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AllnaÄru TNFoRMATToN
Välkommen till GothCon XXIII. Vi har som vanligt ett brett utbud av aktiviteter och
vi hoppas att du kommer att välja att besöka oss under påskhelgen 1999.

BneneE
Vi kommer attha ettbagagerum där du kanlämna in grejernär du intebehöver
dem, givetvis utan avgift! Försökhelstundvika attha enmassa saker liggande
i sovsalarna, som ju blir spellokaler pä dagarna, detta pga utrymmesbrist.

OvEnTRTTNING
Som alltid kommer vi att avsätta några av våra lokaler på området till sömn.
Ta med liggunderlag, sovsäck och allt annat som behövs för att du skall sova
gottl Duschar finns också på området.

Precis som förra året öppnar konventslokalema redan på torsdagen, närmare
bestämt kl 19.00. Ingi arrangemang äger rum på torsdagen, men ni är
välkomna att mjukstarta genom att spela egna spel och scenarion, och
cafeterian är självklart öppen! Ni kan också sova på konventet natten mellan
tordag och fredag, trots att det officiellt sett inte öppnar förrän på fredag
morSon.

RecTpTION & ANSLAGSTAVLA
Receptionen kommer att hålla öppet från 08.00 till 02.00 varje dag under
konventet. Om ni behöver akut hjälp eller information, som inte kan vänta
tills Receptionen öppnar på morgonen igen, kommer cafeterian kunna tilkalla
lämplig person ur GothCon's stab.

Information från arrangörer kommer de själva sätta upp på anslagstavlan i
hallen till cafeterian. Information till arrangörer lämnas i lämpligt fack i de
dokumentmappar som finns uppställda i anslutning till receptionen, hälsar

Jonas Magnusson, chef för receptionen.

CnrrrgnrAN...
finns på plats i år igen. Hos oss kan du köpa alla möjliga sorters dricka, mat
godis, chips samt våra suveräna subbar. Vi smygöppnar redan på torsdag
19.00-00.00, och har sen öppet i ett streck från 08.00 fredag till 15.00 på söndag.

Frukost serveras fredag,Iördag och söndag, och middag fredag och lördag.
Menyn är i år lasange/vegetarisk lasange på fredagen och pannbiff med lök
och potatis/linsbiff på lördagen. Sallad, bröd och dricka ingår. Middagen
kostar 45krldag och måste förbeställas!

Veganer ringer och meddelar på telefon 031-249329.

GoTHCoNS T.SHIRT
Självklart vill du vara lika cool som aIIa andra och ha en GothCon-T-shirt
med årets logotyp! Den är gråmelerad med svart tryck och kostar 60 kr. Vill
du ha en måste du beställa och betala på din anmälningsblankett så att vi vet
hur många vi skall trycka upp.

Aurttorrl
Som vanligt håller vi två auktioner: en på lördagen och en på söndagen. Du
som vill lämna bidrag till den kan göra det i auktionsinlämningen som
kommer att finnas i anslutning till receptionen fredag och lördag.

För åttonde året i rad auktionerar vi ut den fantastiska och otroligt hemliga
Säcken som förutom en massa fina saker också innehåller ett gratis CothCon
XXW. Precis som Säckens innehålIär sponsorerna hemliga och allbehållning
från Säcken går till välgörande ändamål!

I8:E FEBRUARI ÄR SISTA ANMÄLNINGSDAG!



KOnr OCH GorH
När: Påskhelgen, dvs den 2-4 / 4 1999.
Var: Hvidtfeldska skolan; samma som vanligt alltså.
Pris: 180 kr (för SVEROK-medlemmar, annars 210) plus ev turneringsavgifter,
förutsatt att du anmäler dig i tid. Pris vid dörren: 250 kr (för SVEROK-medlemmar,
annars 280).
Sista (för)anmälningsdag: \8 /21999.Därefter kostar det250 /2}}kr.Yitar inget ansvar
för postens aktiviteter. Dessutom gäller "först till kvam..." på många aktiviteter.
Oppettider: Torsdag: 18.00 - 00.00. Därefter fredag 08.00 till söndag 18.00.
ordningsregler: vi förbehåller oss rätten att kasta ut folk som uppträder störande.
Med andra ord: var snäll mot arrangörerna och alla andra så är de snälla mot dig. Le.
Tugga inte med öppen mun. Skräpa inte ner. Råna inte gamla tanter. Drick ingen
alkohol. Ta inga droger. Tänk själv! :)
Varför: Ett GothCon är alltid ett gott Con!

Aru MÄLN I NGS I NSTRU KTIoN
Läs igenom dessa instruktioner irtlan du anmäler dig. Anmälan är personlig och
bindande. Föranmälan måste göras senast den 18 februari. För sent inkomna
anmälningar kan bli behandlade ändå, men bekräftelse hinner oftast inte skickas ut
i dessa fall. Den som anmäler sig för sent kommer också att få betala 70 kr extra
(mellanskillnaden till priset "vid dörren").

1) Tag en postgiroblankett. Anviind gärna våra förtryckta; om en sådan inte finns
tillgänglig går det också bra med en vanlig, tom blankett. Se då till att fylla i rätt
kontonummer (487 56 09 - 2) och betalningsmottagare (Föreningen GothCon). Skriv
också ut namnet på alla aktiviteter du vill vara med i och vilka pass det gäller. Det är
mycket viktigt att skriva tydligt, och med bläck, på postgiroblanketter eftersom
postgirot inte ger oss originalen, bara bleka fotokopior av dem. Blyerts syns ofta inte
alls.

Ovanliga gireringsmetoder (direkt från ett bankkonto, exempelvis) uppmuntrar vi
inte: vi får ofta inte all information vi behöver från sådant hå11. Vi rekommenderar
våra besökare som kommer utifrån Sverige att inte använda postgiroblanketter -
information från sådana tenderar att försvinna i skarven mellan olika länders
postgiron. Skicka istället anmälan med brev (till jonas Schiött, Engelbrektsg atan 7 ,
41127 Göteborg) och betala på plats. OBS! Detta gäller endast för deltagare bosatta
utanför Sverige - brev från svenskar arkiveras i papperskorgen.

2) Skriv ditt namn och din adress i rutan "avsändare". Texta tydligt. Endast enper
son får anmäla sig på en blankett; varje föranmäld deltagare måste skicka in en egen
blankett.

3) Skriv ditt födelseår (enbart året, inte hela personnumret) i därför avsedd ruta. Vi
behöver veta detta eftersom vi är en förening, som du blir medlem i genom anmälan.
Av samma anledning vill vi (eller rättare sagt kommunen) veta våra medlemmars
kön.

