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Derrn Än GorxColr
GothCon ärettavSveriges stönta spelkonvent,samt detäldsta,vi

startade redan l977Vi kan dessutom skryta med attvara detkonvent

i världen som hararrangeratsvarje år,utan uppehåll.

Konventet brukarlocka ungeftir 1300-1500 besökarevarjeår.

Enstorgrupp människorväljerattfi ra påsken medsinfavorithobby;

spel i alla dessformer.Främstrollspel,men även brädspel,kortspel,

fi gurspel, lajvoch liknande.

GothCon ägerrum iGöteborg varjepåskochvem som helstfår

delta, även om vi rekommenderarattvåra besökareär minst l5 år

gamla.

Konventet är helt d rogfr itt.

GothCon anan geras av Föreningen GothCon.Vi ffi r även hjälp av

GothConsVänner,som arbetar med att$ödja anangörer på konventet

medekonomiskhjälp.Genomatt gå med iden kommerduatthjälpa

osssänka kostnaden tiranangemang på GothCon.

Mncrc-gurrnr
Somftinaåretharviäven en nytypavinträde, nämligen Magic-butt.

Den ärtill för dig som vill besöka Goth(on, men som bara spelar

Magic

lnträde kostar då 250 kr,och ger dig gratis tillgång till både

Classic- och standardturneringarna (kostars0kr^tyck annars). Du

fåräven rabattpå side-eventsoch årets PIQ.

0mduvillhaen Magk-buttskalldu inteftranmäla dig, utan du

köperden på konventet.

085! Magic-butt ger dig endast tillgång till Magic-

anangemangen på konvent4 ingaandraanangemang ellerryel!

Dufår givewisäventillgångtill sovsal på konventetsom vanligt.

DÄnrön KosrAR DET PENGAR

Kartan ärritad avMagnus Lundgren och

editerad avTobias Eliasson.

Den ärmfeskalenlig, men den kommer

förhoppningsvistill nytta.

Hrrrn nLL GorHCoN

ForvRruonrruc
Tillfotsftån Nils kiasonterminalen och Centralstationen.

Följ Nona Hamngatantill Brunnsparken. 5vängsödenrtpå 0stra

Hamngatan,följ denna. Östra Hamngatan övergårsedan iAvenyn

och slutarmedGötaplatsen med Poseidonstatyn i mittenJagavuppftir

backen åt höger,detta ärViktorRydbergsgatan.Vid backens krön går

ni åt högervid trafikljusen, då är ni på uppfarten till Hvitfeldtska

rymnasiet.

Kou-ercrrwRRrrx
Från Centralstationen,tag spårvagn 7 (motTynnered) eller spårvagn

10 (motGuldheden),klivavvid hållplatsen Kapellplatsen,som ligger

i höjd medVasa Sjukhus på kartan.Du kanäventiilja Nona Hamngatan

till Brunnsparken ftirattdärta buss 16 (mot Högsbohöjd),42 (mot

Fredrikdal)eller48 (mot Fredrikdal). Stig avvid Kapellplatsen, om

du åkermed bus42 eller48 kan du kliva avvid Läraregatan istället.

Mro erL

Norrifrån.

KörmotMalmötills du seren avfart mot Liseberg,följdärefter

kartan.

Östu-elhrsöderifrån.

Kör motOslo tills du seren avfart mot Liseberg, fö[jdärefter

kartan.

Bussneson
5om vanligtanangerarvissa Sverok-distrih bussresortill GothCon.

Vi vet att Sverok Väst kommer att arrangera en resa, och

förhoppnin gsvis även Sverok SKuD.Fler bussresor k0mmer attanslås

på hemsidan om dedykerupp.
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lnträdesavgifternagårfrämståttillattbetala iyl
hyreskostnadernafdrvåralokaler,Hvitfeldtska \gl (fa
gymnasietochtillatttryckauppdettauskkk. \äi llf

Extraavgifterfrirolikaanangemanggår )E\ 
w

delstillprisersom delas ut bland deltagarna, ' j*L__)
delstillomkostnadersomtexkopierinS. -\\884
,,,, åflilH'fflliffi :lix,' ;x[f ffi 7fi \ 3#
tenäng och liknande.

Alharbete kring Gothton ärhehideellt.
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Korurnm
Det härärnågra avde personersom ingåri staben,tveka aldrig ftiratt

ta kontakt med oss om du skulle ha någrafrågorsom du inte kanfå

svarpå, ensefterattha luslästfoldern. lnga frågorärfördumma.

Vifinns härförerskull!

Onopönnruoe
Tobias Eliasson

073s-69 s0 64

ordf@gothcon.se

Fyrklöversgatan 4:12

41 7 21 Göteborg

Rou-spel
ftristoferColliander

0730-340276

rolkpel@gothcon.se

Frcunspel
MorganJohansson

031-184i89

0703-184789

figunpel@gothcon.se

AnruÄmru
MattiKarppala

0737-336191

anmalning@gothcon.se

Köx
JesperSchröder

mat@gothcon.se

SnnvcsrnRr
Somvanligtså smyg$artarvi konventet redan påtorsdagen, 1 9:00

ftirattvara merexakt. Det kommerdock inte attanangeras några spel

undertondagen (undantaget Magic PTQ),men lokalerna äröppna

och detärfrittfram attspela egna medtagna spel.

Man kan även sova på konventetmellantorsdag-fredag.

Årets logotyp: 5us Lundgren

Grafi skdesign:Karl"Kalle'Edgar&Iobias Eliasson

Tryckt av CarlshamnsTryck & Media i 4500 ex.Skapat i Adobe

PageMaker7.0.

o Föreningen 6oth(on 2004-2005

Joeen pÅ

GorxCott
(arola Karlsson

personal@gothcon.se

Receproru
MikaelJemstig

reception@gothcon.se

Konrspel
Nikla('Flaf'Kämtrand

0703-067416

korspel@gothcon.se

Bmiospel
PerDanngärde

0706-732255

bradspel@gothcon.se

SrÄo
AndreasSjöström

stad@gothcon.se

SexRsrrRRRe

Anna Lundin

sekr@gothcon.se

VÄlxonnnnrru!
Varska det härsluta egentligen? 1 635 personervar närvarande på

GothConXXl/lll och hurmånga detbliriårvågarvi knappt gissa. Det

ärotroligt roligtattså många väljerattfira sin påskhososs,ftr många

är numera påsksynonymt med spel iställetftirägg. Givetvis ärdetta

erfiirtjänst, kära besökare, detkanjag inte påminna eromftirmånga

gånger.

Jag ändrade själv mina vanor på Goth(on XXll, 1 998, som var

första gångenjag kom ivägtill Goth(on,föga kundejag ana attjag

några år senare skulle sitta och skriva ihop en ledare till foldern för

tredjeåret i rad. Attvara chefftirett projektavdenna storlekäronekligen

rätt tidskrävande, veckorna innan konventet fårjag inte många

timmarsömn per natt. Några gånger om årettarjag därför och

beger mig upptill Hvitfeldtska, sätter migvid muren för mig självoch

tänkertillbaka på alla fantastiska minnen jag harfått genom åren. Då

ftirsvinnerallt slitoch alla nätter med alltför lite sömn.

töna åretvardet rejälttrångt på vissa ställen, den $ora ökningen

av besökarantalet de senaste åren har gjortsig påmind, därtörfönöker

vi skaffa fler lokaler, sovsaler och parkeringsplatser till er. Följ

utveckligen påvårhemsida,www.gothcon.se,därkan ni alltid hitta

senaste nytt om konventet.

Tänk,nästa år är det GothC0n XXX,dettrettionde konventet!

Redan nu harvi börjatfundera påvadvi ska hitta på, men ni behöver

intevänta så länge,förom bara några veckorärdet6oth(on XXIX.

Välmött!

IobiasEliason

0rdförande& C GothCon XXIX

Hemsronru
På vår hemsida,www.gothcon.se,hittar du all information som

kommitostillkänna efterattdenna foldergick itryck. Kolla in den

med jämna mellanrum, ftiratt sevad som harftirändra§ uppdateras

ellertillkommit.

ARRlrucrRR
Vill du anangera någonting på Goth(on XXIX?

Detfinnsfortfarande hopp.Hörav dig till osså fortdu kan,ju

längretid du väntar,desto svårare ärdetftirosatt hitta lokalertill dit

anangemang.

il'a:{:'t!r::r:ir:lr:i:ri:.:.'gi*:l::i:i:i::l::irr':"r'i'i:ir:!rr'i'i'':ii:l:r1! r : '? vilnndetgfotiH. 
:URATIS INTRADE :

0mdukännerdigfattigsåskaduvetaattdetlönarsigattanmälasig' -,..:.,. . ..
<nmerhpferofilllunmronfofOmdrr:rhpfrrtrpne<<fårdrronT-<hirt 

;': " : t:'
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Rrxlnm ocx rönsÄlJNrNG
Varje år kommerettantal butikerochftretag till GothCon förattvisa

upp sig och anangera aktiviteter.lår besökviav bland andraWizard

Games,Science Fiction Bokhandeln,Backstab, Rävspel,Rävsvans

Förlagm.fl.

