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LKOMNA!
TH

och mest påfrestande delama av att vara huvudansvarig for GothCon, kan ni gissa

vad det iir? Det dr att varje år skriva den hdr elåindiga texten. Att varje år ftirsöka hitta något djupt och
insiktsfullt att säga; det kostar på! Ändå tycks det fowäntas av mig, i alla fall av de andra i ledningen ftir
konventet.

Jag skulle vilja bjuda in er till iinnu en spektakuldr fest med spiinnande aktMteter av högsta klass,

men dåvore jag formäten. Till skillnad från mig, deltar ni i våra aktiviteter och vet därftir Itirmodligen
bättre än jagvad GothCon innebiir. Sjiilvår jag nöjamig med att läsa enkätsvaren.Jag f;lr ddrfornöja
mig med att inbjuda er till vad vi skall göra vårt yttersta flor att göra till ett spektakulärt konvent.

-AndersQuest

BAGAGE
Vi kommer att ha ett bagagerum där du kan lämna in grejer niir du inte behöver dem, givetvis utan

avgiftl Försök helst undvika att ha en massa saker liggande i sovsalarna, som ju blir spellokaler på

dagarn4 detta pga utrymmesbrist.

ÖvTRNATTNING
Som alltid kommer vi att avsätta några av våra lokaler på området till sömn. Ta med liggunderlag,

sovsäck och allt annat som behövs for att du skall sova gott! Duschar finns också på området.
Precis som ftirra året öppnar konventslokalema redan på torsdagen, närmare bestämt kl 19.00. Inga

arrangemang äger rum på torsdagen, men ni är viilkomna att mjukstarta genom att spela egna spel och
scenarion, och cafeterian iir sjåilvklart öppen! Ni kan också sova på konventet natten mellan torsdag och
fredag, trots att det officiellt sett inte öppnar forriin på fredag morgon.

RECEPTIONEN & ANSLAGSTAVLAN
Receptionisten iir din vän. Han eller hon kan svara på frågor, ta reda på om det finns platser kvar i

tumeringar och en hel mängd andra saker. Men även receptionister kan bli trötta ibland och det iir d:ärfor

vi har en anslagstavla. Var snäll mot din receptionist! På anslagstavlan hittar du nästan alltid den
informationdu söker.

CAFETERIAN
I år, liksom alla år, har vi en cafeteri4 och precis som vanligt siiljer vi diir alla möjliga sorters dryck,

mat, smörgåsar, godis och chips. Den iir öppen mellan 19.00 och 00.00 på torsdagen, och i ett streck fr
ån och med kl 08.00 på fredagen till kl 15.00 på söndagen. Och d:ul Katret iir gmtis i år också!

KILLAR MED KOLL:
Ordftirunde:

Anders@ist
Kolonigatan9-12 E
4fi21GöTEBORG
031-7081830

adf@gultanse

Rollspelsansv'aig:

KristinaKnaving

0i40-65587s
031-7081830 @elger)

rollspl@ptlrcnse

Brädspelsansvarig:

NiHasKiirstrand
031-281252

bndspl@gulx:nne

Personalansvarig:

ClaesSundsröm

031-5079a0 @rb)

0705-406712

prnnal@gulrcnse

Sekreterare:

IleruikHolmkry
031-463s78

0740-408027 (sök)

UTSKICKET...
... gj orde s av Sus Henrikson uh
tyckte s hos Tryckei Ringen AB.

Typ snitt som använt s dr Bit stream

Iowan Old Style BT i br(tdtex
(8, 5/1 2), Pell Centennial Name

andNumbrBT irubrkema«h
ViualdiD nm anfanger. Upplaga

2 500ex.

GOTHCON -LOGON
Logon iir §ord av Sus Henrikson

xh Magnus l.undgren. eh HNk-
andrfemöverett.

MEDARRANGÖRER
De foreningarcch foretag som

hj?ilpt till med GothCon i år iir:

Agony Inc, Ars Amandi, ASF,

G&B Vibt, Gargarism4 Nagames

AB, Skymning" Storytellers Inn,

YLVAmfl.

TA«!



. Frukost:
K 08.00 - 10.00, fre, lör, sön.

Middag:
Fredag:20.00 -2j.N

lördag: 16.00 - 20.@
Pris:4Ok/ntåltid

Glöm inte att Riranmäla dig!

Naturligtvis vill även du ha

en Gothcon-t-shirt!!!
Du futiillq xh balafien fi din

nmiilningsblnkett Pris: 50 kr.

Vad är det i Säcken i år?
Iöpdenxh*{to!

Tips för fattiga:
Om du kan tiinka dig att arbta
någa pass på konviltet (städ4

spllda erc) så kan du fr tilltuka
helaellqdelaravdin

annlitningsaryiftt

MIDDAGAR OCH FRUKOSTAR
Till dig som är erfaren nog att veta att ett konvent blir mycket bättre med riktig mat i magen serverar

vi frukost &edag, lördag och söndag och middag på"fredag och lördag. Vill du äta en eller bägge

middagama måste du ftiranmäla detta så att vi vet hur många portioner vi skall beställa. På fredagen

serveras potatismosoch ostgratinerad falukorv/(veg) linsbiff. På lördagen serveras pasta med köttfärs-

sås/(veg) tomatröra. Middagarna kostar 40 kr styck.

FöRSÄLJNINh
De ftiretag som kommer till GothCon i år iir bl a Musketörema Flamman, Tradidon och Neogames.

Inga personer, organisationer eller foretag fir s?ilja varor eller tjiinster under konventet, ej heller dela ut
reklam, prislistor eller liknande utan arrangöremas medgivande. Om du eller ditt foreag önskar såilja

eller ftirevisa pro{ukter eller någonting annag tag då konakt med Anders Qvist snarast.

GOTHCONS T.SHIRT
Självklart vill du vara lika cool som alla andra och ha en GothCon-t-shirt! Årets t-shirt har

sarnma motiv som denna folders framsida (minus de vågräta svarta strecken och det som står
intill dem). Den iir gråmelerad med svart tryck och kostar 50 kr. Vill du ha en måste du bestdlla
och betala på din anmäningsblankett så att vi vet hur många vi skall trycka upp.

AUKTION
Som vanligt håller vi wå auktioner: en på lördagen och en på söndagen. Du som vill liimna bidrag till

den kan göradet i auktionsinlämningen som kommer att finnas i anslutningtill receptionen fredag och

1ördag.

För sjunde året i rad auktionerar vi ut den fantastiska och ouoligt hernliga Säcken som forutom en

massa fina saker också innehåller ett gratis GothCon XXII. Precis som Säckens innehåll är sponsorer-
na hemliga och atl behälning från Säcken går till viilgörande ihdamä!

JAG VILLE OCTÅ NRRANGERA!
Om du vill arrangera något på konventet, så iir din tid alls inte ftirbi. Hör av dig till oss omedelbart

(dvs helst innan 28/2) . Strax efter sista anmdlningsdagen lägger vi nämligen salsschemat. Diirefter är
det betydligt svårare att f;l vettiga lokaler även om vi forsöker göra vårt bästa även ftir er.

Se listan över ansvariga på motstående sida. Om du har ett udda arrangemang, så kontakta
huvudansvarig!

ÄN DU EN SNÅLJÅP?
Om du iir en snålvarg, direkt ifrån mörkaste Småland, skall du veta att det kan löna sig att anmdla

sig som arbetare tiIl konventet. Gör så här:

Anmäl dig som vanligt. Ring sedan och anmäl dig som arbetare på konventet. Vår man for dessa

drendenheterClaesSundsuömochnåspåarbetstid påtel031-507940ellervidandratillfällen på0705

- 4067 72. E-postadress: personal6 gothcon.se.

Om man arbetar minst tre pass om fem timmar (se schemat) fiir man sin anmiilningsavgift.