4) Kryssa för den inträdesavgift du skall betala. För den som är medlem i en SVEROK-
förening (en annan sådan än GothCon, vill säga) är avgiften vid föranmälan 180 kr,
för andra är den 210 kr. Detta inträde är förutsäthringen för att du skall få anmäla
dig till aktiviteter i nästa steg.

5) Kryssa i rutoma för de turneringar och arrangemang du vill deltaga i. Vid anmälan
till lagturneringar anmäler ez person hela laget. Lagets övriga medlemmar behöver
inte skrivanägot om detta på sina blanketter. Om aktiviteten körs flera gånger, ange
vilket pass du vill spela. Glömmer du att välja pass blir du tilldelad det som passar
arrangörerna bäst. Man får naturligtvis bara spela varje turnering en gång. Det går
att anmäla sig till spel som krockar med varandra, på egen risk - vi gör inga
återbetalningar vid dubbelbokning. Vissa arrangemang går det inte att föranmäla
sig till.

6) Om du anmäler ett lag, skriv dess namn i rutan "lagnamn". Alltför långa namn
kommer att förkortas godtyckligt. Om lagnamn saknas kommer den
anmälningsansvarige att tilldela er ett namn ur sitt förråd av invektiv. Endast ett
Iagnamn per blankett.

7) Lägg ihop avgifterna för allt du anmält dig till, och skriv denna summa under
"svenska kronor". Det kostar/ortfarande inga ören att gå på GothCon.

Mrn/r{y/pÄnsr INFo FINNS PÅ WWW.GoTHCoN.SE!
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Kartan är ritad ao Magnus Lundgren. Den iir snygg
men inte skalenlig!

PnESSToPP!
Sent inkommetl Mer information finns på vår website: ***.gott.o#.".

RoI-I-SpeLSBAREN
Kontaktperson: Stine Edelfeldt (013-260088, vargen@lysator.liu.se. Kom till
rollspelsbaren i cafeterian och önska dig ett äventyr om vad som helst.

Ulrnn Ducxs - DUcK oR DrE!
Kontaktperson: Ollelohansson(013-47390 03, info@outer-limit.nu). Mer info: http:/
/www.outer-limit.nu/. Kom och spela det fantastiskt roliga postapokalyptiska
ankkrigsspelet! Muterade ankor utför uppdrag, råkar ut för håindelsekort eller gömma
sig för de hemska monstren från Den Mörka Arrnanvärlden.

Currn MITCH RACING
Arrangör: Erik Malmcrona (ghost@netg .se) & Ulf Magnusson. Ett figurspel om jaaa,
vad då...? Två stycken Goblinz/Gretchen per bå... bi... fark... ä va faen - Cutta.Ett
varv. En som är kap... säger va... sätter fa... hm... något. Och så vidare.

I SxuecnN AV EN FÖRLoRAD SJÄL
Arrangör: |ohan Sjöberg (08 -224070 sjoberg@cellentertainment.se). Kom och testa
det nya rollspelet Gemini!

ROLLSPEL: TURNERINGAR
Till dessa rollspel gäller föranmälan. Bedömningsgrupp och spelledare i samarbete
korar ett vinnande lag.

..INGEN HALS OCH FUL SoM FAN,,
lag tog hissen ner till bottenoåningen med en halaa billig whislcy jag hade stulit i Sams

spritbutik för en oecka sedan. lag tog trappan ner till kiillaren. En sztag lampa lyste
diirnere. lag gick oidare och letade efter en dörr. Till slut hittade jag en. Klocknn måste ha

oarit ett eller toå på morgonen. lag knackade. Dörren öppnades en aning och diir stod en

MEn/ruy/rÄnsr INFo FINNS PÅ WWW.GoTHcoN.SE!



oerkligt snygg koinna i nattlinne. Det hade iag inte aiintat mig. _ung, med rödblont hår.

lag ståck foiei i döffen, t«tuffade mig in, stiingde dörren och såg mig omkring. lnget dumt

stiille alls.

"Vem iir ni? " frågade hon. " Gå hiiriflån."
"Trer:ligt stiille du har hiir. lag tycker biittre om det iin om mitt eget rum."
"Ut härifrån! Ut! Ut!"
lag tog fram whislcyflaskan ur papperspåsen. Hon tittade på den.

"Vadheter du?" fiågade iag.
"leanie."
" Säj, leanie, oar har du dina dricksglas? "

-- Charles Bukowski, "Historier från ingenstans."

Fyra män i tillvarons nedförsbacke lever någonstans i utkanten av en amerikansk
siad. Dagarna är långa och morgnarna ännu längre, mycket dåligt vin och bakfylla.
Scenarioi vänder sig till spelare som kan gestalta karaktärer trovärdigt utan att för
den sakens skull springa runt och skrika.

Läs gärna Charles Bukowskis böcker, främst "Kvinnor", "Faktotum" och "Postverket".

Se filmen "Barfly".

LoxEs GODA GÄNUIruE
Gudarna hade samlats i Asgård, oid tlrds brunn, och gudarna brukade mötas dar för att

skipa lag. Diir oar oden, Tbr, N jord, Frei och Loke. som oanligt klagade gudarna på Loke.

Loke i sin tur hiiodade sin oskuld och sade att han aldrig haft för aosikt att göra något ont.

Det oar atltid de andra gudarna som förared hans gärningar så att han hamnade i dålig

dager, och detta göltde inte minst Tor. Triitandet fortsatte en lång stund, iinda tills dess att

Loke föreslog ett r:ad för att beaisa sina ord.

" Äoen om jag gör gott så kommer ni att förarida det till något ont" , sade han med

skiilaande stiimma och forsökte se ft)rnärmad ut. De andra x:arade att den dagen Loke

gjorde något gott så skulle de naturligtztis hylla hans giirning. Loke knllade dem då för
\ögnare. Vid detta striickte Tor handen mot Mjölner och åskan mullrade i slcyn, men innan

hin hann göra något mer sade Loke att han oisste ett siitt att aogöra tttisten. Han föreslog
att de skulle enas om en god giirning som han kunde utfora fi)r att sedan oiinta och se om

det inte bleo som han trodde. De andra skrattade och sade att ett sådant oad kunde de iu
inte förlora. Då sade Loke att de uar toungna att looa att inte på något sätt ingripa mot

hans gärning ochheller aldrig hålla den mot honom. De soor alla rtid detta.