0m du ellerdittföretag önskarsälja/förevisa produktereller

liknande,ta snarast kontakt medTobias Eliasson,ordf@gothcon.se

0bservera attinga ftiretag, personer ellerorganisationerfårsälja

varorellertjänsterunder konvente!,ej hellerdela uVsätta upp prisli$o;

reklamellerliknande utai Föreningen Goth(onsmedgivande.

Srönnmoe MoMENT
Vi förbehålleros rätten attkasta utfolksom uppträderstörande,

drogpåverkade eller som spelar utan att ha betalat inträde.

BRcRcerrulÄuruuvc
Vikommersomvanligtatthaen bagageinlämningdärdu kan lämna

in dina prylers närdu inte behöver dem ,giueVisutan ovgift!

Undvik att ha saker liggande i sovsalarna, eftersom dessa

ftirvandlas till spelsalar under dagarna.

MÅmoen
Frukost kommerattfi nnas mot betalning pa plas orh servens08dXF

l0:00,fredag+öndag.Frukost kostar 25 kr.

Middag serveras 1 9:00-22:00, fredag & lördag. Dock måste

manftrbeställa detta på inbetalningskortet. Middagen kostar45 kr

perdag.

Preliminärmatsedelvarinte klarnärfoldern gickitryck, men

detdykerupp på hemsidan.Viska dockfiirsöka setillattdetinte blir

samma saksom de sena$e åren.

Sallad och måhidsdryck ingår ipriset.

0m du har någon allergi ellerbehöversp«ialmat, kontal«ta köket

på mat@gothcon.se i godtid innan konventet.

CRrrreRIRtt
Goth(ons välsorterade cafeteria kommersom vanligt attvara öppen

dygnetruntochftirseermed chips,cola ellervad ni nu kantänkas

vilja ha.

Då vi är rädda om våra deltagare kommervi även attsälja mat

och frukt i varierandeformer.GothKorven som gjorde ettbejublat

framträdandeftina åretärgivetvistillbaka även i årl Nu även med

mos!

Pr«issomftinaåretharvien mindreofetefa isödn byggnaden.

Rrcrprroruen
Receptionen är öppen 08:0-02:00varje dag under konventet.Vi

kommerdockinte attstänga den fönta natten, tondag-fredag.

0m ni behöverokuf hjälp ellerinformation,som absolutinte

kanväntatill receptionenöppnarigen pa morgonenskall nita kontakt

med cafeterian.De kantillkalla lämplig penonal urGothConsstab.

AusmcsrnvloRNA
Vid ingången till cafeterian fi nns anslagstavlor där information från

arrangörerna, ändringaretr. kommer att anslås.

Titta på dem!

I ruvrcl,ttttc ocH AVsLUTNTNG

Miss inteinvigningen på GothConXX|Xdå konventetofficielltöppnar,

09:00 påfredag. På söndag 15:00ärdetdagsföravslutningen, då

konventet offi cielltär slut. Därdelarvi även ut priser i alla tumeringar

som harägtrum.0mdu harvunnitärdetettmåste med andra ord!

övenruRrrrurruc
0m duvillövernatta på konventettalardu om detta närdu checkar

ini receptionen. Dåfirdu redapåvilkensalduskallsova i. Dukansova

på konventet även natten mellan torsdag och fredag, trots att

arrangemangen inte börjarft nän på fredag.

GIöm inteattta med dig sovsäc[ kuddg liggunderlagoch allt

annatsom du kan behöva förattsova gott. Detfinns duscharpå

området.

Detär obsolut fi rb,judaatt sova i korridorettrapphus,skrubbar,

bokhyllolbyggställningar eller liknande.Det skulle skrämma slag på

Räddningstjänsten, dessutom skulle vi bli väldigt ledsna om ni

ftirsvann vid ett eventuelh brandtillbud.

0m duvill bytasovsal,mdsredu gåtill receptionen ochanmäla

detta.

Horru
Ärdu ftir gammal fiirattsova på konvent? I årharvi inlettettsamarbete

med Hotel Lorensbergsom liggerpå andrasidan Götaplatsenfrån

konventetsett. De erbjuderGothCon-besökare ftiljande priser:

1 nattienkelrum:500kr

2 nätteri enkehum:900 kr

3 nätteri enkelrum:1250 kr

4nätteri enkelrum: 1600 kr

Priserna gällerendastfrån torsdagtill söndag, med avrem måndag.

Frukostingår.Närdu bokar,angeattdu skalltill GothCon och kund-

1D6082. Hotel Lorensberg liggerpå Beaeliigatan 15 och hartelefon

031-81 0600. Du kanäven boka på deras hemsida,därdu ocka hittar

en vägbeskrivningwww.hotel-lorensberg.se

T-sxrnr ocH MUGG

Visstvillduvara lilc c00lsom alla andraoö ha ent-shirtmed Goth(on

illxs l0gotyplT-shirten är gråmelerad oö harsvarttryck.Den kostar

60kOmdu villha en måstedufiiöeställa den på inbetalningskortet

Glöm inte attange din trö.istorlekl

Som vanligtsäljervi muggaroch§gmärken,dessa köperman

i cafeterian.Muggarna kostar40 kr,tygmärken kostar50 krJiink på

att muggarna alltid brukarftirsvinna fortl Försttill kvarn...

TÄNKPÅATr...
0mdetstårolihtideriutskidet«h ischemat dåärdetsdlematidema

somgäller.

Givewis görvialltvi kanftjrattalla skafå speladetdevill, men

detkan händaattvissa anangemang bli så populiiraattalla hehenkelt

intefi rplar. 0m detta skulle hända gällerden turordning betalningen

kommitosstillhanda.

0m man intefårspela på grundavt.ex.spelledarbristfårman

naturligtvis sina pengartillbaka.

En ellertvåveckorföre konventet kommervi attskicka uten

anmälningsbekräftelsetill de personersom harfiiranmältsig. Med

dennafå man även med ett utökatschema, kartoröver lokalerna

m.m. Detta kallasäuenfor ondroutskicket.

lnformationen i andrautskicket kommeräven att läggas utpå

vår hemsida,www.gothcon.se
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TÄvlrrucnn
Även iårharvi diversetävlingarpåGoth(on,same procedureaslast

)€4r....

TrcrrurrucsrÄvlttrtc
Bidrag lämnas intillansvarig och lämnas utigen påtidersom kommer

att säftas upp på anslagstavla/vid upphängningplatsen.

Klossu: Förg,svartvift & doto rg rafi k

F rcunuÅurt I NGsrÄvLrNG

Bidng lämnasintillanwarigoch lämnasutigenpåtidersom kommer

attsättas upp på anslagstavla/vid upphängningplatsen.

Klosser: Enskild ftgur somt mindre grupp (dvs mw cirko 1 0 st)

ÄccmÅuuruGsrÄvllNG
Ägg kan målasvid bordetoch lämnasinvilkentidsom helstpådärfur

avseddplats.

KlaserÄgg

SxnrvnnrÄvuruc
Noveller/dikter kan läggas i den gula mappen vid

figurmålningsmontern vilkentid på dygnetsom heht. Sista tid för

inlämning avskrivnaalsterärnågon gång på lördag kväll, så attde

hinner läsas. Specifi ktld stårpå den gula mappen.

Klasser: Poesi och proso

OesenveRn Rrr:
Teckningstävlingsbidragen säts upp med nålari hörnen,såär

du rädd om dittverksåta med någots§ddfördet.

Skrivartävlingsbidrag skall vara maskin- ellerdataskrivna, för

läsbarhetensskull,och helst inteförlånga (övercirka 30sidor)

Skivartävlingens bidrag behålles!

Endastägg målade på Goth(on fårdelta i tävlingen.

All prisutdelning sker på avslutningen.

Ancm giiren I n g enor Knovi n g, fiSknain@vtek.cha lmers.se &

/ennySft velvet@netg.se

BnÄosprLsennsrr
Harvispel? Dufrågaralltså omvi harspel?Joru,du kan köraformel-

1 bilar,sälja bä,bli president stabbafolki ryggen,fixa Nonmalmstorg,

äga banan stat,bli civiliseradslås i ringen,bygga städer,springa i

grottor,studsa med robotar,dansa med robotar,leka med datorer,

nita drakaroch massa annat.

Ja, vi harspel. Startfrån tondagl«äll till söndag eftermiddag.

Anongör: Archibald Zimonyr, prince@ekn.nu

Aurrromeru
Givetvisärden klasisloauktionen medäven påGothConXXIX! Följande

tidergällen

lnlämning: fredag 15:00-19:00, lördag 09:00- l3:00

Visning: fredag 20:00-23:00, lördag 1 3:00-14:00

Auktion: lördag 15:15 och framåt.

Anongör: kns & I o4 auktion@gothcon.se

RoLt-sprLssRner,r

De hadeväntat länge nuJekannan varnästantom.Några hade börjat

spela ettkortspel. Den gladefriformaren (allestod och diskuterade

regler med den sadi$iske improvisatören PeterJim kom precistillbaka

med en glass isin hand närfem mystiskafrämlingarskred framtill

disken.

-Vi har en timma att döda,vad kan ni göra ftir oss?

Rollspelsbaren är en drop in-aktivitetft r hela Iaget. Vi serverar

improviserat rollspelftr grupperfråntre penoneroch uppåt.

Rollspelsbaren - som ni aldrig sett ossft rut.

Anangöru: Rollspl sb uu,info@rollspelsbaren.se

Vtruru percRRocH MAKT...