återbetald på söndagen. På så sätt kanske du har råd att åka hem igen, efter att ha bränt alla dina pengar

påauktionen.

VART TAR ALLA PENGAR VÄGEN?
Du betalar 180 kronor i inträde och kanske 120 kronor ftir olika turneringar när du anmiiler dig

till GothCon. Då är du ganska genomsnittlig. Om GothCon har 600 ftiranmälda blir det 180.000 kr.
Van går alla dessa pengar?

Nå, den största posten iir lokalhyra, om nästan 90.000. Detta kan låta mycket, men inkluderar
ganska många poster, bland annat wå vaktmästarlöner for påskhelgen (med alla tillägg som helgen
innebåir). Håinill kommer wå utskick, tillsammans ungefär 40.000. Den hiir posten har gått upp ganska

dramatiskt de senaste åren på grund av postens hysteriska ponohöjningar.
Resten av pengarna går till tusen små poster: kommunikationsradio (2500), knappar (1500),

kontainenömning (1500), städmaterial (1000), spelledarutbyte (5000), telefonersätming (500), mat
till arrangörer (5000), kopiering av äventyr...

Så nu vet du det!

90000
40000

2 500
1 500
1 500

1 000

5 000

s00

5M
medmera

minst 147 000



AN MÄLN I NGSI NSTRU KTION E R

L'ds igenom dessainstruktionerinnan du anmiilerdig.Anmiilan iirpersonligochbindande. Föranmii
lan måste göras senast den 27 februari. För sent inkomna anmdlningar kan bli behandlade iindå, men

bekräftelse hinner oftast inte skickas ut i dessa fall. Den som anmiiler sig ftir sent kommer också att å
betala 70 kr extra (mellanskillnaden till priset "vid dörren").

l) Tag en postgiroblankett. Anviind giima våra fortryckta; om en sådan inte finns tillgänglig går det

också bra med en vanlig, tom blankett. Se då till att ftlla i rätt kontonummer (487 56 09 - 2) och

betalningsmottagare (Föreningen GothCon). Skriv också ut namnet på alla aktiviteter du vill vara

med i ochvilkapass det giiller.Detdr mycketviktigt att skrivatydligt, och medbläck, påpostgiro-
blanketter eftersom postgirot inte ger oss originalen, bara bleka fotokopior av dem. Blyens syns ofta

inte alls.

Ovanliga gireringsmetder (direkt från ett bankkonto, exempelvis) uppmuntrarvi inte: vi fir ofta

inte all information vi behöver från sådant hå11. Vi rekommenderar våra besökare som kommer från

utlandet att inte använda postgiroblanketter - information från sådana tenderar att ftirsvinna i
skarven mellan olika liinders postgiron. Skicka istället anmälan med brev (till Jonas Schiött,

Engelbrektsgatan7 , 41727 Göteborg) och betala på plats. OBS! Detta giiller endasrftir deltagare

bosatta utanfor Sverige - brev från svenskar arkiveras i papperskorgen.

2) Skriv ditt namn och din adress i rutan "avsä.ndare". Texta tydligt. Endast en person ftir anmdla sig på

en blankett; varje floranmiild deltagare måste skicka in en egen blankett.

3) Skriv ditt ftidelseår (enban året, inte hela personnumret) i därfor avsedd ruta. Vi behöver veta detta

eftersom vi dr en fiirening, som du blir medlem i genom anmälan. Av samma anledning vill vi (eller

rättare sagt kommunen) veta våra medlemmars kön.

4) Kryssa for den inträdesavgift du skall betala. För den som är medlem i en SVEROK-forening (en

annansädanänGothCon, vill säga) dr avgiften vidforanmiilan 180 kr, for andra iir den 210 kr. Detta

inträde åir forutsättningen for att du skall f;i anmiila dig till aktiviteter i nästa steg.

5) Kryssa i rutorna for de turneringar och arrangemang du vill deltaga i. Vid anmiilan till lagturneringar

anmdler err person hela laget. lagets övriga medlemmar behöver inte skriva något om detta på sina

blanketter. Om aktiviteten körs flera gångeq ange vilket pass du vill spela. Glömmer du att viilja pass

blir du tilldelad det som passar arrangörema bdst. Man fär naturligwis bara spela varje tumering en

gång. Det går att anmäla sig till spel som krockar medvarandra, på egen isk - vi gör inga åter-
betalningar vid dubbelbokning. Vissa arrangemang går det inte att loranmdla sig till.

6) Om du anmiiler ett lag, skriv dess namn i rutan "lagramn". Alltfor långa namn kommer att forkortas

godtyckligt. Om lagnamn saknas kommer den anmiilningsansvarige att tilldela er ett namn ur sitt
perblankett.

7) Liiggihop avgi till, och skriv denna surruna under "svenska kronor". Det

kostar fortfarande

Tänk också på att...
. Rd<omnwfred minimiåLfu fu
deltagare dr 15 år.

. Vi w även emot besökare vid

dönen, intriidet ?ir då 2 50 l<r

(SVEROK-mdlamtar) eLLq 280

kr (alla andra) for hela konventet

eller 1 00 kr om du bara vill vara

mdendag.
Nyfikna åskådare, som inte delar i
någon konvattsakivitet, bhws
narurligwis inte heller betala

intäde.

. Vi anstiinger oss for att alla

deltagare skall Iå spla allt de vill,

men vi s sa aktiviteter iir så popu-

liiraattvi inte kan garantera

dena Two rdnin gen for antagning

iir då helt enkel t den ordning i
viken anmiilningana inkommit

. Felakiga anmiilningar behandlas

&er viket mis stag som begåtts;

om du till exempel glömmer skiua

din adress dnbfur det ju hru dig

sjiilv, så det foruilder ingat ytter-

li gare åtgiird tran vår s ida. Andra

fel, som gör vårt arbete sfarare,

kan medfora att du place ns s ist i
den ouan niimnda rurordningen.

. Bel«iiftelse fi anmiilan skickas

ut en eller wå vrckor fore konven-

tet Md bkiäfan mdfolj er ex
utökat aktiviteaschem4 kartor

över lokalen och material tillvissa

avtumeringama-

LLSPEL
I årharvi : huvudtumeringar, huwdarrangemang och arrangemang. Huvud-

lagen bedöms och prser delas ut. Att vara med i en huvudturnering
kostar : 150 kr beroende i laget. Huvudarrangemangen kräver cickså öranmiilan

mellan 100 och 125 kr. llnad från huvudtumeringama görs ingen bedömning och inga

priser delas ut. Arrangemangen kräver ingen fiiranmälan och inga priser delas ut.

HUVUDTURNERINGAR

DöDEN I VENEDIG
Facklornas fladdrande sken lyser hjiilpligt upp den livliga hamnen, dess kajer och florrådshus. Trots

den sena timman iir det fonfarande febril aktivitet bland skutor och lastslupar. På avstånd hörs skepps-

klockor kliimt4 en skadad skuta är på väg in i hamnen. Några legoknektar kikar nyfiket fram bakom ett
kolli tyg; en av dem har fortfarande vinkruset till munnen. De anstränger sig for att florsöka å en blick

Huvudturnering:
F öranmdlan. Pri ser delx ut.

Huvudarrangemang:
Fönnmdlan, men inga priser.

Arrangemang:
Varken fonnmdlan eller prier.



$:Vampire:DarkAges,/
Vaqpfue:TIrelvIaqta*

Anangin S to ryte ll er's Inn
I@ta@rrrter:lohanEng-

lund (0i1-231197),

tlwawruElundgswiptd.w
AnaI spelarcllag; a

f Aknslapslaav: Vi s s a kun ska-

ryanVanpitevitulfuidlbs
inuånare dr at rekonntqflaa
Mamingloiwiu: Rollspel

hss: Fredag W forts Söndag I
Ob senen att denna tumering iir
wådelad xh saiicks sig i>ver nå

pss!