"Kom barn ar: Midgård, samlas kring elden. Sätt er framför mig i en ring, så skall jag,

Loke, beriitta en siillsam historia fi)r er. Den handlar om en underskön prinsessa och hennes

många ftiare. Men nu går jag hiindelserna i forrtdg. Låt mig istiillet böria med att få
presintera historiens fyra hjiiltar. De kommer ftån aarsitt hörn ao Midgård och de iir alla

på ztiig till lyckans rike.Diir har kungen och drottningen en underskön dotter, så aacker att

det iite fanns en sknld i heta Midgård som inte ägnat hennes utseende en strof eller aers.

Friarna'flockns oid slottet för att be kungen om hennes hand. I resten aa Midgård råder den

rsiirsta misär. De fyra hjiiltarna är trötta efter sin långa resa och de biir alla på en siillsam

historia om hemiets oedermödor. Se hur de slår följe den sista biten ao olgen, och hör hur

de försöker öoertrffi oarandra angående aem ao dem som kommer från det mest

olycksdrabbade området ao Midgård" .

MRTTTTIEru I TELEFONTORNET
"vi aar så mycket yngre då,både tiltkropp och siiil. vi oar naiaa ungdomar som lekte. om
dagarna lekte oi studenter, då lyssnade oi på föreliisare som beskrea illusioner ao

oeikligheten fAr oss. Om koiillarna lekte ai att oi uar koinnor och miin, då festade ai och då

öIskade ai. Med sedan, niir natten t'allit, då lekte ,ti oår allra hemligaste lek.

Med böcker och oapen i hand gars 7)i oss ut i mörkret och lekte att ai aar det godas förkiim-
par i kampen mot ondskon. Leende sökte oi hemligheter i fallfiirdiga hus och skrattande

jagade z:i likiitare på dunkla lcyrkogårdar. Inget skriimde oss då, inte ens sounna gudar som

Cthuga, Y'Golonac eller Rhan-Tegoth. Allt oar ju bara en lek för oss, nlen så atixte ai upp.

Vi oinde ryggen mot nattens hemligheter och inbillade oss att de inte liingre fanns. Tiink så

liitt det iir att förleda sig sjiilz-t. Nattens fasor iir nog mycket r:ärre nu, nu niir det inte löngre

är en lek."

NisseNytt presenterar en Call of Cthulhu-historia med tonvikt på stämning och roil-
spelande. Skådeplatsen är ett dunkelt Stockholm 1926 där fyra gamla bekanta möts

igen.

I8:E FEBRUARI ÄR SISTA ANMÄLNINGSDAG!



MED BnRoru CrurrrEnes nllÅTELSE...
Richard Thomlinson i nytt storprojekt
Efter ett år fyllt azr olyckor och aaslöjanden om missfbrhåIlanden på inspelningsplatser,
aahoppade finansiärer och konkurshot tillkönnnger TR Productions som nu plötsligt sitt
största projekt hittills. Projektet som går under arbetsnamnet "Saoage Seas" har en

preliminär budget på niira $200 och skall enligt RT Prod. spelas in bland annat på ön

Martinique samt i Aftikas djungler. De branschfolk LA Times talade med under gårdagen

stiiller sig ftågande till oar den notoriske slantern och budgetspriicknren Richard
Thomlinson lyckats hitta en finansiiir oillig att satsa denna astronomiska summa på en

zombieskriickfilm.

Sony Entertainment hopp ar az: skräckfilmssatsning
Vid en presskonferens igår tillkiinnagaa Sony Entertainment America genom sin talesman

Patrick Bennett att man bryter samarbetsaotalet med skriickfilmsgurun Richard
Thomlinson och dennes bolag RT Productions. Sony motioerar åtgdrden med den senaste

tidens atsslöjanden om soåra olyckor på inspelningsplatser, samt RT Productions påstådda

missbruk ar: riktiga zomibes i "splatterscener". Patrick Bennet hiinztisade iiaen till
uppgifter ftån E! Entertainment News on'L att en zombie löpt amok under inspelningen azt

RT Productions senaste film "Eaident Eoil". Enligt initierade kiillor hann zombien slita itu
en aa statisterna innan en oampyr som giistade inspelningsplatsen kunde aostyra
situationen genom att "plocka isiir liket" som annonym kiilla uttryckte saken.

Vampyrer finns, men tills för två år sedan hade de nära nog samma status som UFO:n
och Loch Ness monstret. Detta förändrades dock när dottern till en av USA's
mäktigaste senatorer mördades av en vampyr. Snabbt forcerades en lag fram som
förklarade vampyrer och andra övernaturliga väsen amerikanska medborgare.
Förövaren kunde efter det ställas inför rätta och enligt lag straffas för sitt brott.

I och med detta legitimerades också vampyrers, varulvars och älvors existens och
det är nu enligt lag förbjudet att förfölja, särbehandla eller "lyncha" övernaturliga
varelser utan rättegång. Vissa vampyrer fann sig snabbt och insåg möjligheterna
med lagen. De har nu gjort sig kiinda som affärsmän, underhållare och artister, och
introducerat nya former av nöjen som få dödliga ens kunnat drömma om tidigare.

Varulvar och andra lykantroper har en något annorlunda situation. I och med att
lykantropi sprids via bett och klösningar klassas det som en mycket smittsam sjukdom.
Därför behandlas dessa människor ofta värre än HlV-smittade av samhället. Det är
naturligtvis olagligt att diskriminera mot lykantropi men vem vill t.ex. ha sin dotter
i en skola där en av lärarna är varulv?

Vissa människor har visat sig ha anlag för att temporärt återuppväcka de döda. Ett
par av dessa s.k. Nekromantiker har insett att det finns pengar att tjäna, och företag
som specialiserar sig på att "animera" zombies har växt fram. Därigenom kan t.ex.
testamentes-tvister enkelt lösas; Det ärbara att "animera" farbror Bob och fråga honom
vem som egentligen skulle få Picasson.

Detta lösforms-scenario utspelar sig i den värld som författarinnan Laurell K. Ham-
ilton beskriver i sin bokserie om Anita Blake. En färgstark, fräsch syn på det
övernaturliga elementen i samhället. Det är dock inget krav att ha läst någon av
böckerna, då scenariot låter alla upptäcka charmen med världen på egen hand.

THE MExICAN CoI,IruEcTIoN: DÖoEruS LAND
"Hiir någonstans ska det ttara!" sade Chris. Han torkade soetten ur pannan, och famlade
efter oattenflasknn. De andra ryttarna stannade bakom honom.