...samtära och berömmelse.Alltdu behövergöra att rita loggan tillGothCon ilX!

Prispengarna äricke mindreän 500 kr,om ditt bidragväljs uttill detvinnande.

ftMiltgceder
- Logotypen skallft reställa en fl ygande pryl/varelse.

- Logotypen skall vara rentsvartuit (inga gråskalor).

- Logotypen skalltåla upp-och nedskalning; den skall kunnatryckaspå såväl buttarsomt-shirts.

Dessutom skall den kunnavara lågupplöstförwebben. lntefördetaljrik med andra ord.

- Detärinte ettkravmen ettstort plus,om logotypen ärinskriven i en cirkel,eller på någotsätt utgören cirkel.

- GothConförbehållersigfullständiga och exlusiva rättighetertill detvinnandebidraget.

Skkka ditt bidrag till:Tobias Eliasson,ordf@gothcon.se

Vill du ha inspiration? http://r,rnivw.gothcon.se och kika på"nostalgi'l



IflJJTITIMLT} DU DI(
Läsnoggrantigenomdessa instruktionerinnan du anmälerdig.

Anmälan ärpersonlig och bindande.

Föranmälan måstegörassenastfiedagenden 18fubruari2(X)5. Fönentinkomna anmälningarkan blibehandladeändå, men bekräftelse

hinneroftast inteskickas ut i dessa fall. Desom anmälersig ftirsentfårdessutom betala mellanskillnaden till priseti dönen.

Detfi nnstvå sätt attföranmäla sig till GothCon, antingen genom att

fylh i en postgircbhnkettellerviawebben. Närdu anmälerdig pa

webbenfårdu en personlig kodsom duangernärdu sedan betalar

in dina pengartill GothCons postgirokonto 487 56 09-2. Se även

uempel på hensidan. Du måsteanvända lohpe8penna,annar

ryns intemddu lnrslaiur?SkfuTYDtlGl!

Använd helstGoth(ons bifogade blankett,men detgårbra meden

tom blankettvid webanmälan ellerom du intefårtag i någon av

Goth(ons blanketter.

Anmålningskod Kostnad
Pass 1 _ _kr
Pass 2 _ _kr
Pass 3 _ _kr
Pass 4 _ _kr
Pass 5 _ _kr
Pass 6 _ _kr
Pass 7 _ _kr
Övrigt 

- 

_kr
Övrigt- 

-kr
E-oost

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

passnummer ("Övrigt'iom spelet inte är pasbundet).Därefter letar

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

passnumret.

Koden bestårav en bokstav som visarvad detärförtyp av spel

(Rför Rolkpel,Kför Kortspel osv.) och två siffrorsom enbartären

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

Upprepa proceduren på en nyndftirvarje spel duvill spela.

Kryssa ftir,ellerskiV denintiidmryiftdu skall betala.0bservera att

dufår billigare inträde om du blirmedlem iGothConsVänner.Ärdu

araryörsla du inte behh intiidmvgift, utan istiilletlsy$a i
ruhnaredddlirftir.

Kryssa i,eller skriv,om du vill fiiöeställa någ0t av följande:t-shirt

med årets logotypfiir60 kronor(angestodek),elleromduvill ha

middag45 kronorperdag (angevilken ellervilkadagaroch omdu

ärrregretadan).

Skrivdittfiilelseåroch dittkön i respehive nrta. 0m du!lleridss
uppgifterblirdu medlem i Goth(onsVänneroch fårdärftir rabattpå

inträdet. 0mdu använderentom blankettskriverdu dessa uppgifter

till högerom spelanmälan.

Yidlagannillanlll spelpassanmäleren enda person hela lagetoch

deandn lagmedlemmama skriver ingetom detta på sina blanketter.

Det gälleräven betalning. Glöm inteattsl«im uppert lagnamn!

Nyhed:

I årkan du ockå kryssaftirifall duvilljobba på Goth(on,omdu gör

detta kommerI Personal attta kontakt med digförattftirsöka hitta

en bra arbetsuppgift.0bserveraattdet inte ärsäkertattdu kan få

jobba på konventetbaraftirattdu k4rssaridenna ruta, men chansen

ärstor!

Attfilla i en tom blankett:

5e till att fylla i rätt postgironummer (487 56 09-2) och

betalningsmottagare (Föreningen GothCon). Rita därefter av

GothCons bifogade blankett,ellerskriv i en spaltuppifrån och ner.

Den personliga koden skall stå vid meddelandet till
betalnin gsmottaga ren.

Vikrigtatttiinlcpå:

Ta med kvitto på postgirobetalningen.lblandslarvarNordea och vi

ffi ringen bekräftelse på din betalning. Då måsteduta med dig l«ittot

ftirattviskall kunna seattdu haranmähdig!Iänkocka på attdettar

lnträde till Gothcon XXIX
Arrangör 0: t]
Bli medlem
iGothConsVänner 180: E
Bli inte medlem 220: E
T-shirt(storlek)- 60: E
Middag - Fredag a5: I
Middag - Lördag  5:- [

Total summa att betala _ kr

lagvilljobba I Vegetarian !
Kvinna ! Man! Födetseår:

Lagnamn:

några dagarftirbetalningenattnå oss. Betalningen måstevara oss

tillhanda fiiratt du ska räknas som anmäld!

Skrivdittnamnodrdinadressi rutan avsändare,såattvi kanskicka

dig en anmälningsbekräftelse och ettandraurkid. Kom ihåg attman

bara kan anmäla en (1)peron perblankett

Liigg ihop kostnadema oö skriv summan både unde/'Total summa

att betala"och vid"Svenska krono/l

Gåtill postenoch betala in. Klart.

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

anmälningsansvarig med all ovanstående information, och sedan

betalardu på plats vid incheckningen.

0bservera att denna service endasf ärtillgänglig för
besttlorc bcathubnfiirSverige.

Märk kuvertetGoth(on och skicka dettill:

MattiKarypala

Köldgatan4

5-41 8 32 Göteborg

S/VEDEN

I beskrivningen avalla anangemang hittardu punkten"anmälan&

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

anangemanget då detfinns några olika sorter:

Riil#lhn
Du måste betala in pengama i förskot[,genom vårt postgiro.Använd

gärna vårftirtryckta blankett.

Fiinnmähn samtanmälan till anangiiren

Du måsteäven härbetala in ifiinkott mendessutom måsteduanmäla

dig direkttill arrangörenJroligtvis kommeräven anangörern attvilja

ha någonting avdig,t ex en armdlista.

Drcpin

Dykupp i spelsalen närsom helst underdetideranangemanget pågår.
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R01 -lljeriggen -80 kr (frra personer)

R02- En paktav ånga- 80 kr (fr/ra personer)

R03 - Fem othslottsmysrerier- 100 kr ({yra-fem personer)

R04- tespoce noir- 1 00 kr (!ra-fem personer)

R05 - Vtigen hem - 80 kr (!ra personer)

R06 - I mördornos sprir- 1 00 kr (fem personefl

R07 - Den bittro brunnen i Kondra -75kr (flra-fem personer)

R08 - Driftin' too for from shore -7 5kr (fem personer)

R09 - Bli snygg elhr rappo på svensko -75 kr (fem penoner)

R10 - Dentransformerademonnen - 60 kr (f,ra personer)

R11 -Detsomgönsi fo- 75 kr (fem penoner)

R12-lnövittlmhet- 75 kr (fr7ra-fem personer)

R13 -TheK9 conspirory- 60 kr (!ra personer)

R14-Ghostage-75 kr (fem personer)

R15 - lhe hidden menorc -7 5kr (tyra-fem persone0

101 - Hetolinjen -75 kr (fira personer)

102 - En midsommlrnatts(mzl dröm - 50kt

*i §åiffi§i#ilä

&ii@e!:
801 - Advonced Civilization -20kr

802 - S M i Robo R o I I y - 20 kr

803 - Diplomocy -20kr

804- PueftT Rk| -20kt

805 - Settl erc of Catan - 20 kr

806 - Logturnuing i brödspel - 100kr (fem spelare/lag)

807 -Bluff-20kr

808 - S M i Axis & Al I i es - 20 kr

Kortpd:

K01 -Vompire:TlS Swedish 1pen - 50kr
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Mncrc rHE GATHERTNG

Välkommen till Göteborg och till ett avde absolutstörsta Magic-

eventen underåret. 5om bekantärskall Magic-åretförskjutas så att

det merftiljer kalenderåret. Det blir nya säsongerftir ex 5M-kval och

PTQ-format.Närdenna broschyrgick itryckfannsingen sådan plan

klarhoswizards utan besluten hängde i luften.Vivetex inteom det

blir5M-kval på GothCon ellerinte. Föratt inte gå ut med felaktig

information idenna broschyrså måstevi iårhänvisadigtill GothCons

suveräna hemslda,www.gothcon.se,där all detaljinformation fi nns

atttillgå omallaahivitetersom rörMagictheGathering. Först2006

kommerWizards omorganisation av0rganized Play attvara helt

slutfurd.

Några glada nyheterkanvi dockdelgedig redan nu.

PIQ(ProTourQualifi er) Philadelphia

lnte bara en utantvå PTQ:erkommerattftirläggas på GothCon.

Formatet blir BlockConstructed dvs Kamigawa Blocket.En PTQ ären

kvaltävlingtill proffstouren.Vinnarenfåråkatill USAoch tävla mot

världseliten om 2 00 000 dollar.