Avgiftl20l«Aag

@Jameshnd
Arnngörer oclt kontakt-
p:wrw:MattiasElfsröm

(03r122N9),
nffifuean@nfu2mswfiH,e
Andqs Arfrerssn (0j e2 1 7 5 1 ),

atfusaf,sswt@akff
enal speladlry; Helst 3, men

4drarceptablt
Förktnskapslaaw Inga

Wrurinpt«iwl*: Huvudsak-

tiffie*lrtnti;nin7
hss: lör I, forts lördag II

Avgife 120kr/1ag

@Eon
ArruryibNeogamesAB
Konaktrysoner:Marco

khrmann (0707-232894),

Krister Sundelin (05@488782)

Analspelanllry5
För*r,nslap*;rawDetkange

fordelar att kiinna till uiirlden

Mundaruxh&ssbistafu
WmhryXatarioinlevel*

Pass:FrdaglxhIII
Avgift 150kr/lag

@:InNomine
Anangir: Storyteller's Inn

I@tra*4prl.'srrler:.JohanBerg
(031-538849),John

Salomonsson (03 1 -99701)
Antalspelare/lq: a

Förktnskapslaaw Inga

Wwiry*enarioinlarclse
hilila@ Vad man gör det till

Pas:FrdaglxhlördagI
Avpjtu 120kr/lag

avvad det dr som händer där ute påredden.

"Stå inte där och häng era avskum, ftirtjäna er lön !"
De båda avbryts tvärt av en pisksnärtslik stämma. Ur skuggoma frigör sig en gestalt, hans blick

verkar ftir ett ögonblick glimma med en rödaktig lyster. Mannens korpsvarta, kona hår kontrasterar
mot den sjukligt bleka hyn och de blanka ögonen. Knektarna samlar närmast panikartat ihop sina
tillhörigheter och utan att möta den bleka gestaltens blick skyndar de iväg ut på bryggoma. Den bleka
mannen vänder sig om och nickar småilsket mot betraktaren.

"Är det Er skuta som anliinder i denna sena timma? Vår Furste iir djupt oroad av de rykten som
cirkulerar." Mannen väntar inte på svar utan fortsätter: "Sjukdomar som angriper besldktade är inte att
leka med." Han kastar en ilsken blick ut mot bryggan. "Ej heller tecken på våra anfäders forestående
uppvaknande" muttrar han irriterat.

Du kånner hur fruktan griper tag i din sjäI, hur tungan nästan fastnar mot din gom och ditt svar blir
ett ynkligt pipande,

"Eh, Hans eirinens har gett tillåtelse for klanäldsten av klan Ventrue,Vincenzo da Riott4 att mot-
taga sin gemåI." Mannens skeptiska blick viinds hastigt bort då det hörs skrik och jämmer från en av

slupamavid den nyanliinda skutan.

Duviicl<splötsligturdinatankardåflyplnetryd<ertillnärlandningsställetarimarken.Inbromsningen
frir det lilla flygplanet att skak4 men i dina sinnen dröjer sig for{arande doftema från trettonhundratalets
Vadigknar...

OPERATION:QUANTUM
1989 OPERATION: ORIENTEXPRESSEN, 1994 KODNAMN: MEDUSA, 1995 KODNAMN:

IKAROS, 1996 KODNAMN: OLYMPOS, 1997 OPERATION: HILDEBRANDT och nu dr det dags

igen...

Tag på smokingen, hiill upp en Vodka Martini (skakad - inte rörQ, kör fram Bendeyn och glöm inte
att besöka Q, James Bond iir tillbaka i OPERATION: QUANTUMT

Playboyen Fred Fitzgreg vapenspecialisten Bertrahm Wooster, korthajenJonathan Baxterhofoch
budoexperten Linda Red är återigen beredda att gripa in och rädda den kända viirlden på uppdrag av

Hennes Majesiäts Hemliga ljiinst, MI6.
Tiinker de paranoida terroristema kapa planet i år igen? Vilka genialiska brottslingar liggerbakom

hotet mot demokrati och frihet denna gång? Som alltid niirJames Bond iir i fanen kan vi utlova möten
med samvetslösa skurkar, exotiska resmåI, rafflande biljakter, vackra kvinnor (och måin) samt lite
ogenerat underhållningsvåld.

Besök också OPERATION: QUANTUM på internet på: http:/Åome5.swipnet.se,/-w-56832.

HISTORIENS VINGSLAG
Cirefaliern Tenzier såg ut över landskapet. Det var långt från hans sedvanliga lyx och komfort i

Ciremelo. Han frös i vinden. Eiston och Digell, de wå ashariskabrödema återkom till den provisoriska

lägerplatsen med ved och började slå upp en eld. Sartek och Azlaöa var utom synhäI. Varlor hade han
begett sig ut på den hiir resan? Varfor?! Vinden tilltog i styrka och den smale mannens långa hår spelade

i blåsten. Tenzier vdnde sig och gick tillbaka till elden som just började ta form. Digell såg upp på

expeditionsledaren och skulle just öppna munnenndr ett avgrundswål hördes ovanör dem.

Viilkommen till årets Eonturnering på Gothcon. Med tanke på forra årets gigantiska uppslutning
presenterar Neogames "Historiens vingslag", ett t&nligen annorlunda Eon-äventyr där generationema

spelar större roll iin man kan ftjrst tro. Expeditionen skulle söka efter legendens käll4 men problemen

hopade sig snabbare iin en dvärgs girighet. Och det var redan for sent for att vända om.

ANDRA SIDAN FRIHETEN
"All alone, or intwos
The ones who rally lwe lrou
Walk up ad down outside the wall

fumehandinhand

fume gatlw togerJw in funds

The blding haru and tlre anisrc

Mal<etheirsand

And when drcfiie given you their all

Some sagger md fall, after all it's not asy
Banging your hart against wne mad htgels wall"

-RogerWaters

1973, Östberlin. Viirlden slutarvid BrandenburgerTor.



HUVUDARRANGEMANG

SAGAN OM TROLLKUNGENS TIONDE
För mycket liinge sedan skapades bergen Vrånghöjderna genom att en kringströvande jätte råkade

tappa ut en massa sten ur sin trasiga ryggsäck. För något mindre länge sedan kom de forsta bergatrollen

dit. På trolls vis fann de att Vrånghöjdema var ett kallt, hårt och på alla sätt genommysigt stiille diir de

gäma kunde tiinka sig att slå sig ned for gott.

Förinte alls såliinge sedan kom människofolkettill trakten och satte igång med anpåfolks vis bygga

bondgårdar, kyrkor och högeffektiv infrastruktur. Aldrig någonsin anade de att Bergatrollens Rike

beånn sig rakt under deras fotter.
Under långa tider levde de wå släktena således sida vid sida. Trollen var inte intresserade av männis-

koma oeh dessa hade i sin tur for liinge sedan slutat upp att tro på troll och knytt. Ingen sida stördes av

den andra. Fram tills idag vill säga. All den sten som skiltde tvenne slåiktenaåt kunde inte for alltid hålla

dem isiir. Ack, att detta möte skulle ske på detta vis.

Tadittansvar sommedtroll och spela Sagan omTrollkungens Tiondepå GothConXXII. Medtag eget

grus!

STöLDEN
För femte året i rad hiilsar vi er vdlkomna till den dystopiska verkligheten! Se höga skyskrapor,

håIkortsmaskinhallar, blankettbemiingda kontorslandskap, zeppelinarhangarer och andra numera klas-

siska dystopiska miljöer! Som vanligt bjussar vi på hejdlös action, lagom tiirningsrull och snygga

spelledarrc.