Sarah såg såg omkring. Kartan hon höll i aisade ett område som troligen förändrat sig en

hel del på de 20 år som förflutit sedan de händelser som hennes far aldrig oille tala om.
"Kartan stämmer gansknbra, men fliicken här tiicker en stor del. lag undrar hur den kom

dit? ".
" Skit i det, jag oill oeta oem det är som iir efter oss," exploderade Toby, som red liingst bak

ao de fem. Han aiinde sig neroöst om i sadlen och spanade tillbaks samma aiig som de

kommit. "Det här iir dödens land!"
"Tysta," oiiste Chris pötsligt. "Hör nihiistarna. De har kommit ikapp oss".

I den andra delen av The Mexican Connection konfronteras rollpersonerna med det
förflutna. Deras fäders mystiska uppdrag kastar dunkla skuggor, och detta leder
våra hjältar djupt in i bergen nära den mexikanska gränsen.

Kanske de ska få veta sanningen om guldet, de mexikanska banditerna, och vad som
egentligen döljer sig på den plats som deras blodfläckade karta visar.

MEn/TIy/FÄRSK INFO FINNS PÅ WWW.GOTHCON.SE!
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DET "MÖRKA REGNET
Det hårda regnet smattrade mot rutorna på den saarta limousinen. Fordonet körde i hög

fart på den *odrrno trettonfiliga autostradan som förband AMRo-metroplex med den
"internationella 

flygplatsen Schiphot. Bilens strålkastare skar genom den mörka höstnatten

och förde de tysta passagerarna allt niirmare deldestinationen.

Forskningsbas Am-23 hade bara ett par timmar tidigare meddelat om ett otroligt

genombröft som skulle få Progenex aktiekurs att skjuta i taket. Och det ztar dr Frederick

Hortq som låg bakom Am-23. Han sjiikt och ingen annan skulle få credit för detta. Det oar

få andra ,om int kiinde till de tre baserna och styrelsen hade absolut ingen aning om deras
'existens. 

Men förbindelsen bröts innan all information rsar örterförd' Det oar diirfbr dr

Hauser - högsie forst«tingschefen inom Progenex Europa - siäh: aar på oiig till flygplatsen.
Med sig i bilen fanns fyra andra personer som han litade på till fullo.

Vad de fem inte vet är att de är på väg mot en helt ny upplevelse som vår samtid inte

är redo att möta...

RO [S PE L: .HUVUDÄRRANCEMAN G
Till dessa rollspel gäller föranmälan, men ingen bedömning kommer att ske. Priser

kan delas ut, men iö. *"r obskyra bedrifter, som bästa imitation av myrslok o dy1.

Eru rvÄlL PÅ srAN
Tårarna brann heta innanför ögonlocken, man skulle iu aldrig kunna tro att en sådan

person skulle dö, men nog oar det sant. De oar där allihop, kyrknn oar helt fullsatt med
'människor 

som ttille ta ett sista aosked. Gamla som unga, rika som fattiga alla z.tar hiir ao

samma anledning.

De leoande ljus som brann längs biinkraderna lyste upp de sörjandes ansikten o_ch gaa iioen

ett tiltröckligt bra skn för att se den stora warta kistan som stod liingst ftam i l<yrknn.

Runt omkrlng den oar'det hett fullt med blommor, kransar och blomsterarrangemang med

ett sista farrsiil, men på den Iåg endast en enda röd ros.

T srÅn rön Tennon
Mäster Magus har en plan - han tänker stjäla odödlighetens hemlighet från sin evige

nemesis, Vindraren. För att planen ska lyckas krävs ett offer av fyra sanna hjältar till
Mörksens Gudar.

När Doktor Destrukto och Major Massaker återförenas med sin gamla partner
Bortbytingen - filns det då någon som kan stoppa deras diaboliska utpressrdng mot

hela Capitol Ci§?

Bråda dagar för våra hjältar: Gentlemannen - Stffsk, Stark och Stilig! Dervish - Nattens

Dansandä Hämnerska! Ultrax - Beskyddaren från Dimension X! Psyche - Mardröm-
marnas Mentala Mästarirura! Kan de hindra världens undergång? Kan de skydda

sina egna mörka hemligheter? Kan de äntligen komma på vad deras superhjältegrupp
ska heta? Svaret får ni som spelar T står för Terrorl

T står för Terror är en superhjältehistoria inspirerad av Alan Moores Watchmen,

Grant Morrisons jLA, James Robinsons Starman, Mark Waids Kingdom Come och

förstås Kurt Busieks Astro City! Det innebär: superhjältar som du aldrig sett dem

förr, precis som de var förr!

Låter det paradoxalt? Våga prova T står för Terror och allt kommer att avslöjas!

VRTIoRRR FJÄRRAN
Det finns en planet som ingen har sett. Toå miin iir besatta azt den. En art dem doiiljs bland

Englands gröna kullar och skrioer sin musik. Den andre står rtid sitt teleskop under

Arizonas stjiirnbeströdda himmel och letar - natt efter natt efter natt...

Aa en slump börjar de breooiixla. I förening blir deras kunskap farlig - nu är en ao dem

död. Den andre har ingen aning om ailken fara han sz.täoar i, eller oarför, eller rsem mer som

kiinner till den mystiska planeten.

Ett klassiskt Call of Cthulhu-äventyr för fyra orädda författat av Sus Henrikson,

Magnus Lundgren, Calle Sanglert. Läs merpähtlp: / / staff.netg.sel-she/ coc/ '
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R O 1,1,§ P.E [,...' ., 4 R.RA N GI,E::M A.NIIG
Till dessa rollspel sker ingen föranmälan. Kom till rollspelets samling och deltag.
Arrangörerna brukar göra sitt bästa {ör att alla skall få spela.

DET eoR EN ÄNGEL I MITT RUM
Harry drog rocken niirmare omkring sig i ett meningslöst forsök att stiinga ute l<ylan. Tur
att tanten hade kläder att låna ut, tänkte han för sig sjäk:, fast oar hon toungen att klippa
hål i rappen på alla rocknr?

Han pustade tungt och följde röken som bildades av hans utandningsluft med blicken.
En bit bort stod Roman och försökte komma på ett sätt att skaffa tillbaka bilen. Bredvid
stod Fenton och Sheila. Fenton rotade i sin stora bag och tog snart upp en bultsax.
Vad gör jag egentligen här, tänkte Harry och slöt ögonen. Jag borde vara hemma och
ligga i min varma säng istället för att stå här i mitten av ingenstans och förbereda ett
inbrott...

BRECcTR
Det oar natten före Hogwatch och allt oar tyst, niistan...

