt

medelhavet. Utveckla nya teknologier och samhällskick samtidigt

som du försöker undvika svält, siukdomar och andra katastrofet

Arrangör: Simon Da n iel sson, zlimesrer @hotmail.com

Anmälan och kostnad: fönnnälan, 2Akr

Speltillfiillen: Kval Pass 3. final Pass 5 & Pass 6.

Antal spelare: 6-8 spelare/bräde, iu fler brdden desto bättre.

Förkunskaper: lnga.

SM r WnnMAsrER (F01)
Warmaster 5i\4 är ett 0ppet Svenskt Mästerskap där även internationella

deltagare är välkomna. Al la deltagare spelar f,7ra slaq ä 2000 poä ng

var, de två spelare med högst a ntal tota la vinstpoäng gä r til I fina l.

Motståndare och terräng lottas på fredagen, final spelas pä

lördagskvällen med påföllande festligheter. Prisutdelning sker på

söndagen under konventets avslutningsceremoni.

Föranmälan skertill warmaster@t80u.(om men även anmälan

på plats går bra i mån av plats. Ett deltagarta k är satt til | 50 personer,

fönttill kvarn prlncipen gällerTa gärna med egen terräng och bord.

Förutom turneringen kommer det arrangeras ett antal

sidoaktiviteter; däribland figurmålartävling i klaserna enhet (tre base0

och enskild figur Det kommer även finnas mÖjligheter att prova på

för nybörlare (gratis).

Missa inte fördlskussionerna på den Svenska warmaster-

maillistan. För att gå med, maila warmasterlista@t80u.c0m.

For information in english, send an email to:

warma$er@t80L],tom

Arrangörer: Staffan 0lssan,0708'47 53 14,

warmaster@t80u.c on & J oel A nderssa n

Anmälan och kostnad: Förannälan till GothCon och arrangör,

20 kr

Speltillfrillen: Pass I till Pass 6

Antal spelare: lv4u 50

Regelverk: WarnNter regel boken, i konbination ned Warmaster

annual2002 sam 2AB.

Förkunskaper. lnget krav nen en grundförståelse ar bn. Kommer

även att finnas nöjlighetfor nyböriare att prova på.

UTDIDIL 6II(U}IDTL

målningsbedömning. Läs om turneringen på

WnnnnnanaER 40K (F02)
***lnitia lising"**

"""Logging on to lmperial network*"*

(Users should recite Hymn of Uplinking now)

**nFile 
found. 0fler a prayer ofthanks to the Machine Godl*""

-Sublcct: CoLhIon us XXVrll (amoaigr

-Telepathic duct Folderlus Goth[onus

-Thought ofthe day. Serve the Emperor t0day, t0morrow you may i
be dead,

"**Stanning user purity***

WARNING: Magic players detectedl

WARNING: Mageknight playen detected!

WARNING: Pokemon players detefied!

WARNING: Lajvers dete«ed!

**^lnsrlt 
cient user purity Inquisit or has bepn noti[,ed. p rur, ...

stand by for exterminatus.n**
*""Telepathic dtlct n0t secure. Use telepathic duct Internetus in

stead.***

"""Logging off"""

hemsldan.

http://www.forenin genylva.org/a rrl9c2004/i ndex.htm

Välkomnal

Arnng öre r )oh a n Westl u n d n.fl ., Illorta rion-@hotmail.com

Annälan och kostnad: tarnälan till GothCon och arrangör,

50 kr

Speltillfiillen: Alla pNs

Antal spelare per tillfiille: Max 100 (upp till 50 pertillfälle)

Regelverk:Warhanner 40K 3'h edition

Förkunskaper: Kunskper on reglerna, nålad arnd.

WnnHemnnER FANrAsy BATTLES (F03) iöi
2000 poäng, inga special characten, inga DoW förutom i DoW-'l

armder. Swissturnering med kompositionsbedÖmning och i

http://www1 3 1 5.telia.t0m/- u31 51 9300/Gothton html

Arrangör: Antln 5värd,A31 -547 4 98, anton.svard@comhem.se

Anmälan och kostnad: frirmälan till GothCon och arrangör,

50 kr

Speltillfiillen: Alla pass

Antal spelare per tillfiille: Mu 100

Regelverk:Warhanner fantasy Battle - 6h editian

Förkunskaper:1kunskap nedtages på egen rsk.
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Alla serier i foldern är qlorda exklusivt till Gothton XXVlll av Åke

Rosenius, han kommer att närvara på konventet som hedersgäst,

vilket även Anders Blixt och 0lle Sahlin k0mmer att gÖra.

Gillar du Åke Rosenius serier? Prenumerera på Fenixl Inte noq

med att du hittar hans nya serie Birger Barbaren och skämtteckningar

ivarjenummer desutomfårde50forsta som beställeroch betalar

sln prenumeration (kostar 199:- för sex nummer) på Gothton en

siqneradThe Handbok Anthology pä köpet (värde 75:-)

Fenlx är Sveriges nya speltidning, som bland annat innehåller

officlellt maerial till svenska rollspel. Läs merpå www.speltldningen.se

Br-ooo Bowt- (F04)
Välkommen att delta i GothBowll

Arrangemanget kommer att ha formen av en iurnering där 1 6

lag deltar. Finalen kommerattspelasav de4 lag som klararsig bästur

grundspelet i en riktig rysare - the Dungeonl

Regler som kommer att användas är the living rulebook som

finns for nedladdning på http://www.specialist-games.com/

bloodbowl/news.htm med föllande undantag:

. Handlkapptabellen ersätts av den handikapptabell som finns i

4th ed regeiboken. Desutom kommerSpecial Play [ardsananvändas.

. De lag som ärtillåtna är de som finns i living rule book samt de

lag som publicerats som GW official på annat håll. Alla förväntas ha

eventuella specialreqler för det lag de spelar med sig.

. 
I nga starplayers tillåis.

. Lagen får sta r player points och pengar enligt reglerna.

För att delta kävs föranmälan som skickastillsammans med en

klar ieamroster (finns att ladda ner från http://www.specialist-

games.com/bloodbowl/news.htm) till milstolpe@h0tmail.com.

Anmälan till arrangör skall vara inne senast 2 april.

Regler for finalspelet kommer att finnas anslagna när turneringen

bör1ar.

Anangörer: Mattks Carlson,131 82 55 89,

milstolpe@hotmail lon & Håka n Berg

i Anmälan och kostnad: Fornälan tillGothhn och arrangör,2a

k
Speltillfällen: Pdss 1, Pas 2, Pus 4, Pass 5 & Pass I
Antal spelare: 16

!; Regelverk: Living rulebook + lite andringar son iag gör.

GÅ PÅ

Gå Pä är ett figunpelssystem för perioden 1700-1721.

Vi kommer att spela slaq i historisk miljÖ men inte faktiska

historisk slag. lnga forkunskapskrav. Mer information om speletfinns

på hemsidan: http://hem.passagen,se/thomasl/GP/GPhtm

Ar ra ngöre r ) on as"fexas" Peterssln,lexas@unit.l iu.se &/ohan

Herber

Anmälan och kostnad: Drop-in, gntis.

Speltillfiillen: Pass 1 & Pass 2

Antal spelare per tilltiille: ) Lill 6

Regelverk: Gå På

Vrerunn,t
Helikoptrarna svepte in en efter en över det öppna fältet en och en

halv mil nordvästom NhaTrang. Då den sjunde nådde den gräsbevuxna

marken bröt helvetet löst. Skonen haglade ut från dlungeln och

blandades med ljudet av explosionerfrånVietCongs granater lr4ännen

fullkomligt kastade sig ur helikoptern, för att ta skydd på marken och

besvara elden. En enorm explosion, följd av en kaskad av brinnande

delar regnade ner över dem då de pä Sergeaniens order sna bbt reste

sig för att springa m0t det motsatta skogsbrynet. Då de väl var inne

i skogen, och de andra grupperna hade tagit hand om fienden, kom

ty$naden och mörkrei. Sergeanten reste på sig och påminde de

skräckslagna männen om att de hade ett uppdrag att slutfÖra. Nu

bör1ade allvaret. . ..

lustdu kanske ären utatl de män s0m sakta men säkertforcerar

sig fram genom en tät djungel, mot en fiende som tycks bevaka varje

rörelse ni gör? lVlorker, regn, ormar, och fällor gÖr inte uppdraget

1ättare direkt.