TiIL HEMLIGST;iMPIAT
Från: OsvaldTromb

Re: OperationAmaryllis
Operationen dr igång som planerat med HEMLIGSTIiMPI-AT som operatiw ansvarig. Alla HEM-

LIGSIÄMPLAThar underrättats, och HEMUGSTÄMPLATHEMUGSTÄMPLAT. Det iirytterstviktigt

attHEMLIGSTÄMPLATinte flirredapåHEMUGSTÄMPHI.Våra§/rasyndabockarharallaviaHEM-
LIGSTÄMPT-AT fltt informationer om att HEMLIGSTÄMPTAT nu finns i HEMLIGSTÅMPT.AT. Tids-

schemathardockftittändrats: HEMLIGSTÄMPLAT drnuden nyaHEMLIGSIÄMPLAT. Dessutomär

HEMLIGSTÄMPLAT och HEMUGSTÄMPLAT med minst wå koppar kaffe.

I€veHEMLIGSTÄMPIAT!
o.T.

FEM.GÄNGET RÄDDAR VÄRLDEN
Ångest, drogmissbruk, udda sexuella beteenden och New Age... Fem-giinget har vuxit upp! På

femtiotaletvar de ungaoch käcka och löste mysterier tillsammans medhundenTim i en åindlös räcka

av lov, picknickar, cykelturer och lagom dumma skurkar. Men nu iir Tim död sedan liinge och de sjdlva

har blivit fynio år iildre, och oiindligt mera desillusionerade. Nu står hela miinskligheten på spel, och

ingenvetom detutom George, Anne,Julian och Dick.. som harrä*athitaen delvetenskapligaartiklar

med mångainuessantaunderstrykningar och marginalanteckningarbland den dede farbror Quentins

kvarliimnade papper...

Viilkommen till ett scenario som kan blivad somhelstpå skalan mellan tröstIös ångest och hejdlös

slapstick - ni bestämmer! Alla som har läst minst en Fem-bok i sitt liv kolnmer att ha ca tre gånger så

roligt som alla andra. Om inte annat så finns de på biblioteken - ftirfattarinnan heter Enid B1yton.

ARRANGEMANG

SKUGGSPEL
"När Du nu, efter all denna tid ser teckningarna blir minnet av henne åter så tydligt, hennes varma

leendeisolskenet,henneslångahårivinden... menvinden..detäralldelesfiirnännu.-dendelavilnmet
nmligerimörker,funaningatavenrorelw..vem?...ochhennesskratt, porlande somenlyckligvårbäck."

Scenariothandlarom en grupp niiraviinner som upptiickerattde har ettmer gemensamt forflutet än

vadde trott. Detriktar sigtill de spelare somvill upplevaen obestämbar mennäraskiiickkiinslaoch som

kan gestalta en karakt'år troviirdigt utan att flor den sakens skull springa runt och skrika.

@:Frtformsomvanligt,i
franfiifu,
Anangön Gargarisma

t<rlnraktprl,w: Magnus Rolöf,

(0j 1 -23 0430 hera 03 1 -77j 5 1 I 1

arb),tolof@hmnailam
Analspelardlag: +

fuss: Fredag II xh lördag II
Avgift 100kr/1ag

@Dystopia
Amngi5ru: 01 a I an son, Henik
futury
I@rukrywt:Henrik
ömebring (03 1 -547 I 64),

lwrikonrebing @jmg, gu. *
,analspelare/1ag: a

Förknskapslaav: Absolut inte !

Pasx Fredag II och hördag I
Augjfc 100kr/1ag

Wtuiforn
Arnngörcr: Sus Henrikson xh
CalleSan$ert.

t<malqg.wt: Su s Henrikson

(0i 1 -232693), she @ netg.K

Analspelarc/Iag;4 (eller 5, om

någonviilspelahwd)
Förktnsfupskaw Detblir
roligare om du har liist en eller ett
prtu*&lcrr.
hss: Frdag II oclt söndag I
Aryifc lMkr/Lag

ffi:Friform
*ruryAerocllkontakt-
p:wiw: Andreas Kadsson (03 1 -

209314) &Daniellarcsou
G&B-Viist

Analspelarc./1ag: a

nXkn@ C:d rollspelsuana

Prs;Frdagnxhsöndagl



@:WorldofDa*ness
Arrutgör xh kontaktperson:
lars Johansson (0 1 3-2602 80),

larj o5 6 7 @ studentliu. x
Antal spelare/lag: a

Pass; Fredag III och lördag Il

@CallofCthulhuNow
Anan gör & kontaktpemon :

Kim Carlquist, fus Amandi
(0 5 + 1 5 2 1 9 4), kim @ svuok re

Antal spelare/lag: a

Pasx Fredag III xh lördag I

@:Myter
Arrutgöruocltlant*t-

p:ww MattiasHiffist
(05+83618V @hAndr@s

Nyström (05+8303 76),

anåasry*w@It}s.*
Antal spelarc/lry: a

Pas:FredaglxhlördagII

ffi:Ifåmmasta
Anangö xh kontaktperson:

JonasThornarf,« (0j1-

7111504),

nfup@lwrailan
Analspelarc/Iag; a

hss: Fredag l,lördag I och

*ndagl

@:CallofCthulhu
Anangiir xh kontektgson:
Bjöm Hellqvist (0500487 83 6)

Analylarc/lry:5
för*uns*apslaav: Ing4 men

känslafrrtidryiful
iirtillHarhj?ilp

Pasx Frdaglochlördagll

DEATH OF A SALESMAN
arcene adj.mysteious, secret, understoodbyfew. [F, orf.L(arcöreshutup, arcachest)]
vamPyr -en -ers. gengångare som enl. ä. folktro suger sovande människors blod; fladdermus;

bildl. utsugare

witdt n. I. a sorceress, a womar supposed to have dealings with the Devil or evil spirits. 2. an
ugly old woman. 3. a fascinating woman.

MIB abbr. Men In Black.

amnesi -[e]n s. minnesforlust

arcanum arcanonrm secret of secrets

spiritlism-en s. tro på ftirbindelse med avlidnas andar gm medier
varulv man som enl. ä. folkuo kan fiirvandlas till varg e. d.; äv. bildl.
eufori -[e]n s. ftirhöjt ståimningsläge, lyckokiinsla
parorysm -en -er s. hiiftigt sjukdomstillf;ille el. känsloutbrott
fanatisk -r adj. blint hängiven; ofiirdragsam, oresonlig m. m.
psykos -en -er s. psykisk sjukdom med dålig verklighetsanpassning o. bristande sjukdoms-

insikt
fixer n. a person or thing that fixes; (colloq.) one who makes (esp. illicit) arrangements; a

substance for fixing a photographic image etc. [f. rx]

KVARLEVOR
Vråletväckte honom urapatin och han öppnade saktaögonenigen. Han hade nu även tappat känseln

i benen och hans ansiktevarbaraen klump. Kylanvardockbortaoch en behagligviirme hade spridit sig

till de delar av kroppen han fonfarande kiinde, och han visste att detta var det sista oåterkallerliga stadiet
innan döden. Hans trötta ögon foll på Tsarov, deras befäI, som låg på rygg på grottgolvet. Det gapande

såret i bröstet talade om en snabb död, något som Pjotr nu bad om. De andra i gruppen satt orörliga
liings de istäckta väggäm4 troligen redan derda av den obarmhiiniga kölden. Utanftir ljiid wålet igen och
Pjotr slöt ögonen for att be en sista bön.

MYTER
"De hade vant sigvid den hårda sjögången och det klagande lätet från skrovet niirvågorna slog mot

sidoma- Dehadevantsigviddenunknalukenunderdiick. Dehadevant sigvidmörkretochumbiiranden4
slitet och piskrappen som slet sönder ryggen . De var hiirdade. De skulle dock aldrig viinja sig vid att inte
mer se solen och de skulle aldrig sluta att hoppas på att en dag återftl friheten. Men vart var det denna båt
tog dem, i vilket land skulle den friheten bli?"