Andra stöne turneringar är

SM i 0assictriak Man vinner byestill SM iVintage (Typ1 )

SM kval standard:Top 20%o kvalar.0BSl förhoppningsv§ej

säken

Boosteldraft-tumering: Fördig som fi zlar i PTQ:n kan hoppa

pådetta.

Side Event Race: Den somftrstvinner6sideevents erhåller

3000 kr

Ny lolal fi ir lvlagic-spelama

I årflynarvi in i Aulan på 4:evåningen, en storoch luftig lokal

som lätt rymmer 200 spelare. 5401 är den nya adressen. 5ödra

byggnaden 4evåningen.

LösMagic-passet!

Nåtfördig som är en Hard-core Magic-spelare och bara vill

spela Magicpå Gothcon. ktälletftirattlösaenvanlig konventsavgift

så kan du köpa ett Magic-pass. Det kostar lika mycket som en

konven6avgift men samtliga Magicturneringar blir mycket billigare.

Ett Magk-pas gersamma förmånersom en konventsavgift med

den skillnadenattdu bara kanspela Magic Merinfofi nnspåsidan2

i denna folder.

An o n g ö r : N kl o { Ch o n p" } o n so n (B o c lst 0 b), 031 -1 6687 0

Anmälon odt lashod :Va rien nd e

S p efti I If äl I en : H e I o ko n v e nt et

Antal sp el a r e pe r ti I lf öll e: M å n g a

V:TES DRAFT

Klara,fiirdiga,gå.Ett kort i taget.Skkka till höger,skicka till vän(er.En

timmesenaresitterdu med dina kort redo aftvisavem som ärbäst

pa6oth(on iattbygga en lekpådenåterkommandedraft tumeringen

iV:TES.

Även i år kommervi att köra med 8 boosters, urvilken/vilka

expansioner meddelassenare.

Anan g ö rer : A r ch i b a I d Z i m o n y i, prince@u ekn.nu & Ste n D il ri n g,

yappo@netg.se

Anmälan uh kostnad : Föro n m iil o n ti I I ar rangör, to. 200 kr

Speltillföllen: Pos 2 & P ass 3

Antal spelare per tillfälle: 1 0- 40

Reg elverk: V I KN s off i ci el I o t u r n e ri n g ve g I e r g iil I e r. www.w h ite -

w o lf n m /wes / v e kn r u I u. ht m I
F iit'lu n skap e r : M a n ska I I h o sp e I at V :T tS i n n 0n. D et g å r ltt f å
d emos i brädspelsbore n.

V:TES swEDrsH oPEN (K01)
V:TES Swedish 0pen, den hittilsstö6ta turneringen i Sverige, körför

färdegången på GothCon. Även i årsiktarvi på attdennaturnering

ävenskall räknassom EM kval inftirV;TES EM 2005.

Vare sig detta blirav eller ej är detta en turnering väl värd att

närvaravid.

Merinformation meddelas på http//www.vekn.nu senare.Varje

spelare måste ha ettV:EKN nummer.Viregistrerar ett på platsför

spelaresom saknarett.

Ano n g öre r : Arch i b o I d Zi m o ny i, prince@u ekn.nu & Ste n D l) r i n g,

yappo@netg.se

Anmälan och kortnad: f öranmiilon till GothCon elhr orrongör;

50kr

Speftillfällm: P os 5 & P os 6

Antal spel ore per tillfölle : 20- 5 0

R e gel verk: V : E KN s offi ci e I I o tu r n u i n E reg h r g ii I I er. wvvw.w hite-

w o lf . co m /vt u /v e kn r u I e s. htm I

F örl«u nskaryr : M an skal I h o s p el ot V:T ES i n n o n. fut g år att f å
d em os i briidspelsbore n.

Kuu TCG
Verkligheten som du serden,ären lögn.Världen vi seromkring oss är

en illusion, tillverkad för att dölja den fruktansvärda verkligheten. En

illusion skapad ftiratttillfredställa mänskligheten, och ftirhindra vårt

uppvaknande. Nu har du möjligheten attta kontroll över illusion

som mänsklighetensfi ngvaktare. Du spelaren ArkontellerDödsängeln

och påbörja den blodigaste och mestfruktansvärda kamp som

någonsin utkämpas; slagetom framtidens öde. Gå övergränsen,

genom verklighetensfängelse, och upptäck hurvärlden egentligen

ser ut. . .

Hardu ockå en KULT korspelslek hemma liggande på vinden?

Dåfårduvara med påvår KULT kortspehturnering.Detoffi ciella regler

i regelboken gäller, med en lek inte mindre än 59 kort. Dock är

'Astharoth rör om"och"Gränslandef'banned. Detfi nns även några

kort, som man bara få använda en gång under spelets gång.

Kortnamnenfi nns på plats.



]]OITIPIL
Card (ollectorsponsrarfl na prisertill turneringen. Du hittaross

i S.A.R.Z.Spelsbar.

Anangör S.A.R Z.,saz@rnot.nu

Anm äl an och kostn a d : D r o p - i n, g mti s

Speltillfällen:Poss7

Antol spelare pertillfiille: lu fler desto bättre

F örkunskaper h, en egen I ek.

Yu-cr-on
Pröva på nya kortspeletYu-Gi-0h från som baseras på anime/manga

med samma namn.Vi kommerattordna enturnering.Varesig du är

nybörjare ellerveteran, så spela med oss och upplev den spänning

som baraYu-Gi-0h gerdig!

Priserna i turneringen sponsras av Midgaard Games. Du hittar

os i S.A.R.Z.Spelsbar.

Anan gön 5. A. R. Z.,sa a@7not. n u

Annölan och kostnad: Drop-in, Eatis

Speltillfiillen:Pas7

Antal spelore per tillfiille: Ju fl er desto bättre

Föilunskoper:lnga.

spRruxue M.NKEY ffi jf
'...-...:".' "::

En apa har klättrat högt upp i en skrothög och initerar högljutt liii:i' 
- 
:' :-.:." ..',;.,.iEn apa har klättrat högt upp i en skrothög och initerar högljrtt t*!'',, ,.-.;,,,' ,t

omgivningen. Din chefärintegladöverdet,sådärförkommerhan i({. :' " :

attgeenbelöningtilldenpersonsomförstkommeruppihöjdoch:tiii'j:'- . .: ::

kan smiskatill apan,så den hållertyst. Nu gällerdetfördig attstapla I

etttorn avallskrotdu hittarpåtippensåsnabbtsom mÖjligt. Duskall :::

ävenförstöra dina kollegorstornsåattduärdenftirstasom nårupp :,

till apan, smiskartill den och fårdin belöningl jXi

"Spankthe Monkey''ärettotroligtkul och roligtkortspel,som

ärenkeltattlärasig, men svårtattbemästra. Detkommerattordnas :li

entumering,därdu kanvinnaspelet.Gigantoskopsponvarfi napiser ij:i ;

till turneringen.Du hittar oss i S.A.R.Z.5pekbar.

Anangör: 5.A.R.Z.,saa@not.nu

Anmälon wh kostnod: Dro p-i n, gratb

Speltillfällen: Poss4

Antol spelare per tilffälle: J u fl er desto biittre

Förl«tutskopa:kgo.



}MDIDIL
Aovnruceo clvtLlzAnoru (B01 )
0m dutyckerdetärspännande att kriga, handla, sprida farsoteroch

piratattacker bland dina grannar,eller kanske rentavtycker det är

fantastisktkul aulite då och då dubblaantaletsmå pappersbdckorpå

en större pappersbricka,så kanskeAvanced Civilizationärettspel värt

attpröva på.

Du spelar en av 8 nationer som slåss om henaväldet runt

medelhavet. Detfi nnsså deträckeråtalla. MenvarftirnÖjasig med att

bara hatillräckligt?Roffa åtdig meränvaddu behöver;ellerkriga dig

till framgång; eller sitt i ett hörn och var diplomatiskt och låt

resurshandlandet ge dig segern... olika tal«tikersom alla kan ge dig

övertaget motdina motspelare. vilken väljerdu?

Advanced Civilization är ettav de stora klasiska brädspelen, och

det är ettspel ftirsåväl nybörjare som vana spelare.Tveka inte attfråga

dina medspelareellerarrangören om du undrarövernågot. I kvalet

spelas en avkortad variantavspelet. Du kan deha i så många l«ahillftillen

du vill. Ditt bästa resultat räknas.

Anon gör : Si m o n D on i el sso n, zlimester @hotma il.com

Anmälon och kostnod: föronmiilon & Drop-in, 20 kr

1peftilffällen: Poss 3 (Kvol), Poss 5 + Poss 6 (Finol)

Antol spelore per tillfälle: lu fl er dato biittre

Fiirlrunsl«opq:kga.

Mnrrrn
För$ärdegången i rad återkommerMaffiatill GothCon! I årblirdet

inteSM menvikommerattha minstlika kuländå. Komoch spela ett

elleralla passen, Drop in i mån av plats. Alla såväl nya som gamla

maffiosos ärvälkomna.

Maffi a är inget brädspel, inte heller något rollspel och framftirallt

inte någotlajvellerfigurspel. Maffaärsom ettbrädspel utan bräde

ellerrollspel utan roll. Maffi a äreft konversationspel och ettkonfl ikspel.