Arrangörer: Rickard Abnhanson,03l-55 80 03,

vihase@spray.se & Ma thi as 0h I sson

Annälan och kostnad: förannälan ger förtur, annars drap-in,

gntis.

Speltillfällen: Pass 1 till Pass 6

Antal spelare per tillfiille:4 till 8

Regelverk: tgu, basert på d2}rystenet.

Förkunskaper:6äna vana av både figurspelande och rollspelande,

dock inget krav.

Brnurs luprnluna
Genom resterna av ett lmperium härjat avtv-reklam vandrar den f.d.

studenten Bernt pä jackt efter den numera bristfälliga och billiga

varan, betong. På sin vandring genom ödemarkerna blir dock

överlevnad hans huvudsakliga syselsättning. När han möter en liten

samling oärliga mäniskorsom driver en kycklingfarm blir han ofrivilligl

deras enda hopp I kampen mot ett gäng tyskar

Web: http://www.25mm.org/bi

Arnn gö re r Anton Schi nd el a f 01 09 -46 7 ) 99,

mer-mat@hotmailron & I a h n Hel mfridsson

Annälan och kostnad: Drap-in, gntis.

Spelti I ltiil I en : Al I a passl

Antal spelare per tillfälle: tlera.

Regelverk: tgna.

Förkunskaper: lnga.

Förkunskaper: )a, och krav på eget lag. fndast målade lagl



fl(U$D{L
Srn Bnrrr-e Tnopnv / Mnsrrn &
Corunaaruoen (F05)
l-ör oefälet över din egna fregatt eller ditt egna l'njeskepp, Är du skicklig,

och hartur, kan du avancera till amiral .Som amiral fördu befälet över

en hel eskadetlankdig attfå sätta segel och närma sigfiendensslaglinje,

attfä avlosa en bredsida som slår in i fiendens bordlägqninq och slår

kanoner över ä nda, att få borda fiendens skepp och fä dem att stryka

flagg. Allt under slående segel, dånande kanoner 0ch stitkande krutrÖk.

lSea BattleTrophy kandu bli hjälten som gerfienden nådastöten och

fär segla hem med äran och prlspengarna.

Upplägg

Sea BattleLrophyär en turnering. 5jöslagen gårtill så att två lag

möter varandra. Slaget kan pågå ett obegränsat antal spelrund0r,

dock maximalttvå timmar. Seger bestäms genom poängberäkning

om inte samtliga skepp på ena sidan strykit flagg. De två lag som får

mest poäng gårvidare till finalen. Det lag som vinner finalen erÖvrar

den ätråvärda pokalen - 5EA BATTLEIR0PHYI

Master & connanderär ett scenario som bygger på filmen/

boken. Härärdetdu s1älvsom ärhjälten och skll bekämpafienden.

Master & c0mmander är ett'drop-in+cenario'l

Reglerna som används är"K1art skepp'i Reglerna kan lnfÖnkaffas

genom beställning i samband med anmälan till arrangören. Kostnad

för reglerna är 200 kr. Kom ihåg att skriva adressen dit reglerna skall

skickas.

Anmälan

Man anmälersig individuellt genom att betala 20 kr Man spelar

dock i lag om tre personet Varje spela re ansvara r för sitt örlogsfartyg

i eskadern. Ni kan komma som ett färdigt lag, men man kan ocksä bli

ihopsatt med andra individuellt anmälda.

Arra ng ör: I o h a n 5u nd be rg, 07 05-15 98 7 4,

sundberg@mbox31 8 swipnet.se

Anmälan och kostnad:[urnering - förannälan till Gothhn och

arrangör, individuell annälan 20 kr.

1wigt - drop-in, gratis.

Speltillfällen:Pus 1 & Pass 2 (sanling förtumuing fredag

10:00)

Antal spelarc per tillfiille:lvå lag,3 spelare/lag

Regelverk: Klart skepp

förkunskaper: lnga. Regler och kunniga, hiälpsanma arrangörer

finns på plas

Spnux rHE MoNKEY - DIoRAMAT

Spela den absurda 3D-venlonen av kortspelet Spankthe Monkey och

smiska apan i fantastisk technicolor. 0m du tyckte att korlvarianten

av detta skrotsta planpel var rolig har d u inte upplevt känslan av att

faktiskt försöka balansera ovanpå ett kassaskäp staplat på tio

bowlingkäglor ovanpå ett trasigt akvarium fÖrstärkt med

lulgransbelysning.

Arnngörer Lesper Moberg,jesper.noberg@gigantosk0p.se &

(hristoffer Nibson

Annälan och kostnad: Drop in, gntis

Speltil lfii I I en: Al I a pass!

Antal spelare per tillfiille: 3 till 5, dock bäst ned 5.

Regelverk: Spank the Monkey

Förkunskapu: lnga.

Keuvs HrÄrnn
Sergeant Bellany:Heyl

0ddbal/:Wof Wof I Wof Wof l

Serqeant Bellany:Don'ttry t0 be funny,0ddball!What do you want?

1ddball:l'ntelephoning you from a cafe about l0 miles south of

Mesurier. And lwondered if you could do me a favour?

Sergunt Bellany:Mesurier? | got a map here someplacethatsays we

haven't even captured that place al readyl

0ddball.Yeah,so I heard. But everybody seems very friendly. Look

baby, l'm kind ofhung up. I need about 60 feet ofbridge.

Sergeant Bellany:Howthe hell am I supposed to get60 feetofbridge

10 miles behlnd the German lines?

0ddball.Hey nan,l'm about t0 put you 0nto something very g00d

and you are glving me your problems. This sectort so screwed up,

nobody knows where the German lines are, where our lines are! | got

throught with n0 problem at all! Now l've got a bank back here with

16 million and it's jLr$waiting t0 be picked up.You in?

Sugeant Belkny:Hey listen kid, they haven't got you back in the nut

ward again, have they?

0ddball;Hey Bellanyl For crying out loudlThat isthe l0usiest, $inking,

mostawfu l,stupid joke! And youie always pulllng thatstinking, aw'ful,

stupid loke! You don't want in this thing, you don't get in this thingl

I cut you out of everything! | d0n't need you. 60 feet of bridge, I can

pick up almost anywhere! Schmuck!

Arra ngörer: Bi rger H a n n i n g,bi gerhan ni ng6lforeningenylva.org

& J a kob Born ecra ntz ( Konfl i ktspel sfören i n g en Y LVA)

Anmälan och kostnad: Drop-in, gratis

Speltillfällen: förscenario fredag I 4:00, huvudvenario I ordag

14:00

Antal spelare per tillfälle: Max 45-50

Regelverk: lv4uuhah.

Förkunskaper: lnga.

CmYoRnun
Behöver d u ett break från rollspelens magiflTllda världar, eller ka nske

från slagfältetsfasor? Då ärdet bara en sak som hiaiperVÅLDI

Bygg ditt eget monster i lera, desig na det precis hur du vill. 1 2

armar, inga probleml Tre ben och en gigantisk näsa?VarfÖr intel Det

enda som bestämmer hur dltt m0nsterska se utärdu, samt hur bra

du ärpå att bygga det. Efterattdu byggtdittmonsterså ärdetdags

att låta det slåss mot andra mon$el Och 0m ni inte känner for att

spela med os, så kom förbi och snacka istället.

Arrangörer: RoberI Sjöblom, robert@nordiclan.com & Jrefan

,4xelsso4 loomchild(abredband net

Anmälan och kostnad: Drop-in, gntis

Spelti I lfäl I en : A I I a pa ss!

Antal spelare per tillflille: 5 till 1 2

Regelverk: Det konner attfinnas speldonare.