Varmed ochvävenberättelse omen nyviirldoch om fyraungamäns exbni det nyafantasyrollspelet

'Myter". Ett rollspel helt baserat på improviserat skapande och berättande fran både spelledaren och
spelamas sid4 inom ramen ftir ett helt nytt spelsystem.

DE T RYKTAS ATT LOTHRIM LEVER...
Den stowäxtepriistenVorgas forsökerforgäves se genom dimman och forbannarden ljudligt, vawid

den buttre riddar Orsin insisterar på att Vorgas skall bättra sina man6r. De håller sina tankar ftir sig
själv4 och fortsätter sin ritt under tystnad, åtftiljda av de båda andra i gruppen, som går till fots. De
andrawåharett starkare bandtillvarandr4 de iirbriider. Vorgas och Orsin harblivit satrratttahand om
dem , eftersom de syndade genom att ha använt sig av mörk trolldom. Sraffet ör detta iir att brännas
till dods, men de må bli benådade om de utfor ett uppdrag for kyrkan. Alla fyra har såtedes samma måI,

att finna den tjuv som stal en viktig relik fran laranis tempel. De har nåtts av uppgifter att tjuven kan
gömma sig i en uråldrig ruin, norr om Trobridge Inn. fä väg över Kaldfloden passerar de Tashals murar,
som vämar staden från ont, och fortsätter mot sorCer och Trobridge Inn. Så här tidigt på våren år 72 1 TR
åir det mycket §ligt, och det skall tappra miin till att inte klaga över det.

BERLIN L936
Sommaren 1936 har varit varm i Europa. Världen skakas av kriser och oroligheter. I Berlin ska

iindigen den forbrödrande idrottsfesten invigas: de I 1: e olympiska spelen. I tre år har Tyskland styrts av

Adolf Hitler och hans nationalsocialistiska regim, och det är inte med odelad örtjusning som den fria
v?irlden deltar i evenemanget. För löjmant Fredrik Adlercreutz är det dock ett stort ögonblick, då han ska

ftirwaraSveriges ärai fäktningen. Tillsammans med sinanärmasteanhörigaochviinnerbefinnerhan sig

i Berlin for den stora kraftm:itningen. För ett tag kan världens befolkning glömma oroligheter och krig
ftirattfoljaolympiemas kamp om medaljema. Men bakom festyran kan man ändlianadetTredje Rikets
mörka sidor och hotet om en nyvärldsbrand.



NOX
Det var en kall oktobernatt i den nordengelska indusuistaden Belford. Hösdöven virvlade runt på

den vagt upplysta garan, dansande till någon okåind symfoni. Vinden var isande kall och iinnu en taxibil

åkte forbi utan att ta notis om det viftande siillskapet.

"Satan vad kallt det är" mumlade Richard och rättade till sin mini§ol.
"S§11 dig sjiilv det var ju du som inte ville stanna kvar på 'La bella Notte' log Linda.

Vid trafikljuset svängde de till höger och började gå uppfor Hanworth Road och fick då syn på wå

frackklädda miin som släpade en stor svart säck i rikming mot en viintande sopbil.

"Sedan niir hiimtar man soporna mitt i natten?"

N ISSE NYTTS PÅSXFESTIVAL
NisseNytt tar i år med sig hela sin repenoartill GothCon. Vi bjuder digpå th6 och en chans att sitta

ned varvanedochpratalite. Närdu sedan kännerdigtitlfreds medtillvaronkanduväljaochwakabland

våra tidigare konventsscenarion. Anmäl dig på pläts så tar en av våra spelledare hand om dig och ditt lag.

Dessutom bjuder vi på överraskningar, floreläsningar, ånsin ochJazzfaran. Välkommen!

Några avde scenarion du kan väUabland åir:

Apocatasusis (4 spelare, Kult) Ett blodigt fdngelseuppror i Sao Paulo, fiirintelsen i Treblinka, den

fruktansvärda massakem på Amazonas indianer; allt ryms i hjåinat av en mandelbrot-mängd. Tidi-

gare: SillyCon-93

Imperiets Hjåira (4 spelare) UpptäcktsQird i tondons skugga. Förbryllande teknologi, statisk elektri-

citet och en långsamt sinande fortrollad ström. Tidigare GothCon-95

Mdakh (5 spelare, Antedeluvianskt Kult) Med söndertrasade minnen vandrar vi genom ett feberhett

Uppsala. Sex, droger och judiska hallucinationer. Tidigare: UppCon-96

Johan - eller den magiska bdlongfairden (3-8 spelare) En fiirgsprakande bilderboksresa till barn-

domen. Tidigare: StocKon-97

Pantografen (5 spelare, Kult) Sval, tillbakalutad musik från en trattgrammofon, ett imperium som

vägrar att dö och En hotfull skakning i rdlsen. Pantografen tar 12 timmar att spela!

Kontakta i vill spela detta så hinner vi ordna allt i tid. Tidigare: SillyCon-94,

@:Frifom
,anzogör: Mchael l<nmmercclt
AndqslinnardS§nning
ru:rz@arin:Mchael
Knmmer(l3l -162642),

harurw@ddalrras*
Splardlrya-5
hss: Frdag III och söndag I

@:Dvuse!
Arrury&NisseNytt
t<maktpwuAndersBjörkelid
(018-s064s1),

k«isirasidutf,.S 1 1 I @sn fuituu-ru
Pass:Nla!
Awift
Merinfomtationp&
www.updileuu.*/-nn

E / TEATER
NGLAR

berodde på

var fel var niir bilradion la av en bit utanfor staden. Joe trodde givewis

störning. Niir bilen sedan kom in i staden stirrade alla miinniskor

viildigt konstigt. "Äskling, vi kan viil stanna till och köpa något att dricka vid den hiir macken ?"

"Givetvis, Wendf . Sonimentet på macken var viildigt udda ochJoe kiinde sig forflyttad tillbaka till 50-

talet. Plötsligt hördes en högljudd sm?ill utifrån gatan. Joe rusade ut och fann att hans bildörr var öppen

och det såg ut som om någon hade s§utit radion med en hagelbössa. Joe tittade chockad upp och han

kunde höra några gamla gubbar muttra något om att Rätwisan var skipad. Det var emellertid bara

början på hans be§mmer...

SvartaÄnghr är ett World of darkness live i lovecrafts och Kings anda. Det utspelas i Salem, New

England och iir gjort for 45-50 deltagare.

Bring your own crucifix. . .

sÅpnru (ELLER: tsrÄLLET FöR RIcKY LATE)
'Åååååååhnej!!lDetfinafrirdigldippaavsnittetsomsl«llesiindasidagharforstöns! OdtTV-tittarnahar

rdanbörjatbiirikas$inforsiindningensomfrrjaromtiominuter.Killarahtjeju,vikörLNE!'
Såpan iir ett live fiir fem till åtta mycket duktiga improvisatörer! Ni kommer att spela upp ett

såpoperaavsnitt på aulans scen, infor publik, med bara några fll kaffefläckiga manusstolpar tillhands, j4
eller nästan iallafall. Huruvida ni skall spela befintliga såpakaraktiirer (som t exJR ur "Dallas" och

mamman ur' Våra viirsta år" -vilket möte!) eller bara klich6karaktårer iir inte bestiimt ännu; det beror

litet på av deltagama sjiilva tycker.

Anmiil dig till arrangören och taladå ocksåom om det iirnågon siirskild såpakaraktiirdu vill gestalta.

Alla ni som inte kan eller vill vara med dr naturligwis våilkomna som viftande/suckande,/stönande/

gråtande (i de rörande scenema)/jublande/applåderande/dyrkande publik!

ffiUampyrlive
ArruryiinAgonyInc.
Xonaktpwt:JohanSvens
(04c1362s1),

j olnn sms @ swipna" x. Vi kun-
,mer att ta emot nnnniningr.
Attaldeltqate:45 - 50

Pass: Frdag III och franåt
Awifc Sokr

Anangiin SusHenrikson
(03 1 -232693), she @ netg se

TIdFrdagHlT.N
Aryifc Absolut inte!!!