..,för tre stora skepnader sprang förbi med snön yrande bakom sig och en bit efter kom

ytterligare fyra skepnader, dessa något mindre, springande efter med glimmande föremål i
hiinderna.

Betraktaren hade precis hoppat ned från kiilken när han hörde en stor krasch och ett antal
soordomar ldngre upp längs gatan och innan han gled ner i skorstenen tittade han bort mot
platsen diir toå oarelser stod storögda och studerade det forut hela glasfönstret.

Breccia innehåller allt en äkta skiztoiirlds-beriittelse behöoer; fiiktande stadsoakter, Döden,

inkompetenta trollkarlar, Bibliotekarien samt tusen elefanter !

Eh, jag kanske ljög om det diir med elefanterna...

Fnr-lEr JoruEs
Det oar med zsiss toekan som Callie lcttacknde på dörren. Hennes funderingar aabröts ao en

ktinnas stiimma som bjöd in henne, Inne i det aarmt ombonade kontoret satt en ao de

oackraste kainnor som Callie sett. Hon hörde hemma i Hollywood, inte i en sjaskig
detektir.tbyrå på Manhattan. Callie samlade sig ochbad att få tala med mister Clay eller
någon azt hans assistenter. Kztinnan bad Callie aiinta medan hon gick in i kontoret. De hade

tydligen inte råd med någon interntelefon, oilket oar bra för då borde de oara billiga. Om
sekreteraren såg malplacerad ut så kunde Jack Clay inte oara annat iin prioatdetektio. I alla

fall om man läst för mycket Mickey Spillane.

Fallet ]ones är ett litet scenario för fyra spelare utnyttjande Storytellersystemet.

ExoouspRolexrer
MEMO
Prioritet: Omgående
Från: Red Star INC, huaudkontoret Franska Guayana.
Till: Lokala planeringssamordnare, Europeiska azsdelningskontoren

Datum: 12e oktober 2156

Ni ombedes hiirmed instiilla er för eoentualitetsplaneringsmöte angående optimal
resursanaiindning i samband med eoentuellt Marskoloniseringsprogram. Det iir ao största
aikt att eralokala aodelningar synkroniserar sinplanering och sitt resursanoändande i
detta.

Mötet iiger rum i Göteborg, den 7e till 14e noaember 2L56. Researrangemang har ordnats.

KoNsreNr nrr srörn rrr vÄnnsHus
En man gled nerför gatan i skenet från gaslyktorna. "Chronopia iir sannerligen en

fantastisk stad" tiinkte han. " Så full ao lio, så full ao möjligheter - men också full aa

lidande och misiir" tiinkte han samtidigt som han passerade en tiggare som ;offinat
lutandes mot en oägg. Han la ett silztermynt i tiggarskålen, Mannen stannade till under en

gaslykta, tog upp ett papper ur jaclcfickan, och läste det en stund. lo, hans mål ztar alldeles

runt hörnet. Han hoppades.bara att Ansoind skulle ta emot honom - det oar sent, men han

hade inte kunnat komma tidigare.Han t'ortsatte framåt, men alldeles innan han skulle
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soiinga stannade han till och tittade in genom fönstret på huset som uar hans måL.

llppenbarligen oar det ganskn liaad stiimning där inne - synd bara att de smutsiga

ftnstren och den rökiga atmosftiren diirinne hindrade honom ftån att se något tydligt.

Mannen började gå igen. Han sttdngde runt hörnet, gick ftam till den öppna dörren och

kleo in. Han ftös till. Något ztar aiildigt fel...

Värdshuset Det kluvna skägget är ett helt vanligt chronopiskt värdshus. Må vara att
personalen av en eller annan anledning har slutat den närmaste tiden, samt möjligtvis
ätt servicen är lite bättre, men det är ett helt vanligt värdshus. Men plötsligt en dag är

ägaren försvunnen! Rollpersonerna, diverse personal på värdshuset, måste nu sköta

värdshuset själva tills ägaren återfinnes. Hur skall det gå? Blir det ruin? Eller utvecklas

Det Kluvna skägget till ett Chronopia Sheraton? Eller kanske ett Bates Motel? Eller
varför inte Fawlty Towers? Det är helt upp till spelarna.'.

NÄR MAN TÅN OVÄNTAT BESÖK...
Den smiickra enmastade segelbåten gled sakta in mot larlas hamn, Ätta par åror tog

fartyget allt niirmare den litla gruppen som ztiintade på knjen. Tom spanade ut i mörkret

mot båten och ztiinde sig sedan mot de andra: "Kom nu ihåg aad miister sa. Vi får inte

schabbla bort den hiir ffiren."
De andra teg. Det oar kallt i luften och fortfarande mörkt ute. De hade aäntat ända

sedan midnatt på tirakernas båt och nu när den iintligen dök upp höIl natten på att öoergå i
gryning. I fören kunde man se konturerna ao en storz.tuxen tirak som stod redo med en

tross.
" Kom igen nu" , sade Tom och gick med bestiimda steg tirakernas båt till mötes.

"Viilkomna" , ropade Tom. "Vi hiilsar er alla oiilkomna till larla" .

Toms rop försz:ann ut i natten. En pinsam tystnad liigrade sig öaer hamnen och

Tom skulle just till att hiilsa igen då tiraken plötsligt höjde sin röst:
" Grima aill ha sprit. Nu!"

S TxeT-S TI FTESVELOCI PEDEN
Är du trött på europeisk gemenskap och allt myspys? Längtar du tillbaka till en tid
då allt var aningen mer komplicerat, men ack så mycket intressantare? Välkommen
till ångskeppens tid!

Med orubblig framtidstro, nattsvarta antagonister och klanderfritt friserade hjältar
presenterar vi en småskalig förlustelse i science fiction från den gamla goda tiden.
Här finns inga tunga fin de siöcle poeter eller svårmodiga och flyktiga existenser

utan en glad och dramatisk värld där dödsfallen är få och optimismen obegränsad.

Här erbjuds möjligheten att spela ett fartfyllt och elegant scenario i måinsklighetens

tjänst som hämtat från jules Verne eller H. G. Wells'

Har ondsinta anarkister fått grepp om atomkraften? Landstiger utomjordiska varelser

i New England? Kommer den gamla världen att omvandlas av revolutionerande
transportmedel? Vart har allt silver tagit vägen egentligen, och hur kommer det sig

att den franska arm6n mobiliserar?

Mystiska väderfenomen har observerats i Ryssland och de ohövliga amerikanerna

gör anspråk på allt mer av världsmarknaden. Har vi egentligen skrivit klart det här
scenariot?