Förkunskaper: lnqa.
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BerurnrH THE WAVEs
Yun ligger blank utan en enda krusning. Från väster närmar slg tre

sotsvafta sk0rstenar bolmandes tiock rök från sina ångmaskiner un-

dery,tan. Plölsliqt bryts den blanka ytan av svallvågorna från ett otal

torpeder Dova smä1lar, fräsande vattenånga och stål som rivs sönder

bryter tystnaden. När iugnet åter sänker sig har striden lämnat efter

sig vrakspillror som sakta guppar på \/attenytan. Ytterligare ett

ubätsslag har avsl utats. Vem vann? Det är upp til I dig.

lnget prolektäromölligt.Vårt senaste ärett ubåtspel i Steampunk

mrljö. Vi kllar det ett "floortop"+pel dä spelplanen mäter nära 4

gånger 4 meter och ubåtarna är nära nog 40cm långa.Ta chansen att

föra befälet på en av ubåtarna och krosa motståndarna med torpeder,

harpuner och minor Allt i äkta "planned movement"-anda.

Arrangörer: )orgen Bengtsson, 07 08 43 9) 30,

jorgen@pm-produ ction.nu, Nicklas Åkerman & Staffan Raupach

Anmälan och kostnad: Drop-in, gntis

Speltillfiillen: Pa» 1 & Pass 2. (5 pass ä 2 tinhpel)

Antal spelare per tillfiille:6

Regelverk: BtW, Planned Movenent Production

Förkunskaper: lnga.

Dnwru oF THE Deno
En blek sol stiger upp över staden och jaga r bort skuggorna. Det ser

ut att bli en fin dag trotts natiens misöden. Medlemmarna i gruppen

börjar sakta röra på sig. Efter ännu en natts sömlöshet börlar de se

ganska slitna ut. Efter mycket pyssel med vapen och utrustning är ni

klara att ge er av. Ni stiger ut i solens värmande sträial Pä med

solglasögon, nytt magasin och mantelrörelse, Det dröjer inle länge

innan första skotten bryterty(naden. Längre ner på gatan falleren

människoliknande varelse till marken. Annu en dag med

zomb es«jLtande, det m' aldrig slut.

Ta till vapen och bege ertill Deadville i ett antal klasiska zomble

scenarion. Ni spelar SWAT i kampen mot den aldrig sinande horden av

zombies.

Arran gö rer: ) örge n Be n gtsson, 07 08-43 9? 30,

jorgen@pm-produ ctron.nu, Nicklas Åkernan & Saffan Raupach

Anmälan och kostnad: Drop in, gntrs

Speltillfiillen: Pass 4 & Par 5. (4 pass ä 2,5 tinhpel)

Antal spelare per tillfiille:2-4

Regelverk: DruA, Planned Movenent Production

Förkunskaper: lnga.

Gulo & Bt-Y

Dra ner Stetsonhatten i pannan, spänn på dig revolverbältet och rid

iväg i solnedqången försnartär uppgörelsenstimma slagen. En eldstrid

:!: närmar sig obönhörlrgt och när krutrÖken skingrats finns bara en

ir person kvar Kommer det att vara du?

Guld & Bly är det som tidigare gått under namnet Draw stangerl

Weste'r Figurspelet nar drop in under så gott som rela

§iiii: konventettValjblandfärdigskrivnascenarierochfigurer,ellerhittapä

iii:t nya till just er spelomgång.

Arnngörcr love Gillbring,weslern@rollspel.com & Christia n

.q!n lohansson (Gunfiqhter s Guild)

: Annälan och kostnad: Dr op-in. gat»

Speltillfällen: Pax 2 till Pass 7

Antal spelare per tillfrille: ttt gäng

Re g e lv e rk: Weste r n - fi g u rs p e I et

törkunskaper: lnga.

l§iSprnnHrno
§iiiiii T;lvan har mr Bush varit lite upptagen med föna årets upprdrag,

:*i::;:i: vilket har qjort det svårt att planera inför ärets GothCon. Därfor har

iiil:ii scenariot Inte biivlt bestämt än men presidentvalskampanjen bör1ar

il: snart och dä kn det bli lrverkerier Frågan är bara; var kommer det

att inträffa? 0m mr Bush inte hittar på något så får vi göra det och dä

kan vad som helst hända - kanske nägot modert, andra världskriget

erter till och med fo.,ta varldskrigel

Vi har köft M0dern Spearhead de senaste åren på Goth[on. Bland

ir annat USA vs Talibaner, USA vs lrak och i är äterkommer vi

ri forhoppningvis med del tre iserien "The Bush (World) is on fire

iy1 Anangörer: Fredrik Jacobson,borodinol8l2@hotmail.com &

i; (hristiantriberg

Anmälan och kostnad: Drop-in, qnus

Speltillfiillen: 1, Lördag 12:00 till 22:00

Antal spelare per tillfiille:4 till 8

Regelverk: 5 pu rhud, Mod e rn 5 pea rh ea d el I er G reat Wa r

Spurhead

Förkunskapu: lnga.

iii$jfilt1iåtiä#iiiil isambandmedattdetbörlarliknaettriktigtspelharvidockbeslutat

11iäiåiiltii$$ill*ti* 
,11r,r.i tli-n tirl oet nt1;isf1 

!urd 
& Bry För är der inre der som

r|1!ir!i alltinq ändå handlar om i sluländan?
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KRRrurvRleru t Knnlr (R01)
Natten låg som en våt blygrå filt över Rhea.

De tjotka dlmmorna förvandlade Karles centrum till en suddig

ruin, öde och tyst vid midnattstimman. FÖrst tyckte hon också att

staden stank av träsk, men insäg snart att de tlar hon själv och

kompanjonerna Enol och DELTA MAXsom fortfarande barvättaträskets

odörer i sina kläder.

"Ka n någon förklara igen varför vi inte helt enkelt tog fär1a n ti ll

Hindenburg. Hertz kanal är färdig väl? Varför Karle?" Errols trÖtta

stämma matchade perfekt hans tärda ansikte.

'10 förstår du"sa DELTA MAX med sin mesta förskollärarrost"Rhea

ärjagad av PSlP0, som vill henne illa, och du siälv har ovänner där

med, och då är det väl bättre att försöka hitta nya vänner här?Vi har

matsäck och regnkläder, nu är det bara era sura miner som behÖver

suddas bort'i

Rhea och Enol tittadefönt pä DELTA MAX och sedan på varandra

med oro i blicken. De viste båda mycket väl varför de var här och

varför de inte rest norrut via Hindenburg istället. Det som oroade

dem var DELTA MAX. "Fönkollärare'var något som funnlts före

katastrofen, och DELIA MAX var rätt säker på att han varit en sådan.

Tyvärr hade han allt oftare kommit att låta som en efter att han fått

eit skott i huvudet for ett par veckor sedan. DELTA I\IAX pästod att

skadan var helt reparerad men både Rhea och Eno varttleksamma.

Däremot va r de helt sä kra på ait katastrofen trots a li f0rt någOt gott

med sig: den hade reducerat antalet förskollärare betänkligt. DELTA

MAX hade med mlukoch förstående stämma skrivit dem på näsan i

självklara frågor alltsedan skottet rikoschetterade mot automatens

piastia och plåtkranium försnartfem veckorsedan.

De tre hjä lta rna stod tysta och modstu I na en stu nd, tittade sig

omkring i hopp om att se ett liLls brinna någonstans eller en varelse

röra siq bland husen.

"0roande" muttrade Errol, med fingrarna trummande på sina

vapen. Rhea nickade långsamt, också hon med händerna vilande på

svärdshjaltel. Diligensstati0nshuset läg stort och öde bakom dem.

"Hör du?" sa Rhea.

'Japp"svarade Errol 1ågt Båda rörde sig mot husväggen.

"Vad?"sa DELTA MAX. Han vred ivrigt på huvudet. Kanske hade

automatens sensOrer också fått sig en smäll, för liudet var ett lågt

morrande, som långsamt steg i styrka.

Errol gick ned på knä med sina fornvapen i händerna. Rhea slÖt

ögonen en kort stund och drog sakta sitt svärd. DELTA MAX vände sig

mot dem.

"Nu serjag på er att ni är spända, vi kanske ska prata om det här?

Rhea, du kan väl bör1a7 Seså, tuffa flickor kramas, det har vi iu redan

be$ämt..."