Kapten Mitch Hunter

"Itan vitl ju dö snygg."
I en alldeles färsk interviu med flickornas
favorit; Kapien Mitch Hunter, avslöjar han
bl a sina båsta skönhelstips, och hur han
laddar upp inför den officiella Waaone-
tåvlingen på Gothcon. Vi arangerar
turneringen i våfi spelrum där vi också
demonstrerar Chronopia och Full Thrust.

Åven om du inte år lika välkammad som
Milch, så är du minst lika välkommen att
delta. Anmål dig till oss så lort du kan:

MusketöremaAB
Asd?eläe,rg§8/atan 11

Tel: N1-701 05 15
wvw.muslotorenu.w

W fiilJ§tfiI0RtnilÅ



ADSPEL
TURNERINGAR

turneringar, och de kostar 30 kr per person och turnering. Alla spel har en regel-
"äktuella spelet forut. Detta behöver dock inte nödvåindigwis ske innan det lorsta passet, så ta ftirst

BRITANNIA
Gång på gång drar krigets vindar över de brittiska öarna! Vem

skall styra Britannien? Romama vill göra det, liksom piktem4 skot-

tam4 danskam4 belgama, szxama normandema och en rad andra

folk. Var med och gör ett eröwingsforsök av Britanniens gröna kul-
lar, diir viilgödd boskap betar och rika skördar gror.

Affangi*: Markus Gusafrso4 mof@cd&almqs.*
Pasx FredagIII, semifinal lördagll, final söndagl

HISTORY OF THE WORLD
Ska sumererna inta Kina? Kommer Romarriket att bli sä stort?

Vad kommer att hända? Kom och spela History of the World -
spelet där du kontrollera sju olikaimperier under sju epoker i mänsk-

lighetens historia! Befria länderna från deras ondskefulla ledares

fortryck och var sjdlv en mild envåIdshiirskare...

Aruge NiHasKänsdand (031-28 12 52), bndspel@gothcon.se

Pis: lördagl, frnal lördagll

ROBORALLY
"Klara... f;irdiga...GÅ! "
Brrrry, brmp, zbing nnng wootph wo{ph splasl4 wung nnng

zbing zbing bmp, bmp, nnng nnng c-r-r-k, brrtp, aaaaaaa..... p-ch.

Amq, bnp, bing ilng wdph, Mpll, ryLwh wmg rung, *ing
zbing brp, bfiQ, nnng nnng" a-r-r-k" brrtp, eeung bmp... Program-

mera din robot genom, florbi, över och runt hindren på fabriksgolvet.

Knuffaner dinamotspelare i avgrundshålen eller skjut sönder dem-

med din laser. Kom ihåg att i krig och programmering iir allting
tillåtet. Må bäste dator vinna.

krnge Magnus Lundgren (03 1 -2j2693), iorlas @netg.se
hs* Fredag II xh lördag n, final söndag I

TITAN
Om du har våta drömmar om att kommendera horder av gro-

teska monster och hiskeliga odjur i danslika marscher iir detta defi-

nitivt spelet for dig! Kritter i stora travar går lös på varandra i detta
gamla hedervärda brädspel från Avalon Hill. Ju mer mytisk4 dess

bättre!

Arnng& blangeborg (03 1 -1 32228), softwave@algonet.se

hss: Frdag I, fredag III, semifinal hördag I, frnal lördag II

POSEIDON REGERAR!
(MODTFTERAT MONOP0L)

Kom och spela Monopol på en nyoch spiinnande göteborgsk

spelplan, med ny4 en aning modifierade regler.

Anang& Td Reinhamre, ASF (03 1-1fi871)
hss: Fredag III, finaL lördag II

for dig som in
en titt på schemat längst bak!

ACQUIRE
"Ha! Jag startar en hotellkedja hiir... det är bli Imperiall Fyra

aktier tack!"

Jag köper wåTower och en Luxor..."
Tycker du att Monopol är flor mesar? Acquire är spelet for alla

som gillar nervkrig. Ta kontrollen på hotell- och aktiemarknaden,

och gör det nul
Anangirc Cfuister Boriing (03 1 -1 69203), mon@cd.dtalmers.se

hss: Frcdag II och III" final söndag I

ADVANCED CIVILIZATION
Medelhavet iir tillräckligt ston ftjr oss alla men skall det fi hin-

dra våra ambitioner att omfatta herravälde över den kiinda viirlden?

Knappast: att handla, kriga, sprida sjukdom och eliinde och intrigera
?ir alla redskap i din ädla strävan att roffa åt dig mer iin du behöver.

Anangiin Niklas Kiirrstratd (03 1 -28 1 252), bnds@ @ gothcon.se

Pasx l,ördag I och II, final söndag I

DIPLOMACY
Året iir 1901, månaden januari. De sju stormaktema har alla egna

planer och forhoppningar om vad som skall hända med Europa.

Tåink - alla vill expandera! Hur skall det gå niir toppdiplomaterna
samlas till ännu en fijrhandlingsomgång, och vilka uppgörelser iir
redan gjorda i det tysta? Vem bluffar och vem gör det intg och är den

diir karln verkligen så hederlig som han påstår? Och vilka baktankar

harhan?

Anang& l,eifBergnan
hss: Nla! Du riiknar samman poiingen från dinatnista panier.

SETTLERS OF CATAN
Kolonisera Catan! Bosätt dig intill rätt sorts naturtillgångar och

umptjadem maximalt ftir att expandera; bygg städer, vägaroch nya

byar, 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 åin

borde du absolut göra det på GothCon XXII!
Amlrge: NiMas Kiinsmnd (031-281252), bndspl@gothcon se

Pass: Fredag I, semifrnal fuag II, final fredag III

SHOGUN
Japanskahärlorare med finst'imdaambitioner om fred och sam-

existens göre sig icke besviir i detta klassiska konfliktspel från Mil-
ton-Bradley med enkla regler. Konceptet är välhprövat: fem spelare

gör upp om herravdldet över den kända världen (ust idag råkar det

varaJapan).

Arrangön Daniel Meggit (03 1-1 48391)

hss: Fredag I, fredag II, final lördag I
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Flammans
Tegn*rs§atan I
412 52 Göteborg

Butiken
Måndag
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Tor§dag
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är öppen:
I l-19
I l-19, 11-21
11-19
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.-11.17

Spel

TeUFax 03 l -1 80387 "wfiERr clA,UrnS GO..."

KORTSPEL
INWO

Alla konspirationer ör att ta över vdrlden kan härledas till en

enda - frågan är:bara vilken. Denna miniturnering kommer att

använda de officiella turneringsreglerna samt errata från Steve

Jackson Games.
''§petilAia,rlr'e1 schemalagd utan bestdms i samråd med arrangö-

ren på samlingen. Ingen föranmd.lan krävs, men om du har ti1lgång

till Internet vore arrangören tacksam för en intressanmälan till
ka.llisti @ the-big-app1e.com.

En viirld e1ler ingenl Du har inget va1. Fnord.

Arrutgix: l.egions of dynamic discord.

Kontakpqson: J ohn Dillinge r
Sanling: Fredag09.00

MIDDLE EARTH THE WIZARDS
Det är i slutet av den tredje åldern och en massa småknytt sprin-

ger runt och letar efter ringar eller forsöker visa sig duktiga på annat

sätt. Tumeringen droficel1t sanktionerad. Anmälan sker på konventet.