Allt är möjligt i det gamla dynamiska Europa!

Sekelskiftsvelocipeden är ett friforms scenario för 3-5 spelare, lag med egen SL har
förtur.

Sr.lÄnmHULT
" De' ja' nu ska till å beriitta hiinde sig för liinge sedan. De' aa' på den tid' n då farfar min -

lesper Rangela - ännuoa' ung ochlångt innan de' att de' första stjiirnfragmentet hittades

å lades här i stjiirnehults bygtuga. Di siiger att niir farfar min int' ua' större än oa' ni ä'

nu - då träffa' han Gast'n. Å en mörk natt rta' de' . Me' månen i nednn. Ä sttarta moln öoer

hela himlen. Ä aiil z:a' oöl de'. För di säger att när Gast'n är ute och far - sådana niitter knn

man se håle' i himlen. De' hål som den stjärna lömna etter sig som föll ner hiir å gjorde

dal'n. Å di siiger att om man ser in i de håle'. Då blir man dårad. Nåaiil, farfar min aa'

såldes ute sent om kr:ällen..."

Stjärnehult är ett nytt sätt att spela konventsrollspel på. Under en hel dag berättar vi
sagan om b1,n Stjärnehult - en släktkrönika i många led. Spelarna kan komma och gå

som de vilI. De börjar som unga pigor eller drängar, medverkar i ett viktigt kapitel i
byns historia och kan sedan överlämna spelei till sina barn och till andra spelare.
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Sedan kan de komma tillbaka som sina barnbarn, eller barnbarns barn. Under hela
dagen går det att följa berättelsens slingrande vägar på kartan över Stjärnehult, på
släktträdet och i krönikan i bystugan. Välkommen till Stjärnehult en amorlunda och
avslappnad upplevelse.

LevnNDE RoLLSPEL
Stonn,tgns öen
Ett Vampire/Werewolf live, tjejer har förtur. Ring senast en vecka innan konventet så
ni kan få era roller.

" - För tre år sedan jagade wyrm ut oss från aåran stad. I 3 långa år har rsi bidat oåran tid
hår ute i skogen, och inatt iir slutligen hiimndens timme slagen. Grimgarth oiinde sig från
elden och stinade in mot Sknra. I herrens år 1888 skall zti slutligen få tillbaka det som

tillhör oss. Men ett nytt hinder har dykt upp, en annan flock som aill ha det som iir oårt
Må Eenris oara med oss." lsabell log mot de andra. Det iir han."

Trött på massa jobbiga vampyrer som springer runt och tror dom är något? Må Fenris
vara med er.

**r-ol^@nL),.r,
"Claws of the undead horrors!"
"Va?"
"la, alltså en simple challenge, cla'ws... du aet..."
"Nii."
"Vaddå, är det inte 2:nd reoised oi kör? lag kan fråga narratorn annars."
"HåUkiift."
"Aha, en 3:rd grade double humiliation, Ok jag är med, kör på tre då... ett, taå..."
"HåU knft, annars sliter jag lungorna ur dig ungjiioel!"

Ja, det är ånyo dags att axla den mörka kappan, vässa hörntänderna och ge sig ner i
Hvitfeldtskas mörka källare. Från de nytänkande skaparna av Arvet kommer nu
ännu ett vampyrlajv, med en alldeles speciell sorts handling. Precis som förra gången
blir det utan regler med satsning på bra rollspel och mycket intrigerande. Lajvet har
mycket 1åg \A/hite Wolf-profil. Om ni önskar deltaga så ring Jonas eller Magnus så
förhandlar vi fram den sorts karaktär ni vill spela, när den är klar med intriger och
allt skickar vi den till er. Givetvis får de som vill spela samma karaktärer som förra
gångery lite fläskigare karaktärsbeskirming utlovas dock detta år. Max antal deltagare
är begränsat till runt 50 stycken med tanke på skrivjobbet, så skynda er och ring.

MunoEtrt's Bnn
Munden's Bar i fara
Än en gång har Statliga Ministeriet för Otillbörliga Offentliga Loknler i Cynosure
(S.M.O.O.L.C) hotat med att dra in licensen för Gordon om han ewtisas med att
tillfredsställa allas behoo. "Vissa dimensioners organismers liasuppehållande funktioner iir
icke förenliga med Cynosures miinskliga population." siiger en taleskainna från
S.M.O.O.L.C. Än så länge har Gordon inte suarat och iirligt talat så får S.M.O.O.L.C
soårt att drirsa igenom sitt beslut eftersom deras incident från förua året niir Munden's Bar
skulle riaas och bli parkeringshus slutade i ett fiasko.

Munden's Bar - Aggressionernas arena eller sanningarnas högborg. Följ med in i
upplevelsemas centrum och döm själv. Munden's Bar vistar GothCon.

KoRTSPE.L
Mlcrc StlruoRnp (Typ II). SM-rvnt
Upplev en klassiker, Sveriges största Magic-turnering. Har du den perfekta leken?
S1å då resten av Sverige med häpnad och roffa åt dig titeln som Gothconmästare i
Magic.

Tumeringsform: Åtta rundor Swiss + top 8 i direktutslag. DCl-sanktionerad turnering.
Legala set är: 5th Edition, Tempest, Stronghold, Exodus, Urza'sSaga, Urza's Legacy.
Ha med leklista och DCl-nummer till registrering.
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Mncrc Cmsslc (TvP I )
Ren kraft i lyxförpackning. Ha skoj bland Moxar och Juzams. Strippa ut att någon

bryr sig. Det mesia är tilllåtet men en aktuell lista äver de kort som är Banned eller

Restricted hittar du på www.wizards.com.

Turneringsform: Sju rundor Swiss + top 8 i direktutslag. DCl-sanktionerad turnering.
Ha med leklista och DCl-nummer tilI registrering.

Mncrc BoosrEn DRRrr
Drafta ihop din lek i en grupp av åtta och vinn med kort som aldrig annars spelas.

Välj rätt kort i draften och gruppsegern är din.

Turneringsform: Gruppspel. De två bästa i varje grupp går vidare till nya draft.
DCl-sanktionerad turnering. Ha med DCl-nummer till registreringen.

Mncrc Empenon Exrgruoeo
Grabba tag i två av dina kompisar och bygg fruktade Emperor-lekar. Täck båda

fronterna och slå ut motståndarens general.

Turneringsform: Gruppspel. Vinnarna går vidare till finalgrupp. Tre man i varje Iag,

range2.20 /30 /20 Iiv, creatures kan tappas för att förflyttas.