Sedan exploderade Karle omkring dem. Från fonster och

balk0nger strömmade ljus, färgglada banderoller slängdes nedför

husväggarna, tak och gator rylldes arl tioande varelser. In på torget

dänade forntida farkoster, på hlul, pä larvfötter och ett svävande till

och med utan kontakt med marken. På farko$erna stod clowner,

sinnesförvirrare, akrobater och spåvarelset De kastade forntida

karameller åt det jublande folket, sprutade eld, lät ting försvinna i

tomma luften bara för a1t strax plockas fram igen. Mitt bland dem

(0d en reslig gestallt, blekgrön ihyn och med sällsamma kläderoch

ormskinnshätta. Hans kropp, om det nu var en han, överkröps med

krälande livsformer, reptiler som väste med nålfillda gap mot de

skräckförtjusta åskädarna. Mannen själv gjorde inte en min av att en§

vara medveten om uppståndelsen. Längst fram i karavanen, på en

laMotsfarkost,stod en kvinna i plasticsoverail, med äderkeps i handen

och en gräll sminkning. Hon bugade mot de kringsamlade, log ett

rovdjursleende och lat si n kluvna tunga spela överläpparna.

DELTA MAX slog ihop sina händer och skrek förqust:"Sockervaddl"

Rhea lät svärdet glida tillbaka i skidan och suckade av lättnad.

Sedan tittade hon på Errol och insåg att någ0t inte stod rätttill.

"Errol, vad ä r det?" väste hon och 1ät händerna snabbt sÖka sig

till svärdshjaitet igen.

"l\4annen i mitten , . ." Errol var alldeles blek"han . . den har

Farmon mösa på sig. Farmon ormfosarmössa'l

Hjältarna från "De sju mutanterna'i "Döden på Hertz kanal"och

"Midnattsvatten" ärtillbak igen. l\4issa inte chansen att spela den

grandiosa arlslutningen på våra mesta hjältars märkliga Öden i

Pyrisamfundetl

Aventyretäravsettför4 5 spelare. Efterde mycketuppskattade

scenarierna under det gå ngna årets ol ika spelkonvent drabbar Rhea,

Errol och DELTA MAX nu samman med "Karnevalen i Karle'i För de

som vill finns såklart chansen att inkludera allas vår favoritgnagare,

råttan Luger Dessutom erbjuds i ranlig ordning ytterligare en roll

med lokal förankring för de femhövdade spelgrupper som anmälet

siq

Arrangörer: lv4attias Lilja & Mattiailohnson lärnringen),

liljamattias@hotmail.com

Anmälan och kostnad: förannälan, 100 kr per lag

Speltillfällen: Pass 2, Pas 4 & Pus 7

Antal spelare per lag:4-5

Reg elverk: Muta nt: U n derg å ngens Art'ta ga re

Förkunskaper: lnga.

Dusselspel r DuRANGo (R02)
Det mexikanska äventyret hartappatall sin ära. Framgångar harersatts

arl bittra förl uster, trots att Greve Jea n Pierre Al la rdo ha r gjort al lt

s0m stått i hans maktföratt kväsa pöbeln. Mexikanerna som nysvar

tillbakapresade hela vägentill gränsen ryckerallt närmre. Detärbara

en tidsfräga innan Frankrike lämnar Kejsar Maximilian åt sitl öde. l\4en

änn u ä r slaget inte förlorat, kejsaren ha r visat sitt fu I la fÖnroende

for styret här, och avsevärda resurser har stäl lts tll I förfoga nde.

Mindre nogräknade penoner kan frestas av chansen till rikedom

och vad spela r det för rol I i det stora loppet? Rätt utfÖrt kanske lngen

ens saknar guldet och vapnen... Greve Jean-Pierre Allardo drarfingrarna

1ängs mtl$aschen medan ett leendespelari mungipan.0m han spelar

sina k0rt rätt och tar amerikanerna till hiälp kan det nog bll en lika

lönsam som diskret operation...

Dubbelspel i Durango är den andra, heltfristående delen, iWesl-

erns konventskampanj Kejsaren av [/exiko. Den första delen hetteVägen

til I Vera Cruz och spelades på BSK. Finalen spelas på LinCon senare i vår

Arrangörer. Anders Gillbring & (onny Andersson (6unfighter\

6uld) western@ro1 lspel.com

Annälan och kostnad: Fönnniilan till GothCon, drop-in i mån

av plats,80 kr per lag.

Speltillfällen: Pass 2, Pass 3, Pas 4, Pas 5, Pass 6 & Pus /
Antal spelare per lag: 4

Regelverk:Waten

Förkunskaper: lnga.



trOLLIDIL . TlJ}lll}I}lfltr
Tornnuns unrr (R03)
"Eli"frågade Alvhild, "varför kallas detTokarnas natt?"

Eli satt i fönsiret med armarna i kon och stirrade ut Över

borggården, utan att egentligen se något. "Mortalade ofta om det"

sade hon. "Hon var rädd för den natten. Jaq också1'

"Varför då?"utropadeVenia förvånat. "Det ärju fest?"

"Den Andra sidan står närmast vårvärld två gånger om året. Då

är ridän som tunnast och då kan älvafolken lättast komma hit och
iil "'""""
:i ställa till otyq. Det ena tillfälletär Allhelgona, och det andra ärTokarnas

natt, den första natten i april. Så foratt hålla sig väl med älvafolken så

klädde folk ut sig till dem och festade med dem påTokarnas natt. Och

när Västmark kristnades och älvafolken försttann så f0rtsatte

traditionen.'

"Så vad är du rädd för om bara festen är kvar?"

;:i 'Da rfOr att ridå n fortfarande är som tu nnast dä, och älvafol ken

kan fortfarande komma igenom. Och morgonsolen var röd i morse.

Det bådar inte qott.'

Alvhild toq siq för munnen. "Du menar att tlinterälvorna. . ."

Eli nickade allvarligt och hoppade ner ur fönstret. 'la, Alvhild.

RiddarWulfoch hans hejdukar är inte det enda som vi behöver vara

rädda för'Första i april fårälvafolk spatt Passa dig, jänta, förlokarnas

lotarnas nafl är'0"15;11qirgen på Rävsvans Förlags belublade

scenario från förra åretsVästmark turnering, "Faller snÖ växer sten'l

Även den här gången utiovas ett riktigt äventyr til I ett riktigt r0l lspel,

med fart och fläkt, spänning och äventyr, fiender och fara, problem

och klurigheter, häxkonst och trolldom, samt tärningar 0(h

rol ltol kande.

Arrangör: Kri:Ler Sundelin (Rävrvans torlaql. r'l le@lona: l ru

Anmälan och kostnad: förannälan till Goth(on, 80 kr per lag.

Speltillfällen: Pass 2, Pus 5 & Pass /
;iij:il' Anul spelare per lag:4

Rege lve rk: Vä stna rk, tredie utgåva n

:!e,, törkunskaper: Skillnaden på en tlosidig tärning nunrerad 0 9

ii!" och en tiosidig tärning numrerad l-10.

Tuntsren PÅ vtLLovÄGAR, ELLER, oM

DET DÄR ÄN EU DRAKE MÅSTE DET

illiil med på en kunglig bankett i Dvärgakungens sal under berget? Allt do
::6'.;.]i:i:

och mycket mer kan ni få irppleva med Transdimensionella

Äventynresor Vi ger er upplevelserna ni har drömt 0m, en resa till

magins förtroilade värld. Se kentaurer och enhörnlngar, elementarer

och bålda riddare, allt i sällskap med en liten utvald grtlpp avturister

ii och med er lokale Guide, en erfaren och kunnlg Trollkarl. För mer

i information, kontaktaTransdimensionella Aventynresor, ponbox 375,

Ksben havn.'

., [r liten grupp av turister stämrer, ni misstänker att utvald

betyder "kunde betala" och en erfaren och kunnig lrollkrl . . . ni

hoppas det $ämmerialla falll

Ett fantasyäventyr för fem personer med humol parodi och

sarkasm som huvudingredienser, tillsammans med mänga klasiska

attiraljer

Löst baserat pä ett par böcker av Diana Wynne Jones, mycket

karakiärsrollspel och humor, modifierat d20-system i en vild mix av

d20 modern och D&D 3d ed (mest det sistnämnda) och friform.