Amngön N/rJas Kiirrstrand (03 1 -28 1 252), bradspel g gothcon.se

STAR WARS
Spela både den goda fredsdlskande statsmakten samt en samling

ljuss§gga brottsiingar som vill genomfora revolution! Tumeringen

dr officellt sanktionerad. Anmiilan sker på konventet.

anangitn Kaj Soul,ko (03 1 -825502)

MAGIC:THE GATHERING
Vi har det stora nöjet att åter igen presentera några av de största

och bästa magictumeringarna i Sverige. Vi kommer att ha standard,

classic och seaied deck som huvudtumeringar plus annat smått och

gott. A11a turneringar hål1s enligt DC-standard floorruies och a1la

turneringar dr DC-sanktionerade.

Standard och ciassic-tumeringama kräver foranmdlan och kostar

30 k/deltagare vardera. Sealed deck behöver man inte ftiranmäla sig

till och den kostar 120 krldeitagare.

Mycket viilkomna!

Ps, SM-kvall Ds.

Arrangörcr: Mattias Svendsen (03 1-70741 65), Jens Schou, Mattias

lodö
Regisrering (ävenforanmiilda): Fredag 10 - 11

Tidec Classic på fredag, från I 1 .30 till sent, Standard på lördag, från

1 1.30 till sent.

,STAR TREK
Åk runt i ryrnden som de ry.mdscouter ni iir och lös universums

alla problem eller bråka med de onda rymdscouterna från andra

raser. Turneringen är officellt sanktionerad. Anmälan sker på

konventet.

Anangöx N/rJas Kiitstrand (03 1 -28 1 252), bradspel g gothcon.se



URSPEL
Till du inte foranmåila dig till oss i normala fall - om du behöver det står det i den aktuella texten. Diiremot brukar de

enskida am du anmiilder dig till dem personligen. Du behöver inte heller betala in något i forväg, men det kan håinda

att vissa arrangörer ut en liten avgift på plats, även om den inte niimns hiir.

HJ ÄITIR WARHAMMER 4OK . HIDDEN
En pluton tyska infanterister, en pluton tigrar, åtskilliga kilometer

bakom de ryska linjema i Normandie 1944. Tio amerikaner gör ett
dödflott och desperat florsök att fil fatt på litet guld. Tio amerikaner

på väg in i döden -

"Man, don't hit me with those negative waves so early in the

moming!"
Okey, så 16.000.000 dollar kan vara viin litet risktagning

Amngön Föreningen WUA (03 1 -7017258)

TId lördag 16.00till sent

BLUEMAX 3D
Ett tabletop-scenario flor max åtta spelare åt gången. Drop-in.

Ibsfiad:10kr
ArrutSfrtr lan Nbbenrott (M2- 1 54994) och Stefan Overgaard

TfuKontinuerligt

FRANKRIKE'40
Följ medniirtyskama ryckerfram genom Holland, Belgien och in

i Frankrike! Ett tabletop-scenario ftjr 4 - 10 spelare. Drop-in.

Kosmad:10kr
furutgörw lan Nbbenrott (042-1U994) eh Stefan övergaard

TId: Fredag 15.00 - 00.00

SLAGET VID WAGRAM 5-6 JULI
1809

Året är 1809. Platsen iir slätten norr om Wien. Den 21 -22 maj

florsökte Napoleon gå över Donau vid Aspern-Essligen men blev

tvungen att retirera. Den österrikiska arm6n under ärkehertig Karl

hade tillfogat Napoleon hans forsta forlust.

Den S:ejuli gör Napoleon ett nytt forsök, och denna gång har

man gjort speciellt noggranna forberedelser. 190 000 sgldater har

dragits samman infor slaget. På den österrikiska sidan har man sam-

lat 137 000 soldater och en arm6 på 46 000 man ftirviintas ansluta sig

inom de ndrmaste dagama.

Skall ärkehertig Karl göra om den ärorika bedriften att besegra

Napoleon, eller kommer det att bli ännu en seger for den franska

armen?

Regler: Modifierade Napoleon Battle-regler

Anangiir: Föreningen WUA (03 1 -70 1 725 8)

Tl& FredagH 10.00till sent

NORMANDIE 6/6 L944
Följ med niir de allierade landstiger på Utah Beach! Ett tabletop-

scenario ör 4 - 10 spelare. Drop-in.

Kosna& 10kr
krngäw lan Nbfunron (042-1 84994) uh Stefan övergaard

Tid: lördag I 2.00 - 00.00

APOKALYPSE
Spelet som inte iir som det brukar vara är tillbaks, nu i ny regi. Vill

du safta till dina kompisar i kamp om matransonema? Isåfall, släpp

dina axels§dd och spring hit!

Arrury&a: Olow Nlrzarran (03 1-885690)Pontus Unger (0301 44633)

Ytteligare en kula slog in i taket på rummet där Sergeant Korjat

Dommblade och hans miin hukade.

- Kimera 1, Kimera 1, vi befinner oss i huset sydväst vägkorset,

skulle behöva f;i huset sydöst vägkorst rensat, kom.

- Kimera 1, här orden uppfattad, vi kommer.

Bra tänkte Korjat, nu fär de vad de fortjiinar. Några sekunder

senare hörde han motorljud och tittade hastigt ut genom eft fonster.

Kimeran accelerade nerfor gatan med kanonerna riktade rakt mot

honom.

- Vad i alla ohel- Skydd ! ! Il

Rummet där de befann sig blev plötslig 200 grader varmare.

- Kimera 1, sydöstrahuset, sydöst...

- Ordem utftir4 ni kan rycka fram nu, hallå...
(Så kan det gå om man inte har koll på läget)

Anaryiin Föreningen WVA (03 1 -70 1 7258)

WARHAMMER FANTASY BATTLE
Kharzik blickar ut över slagätet. Hans klaner dr samlade och

står beredda. Långt bon står de forhatliga mörkalvernas ojiimna

linje; reptilryttare, häxor, avrättare och allt annat ont. Bakom sig

hörs det uppmuntrande'flop-flop'-ryr6", Uån Samuels och Elisas

gyrokoptrar. Det dr ingen mening att forsöka se var Elisas dr, liksom

Gunningsson-Hanens eldkanon iir den s§ddad fiän åsyn med runor.

Gruvarbetare vid sidan om ett par jättederdare ute på viinsterflanken;

Amph-klanens armborstskyttar, hans egna långskågg... Alla beredda.

Beredda på att ge chaosvännema ett varmt vdlkomnande...

Figurslag, individuellt, giima 3 slag. Upp till 12 spelare per om-

gång (möjlighet till fler finns).

emA*Wv§fU 80 k vid foranmiilan, eller 3)/slag id bordet

Atand sig; sjysst arnrc, kunskap om den, *ryggt skriven lista eh
armebok korreka frgwer, ko4 Eiming etc

Wnnirgkimie wnna slag målning kompsition ah'Mr Nice

GUY

@enning eE Max 2'3N poiing inga alliende, stora demoner,

dnkar eller sp«ialkanktiirec max SGgnings foremåL, max etrektiu nivå

parollisar iir 3, WarHydr4 Tawus, Iammasu erc iir bundna' monster,

Toal Power dr brytful och HydnBlade ?ir forbjudat

SpenWgming en aning kampanj och karta for att kståmma vem

som slåss motvem (knftigtuw«klatfrån linC,on-97), xenario 1, 12G

1 60xl 20 bord, fust terriing och 5 rundor

furangifia: Warhammer Player fuciety

t<utal@w: ErikMalmqona (031-26 89 36), ghost@netgse

W6:htq//www.nag*/-*m/W7dlwfifr n

AT THE SHARP END
Detta iir ett figurslagspel i 25mm-skalan som utspelar sig under

andra v 'arldskriget. Du har befålet över en infanterisektion med even-

tuellt understed. Ett antal olika scenarion kommer att spelas, bl a att

erövra en by eller befästa ruiner m.m. Ingen foranmälan. Inga

forkunskaper.Tidsåtgång 1-3 timmar med 2-4 deltagare.