Varjenattfårdeonda mörda någon ochvarjedagärdetde godasom

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

befolkningen. De godaärmångaflermentill skillnadfrån maffian så

vetde intevilka som ärpå vilken sida. MaffianfÖrsÖkernaturligtvis

även dagtidfå de godtrogna bybornaattha ihjälvarandraochdetär

DIN uppgiftattstoppa dem, om du nu intetillhördem självftntås.

Ana n gö re r : Bj ö r n Th o I ön, gw aihit @elia.con & I ako b T ö r n eke,

torneke66@hotmail.com

An n älon o d kutn o d : D ro p - i n, E ati s

Speftillfällen: Pas 1 & Poss 5 (Kw\, Pass 7 (Finol)

Antal spelore per tillfiille: J u fl er desto böttre

rufund«opa:lnE.

SM I RoeoRALLY (802)
Robotar.Nästa generationsarbetare.Lydiga in i döden (ochjag menar

allvar),tåtiga (tja ideflestafall)som kan utftra de mestkrävandejobb

i universum utan attklaga. Dessa maskinerärprisadeöveralltannat

och.. hmm.. ingen iddattsmörja krusethärinte. Nivetalla vad som

gäller.

RoboRally,spelet där man programmerar sin robot på ett

fabrikgolv kör nu SM förfemte gången i rad. Regelgenomgång

kommeratt ske innan speletsätterigång men är ni första-gången

spelare dra er iställettill Brädspekbaren så kommerdetfi nnasfolk där

som kan demonstrera spelet.

Anan gör : Arch i bal d Zi monyr, a rsi@cd.cha I mers.se

Anmälan och kostnad: töronmiilon & Drop-in, 20 kr

Spekilffällen: Pas 1 & Poss4 (Kva\, Poss 7 (Fino\

Antul spelare per tillfälle: lu fler desto biittre

Fiirlun*apa:lnga.

DrploruRcv (803)
Året är'l 901 och Europa är rustatför krig. Spänningen mellan de sju

stormaktemaärstoroch minsta gnista kanffi krutdurkenattexplodera.

Alla ser möjligheteratt expandera på bekostnaden avsina grannar

och skapa ettnytt Europa. Diplomatiska förhandlingar harinletsoch

detär upptill dig attskapa de alliansersom behövsfÖrattskaffa

henavälde i EuropaJänk bara på att alla dina grannar harsina egen

agenda och duvetaldrigvemavdemsom planerarattstickadolken

idinrygg.

Arrongör: Simon Mognusso4 simon@diplomacy.se

Anmälan od kostnad: töranmälon & Drop-in, 20 kr

Speltillfällen: Pos 2 & Poss 4 (Kval), Pas 7 (tinol)

Antal spelore per tillfiille: J u fl er desto bättre

Fiirt«utskopulngo.

Purnro Rrco (B04)
Puerto Ricoärettspel med därmånga olikasilategierkanvinna. Det

finnsen bra balansmellan attskaffa pengarftirattbygga byggnader

som kommeratt generera victorypoinB motslutetavspelet gentemot

att skeppa varoroch fä victorypoints direkt. Lägg därtill det mindgame

som uppstår när du ska försöka tänka ut hur dina motståndare

kommerattagera så hardu hittat receptetpå ettavvärldens bästa

sFl.

Aaan gör : P u D on n g i)r dg bradspel@gothcon.se

Anmälon och kostnad: Föronmölan & Drop-in, 20 kr

Speftilfföllen: Poss 2 & Poss 4 (Kva\, Poss 6 (Fino\

Antal spelore per tillfiille: lu fl er desto böttre

Fiitlumlapa:lngo.

Srrrlrns oF cArAN (805)
Jag gertvå bää motettträd?

-Nä, men du kan få ettträd för en bä och en lera.

-Ha,detfinnsju inqa bra siffrorpå lera, dufårge migtvåträdfiiren

len.

-Du kanfå ettträdfören lera. Robbarn gömmersigju i min skog så

jag kommerinteattfå nåtmerträd påetttag.

Var med och Utforska Catan,bygg vägar,byar och städer.Vi

komrneratthatvå olika kvalpas medfinal på lördag kvällJa gärna

med dig ettegetspel då detta gerftirturomdetblirontom bräden.

Anangör: Per Donngörde,bradspel@gothcon.se

Annölon och kostnod: töronmdlon & Drop-in, 20 kr

Speltillfiillen: Pos 1 & Pas 6 (Kva\, Pas 7 (tina\

Antal spelare pertilffölle: lu fler desto biittre

Fiit*.«utsl«pa:lnE.

LRcruRnrRrNG I BRÄDSPEL (806)
Vem ärerbästeftirhandlare?Vem sermöjligheterna i denftrtätade

situationen därettenda drag kan avgöra partiet?Vem ärkreativoch

vem harisi magen i en budgivningsituation?Sättih0p ettlag med

fem personer och komtillTyska Hörnetförattvinna äran som det

bästa och mest mångsidiga brädspehlaget!



WDIDIL
0m nivilltestaspeleninnanturneringen ärnivälkomna påvårt

övningstillftille. Då kommerviatt geertidatt provspela och diskutera

taktikeroch strategierinom era lag. Förundersjälvaturneringen så

får givetvisvarje medlem i lagetklara sig själv.

Anangöru : Sus Lu n dg r en,she@sheherazade. com & M ognu s

Lu n dg r en,ioflasl@bredband.net

Annälon uh kosfrrrdl: F öronmölon, 1 00 kr

Sp efti llfiil len : P os 3 (F r iv i I I i gt s p elta\, P os 5 (Tu r n ui n g)

Antol spelare per lag: 5 (mox 1 0 I ag)

Fiirktnlir,qq:lngo.

Brurr (807)
Bluff-eller"Liar'sdice" -ären variantpå spelet "Perudo" som har

anorfrån detgamla Peru, Sydamerika. De offciella reglemafastslogs

på 1800taletoch detarrangerasårligavärldsmästerskap.Nu ärdet

äntligen dags ftir denna klassiker att beredas plats på GothCon.

Bluffäretttärningsspel medtydliga inslag avbudgivningen i

poker.Varje spelare börjar medfemtärningaroch en koppftiratt

dölja utfalletför motspelarna. Sedan gäller detförvaroch en att

bedöma hurmånga avettvisstslag somfi nns överhela bordeqtill

exempeL"Jag troratt detfinns åtta femmoi '.Budet höjstills någon

spelare rynar;då visaralla sina tämingar.0m budet- ellersynen -visar

sig felaktigtiirlonrden spelaren några avsinatämingar.Sift spelaren

medtämingari behållvinner.

Reglernatill Bluffärsynnerligen enkla. Och med liteturmed

tärningama kan även den aningslöse överleva ett par budgivningar.

Men i längdenvinnerbara densom harkalla nerverochfiirmågaatt

läsamospelama.

Mer information fi nns på http://www.boardgamegeek.com/

ganel45l

Anang öru : J o h a n Be r gli nd & M ag n us J oh o nsson,

bluff@forenin genylva,org

Annölon och kostnod: Föronmölon & Drop-in, 20 kr

Spdtilfföllen: Pos 2 & Poss 5

Antol spelore Wr tillfälle Mw 30

Rirl«tnil«qa:hryl.

Aovnrucro seuAD LEADER

Tahiska strider under andra världskriget.Spelas i mini-turneringar

elleröppetformat.Två mini-turneringararnngeras perdag under

fredag och lördag. Endast öppet spelande undersöndag. Mini-

tumeringamaspelas itreomgångar(max8spelare) meds.k' single

elimination" föratt undersamma dag kunna kora en segrare.

Förförsta gången sedan Goth(on XlX, en turnering i ASL på

GothCon!

Anon göra : Rob ert Mo gli co, r obert-ma glica@a hoo.com & ffas

M olmstr öm,klas _mal mstrom@a hoo.se

Anmillon och kosln od : Dro p - i n, g rotis

Spelti I lf iill m :Tu r n u i n g ssto rt fre d o g 09 :00 & I ö rd o g 09 :()0.

Appet spel kontinuuliE fredag till söndog

Antal spel are per til lfäll e : 4- I ( Mi n i -tu r ner i ngen), så m å n g o

som får plos (Öppa spel)

F itrktnd«qq: Nybörjomivö,

Grscxeruxr
Ta en del matematik en del psykologi,någratrevliga medspelareoch

eft Geschenktså hardu receptet på en väldigttrevligspelupplevelse.

Ett enkelt, roligt spel som passar bra en söndagsmorgon då man

känner sig liteför sliten för någottyngre. Har du inte prÖvat på

Geschenktska du absolut pasa på att göra det.

Anongiin P u D onn g örd q bradspel@gothcon.se

Annälan od kffinod : D r o p -i n, g rotis

Speftillfällu:Pos7

Antal spelare pu tillfälle: J u fl er d uto biittre

Fiirktnd«qu:lngo.

SM r nxrs & nutrs urcÅvA 2OO4
(B08)
Åretär1942.Världen $åri bnnd.l deryska skogarna stormardetyska

pansardMsionema vidare. I 0stasienforsiitterdet kejserliga Japan sin

expansion. Motdem stårde allieradetrupperna redo attslåtillbaka

varjeframryckning.

Bli ledare för en av stormakterna under det största krig

mänskligheten skådat Slås om fi na prisersamtden ärade SM-titeln.