Anangör: kn ny 5i I k,rielvet@netg.se

Anmälan och kostnad: törannälan, 100kr per lag.

Speltillfrillen: Pus 1 & Pass 4

Antal spelare per lag:5

Regelverk: llodifierat d20-systen i en vild nix av d20 modern

och D&D 3rd ed... och friforn.

Förkunskaper: Kunna ha roligt. 6ärna läst någon fantasybok eller

Nå

RrnpencussroNs (R05)
"Nägonstans i en kall, öde källare...

Huvudvärken dunka r rejä lt. Det värker i hela kroppen. Luften är

kylig och den nakna kroppen skälvertlll av den. En smakfinns fastfrätt

i murren, mer oeT Jr l"elt obekatt.

Personen f0rsoker dra sig till minnes vad som hänt, men utan

att kunna dra sig till minnes någonting. Allting är blankt Faktum är

ait personen inte ens kan dra sig till minnes vem denne är

Sakta öppnar penonen slna ögon och skådar ut över källaren.

Denne kan se att detfinns andra penoner där - andra som ännu inie

vaknat utan ligger där lika nakna och utlämnade som betraktaren

s1älv for bara några sekunder sedan. Men detta bleknar då denne ser

det trol bindande ljuset i käliarens tentrum..."

Reapercussions handlar om ett fåtal tappra siälar som fÖrlorat

minnet totalt och nu får ta konsekvenserna av sin minnesfÖrlust,

samtidigt som de fönöker ta reda på vad som lett till den.

Reapercussions är ett scenatio tlll ln the Dark. In the Dark är ett

svenskt independentrollspel som sätter tonvikten på den mÖrka

nutiden människan lever l. lnformation om ro lspeletfinns att läsa på

den officiella hemsidan http://www.inthedark.nu

Arrangörer Robert -lonson &Lobias lensen,

konvent@inthedark.n

Anmälan och kostnad: torannälan till 6othCon, 100 kr per lag.

Speltillfällen: PNs 1, Pav 3 & Pus 5

Antal spelare per lag:5

Regelverk: lnlhe Dark 3.0

Förkunskaper: lnga. Genongång sker på plns.

Fönsvururun BARNDoMSMtNNEN

(Ro6)
Sommaren 1998 regnade bo11, Undervåren hade allt bÖrlat blomma.

Värmen hade fätt allt att förvandlas till grönt och lummigt. Men

s0mmaren regnade borl. Det började regna veckan innan

skolavslutningen med en kort paus pä två timmar underskolbalen.

Under juni reqnade det mera i Eks;ö än det hade giort de senaste

sjuttiOtre åren enligt SMHI. Sommaren regnade bort,

Detvardock inte det stora samtalsämnet i Eksiö sommaren

. -' "'VARA FREDAG! (R04)
:::: ilr i:"r. : i:---.-.

.:'',""-:,:.-tj,,,i-..1": "Hardualltiddrömtomattdansamedälvorienskogsgläntaunder

,..,.::.."'.'."'',;'., tvänymånansken,sedmkarsiluetterademotmörkabergellervar
iii!:::::;:t:::"1!illi:l::.::;i:fi:::,'"



trOLLID{L
nitt0nhirndranitti0åtta. De försvunna barnen var de stora

rubrikerna på Smålandstldnlngen. Under en kolt vecka var inte vädret

samtalsämnet.

Att doktor Arne Cederkvist kunde vara ansvarig för detta vidriga

diskuterades och debaierades. Många kände sig svikna och

smutsiga. Doktor Cederkvist hade varit barnläkare sedan det glada

sextiotalet 0ch många var de ekslöborsom vid åtminstone etttillfälle

i livel hade varit på besök hos den gladlynte och trevlige danska läkaren

som med milda händer botade alla de problem som drabbade de

ungalEkjö.

Sommaren I 998 regnade bort. Med detsom verkligen försvann

den sommaren var minnena av en vacker och fin barndom. Ingen var

oberörd. Ingen tänkte inte igen0m sin egen barndom den sommaren.

Att det regnade gjorde nästan det hela lite mera uthärdligt. Gud grät

över händelserna i Eksjö.

Sommaren reqnade bo(.

N utld. KU LT s regelssytem och viss inbla ndning av KULI's värld,

Detta srenari0 berÖr obehagliga och vuxna ämnen, och kan vara

olämpligt föryngre/känsliga spelare.

Arnngör Fredrik trnsIsso4vaIrossen@gob.nu & lt4o tl Masry

Anmälan och kostnad: forannälan, 100 kr per lag.

Speltillfiillen: Pass 2, ks 4 & ks 6.

Antal spelare per lag:4'5

Regelverk: KULI

Förkunska per: Ka nktä rsg esh I tn i ng.

Ln Fnurcrln Beu (R07)
I en värld därfamiljen gårförst,därden allmäktigefadern inteären

kristen myt, därman intefrågarmeränVem, därtidsgränsen alltid är

så snartsom möjligtoch därstädjobboftafåren dödlig utgång -där

håller man sitt liv kärt och efternamnet ärens llvsförsäkring. Det är en

plats dä r a I la vägskyltar bara peka r til I ba ks, där det inte fin ns någ ra

utvägaroch därvägen och livetärsamma sak. Den plaren, den världen,

denvägen,ärer.

Ett lta lienskt familjedrama i New York-miljö

Arrangör: Sinon Lindman Svensson ,zara m is@telia.com, 0735-

83 81 90

Anmälan och kostnad: Förannälan, /5 kr per lag

Speltillfiillen: Pas I & Pass 6

Antal spelare per lag:4-5

Regelverk: I n g et p u bl i rcnt reg el syste n.

törkunskaper tn kiinsla för heder, vad sln är rätt 0(h fel 0(h

vetska pen att fa n i lje n a I I ti d gå r fö rst.

Döorru BÄR vrrA slöroR (R08)
Minnen som ärsvåra attbära ensam harförtersamman på värdshuset

i Långvila. Tysta stinar ni ner i era bägare och sveps till baka til I den dag

för ett år sedan då ni trots alla ansträngningar mislyckades med att

rädda den sovandejungfrun och den vackra Eldftden undan mörker

och kyla. Ni har haft framgångar sedan dess, men Eldstadens

undergång plågar er fortfarande.

En välkänd näsa väcker er ur era grubblerier och dess ägare för

medsig envädjan om hjälp. En gåtfull uppenbarelseivita slojol döda

gruvarbetare, ett mysterium och en chans att g0ttgöra sitt f0rna

misslyckade uppe i dessa berg. Vad mer kan man önska sig?

Långtsenareskulle ni inseattdetfanns mycket mer man kunde

ha önskat sig. Men sådana önskningar hade inte kunnat ha någon

inverkan på dessa kalla ogäflänliga berg där doden har många

skepnader och väntar bakom varle krön... införd vita slöjor

Ett äventyr s0m utspelar sig i ett land lå ngt, lå ngt bort. Reglerna

som används är den svenska venionen av den tredie utgåvan av det

välkända rollspelet. Spelarna förväntas rollspela sina rolifigurer, men

framfor allt se till att mörkrets makter besegras. Deras rollfigurer är

hjältal inte psykfall.

Arra ngör: Mi k e I Börjeson, mikael@bo(eson.net

Anmälan och kostnad: torannälan, /5 kr per lag

Speltillfällen: Pass 4 & Pas /
Antal spelare per lag: 5

Regelverk: Dunder & Dnkar

törkunskaper: Dungeons & Dragons, 3rd edition, är att

rekonmendera.

Eru ursrrr (R09)
Jull 2001. Ordentliga kravaller i Genua. Alla ryra sittersitter bänkade

framförTv:n. Fyra vet al ltid vart de and ra tre är. Tre kanske tappar bort

en fjärde bland de andra. Alla byterskepnader, eller kanske byterde

kläder kläder med varandra, for alla fortsätter att vara sig själva.

Antingen så ärallt beslöjatav någotflottigtoepepapperi guld, eller

så kanske man sover. Men att man drömmer behöver inte betyda att

det man gör inte spelar någon roll. Nu är jag hemma igen. Det måste

ha varittio år sedan jag kände igen mig så här bra sist.