Anaryb Mats Anansson (03 I -533020), batlmats @algonetx
M j1k/delagare

Ttr lbntinuerligt wder liirdagat



BLOD & MOD
BLOD & MOD utspelar sigpåden ryskafronten. Vilka scenarion

som kommer att spelas meddelas senare, troligwis i det andra

utskicket. Det iir ett figurslagsspel i 20mm-skalan. Tidsåtgången dr

3-6 timmar med maximalt 10 deltagare. På grund av spelets omfatt-

ningkan endast ett begränsat antal spelare deltaga. Anm?ilan tas upp

på fredag och lördag formiddag. Endast ett scenario kommer att
spelas på fredagen och ett på lördagen. Inga forkunskaper.

Arangih Mats Antonsson (03 1 -53 3020),batlmats g algonet. se

I(M:3Okr/deltagwe
TX1I 1 2.N fi Mde frdag och lördag

GROVPLÅTSKAMPEN
Detta iir ett figurslagsspel i 2Omm-skalan. Du lor befilet över en

mindre grupp sridsvagnar och forsöker mänöwera ut fiendens strids-

MICRO MODERNT
APFSDS-DU + HEAT-T +IRV + TOGS + T8OU = KIA?

lirdetta ord som århormonemaatt rinnatill i din kropp? Anmiil
dig då till Jens och Anders. För tionde fuet i rad håller de en svetskurs

for nybörjare (i inofficiell AMU-regi). Såviil praktiska som teoretiska

utbildningsmoment ingår. Medtag gäma egen pansarspräng, krut-
gasejektor, EA-8C,JSTARS och KH-15. Extrabonus tilldelas delta-

gare som kan uppvisa infanterister med larvbandsmiirken över ryg-
gen.

Afiangölrrr: tens "Bandhaubits" Agby och Pansar-Andus Petrssson

Mlftdag(hela)

DROIDZONE
Succ6n är tillbaka, nu ännu bättre än forra året. Nytt system, nya

regler, allting nytt! Now painted in technicolor! ! ! Kom och vinn årets

slag och gör dig fonjiint av fina priser ( eller vad sägs om 2 veckor på

Mallis).
/.rruryfien Olow Nyman (031-885690),Jonas S Karlsson (0j1-

3381415)

vagnar och slå ut dessa.

In gen foranmiilan. Inga

l-3 timmar med 4-6 deltagare.

ArnnginMats -s33020)

KM
TId Kontinuerligt

CKNINGST
I;limna in ditt bi-

lördag fi nns wå tävlingskategorier:

flirg och-svarwitt. De inlåimnade alstren kommer att ställas ut i
cafeterian (men lämnas naturligwis tillbaka efteråt). Priser delas ut
påavslumingen.

§\IEROK
FÖABUh[DET
§OM BARA ÖT<NN

NAT SKOJ

§polardu epel?

'6000 
modlomårLu tato äafelt

Gåmdlmrvvån lrllXlbdL
,§@tB3* ell€r rtartr s o3e.
lrei årlåttaabti t §VEBOXI
*ota&ia u a& Br ilu{in$.

t6*
far

F I G U RM ÅL N I N G STÄV I.I IrI C

Vi har också en figurmåIningstävlingl I-,ämna in ditt bidrag i
receptionen senast lördag kviill. Vilka kategorier som skall finnas dr

inte bestiimt iinnu, men det ftir du veta på konventet. De inlämnade

alstren kommer att stdllas ut i cafeterian (men ldmnas naturligwis

tillbaka efteråt). Priser delas ut på avslutningen.

ÄccuÅININGSTÄVLING
Jomenvisst! Som alltid har GothCon en påskäggsmäningstävling.

I år iir den ny och forbättrad såtillvida att vi har ett äggmålningshöm

i cafeterian, där vi tillhandahåller allt material, inklusive ägg, for en

billig penning. Kom, tag chanser5 och bli äggmäarnas Picasso, eller

kanske Monet! Priser delas ut på avslutningen.

NOVELLTÄVIIIIIC
För dig som har en slumrande ftirfattare inombords anordnar vi

en novelltävling också. Skriv om vad du vill, bara bidraget du liimnar
in iir läsligt. Maskinskrivna eller datautskrivna bidrag iir att foredr4

och borde väl inte vara så svårt att åstadkomma heller, i dagens

datoriserade vdrld. Anviind helst inga konstiga teckensnitt i sådana

fall! Glöm inte heller att sidnumrera. Skriv inre ditt namn på bidra-

get! L:imna istiillet in ditt eget namn på ett separat papper, så att
bedömningen kan bli opartisk! Och du; låimna inte in det enda exis-

terade exemplaret av ditt mästerverk till oss - en bunt papper kan så

lätt florsvinna! Priser delas ut på avslumingen.

Ansrruig: JennySik

BRÄDSPELSBAREN
Det finns en brädspelsbar i år ocksä i cafeterian, och den tillhan-

dahåller en hel hög med nya och gamla brädspel och dessutom entu-

siastisk personal att spela med och rådfråga.

Answig: lohnWibrg

eDDarssred {
684% Ua*6pin8

h*"eltglirw.wmt"e
§DGh t!fterrerets



ATT HITTA TILL GOTHCON
Till fots från Centralstationen / Nils Ericsson-

terminalen
Följ Norn Hamngatan till Bnnnsparken. Suiing vdn-

ster in på Östra Hamngatan. Följ denn4 som övergår i
Avenyn iinda till @taplatsen (Poseidonstaty i mitten!).

Sviinghitger diir, eh gå uppforViktor Rydbergsgatan

Sekartan.

Promenaden ar tngefir en halwimme brmtde fi
$si sk spänst «h miingden packning

KollektivtfrånCentralstationen/NilsErics- lö
son-terminalen/Brunnsparken \Y
Tasparuagn 6 (motGuldhdat),7 (motTynerd) etler \ ä'
8 (motSahlgrenska) ochstigavuidhållptatsen"Van \E

l\
lr

\i

) Uasiukhus". '4*l
Dukanxksåtabuss 60 (motFredriksdal) rchstigaav - \ti
vidhållplatsen"l)åraregatan".Sekartan. 1sl"{fi

6.?,6 tlll

Med bil
Nonifrån Kör mot Malmö tills du ser en avfart mot

Iisebrg. Följ sdan kartan

Öster-ellersifredfrån: Kör motOslo tills du ser

avfart mot liseberg. Följ sdan karan.

OBS! Kartan ej skalenlig!

Kartan gj ord av Magnu s Lundgren
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7 8 9 101I12131415161718T9202L22230A T 2 3 4 5 6

7 I 9 101112131415 16 17 18 19

|- Rollspel, kräver föranmälan

f] Rollspel, ingen föranmälan

ffi Brädspel, kräyer föranmälan

§§ n"s"rs"nomsåns

Allmänh
§pelledarsamling en timme innan varie rollspelspass.

Förkortningar:
CoC = Call of Cthulhu
Bond = James Bond
DA = Vampire:Dark Ages,/Vampire: The Masquerade
HotW = History of the World
Poseidon.,. = Poseidon regerar!
SVER0K = SVEROK informerar om sig och sin verksamhet
WoD = World of Darkness

ALLA ÄITIORINGAR OCH UPPDATERINGAR HITTAR DU PÅ
HTTP 

= 
/ / WWW.GOTHC0N.SE!
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Avsdndare:

FörcningenGothC,on

loAndersQ,ist
Kolonigatan9-12E

4821GöTEBORG

SVEROK Äla sb or gsd.i strihtet
c/o Armagedon
Katrinedalsgatan 13 B
504 51 BORAS

Adressen komer ur databas från:
§ib-e"rjk.'iiop^^rssränd 4, 582 24 Linköpi ns

BIPOST

'å
., ,r} ,

HTTP 
= 
/ /WWW.G OTHCON.SE