Anan göru : Am i nflSobrm, amin.elsbini@ gbgsd.se &5amt7fl

Sabrni dodsangeln@hotmail.com

Anmiilon od kostrod : F ö r o n n öl on, 40 kr

Spekillfällen: Pos I + Poss 2 (Kvol), Poss 4 + Pos 5 (Slutspel) ,

PassT (Fino\

Antal spelore per tillfälle: 2 spelore/l ag, mw 1 6 lag.

Förknskoper: Logen skoll kunna regelbokm som sin egen fi cko.

S.A.R.Z.SPELBAR
lvår"S.A.R.Z.Spelba/'kan du komma in ochspela alla möjligaspel,

ellerdeha i någon avdetumeringaroch minitumeringarsomvi ordnar.

Vi harbl.a. ettstortutbud avspelfrån Midgaard Gamessom gerut

underbara och roliga brädspel och kortspel.Vi haräven brädspel/

kortspelfrån Enigma Distribution, Gigantoskopoch Card Cabinet.

Pasarbådeftrtjejeroch killar,unga som gamla.Suveräna spel som

Carcassonne, Kingdoms, Citadels, Runebound,Colossal Arena och

Spankthe Monkey är bara några av de läckerheterdu finnerivår

spekbar.Dssutom kommernågra avvårens nya spel att kunna spelas

hos oss.Vi kommeratt ordna fl era olika minitumeringar,där man kan

både lärasig speletochvinna detJrordu inte attdetärroli$?TRYU5!

Arongiir S A. R Z,,sanqnot nu

Annälon od kosfrrod: Drop-in, gratis

5 p eltillf öll u : H el a ko nv e ntet

Antal spelare per tillfölle: J u fl er desto biittre

fiil«n*apq:trya.
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Loourv LABs-RUMMET

Skulle inte du vilja ha en fiirggladtygblomma? Underkonventet

kommervihålla iett Litet Experiment där man genom att spela så

många olika avLooney Labsspelsom möjligtkanvinna roligavin$er.

Vi harmöjlighetattdemonstrera alla spel som Looney Labs har

gett ut,så ingen fijrkunskap krävs. Det gåratt lära sig alla spelen på

några minuter.

Prova på någotavkortspelen, Fluumed reglersom konstant

förändrar sig, det färgglada dominoliknande Aquarius eller

ft rononautsoch EarlyAmErican Chrononau8därman reseri tiden

eller berättarspelet Nanofi ctionary.

Det finns även brädspel som det strategiska lilla Q{urn,

tvåspelarspelet Proton samt Cosmic Coasters som är ett

rymdstridsspel med teleporterande rymdskepp tryckt på

ölunderlägg.

Meddeftirgglada pynmidematilllcehouse kan man spela över

hundra olika spel,s0m mastermind-liknande spelet Zendqdet

strategiska speletVolcano eller lceTowers som inte har några

spelrundor.

Underhelgen kommervi även hålla i en turnering om dagen.

Spelen som det kommerturneras i är Flu&Aquarius samtVolcano.

Looney Labs+ummetärsnktionerat av Looney Labs.

Anang iirec 0ll e I oh a nsmn,olle@johansson.co n & M ortin

kkerfors, marltn@ad«erfor.se

hmiilon od ko*nd: Drop-in, Emis

Speftillfrillen: Helo konventet

Anul spelore per tillfrlle: J u fl er dato bättre

fA*nWtUa.

CRNCNSSOI,INE: JÄGAREN OCH

SAMLAREN

0m du tyckerom attspela brädspeletCarasonng skall duverkligen

pröva på Carosonne Jägaren och Samlaren. Det blir inga bondekig

denna gång nej, men däremotskall du placera dinajägare,samlare

ochfiskare på ettsmartsätt,så attdu kan fåså mycket poäng som

helstftirattvinna överdina mo8tåndare. Dessutom innehållerspelet

tolvst bonusbrickoroch en hel del nya spelmekanismer,som göratt

Carcassonne: Jägaren och Samlaren är ett måste för alla

brädspelsdiggare. Kom och var med på vår minitumering. Då har du

chansen attvinna spelet!

Priserna iturneringen sponsrasav Midgaard Games. Du hittar

oss i S.A.R.Z.Spehbar.

hrungiir S A.RZ,saz@ynot.nu

hnölan o& kofrrad: Drop-in, Emis

Speltillfilllen:Pos4

Antol sflnre per tillfälle: Ju fl er desto böttre

Rittutr*WW.

Cor-ossnlRneruR
I detta spännandegladiatonpel saBarspelamaguld på monstren de

tror kommerattsegra. Men varftirsiktig,varje monsterär begåvat

med unikaftirdigheteroch du måste sköta dina stridskortsmart,

medan du sertill attdinavad gerså storvinstsom möjli$. Spänningen

stigeralheftersomettmonsterslås utvarje rond. Kommerdinfavorit

attsegra? Ellerkommerdin kiimpeaubli bsegrad ochdina dkedomar

gåftrlorade.

Reiner Knizias Colossal Arena ärett nytryckav klassikernTitan:

The Arena, som tidigare publicerades avAvalon Hill. ColosslArena

in nehåller nya fantastiska illustrationer och lra sprillans nya monster,

som inte ingicki originafuersionen. Detta görColosal Arenatill en ny

och unikspelupplevelse.

Prisema itumeringensponsrasav Enigma Distribution. Du hinar

ossi S.A.R7.Spelsbar.

Anangiin S.A.RZ,,sanqnot nu

Anmiilm dr kosmad: Drop-in, grotis

Spdtilffällen:Pos5

Antal spelarc pu titllfölle: I u fler desto biittre

Fiirfumlwelr:lnoo.

KneLA[,lo
Kablamoärettnyttspel av gängetbakom kortspeletSpankthe Mon-

keyGigntoskop.Iill skillnad från Spankthe Monkey,så är Kablamo ett

brädspel.Speletkan sägasvaraen blandning mdlan "ryskroulett"

och "memory",Med andra ord,så bidrarett parti Kablamo med så

mycketnervkittlande kinsla du någonsinfi rl Det gällerbara enfrasi

dettaspek LastMan Standingl Komoch spela,om dutön!

Gigantoskop sponsrarfi na prisertill turneringen. Du hittar oss i

S.A.RZSpekbar.

Afiaryb. S.A.Rz,saz@rot nu

An miilan dt kosfrt d: D r op - in, gr oti s

SpdtillföllarPos2

Antal spelore pu tillliille Ju fl er desto böttre

Fiitlmrlapu:lnqo.

Cnncnssonne
Alla kiinnervältill bädspelet Grcasonne? Splama utveddar området

kring Grcassonne genom attplacera landbrickor.Varje omgång gör

att områdetväxer,alh eftersom spelarna läggertill vägar,fi lt städer

och kloster.Spelare kan också placera ut sina följeslagare som

stråtrövare, bönder,riddare eller som munkarft r attfå kontroll oth

inkasera poängft rvägarna;fihen,städema ellerklostren. Eftersom

spelama bara harett begränsatantalfiiljeslagarg måste den smarte

spelaren noggmntplanerasina dragodt bara placera utftiljeslagama

näroch varhan kanfå poäng.Carcassonneärheltenkelten enkelt

men klurigt brickpel som ger nya utmaningarvid varjetur.

Du harchansen attkvaladig direkttillfinalen isMiGnasonne

2005! Vi spelar med den första expansionen (värdhuset och

katedralen), men utanfi oden'l

Priserna iturneringen sponsrasav Midgaard Games. Du hittar

osiS.A.R7.5pelsbar.

Anungiir: 5; A.RZ.,sz@not.nu

Annälan uh kosfrrod: Drop-in, 20 kr

Srr/tillföllaff os 3 (Kvol), Pos 6 (Fi no\

Antol spelare per tillfrlle: I u fl er desto biittre

fötun'r/rWtngo.
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Runebound ärett nyttspel,därallting kretsar runtÄVENTYR.0ndskan

börjartaform och du som hjälte måstestoppa det. Äkrunti landet

ftiratt samla på värdefu lla ftjremål eller kraftfu lla ftiljeslagare, ftir att

ftrbereddda digftrden slutgiltiga striden. Låterspeletsomettfan-

tasy+ollspel? Jo,det är rolhpel,fast i brädspelsversion. För ALIA som

tycker om rollspel och/eller brädspel.

Enigma Distribution sponsrarspelen till demovisningen. Du hittar

osiS.A.R.Z.Spelsbar.

Anan g iin S. A. R. Z.,saz@not.n u

An möl o n uh kwtna d : D ro p - i n, E m i s

S p elti I ff äl le n : H e I o ko nv e ntet

Antal spelarc per tillfölle: J u fl u dato biittre

fiiil«tnskapa:lnga.

Sreve Jncxsorrr Gnrvrrs-nuMMET
Även på detta konventslårSwemibsoriety upp portarna till Steve

JackonGames+ummet! Kom gärna in ochslå ihjäl en stund! Prova

nåtnytt,trivsmed nåtgammal! utmana mibbarna,nån bekanteller

okäntfolkpå nåtavspelen urStevelackon Games digra spelbibliotek.

Alla talarsvenslclVälkomna!

Anangemanget ärsanktioneratav Steve Jackon Games.