Ar n ngö re r L oh n H el nfridsso n (A5 F), lojjen@hotbrev.com

Anmälan och kostnad: Förannälan,60 kr

Speltillfiillen: Pass 3 & Pus 5

Antal spelare per lag: 4

Regelverk: triform.

Förkunskaper: lnqa.

A nnno RArN's A GoNNA FALL (Rl0)
Ulrikesminister [olin Powell håller presskonferens om läget i

Mellanöstern.

- Jag är här för att bekräfta ryktena om att okända mängder

vapen transporterades frän lrak tlll grannlandet Syrien strax innan

befrielsekigets inlednlng.Vär undenätlelsetjänst är nöjd med de funna

bevisen som rättfärdigar kriget m0t lrak. Därför avslutar vi nu

vapensöka ndet.

- Vad planerarVita huset för åtgärder mot detta säkerhetshoti

- Inga beslut hartagits i ärendet, men vi ser mycket allvarligt på

situationen.

- Kommer FN nu att ställa sig på vår sida i konflikten?

- Vi vill inte forhasta oss att prata om en konflikt.

- Kan det bli aktuellt med militära aktioner, liknande 0peration

lrakisk Frihet?

- Vi skall skicka en delegation till Amman för att diskutera i
situationen på plats 

a

- Men, hen Utrikesminister, är inte Amman huvudstad i

lordanien ?

- Utrikesministeriet har inte 1id att svara på fler frågor, viuckr

alla förvisat intrese.



Bered er på att stä | las inför konu mperade kolonisatörer, blodtöntiga

vildar, ettriga malariamyqgor och ett klimat utan luftkonditionering.

Och glöm inte tropikhjälmarna!

Arrangörer: Johan Berg, )ohan Inglund & Johan Salononsson

( I rrb I oss ), elef anten@irrblos.se

Annälan och kostnad: törannälan, 60kr per lag.

Speltillfiillen: Pass 2 & Pas 5

Antal spelare per lag:4

Regelverk: Adventure!

Förkunskapu: lnqa.

SrnncnnsrR (R12)
LARIViRAPPORT

Från: General Maxwell Stanton, kommendörförforskningsenhet 1 3.

Till: Övente lames Bartley, chefför BBSB.

Klockan 01.34 inan anfölls forskningsanläggning IC23 av för

oss okända förövare med overmänskliga förmågor Desa bröt sig in

och stal forskningsobjekt Q8328, varefter de flydde till okänd ort.

Forskningsobjekt QB328:s förmågor är ännu okända, men

preliminära analyservisaratt det skulle kunna användas till extremt

destruktiva syften. Återtaqande av Q8328 har därför höqsta prioritetl

För femte gången anländer Fource till Goth[on for att rädda

Storbritannien ur ännu en knipa. Denna gång blir det dock i nägot

an norlunda skepnad då föna årets "Project Phoenix" gick hårt ät våra

kära hjältar Men å andra sidan - nya superhjältar innebär mer

dysfunktionella relationeratt roa sig med. . .

5om vanligt när Fource är i närheten kan dock lättsinnig action,

en hel del humor, och en del detektivarbete uilovas.

Och kom ihåg: Ju fler doktorer, desto större soppa. . .

Anangör: Hans )osefso4 kv9Shjn@cs.umu.se, 0/3/ 24 32 84

Anmälan och kostnad: forannälan,60kr per lag.

Speltillfiillen: Pas 2 & Pas 4

Antal spelare per lag:4

Regelverk: Heroes Unlinited 2nd tdition, komner dock i stoft

i g n ore ras u n d er kon ventet.

törkunskaper: Gott humör och en uppskattning av superhjälhr

duger bra.

HrnoQuesr 2OO4
Oppet hustill sagans värld

Under hela konventet finns möjlighet att spela någ0t av

nedanstående scenarierför HeroQuest. Alla utspelar sig i fantasyvärlden

Glorantha, Anmäler dig gör du på plats, men spelare som föranmäler

sig ti11 arrangören (se address nedan) harför1ur om det finns många

intresserade. Notera att vi har ett begränsat a nta I platser

Lönnmördaren

lwis imBulith ärgift med Rosaria och harfast arbete som tolk vid

handelskammaren i Djärvhem. Deras liv är typiskt för välordnade

medborga re i provinserna, bortsett frän en liten detalj-under hela

sitt gifta liv har lwis i hemlighet arbetat som lönnmördare åt

myndigheterna. Deras son, Filion har precis påböqat en lovande karriär

inom armen. Föga anar Filion att hans bedövande vackra älskarinna

ärfaderns nästa offer. . .

}OLLIDIL
Äventyret utspelar sig i en alternatlv nutid där tlA vil I a I las vä1,

Bush är en rättvisans förkämpe och araberna verkligen har

masförstörelsevapen. Rollpersonerna består av lra CIA-agenteroch

en arabiskt0lk s0m önskarstöna den terroriststödda regimen i Syrien.

Äventyret ä r en helt frrstående fortsättn ing på "Stuck lnside of

Mobile with the Memphis Blues Again" som spelats på BSK 2003 och

Sydion 2002.

Arrangörer LreG ndsta genenti0ns äventyrsk0nstruktlrer,

emil@alfaweb.nu

Annälan och kostnad: Fönnmälan till Gothton, /5 kr per lag.

Speltillfrillen: Pass 3 & Pas 6

Antal spelare per lag:4-5

Regelverk: PolitialWorld - 620

Förkunskaper: )u mindre du vet 0n Syrien, desto bättre.

ElrrnrurwRKoGÅRDEN (Rl 1 )
Den stora tidningsredaktlonen sjöd av liv Ilkt en myntack. Ljudet av

röster och knattret från skrivmaskiner ackompanjerades av

trummandetfrån tunga regndroppar motskyskrapans många fönster.

I ett glgantiskt kontorvärdigt en härt arbetande tidningsmagnat satt

Maxliegler, mannen bakom ailtsammans. Med två tomma händer,

lltejävlaranamma och en handfull dugliga kontakter hade han skapat

Amerikas största tabloidtidningsimperium. Han satt ien skinnfåtölj

bakom sitt väldiga skrivbord i europeisk ek. Stint stirrade han på

utrikesredaktör Merrill Wilson som stod på den tjocka persiska mattan

i k0ntOrets mitt 0(h skruvade nervöst på sig.

"För bövel n I Jag vädrar ett sc00p, Wils0n. Den där [u m berland

kanske var en knäppskalle, men tänk på mojligheterna till publicitet

OCh fCtA rUbriKCr _ A[,lERIKANER RÄDDAR BRIT]ISK EXPEDITIONI'

' 0m ni unäktar, l\4rZiegleq såtyckerjag detta låter liteväl riskbelt.

lag menar, vi har ju ingen erfarenhet av att anordna expeditioner,

särskilt inte till Afrikas mörkaste djunglerl"

"Lugn, Wilson, jag har en plan! Vi skall handpiocka de bästa

expeditionsdeltagarna som går att uppbringa för pengar. Jag har

redan värvat storviltjägaren Robert Burke lr som ledare for

expeditionenl'[4rZieqler lutade sig tillbaka i sin fåtölj och log brett

"Våra kvinnliga läsare kommerfalla som tegelstenarför berättelserna

om hans bravaderi Afrikas djungler Upplägget kan inte slå fel,Wilsonl"

Wilson log medgorligt. "Expeditionen behöver en betrodd

person som häller i pengarna. Någon härifrän med näsa for

förhandlingar. Kanske den nye, Mr Barnaby? Hans lite rymliga samvete

passar nog ert upplägg, Mrziegle/'

liegler luude sig fram över skrivbordet och log snett. "Skrota

ironin, Wilson, du har säkert rätt! Utlandsqrejerna ärju din bord, så

vad behöver vi mer?"

Wilson forsökte ge sin lynnige chef en allvarlig blick och sa

"Expeditionen behöver även en tillförlitlig guide och en bra tolk'i

Tidningsmagnaten ryckte pä axlarna. "Ja, ja! Sköt du resten,

Wllson, men tänk på ekonominl Sä fä munnaratt mätta s0m möJligt!