OrTICIEI-L SM.TURNERING I INWO
Sztik dina oiinner. Krossa dina fiender. Behiirskn oörlden. Drick lite kaffe.

Turneringsvariant A: Fixed Deck Tournament. Ta med din egen lek - 45 kort. 5

matcher. 20 spelare tas in - först till kvarn gäller.

Turneringsvariant B: Sealed Deck Toumament. Anmälrr-ingsavgift: 80 kr - betalas

vid samlingen. Du får en halv starter och en booster - sammanlagt 71 kort en

halvtimme före matchstart. Sätt ihop en lek med 45 kort och sätt igång. 5 matcher. 20

spelare tas in - först till kvarn gäller. Sponsrad av Steve Jackson Games. Fnord.

Srnn WNNS CCG
Dark side: "Darthan, Tarkin, Doktorn , Vaddes snabel. You are beaten på Obi."
Light side: "Nabruna på Luke."
Darkside: "Sense."

Light side. "Tentacle, Control."

En stund senare.

Light side: "Om jag hade sparat en force till, så iag hade haft råd att åka med Luke, och då

hade du aldrig ounnit."
Darkside (oisar Oo-ta Goo-ta, Solo?): "Hade iag aisst, och med mycket mer också."

spela detta mycket intressanta spel i en galax långt,Iängt,låååångtborta, för lääänge

sedan. Det kommer att hållas två sanktionerade turneringar på GothCon, en swiss
och en Sealed deck eller Draft (vilket är ännu inte bestämt). Om det firlns intresse

kommer det även att arrangeras icke sanktionerade turneringar. En vinnare kommer
att utses i varje turnering, men det kommer också att utsees en GothCon mästare

som har varit med i båda turneringarna. OBS! Fina och många priser

Srnn TNEX CCG
Rom: "Earth."

Quark: "Exactly. lf the boy wants to go to starfleet academy, he can as well go with style."

Rom: "Thank you brother, I'tl go tell Nog, Å trip to earth this is going to be fuuun."
Quark: "Not to mention profitable. AII I ask is a ship and a load of contraband to fill it."

Skulle det inte vara roligare om Enabran Tain var på väg med sin son (Garak) till
jorden med helt andra planer än att besöka stjärnflottan. Det kommer att hållas två

sanktionerade turneringar på GothCon, en Swiss och en Sealed deck/Draft (Vilket

det blir är ännu inte bestämt). Om det finns intresse kommer det även att arrangeras

icke sanktionerade turneringar. En vinnare kommer att utses i varje turnering, men

det kommer också att utsees en GothConmästare som har varit med i båda
turneringarna.

oBS! Om allt går som vi vill så kommer vi att ha minst en FAJO Collection med bland

priserna.
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BnÄDSPEL
Alla dessa brädspel har föranmälan. Alla brädspel har en regelgenomgång.

I 830
Tuff, tuff, tuff, tUff,TUUT,TUUT!

Välkommen tillbaks till det glada 30-talet... 1830-talet alltså. Följ tågens utveckling
samtidigt som dubygger ut jämvägsnätetinordöstra USA. Köp aktiea kör tåg, dumpa
bolag, bygg helt bisarra linjesträckningar och bli snuskigt rik. Ska Pennsylvania lyckas
ta sig in i norta New York? Ska New York Central och Canadian Pacific hinna till
Chicago? Det är frågor du får svar på om du är med och spelar 1830.

Acourne
"Ha! lag startar en hotellkedjahtir.., det får blilmperial! Fyra aktier tack!"
"lag köper toå Tower och en Luxor..."

Tycker du att Monopol är för mesar? Acquire är spelet för alla som gillar nervkrig. Ta
kontrollen på hotell- och aktiemarknaden, och gör det nu!

AovRr.rcgD CIVILIZATIoN
Medelhavet är tillräckligt stort för oss alla, men skall det få hindra våra ambitioner
att om{atta herravälde över den kända världen? Knappast: att handla, kriga, sprida
sjukdom och eliinde och intrigera är alla redskap i din ädla strävan att roffa åt dig
mer än du behöver.

BRITRruruIR
Gång på gang drar krigets vindar över de brittiska öarna! Vem skall styra Britannien?
Romarna vill göra det, liksom pikterna, skottarna, danskarna, belgarna, saxarna,
normanderna och en rad andra folk. Var med och gör ett erövringsförsök av
Britanniens gröna kullar, där välgödd boskap betar och rika skördar gror.

Drpr-omncv
Året är 1901, månaden januari. De sju stormakterna har alla egna planer och
förhoppningar om vad som skall hiinda med Europa. Tänk - alla vill expandera! Hur
skall det gå när toppdiplomaterna samlas till ilrnu en förhandlingsomgång, och vilka
uppgörelser är redan gjorda i det tysta? Vem bluffar och vem gör det inte, och är den
där karln verkligen så hederlig som han påstår? Och vilka baktankar har han?

Hrstony oF THE Wonlo
Ska sumererna inta Kina? Kornmer Romarriket att bli sd stort? Vad kommer att hiinda?
Kom och spela History of the World - spelet där du kontrollera sju olika imperier
under sju epoker i miinsklighetens historia! Befria länderna från deras ondskefulla
ledares förtryck och var sjäIv en mild envåldshärskare...

Rppuelrc oF RoruE
Rom är sin egen värsta fiende och bara den tappra senaten (dvs nil) hindrar barbarerna
och folket att plundra det fina ni roff... skapat. Se bara till att ingen blir allt för
framgångsrik i sina strävanden att bevara det gloriösa imperiet. Slaget är vunnet.
Vet du var din militärkonsul är någonstans?

RoeoRRr-r-v
Bzzt-blipp-whiee!

Vet du vad alla datorer i fabrikema gör på natten ? lo, för att pigga upp sina liv har
de upfunnit Roborally. Det är en grand prix-tävling som fabrikens alla datorer försöker
vinna. En mästartitel i RoboRally är den finaste titel man kan ha och alla ser upp till
mästaren.

I Roborally är det du som ska göra datorns uppgift Styra din egen robot tilI seger i
detta fartfyllda rally. Men vägen till seger är inte lätt. Den är fy1ld av laserstrålar som
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skjuter små hål i dig, rullband som flyttar dig år fel håll och djupa hål som mynnar i
fabrikens soprum. Ett hemskt rum där våggarna sakta trycks ihop och förvandlar
din robot fill ett microchip.