Anangör : Lo rc Li n d bl od, mib51 S}@bostrea mmai l.net

An n öl an o d kostn ad : D r o p -i n, g r ati s

Sp eltil lf öll en : H e I a ko nv e nt et

Antal spelore p u tillf öl le : 0 b e g r ii ns at

F örku nsko p er : Yo u o re n ot cl e a re d f o r t h ot.

X-eucs
X-bugs - Goth(on 0pen

Ettsmåkryps livärhårtibland, Inte mindreså baraförattman råkar

vara platt rund och besta av plast...Attspendera $öne delen av livet

instängd ien låda skulle välgå attstå ut med, om om det inte vore

ftirden hemska upplevelsesom väntarnärdedärgroteska mäh-nee-

skjo+na bestämmersigftirattsläppa utoss. Detärju inte så attde

låteros hitta påvadvivill direkt tvärtomtvingas vi attslåss motvåra

vänner,och desomvägnrblirkastade överettstup.Den tiden på året

börjarväl närmasig nuftinesten,usch ochfr...Densom barafickvara

ifred och leva sitt eget liv ändå 
*suck*

Ta kontrollen övernågra avdessa eländigasmåkryp och led dem

mot seger med löften om frihet, eller med hot om våldsam död.

Vilken väg duväljerärupptill dig, speletärändå deramma - strategi

a lafigurspel men utan en massatröttsamtmätande.

Vid stort intresse geregen filtftrtur.

Anangemangetärsanktionerat av Steve Jaclson Games.

Anangör :Tom os F ohmq d00tomas@dtek.cha lmen.se

Anmölan uh kortnod: Drop-i n, gmtis

Speftillföllen: Pos 4 (Kvo\ , Poss 5 (Slutspel/finn\

Antol spelare pertilffölle: lu fler desto bättre

Fiirkunskoper: hgo,fallenhetfor loppspel ör ett plus.

Komtill ossochspela Ninja Burger!Vi lärdigattspela ninja om

du inte kan, detärbusenkelt.

Anangemangetärsanktionerat av Steve Jackon Games.

Anan gör : Ch ri sti o n N o e sseth, chrislian@do.sverok.net

Anmölon oå kortnad: Drop-i n, Emis
Spehillfiillm: Pos 2 (Kval), Poss 3 (Finol)

Antal spelare per tillfölle: Så mångo som möjligt

ftirknnslapqlngo.

FnRc rrnRl2005
Detärfinal i FRAGISamma gamla "unplugged FirstPersonShootei '

somvanligt. Underbart!"lf itmovesshootit!" och "lf it sstillmoving

shootitagain!" ärdagens honnörsord. Kom utan musoch keyboard

med ettgaletleende på läpparna ochfickanfullmed ammo.

Ja du lästerätt. Detärfi nal.'Kvaletdå?"fiågarsigvänavordning.

Nej detbliringet.0m du kännerattdu kvalarså görduväl det?Vem

vetbättreän du hurbraduär?Anmälan skerpå plats, mendu måste

veta svaret på tågan:"Vad säger man?".Happyfragging!

Anan gemanget ärsanktioneratav Steve Jackon Games.

A non giir : W i I h el m B o so n H e d i n,wilhel m @ljud ban ken.se

Ann ä lan uh kostn od : D r o p - i n, E ati s

Speftillföllen:Pos7

Antal spelore per tillfälle: 5

F ö rkt nd«per : Bl od I ust sko d u v ii I i nte?
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Öppna Svenska Mästerskapen iWarmaster

WarmasterSwedishOpen

Warmaster 5M är ett Öppet Svenskt Mästerskap där även

intemationella deltagare ärvälkomna. Alla deltagarespelartre slag ä

2000p0äng var,defira spelare med hiigstantaltotala vinstpoäng

gårtill semifi nal, därefter är det direhutslagning.

Motståndare och tenäng lottas på fredagen, final spelas på

lördagskvällen med påföljande festligheter. Prisutdelning sker på

söndagen under konventets avslutningsceremoni.

Föranmälan skertill warmaster@E0u.com men även anmälan

på plats gårbra i månavplats.Ettdehagartakärsatttill50 personet

fö6ttill kvarn principen gäller.Ta gärna med egen tenäng och

spelbord.

Regelsystemet som gäller är Warmaster regelboken i

kombination med Warmasterannual 2002 samtWarmaster annual

2003.

Misa inte fördiskussionerna på den Svenska warmaster-

maillistan. Föratt gå med, maila warmasterlista@t80u.com

For information in english, send an email to:

warmaster@t8ou.com

Anongörer: StoffanOlsso4 info@t80u.com, 0708-475314&

JoelAndasson (HUG - Holmstad University Gomers)

Annälan o6 lartnad: Förmälontill orrongör, 20 kqbetolos pö

plat

Speftillföllm: Pos 1 till P ass 6

Antalspelore:Mox50

REel ve *: Wo rm astu rE e I b o k i ko m b i n oti o n m ed W o r m aste r
onnuol 2002 somt 2003

Förkunsl«pen Biir ho kiin nedom om rEebystemet.

Wnngnnnm ER FANTAsY BArrLEs
2000 poäng, inga special characters. Swissturnering med

kompositionsbedömning och målningsbedömning. Läs om

turneringen på

http://w1.31 5.c0mhem.sä/-u3t st 9300/GothCon.html

Anangör: Anton Sviird,031 -5474 98, anton.svard@comhem.se

Annölan oclt kostnad: Förmiilon till wrangör; 50 kr betnlls på

ploB

Speftillfiillen: Allo pos

Antolspelare:Mox100

Regelvuk:W or h o m m e r F o ntosy B oftl e - fi editi o n. Al I o of fi ci el I o

u p pd ote r i n g o r, FAQ wh a rato g ii I I e r, D as uto m D i rewol fs FAQ.

Förfunskapa: lkunskop medtaga på egen risk!

WnnnnmnnER4OK
Välkommen till Sveriges stöntaWarhammer 40k-tumeringl Det är

återigen medlemmarfrån Konfl iktspelsftireningenYlva som stårftir

arrangemanget och vi siharäven i år på att kunna ta emot 1 00

deltagare.

Allasomvilldelta itumeringen MÅSTEbesökavårhemsida. På

hemsidan kommer all viktig information dyka upp, så som

anmälningsinformation, antal poäng på tumeringen samt informa-

tionom målningocharmdsammansättning.Adresentill hemsidan

är:

http ://www.forenin genylva.org/arrl9d005/

Välmöttpå Gothtun XXIXI

Anangiiren Anders Erestam, Mikael lohonsnn, Andreos

l oh o nsso n & A I ao n d u to n n i,wh40k_9c2005@hotmai l.com

An n äl an och katn ad : F ö r m öl o n ti I I ona n gö t 5 0 kr bet ol os p å

plos

Speltillfällen: Allo pos

Antol spelore: Mox 1 00 (upp till 50 per tillfölk)

RE elverk: W orh o m m er 40 K, 4 ed iti o n

F ö rku nskap: Ku nsko pr o m reg I er n o, m ål od or md.

Blooo sowL
Välkommen till Goth Bowl 2005!

Anangemanget kommer precis som föna året att vara en

turnering. Deltagande lag kommerattdelasin i 4grupperdäralla

möteralla. De2 bästa lagen urvarje grupp gårvidaretill Slutspel och

de 4 bästa spelarfi nal i en klart upphottad Dungeonl

REelverksom kommerattanvändasärsenastevenionen avthe

Living Rulebooksomfinnsatt ladda nerpå http://www.specialist-

games.com/bloodbowl/tk asp med töljande

undantag:

. Handikapptabellen påsid43 ersättsavden handikapptabell

somfi nns i4th ed rEelboken. Sp«ial playcards kommerattanvändas!

. De lag som tillåts är alla ur Living Rulebook samt de som

publicerats på annat hållsom GWoffcial.Allaftirväntas ha eventuella

specialreglerftirde lag de spelarmed sig.

.lngasarplayers.

. Lagenfi rstarplayerpoinr, pengaroch skadorenligt rElema.

. Senaste enata och FAQ qäller.

. Endast målade lag!

Förattdehaga kävsftiranmälan som skickastillsammans med

en klarteam roster(texden somfinnsför nedladdning på http//
www.specialist-games.com/bloodbowl/articles.asp) till
anangörerna senastden 18:e mars 2005. Reglerförfi nalspeleti

Dungeon Bowl fi nns anslagna närturneringen startar!

Skicka anmälan med namn, lagnamn och teamrostertill:

mattias.carlson@gbgd.se

Arangiirm Matti os(arlsoo mattias.adson@gbgsd.se & Hrikon

Berg

An n äl an och kosfi ad : F ö rm öl o n ti I I or ro n gö r, 2 0 kr baol as p å

ploB

Speftillfällm: Pos 1, Poss 2, Pos4, Pos 5 & PossT

AntolsNare:Mox20

Regefu erk: Se n oste verci o n en av th e Liv i n g Ru I e b ook,se n oste FAQ

lch errntl,snmt iindringlr och tillögg uligt prautntilnstexten.

F iirtu nskaper h, nmt eg et m ål m I og.
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Pröva påattspeladensenasteverionen avEpicArmageddon,armeer

finnsförutlåningtill deflesta raser.EllerprÖva din lycka gen0m att

utmana amngörema därden som lyckas bästunderkonventetvinner

något sorts pris.Vi spelar med armeer på upp till 3000p så damma

gärna av din gamla arme och ta med den.We dare you!