Han drog förnolt eti dlupt blos på sin cigan "Det bästa av allt,Wilson,

är möjligheten att t1äna en extra hacka pä detta. lilnk om tokdären

Cumberland verkligen hittade elefantkyrkogården. Tänk dig allt

elfenben som finns därl Märk mina ord, det kommer ligga en stor

bonus i lönekuvertet för alla inblandade om vi lyckas med detta!"

Elefantkyrkogården är ett klasiskt,natineäventyr med lika delar

karaktärsgestaltning, problemlösning, tärningsrullande och humor.

5å tveka Inte att följa med på en räddningsexpedition in i Belgiska

Konqos allra mörkaste hlärta för att återfinna doktor [umberland.



IOLLIDIL
Den förlorade sonen

Hallarax kidnappades avfienden när han bara var en iten pojke.

Nu, femton år senare, återvänder han äntligen till s n familj och sln by.

Man allt stär inte rätt till. Den unge mannen har konverterat t!ll

fiendesidan. Han dyrkarfalska gudar, och nu är han härför att omvända

resten av klanen. Hans yngre broder,Iarka os, är en traditionalist och

en religiös fanatiker som harvigt sitt liv åt att bekämpa fienden. Båda

bröderna har många allierade. Var står du i striden som hotar att slita

klanen i bitar?

Maskinernas stad

Alla vill lämna l\4askinernas stad. Men endast ett fåtal har

mojlighet. Bara de som betalar släpps ombord på båtarna. Nu har ett

föremål dykt upp, som är så värdefullt att det latt kan betala en resa

tillbak till fastlandet 11ur långtärdu villig att gåförattu dig härifrån?

Arnngör Peter Nordslrand, peternordstrand@t0mhem.se

Anmälan och kostnad: Drop in (fönnnälan till arrangor qer

förtul nen ärfrivllligt),20kr per person.

Speltillfällen: Pas I till Pass /
Antal spelare per lag: 2'4

Regelverk: Hero0uest.

förkunskaper: lnga.

SrRrrrruRu Lurun (R13)
»l det 23:e århundradet har mänsk lqheten taqit klivet ut b arrd

stjärnorna. Fortfarande forundras vi av desa nya underverk, men

samtidigt ställs vi inför många nya hot och faror både inom och

utom tlår egen sfär. Utomjordinqar, öde kolonier, konkurrerande

regeringar, hänsyns ösa storföretag, organiserad brottslighet och

aberrantmutationersom alla villha a lmaktsiälva.lcentrum av desa

konflikterfinnsen nysoftsmänniskor mänoch kvtnnormed psyktska

krafter vars hand ingar kommer avgÖra hela mänsklighetens

framtida öde.«

Jag minns fortfarande texten som fanns annonserad överallt i

medla. Naturliqtvis nappadejag på erbludandet att kämpa for allas

vårtbästa, närdetstod klartattjag rlaren avdefå yckligt lottadesom

hade psioniska krafter. intetroddejag dtt det sku le bli så här spännande,

omväxlande, vä beta t och framföra t roligt. Jag minns slaget vid

rymdstationen l\4ir 1l därjag och några vänner lyckades bekämpa en

ung Aberrant med gigantiska nävar Fasiken så hårt det blev, förlorade

rymdstationen orh två tränner ti I dennes stenhårda 1ärnnävar, iag

menar monstret sloq för sjutton sönder rymdstationen med några få

slagl Med mina isblixtarfickiaq den såpass långsam att mina andra

vänner kunde bör1a steka honom med sina laserstrålat Det flnns

ingenting som går upp em0t att se a\/skyvärda drägg s0m Aberranter

b ! penetrerade med Laserstrålarl

Nu ska I ;ag tydlrgen iväg til 0 ympus på månen lör an få ett

nytt uppdraq i en ny grupp, har inte träffat någon av dem tidigare

fakiskt.Vetegentligen ingenting f0rutom att det handlar 0m nåiui

diffust kring rymdpirater. Förhoppningsvis blir det lika spännarde

och här igt som uppdraget s0m slutade med slaget vid Mir lll

Arra ngör: David H aqma4 david@kultursertlern.se

Anmälan och kostnad: Forannälan till GothCon,6a kr per lag

Speltillfiillen: PNs l, Pav 3, Pus 5 & Pass /
Antal spelare per lag:4

Regelverk: Trinity / Frifarn.

förkunskaper Allnan S, i I i I'unslap.

Arunonr NoRMANNoRUM LTBERA Nos

DoMTNE (R14)
lVadlokel nu mest hade i tankarna var att finna ett gott namn för sitt

svärd Ty ett sådant svärd som hans var säkert lrka gott smide som

svärdet Gram, som var Sigurds, e ler Mimming, som var Didriks, el er

Skofnung, som Rolf Krake bar; och därfor borde det hava eti namn

liksom de. Lrkväl kunde han lnteflnna någ0tsom syntes h0n0m gott

nog, fa$ han ofta tänkte efter. l\,4en lllfkallade sittWyrmbane.

'Afurore normannorum ibera nos domine'är ettWerewolf Dark

Ages scenario då r norska varulvshirdmän sänds till den gudsförgätna

ön s and Årgest, hem ängtan och qrisodling i vikingatida World of

Darkness. ic ppor i pä1sen och frost i morrhåren ut ovas.

Arrangör. Lohan Bronan &lorbjorn Arnoldsson (Fea halkar och

ond bråd dod produrlions) johan.broman@fetaho kar.orq,

torblcrn.arnoldsson@fetaho kar.org

Annälan och kostnad: foranmälan, /5kr per lag.

Speltillfiillen: Pas 1, Pas 3 & Pav 6

Anul spelare per lag:4-5

Regelverk: Werewolf Dark Ages

Förkunskaper Grov kroppsbehåring ger fartur :-)

THE RotlsPELsBAR
Acceptera inga substitut 0rqinalet från Syd-, Lin och Gothton

kommer åter en gång t l rlv tfeldtska. Med det hemliqa

orglnalreceptet (fe k0ncept scm impr0\/lserastill ettsp0ntanstenari0)

och en bunt välrenommeraie :pel edare kommer vi till GÖteborg

påsk för att kunna för'o;'iia ir tillvaro. Läs gärna mer':å

wwwrollspelsbaren.se.

Arrangör: 6unnar Soderberg, gunnar@timehole.com & !e:' r

Rindlöw

Annälan och kostnad: D,op-in, gntis.

SpeltillfiiIIen: AI Ia pa ss 
!

Antal spelare per lag: 
'[re 

spelare och uppåt brui:e' 
' 
e't ianpligt

antal (vi har ännu inte hirat en ovre gräns),

Regelverk: Helst lnrc, nen det kan förekonma Batt

lWinchhausen oth några andra lättspelade sy*ei'

förkunskaper: lnga.

: :::::: r:!:i::i:'i::i t., :r:::: ::i::::r.i;r .:i j:::r:ti .:it. : : tit : ii

Det ryktas om ett Squigg-hoppa

':.|:li§tå'[tlffii':i',;,



trOLLIDIL
Duruceoru or Dootu
Den gamie mannen såg med trötta ögon på gruppen framför sig. De

kom vandrande längs den vältrampade stigen, upp för Drakens berg,

genom Mörkrets skog, som så många fore dem. De bar sina tunga

packningar med böjda ryggar, och släpande steg.Vapen, mat, rep och

facklol Allt för an besegra m0nstret, oth vinna skatten.

De härvar ialla fallvälförberedda jämfört med dem som kommit

lnnan. Åldringen suckade trott och reste sig sakta upp. Han hade för

1änge sedan slutat hoppas på att någon skulle lösa förbannelsen som

band honom vid templet. Och han såg inget hos nykomlingarna

som tydde på att de skulle lyckas där otaliga andra misslyckat, där

riddare och magiker dukat under, därtjuvar och präster mist livet. Där

inte dvärgakungens livgarde lyckats, där inte alvernas stolta krlgare

segrat,

Oraklet stödde sig på staven. Han höjde handen till en hälsning,

och log kallsinnigt mot äventyrarna. Han kunde i alla fall förutsäga en

sak. Det övergivna templet väntade på nästa grupp. På nästa offer Det

behövde man inte vara ett orakel for att förutse...