Men den kanske svåraste faran på vägen är andra robotar. Dessa ytterst oberäkneliga
maskiner försöker skjuta dig med sin egen laser eller putta ner dig i hål. Programmera
din robot så att du undviker dessa tingestar eller så att du skickar dem till soprummet.

Roborally är ett spel som kan få vem som helst att skratta åt sina misstag och som
blir roligare ju mindre man tänker. Ta tillfället i akt och prova detta spelet när du
kommer till GothCon.

SEttr-Ens
Kolonisera Catan! Bosätt dig intill rätt sorts naturtillgångar och utnyttja dem maximalt
för att expandera;bygg städer, vägar och nyabyar, kanske i någon åtrådd hamn.
Men du - det finns andra som vill åt öns rikedomar... skall du handla fredligt med
dem eller inte? Settlers har kallats turbo-Civilisation och har du inte spelat det än
borde du absolut göra det på GothCon XXII!

Ta gärna med egna spel - detta ger förtur!

FICU.R..S.PEL
Notera att vissa figurspel har föranmälan, medan andra inte har det!

Mrcno Moognrur
Hämmad? S1år din flickväin dig? Arwisad av din hund? NU ÄR RADDNINGEN HAR!

Skjut ut aggressionerna genom din släiborrade 120mm högtryckspjäs. Inget rensar
sinnet som att låta dina värrrer (de få du har) förgasas av svetsstrålen från en RSV-
granat. Välkomna till fritidspedagog Anders och fältassistent Jens. Den enda
krisgrupp du behöver. "Vi är seriösa, och det står vi förl"

TunNITnING WARHAMMER 4Ox
Lokar slet ao sig jacket till datorn med ett snabbt ryck, hans hiinder darrade och den

plötliga återgången till aerkligheten fick honom niistan att falla. Enbart has erfarenhet

riiddade honom. lag hade honom, tiinkte han, z;ad gickfel?

Hans plötsliga insikt oar att han underskattar sin fiendes saagaste trupper och niir de

ooäntat nog hade fått en ao hans enheter att retirera in fiamför hans tunga rsapen så att
han inte kunnat skjuta... Hans tankar aabröts ao en kraftig dunk i ryggen, hnns

motståndare hade kommit in i rummet utan att han märkt det.

- Ta' t inte så hårt,' t kommer mer slag. Horschnoz hade aerkligen Gork på sin sida. Orcens

skadeglada grin r:isade att så oart inte alls fallet. Lokar koäste kiinslan ao att få grinet att

försrsinna med hjäIp ao sin knytniioe, men han kontollerade sig.

-Vi möts igen ... I finalen och då skall jag inte oara så slaraig.

Med de orden srsepte han ur rummet och lämnade en gapskrattande Orc bakom sig.

Organisation: Gruppspel cirka 4 strider sedan slutspel (vinna/försvinna)

Armeer: enbart byggda efter Grundreglerna (de senaste) inga armeböcker får
användas (för maximal jämlikhet), 1000 poäng, bered er på olika scenarier som skall
kuma lösas med samma arme.

Eprc 40K
Spelet med de små figurema men med de stora slagen.

TRI eES
"It's 50 000 BC. Where are your children? "

Ett helkul skitenkelt (roll)spel för 4-8 spelare. Fritt spel, först till kvarn, under fredag-
och lördagkvällen.

I8:E FEBRUARI ÄR SISTA ANMÄLNINGSDAG!



AnNITS BILHANTERING
"lag har tandodrk."
"lag kan inga regler."
"Jag aill åkahem."
"lag hatar konaent."
"Min mamma är adookat."
Det skiter oi i!

Arnes - styrkan sitter i rabellen! sluta mosa potatisen i bamba, Arnes är bättre!

CHQ: 1BTR80+C.grp(B)cp100
3Pl: 1BTR80+C.gry(B)cp20

2BTR80+t.grp(B)

Bara så att ni vet.

MÖTEN I URAL
succdn från Gothcon XXII fortsätter - återigen kommer vi möta de ensamma hjältarna
som kämpar om att nå sina personliga mål. spela Neotech v2.0 i tabletopmiljö med
färdiga coola figurer som leds och styrs av de smidiga och realistiska regtema från
Neotech Offensiv. Spela i lag eller man-mot-man i flera olika scenarier under hela
konventet.

NeoTech offensiv Täbletop. Tabletopspel i Neotech v2.0:s värld och anda.

BI-OOOBOWL
Bob: All right,lim. Here we are again at the site of this year's GothCon Blood Bowl
tournament.

lim: That's right, Bob. lt'll be a spectacular competition for that matter, wouldn't you
agree?

Bob: Yes, that's right! we'ae got teams from all of the major races, coming ftom all oaer the
country. There's enen a rumour saying that a snotling team zoill take pari.'
lim: That's right, Bob! But a snowball in helthas a bigger chance of surt;ir:al than such a
team. You can bet your old grand-mother oin that.
Bob: Yes, that's right! I think l'll do that. I sure hope I lose.

lim: That's right, Bob. so do I. But let's round up notn by saying that this will be the best
tournament eoer!
Bob: Yes, that's right!

v.i har färdiggjorda laguppstälLringar, dock inte tillräckligt med figurer. Alltså: Egna
figurer garanterar plats (bara målade).

OvnIGA AKTIVITETER
NovellrÄvlr rucrrrt
Novelltävlingen 1999 - same procedure as last year.

Alltså - inga handskrivna bidrag, inga enda-exemplar-som-finns-i-världen, och inga
svårlästa typsnitt. Däremot namn på separat papper samt gärna sidnumrering. Det
står Er fritt fram att skriva på antingen svenska eller engelska och får jag in trö eiler
fler dikter tänker jag ha en poesikategori.

Bidiagen ska vara inlämnade senast 17.00 på lördagen, så jag har tid att läsa dem.
Några frågor? Jag gär att nå via e-mail silk@netg.se eller tetefän CBt-s4gs7r.

Bycc oril eeer eRÄospEr
som omväxling presenteras här en brädspelsturnering där du bestämmer reglerna
själv! På fredag kväll får alla lag varsin identisk uppsättning komponenter bestående
av en spelplan, mystiska kor! konstiga pjäser etc.

Sedan-har ni lördagen på er att konstruera regler till ett spel där dessa ingår. Anmälan
görs i lag om 2-5 personer. Föranmälan krävs. GothCon förbehåller sigiättigheterna
att publicera alla regler på nätet.

MTn/Tvy/FÄRSK INFo FINNS PÅ WWW.GoTHCoN.SE!



Avsändare:
Föreningen GothCon
c/o Claes Sundström
Hökegatan 17,5tr
416 66 GOTEBORG
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