Vågar ni utmana bergets hemlighet? Ingen som harförsökt har

återvänt. Varför sku I le just nl vara bättre ä n al la a ndra ?

Dungeon of Doom är en helt nyskapad dungeon för D&D,

utvecklad för att utforskas under Goth[ons alla daoal Ti lsammans

ij med många andra qrupper kommer ni att bit för bit avslola vad som

ii händeride mörkatunnlarna underdetglömdatemplet. Ochskulle

ni mislyckas, kan nl skapa nya karaktärer och forsöka igenl

Dungeon of Doom har utvecklats av Magnus Seter och Dan
:i:::ii::

,iiidii nlgstranO, välkända från otaliga k0nvent runt om i Sverige

Tillsammans har de bland annat utvecklat den kända Rocker-triloqin

för tyberpunk 2020, och konventskampanjen The Mexican [onnec-

tion för rollspeletWestern. Med Dungeon ofDoom ätervänder de till

rollspelens grund, de mörka tunnlarna i Dungeons & Dragons. Delta

kommer garanterat att bli någ0t extral

Arrangör: fenN Speltidningen genon Magnus Seter ,

magnus@houdini.s e & Dan Algstnnd, dan.algstrand@telia.com

Anmälan och kostnad: Drop-in, gratis.

Speltillfiillen: Al k pus!

Antal spelarc per lag: lp, knske fen, sex stycken, ellerfler fller

farre.

Regelverk: Dungeons & Dragans,3rd edition 6.a/3.5)

Förkunskaper: lnga.

WrcHTnnrL LrvE
"Entering the courir00m y0u are meet by a ioud mumble ofthe

audience. People seem in a cheerful and bloodthirsty mood.

The judge ente6 the room, approches the bench. He knocks

twice with his gavel to getthefull attention ofthe audience.With a

look fron rhejLdge d notary read tfp Tdne 0'the sLsoert.

A moment of total silence follows, Two guards bring in a small

woman and bring herto a designated seat. As soon asshe is seated the

silenre bu6t into mumble again. lt was as if it had been hard 1o stay

quietatall.

Again thejudqe calls for attenti0n with his gavel.

And soWitchlrial begins,,,"

WitchTrial Liveären galen hybrid mellan liverollspel och kortspel

och är baserat pä kortspelet från Iheapass Games.

Mer info kan du hitta på: http://grananderc0m/witchtrial/

Mycket nöje, vi ses på GothConl



}OLLID{L 6 L'qJY

Arra n gör An d reas 6 rana n de r, andreas@granander.com

Anmälan och kostnad: Drop-in, 20 kr per spelare

Speltillfällen: Pass I - Pass 6

Antal spelare:6 perrrllfälle (ca 1 rinne speltid), plus åskådare

Regelverk: WltchTnil

Förkunskaper: lnga

VÄnlorrus sÄMsrA FANTAsYLAJV!

(101)
Varärolle2

el ler Greve Hwitfeldsks svek

Hans: Jag ska spela mörkeralvsnecromantiker!

Nicklas: Men vi har inga mörkeralver pä det här lajvet.

Hans: Jag SKA spela mörkeralvsnecromantikerl (Tittar elakt)

Niclas: Liv.. vi har en mörkeralvsnecromanticer i sk0gen..

Liv: " tittar på Hans 
* 

okej..

Hans: Jag bor i BYNI

Niclas: 
*nickar*

Liv: Nä$aal

tarl: Ja hej, jag ska spela Multiclass Warrior/Mage. Ni vet,

hovmaqikern.

Liv: Här har vi dig "tittar på listan av godkända och betalda

karaktärer"

Niclas: Har du något vapen att checka in?

Carl: lnget speciellt. Jag har bara mitt svärd, men det kan vi väl

fixa senare?

Niclas: Nej, alla vapen måste fixas direkt innan man går in på

lajvet

[a rl: ä hh r, v' kä n ner va rard ra j u Lre

Niclas: 01le sa inga undantag.

Carl:Va menardu, är 0lletillbaka?

Liv: Du lovade att inte säga något.

Niclas. Hämta dlttrlapen så vi kan kolla det bara. lngettjafs.

[ail x 
hämtar ett a\/långt stort bylte."

Liv och Niclas i kör: Det där kan vi aldrig godkänna!

iarl: Sjysta

Nidas; Bestämt: NEJI

Liv: Nästaa!

Six1en; Hej Nidas,jag o min orchgrupp tänktevara med o laiva..

Niclas:Vi ska inte ha några svartfolk

Sixten: Vi tänkter lajva iaf.

Niclas: Ja.. ni kan vara Knyttl

Sixten: 
*ropa 

r til I sina polare* Ska vi gÖra som på Det g1 ittrar?

Polare i kör:0ke1

Slxten:Vi kommer lajva därborta.0m era laivare spelarmotos

sä ä r det inte vå rt fel.

Liv: Nämen...

Här kommer uppföllaren till Världens sämsta vampyilaiv. Vi

förväntar os mycket kiyshor, stereotypel, däliga lajvare, offiga kläder

och bristande föntånd.

Utrustningslista:

kupoltält

10 meter rep ocl" en poTny'

silvertejpsvapen

säckvävskläder

orh annat som inie skulle vara så bra på ett vanligt fantasylajv.

5om komplement behövs även seriös laivutrustning.

*Disclaimer: 
Anangöngruppen avråder och vägrarta ansvarför

närvaro av kreatur på Goth[on.

Arrangörer: Påven, Quest, Svartanalin, Koala & RÖda lv4alin,

olle@mumma.nu

Anmälan och kostnad: förannälan till både konventet och

arrangorerna, 40 kr

Speltillfiillen: Pass 2 & PNs 5

Antal spelare:20-40 per pass.

Regelverk: lngu.

Förkunskaper: Det rekonnenderas att nan varitpå ettkntasylaiv

ellertvå, nen det är absolutinqetkrav.

lruorrCou
Indlefon är ettarrangemang vars syfte är att sprida indierollspelen till ;$'l
den rollspelande svenska allmänheten. lndierol lspel är rollspel skapade

utan kommersiella intressen (indle är en förkortning atl engelskans :l

independent), avsedda att spelas i k0mpisgängeteller publiceras som

pdf pä lnternet, Hobbyn haren anda av lekfullt nytänkande och fiäscha :t

t0eer ^ ^

Indiefon kommer att anangera efi helt gäng scenarion under j
GothCon, som du kan komma och pröva på.Vi har scenarion till flera

av de lndierollspel som finns att hämta ute pä nätet, skrivna av

konstruktörerna s1älva. Du kan läsa mer om scenarierna och §i-.,

arranqemanget på vår hemsida, hnp./ika1le.gmbhtech.comi t§r'=

indiecon/indiecon.htm

0m du besöker oss kan du fOrutom att spela rollspel begagna

diq avvårspelbar, som omfattarsåväJ rollspel i miniformat som andra

spel, alltskapatatlentusiastiska amatörer. Du kan ocksä kommatill os

om du bara har lust att snacka lite, om spelskapande eller nägot an-

nat.

Arnng öre r Ka I I e Berg,man, seppu-kon g@ya h00.se, 0920-

989 54 & Rasmus tinarsio4 rasmus@einarsson.nel, 0477-40036

Anmälan och kostnad: Drop-in, gntis.

Speltillfiillen: Pas 1 till Pass 6

Antal spelare per lag: Varierande

Regelverk: Variennde

Förkunskaper: lnga.

Tnrsrs
Prova på ett rollspel som inte bara är ett socialt experiment, men

också en kamp på liv och död. Vilket laq i turneringen är den mest

framgångsrika stammen?Vilka kommer lyckas bäst ijakt, Överlevnad

och inte min$ reproduktion? Skaffa barnvakter, hugg en flintyxa,

spöa upp en gnu nu skall framtiden säkras!

Tävlingen är sanktionerad av Steve lackson Games.
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Vi hoppas au du skall trivas, välkommen till Goth(on XXV|ll!

Fler anangemang kan fortfarande tillkomma, så kika in pä vär

hemsida ftrsena$e nytt:

www.gothcon.se