Anong öru loh o n Löv g ren,sew anl 
-of -chaos@hotmai 

l.com &

HåkonGustovsson

Anmälan uh kosfriad: DroP-i n, grotis

Speltillfrllm:Allapos

Antol s@ore: Så mångo som får plots, upp till 1 0 troligwk

Regefu ak S e n aste verci o n en av Epk Ar m o g e d d o n

F iidu nskop u : F ö r ttt utm lna 0r r 0 n gö rer : go d a. F ör ott p r öv a p å :

W.

Lusrnln - ctrtEs oF GoLD

Lustria - (ities of Gold använder Mordheim/Warhammer

Skirmishreglerna för att köra en kampanj i de, mer eller mindre,

övergivna ruinerna av en av Lustrias tempelstäder. Kampanjen

kommerattspelaslöpandeunderhelakonvente!ävenenbitin på

natten i mån avvaknaspelareochvakna anangörer.Kampanjenär

konstrueradsåattdu kan väljaattspela någotenstaka spel ellerspela

hela konventet igenom. Det kommerattspelas bådevanliga spel

mellan två spelare oth stöne multiplayerspel, beroende på hurmånga

spelare som vill spela vid sammatidpunkt. Det kommerattfi nnas ett

begränsat antalWarbands till utlåning.Däremot kommervi att ha

med oss samtliga reglerftir waÖands publkerade i Town Cryer.0m

ni tar med erett halvdussin characters/champions och en 10-15

infantedsterfånerWFBarmeså l«anvi hjälpatillattskapa ettpassande

warband.Vi har inga målningskrav.Är du bara sugen att testa

Mordheimsystemetså gårdetocksa bra,detärbara attbe ossvisa hur

speletfungerar.

Anangiirer:Tom myMuler lordpestilen @yahoo.se & lohon Petrön

An n älan ad kostnod: D r o P -i n, E mis

Speltillfällen: All o pos

Antal spelare per tillfiille Mw ett d ussin

Reg elverk Mo rdh ei m /Warh o m m er lki r mish re gl em o

Förkunskapa: lngo, men det ör en firdel om du hor spelot

W orh om m e r to ntosy B ottl es el ler Mo rdh ei m i n n o n.

WRRwtRcutrue

Warmachine,där6tontunga järnkon$ruktionerstötersamman med

den destruktiva kaften avetttåg och blykulorfån kanoneräter genom

rustning lika lättsomgenom köttoch ben. En platsdärvirvelvindar

avmagi sätterslagf?ihen i brand i så Ragnaröklika proportioneraft

gudarna själva rädsattbeträda marken.. Kom och prova detta nya

tabletopdärmähiga magikerslås motvarandra hjälpta avstora

robotar i en fantasyvärld av tidigare sällan skådat slag! lnga

ftirkunskaperkrävs,du kommersnabbtattlära dig speletoch kunna

spelaettspel på plas! Ellerflera spel,närdu harblivitbiten...

Anangemangetordnas av GameManiaa.

Anan giher : G urtof Kull ri n g,kulki n g@a hoo.co n & Dovi d

Li n d en gr en (6 ome Mon iocs)

Annälon od kostnod: DroP-in, Eak
Speltillfiillu: Allo pos

Antol spelore per tillfölle: 4 ko 1 ti m me/spel)

Regdvuk P rine & kcol ation

Fiitkilr/rqa:lngo.

CorurnorurRrtoru
Demonstration av (ontontation, ett skirmishspel (5-1 5 fi gurersom

rör sig individuellt) i fantasymiljö med extremt välgjorda fi gurer.Här

firdu chansenattlära dig reglerna,spela oÖ sefigurerna på nära håll'

Detärettstabilt,detaljeratoch balanseratsy$em som ärhelt inrihat

påskirmish+pel.

Lånaettlagochutmanaenkompis.Harduredansettfigurema

hardu säkerligen skaffatnågra, demfirdu gärnata med och lära dig

spela med. Hardu någrafrågorom speletellerdemonstrationen är

du välkommen attskicka ettemail.Grundreglernafinns på http://

www.confrontation.fr/english-rules.htm,bilder på fi gurerna fi nns

på GameManiaqhttp://www.gamemaniars.se/.

Anangemanget ordnas av GameManias'

Anangörer: RustanBose4 rustan@lysator.liu.sg0l 3-1 733 1 1,

07 36-3 4617 6 (G o m e M o n i o c)

An m äl on wh kostn ad: D r op -i n, E mis

Speftillföllm: All o poss

Antal spelare per tillfälle: 1 till 4

Regefu eilc Co nfr o nt ot i on

Fiir*nnskryq:lnga.

Gulo & eLv!

Dra nerStetsonhatten i pannan,spänn pådig revolverbältetoch rid

iväg i solnedgångenftirsnartär uppgÖrelsenstimma slagen. En eldstrid

närmarsig obönhörligt och närkrutröken skingratsfinns bara en

person kvar.Kommer det att vara du?

Western Figurspelet har drop-in under så gott som hela

konventet!Välj bland ftirdigskrivna scenarier och fi gurer,eller hitta på

nya till just erspelomgång.

Anangörer :Tove Gi I I b ri n g,western@rol lspel.co m & An d ers

6i ll b ri n g (G u nfi g hte r \ G u i I d )
Annölon o d kosfriod : Dr o p -i n, gr oti s

Spettillfällen: P os 2 till Poss 7

Antal sp elare p a ti llf äll e : Ett g ö n g

Regelverk W xu n - fi g u rsp e I et

Fi*knd«opa:lnE.

Worru 6 oxroeen 1941
Otillräckliga fönåd av drivmedeloch ammunition plus detfaktum

att alla stridsvagnar är i stort behov av undertråll avskräckerinteTyska

armen från attforsäfta ftamryckningen österut.Vädret ärju alldeles

utmärkt. Markenärtorroch RödaArm6näri upplösningstillstånd'

Så den 4. Pansar Divisionenfortsättersin framryckning mot

Mtsensk. På kvällen den5 0ktoberharde nåttframtillfloden Lisiza,

och äri position ftiratti gryningen nästa dag kona dettavattendrag.

Anan g ör : To m my,?cihs, tom my-rohs@hotmai l.com

hnälon od kosfrrod : P å p I ots, gr otis

Sp eltillf öll u : F r e d o g, st o rt 1 4 :00

Antal spelare per tillfölle: 2 +
Regelve*: P onzer från Lost Bottolion Gomes

Fiirtunskoper lntrase ov tidspeioden. Regelsystemet lärs ut.



II(U}f DIL
Deno wALKAGATN

Zombierna slutaraldrig att komma, horderna äroändligatill skillnad

motammunitionen. Planned Movement Production packar åter upp

Deadvilleoch Dead walkagain anangemanget. På årets GothCon

bjudervi åter igen på turnering av herren-på+äppan typ därdet

gällerattöverleva längst mot h0rderavzombier.Ni får här möjligheten

att spela allt från SWAT till bikers och rednecks. Det finns också

möjlighet att prova ettantal klassiska scenarion baserade på fi lmerså

som Dawn ofthe Dead och Dayofthe Dead.Och förattrundaavdet

hela så gervi ermöjligheten attse på klassiskazombiefi lmer.

DwA reglerna finns för nedladdning och ni kommeratt få

möjlig het att införskaffa fi gurertill spelet under konvenret.

För mer information se http://www.pm-production.nu/

gothcon05/

Anon görer: J ö rg en Bengtsso n, jor gen@pm-production.nu &

NkklosÅkerman

Annälan od kwtnad: Drop-i n, Emis
Speftillföllen: Helo lördogen, specifiko tider meddelos på plats

Antalspelare: Upp till 5 spelare per spel 0(h tiilföile, upptiil 2

spel pertillfiilh

Regelverk: Deod w al k og ai n, hittas g ratk p å httpl/www.p n-
production.nu/dwo/

F örkunskdper:Tja, r ull a tör ning och skjuto zo mbier; dvs. i ngo.

Mooenru sPEARHEAD - 1968:
BULLDOGGEN VS BJÖRNEN

Eftersom det inteverkar bli nåqot nytt Bush-tillverkatscenario i årså

gårvitill historiens djup och letar.Detvi hittadevarden gamlagoda

tiden med NAI0vsWBså lårblirdet 1968:Bulldoggenvs Björnen (ett

fi ktionellt scenario med britter och sovjeter).

Anangöru: F redri k I acobso4 borodinol 8'l 2@hotmail.com &

Christion Friberg

An nälon och kofinad : Drop-in, Emis
Speltillfällen: Lördog, stort 1 2:00

Antalspelore:4till 6

Re g elv e rk: M od u n S p e o r h e ad

Fiirturl«Wfå.

ilirt:i:rl,i; Mor voLGA!
llj:tii{l: Helmutsåg utöverden ryskastäppen.Genom kikaren kundehanse

'1i:,;.:l::l:i:::::; ^^kl1.l;*,.-,1^^^,llr^l^.ty^*^.^i+t -.1^c,+^J^-^*-,.^--^-^tllt;litii;ienblåskimrandennd,VolgalKompaniethadeffittordemattavancera

;rl och rensa väg fördivisionenförattsedan säkra en övergång avVolga.

I det inledande anfalletvardetvungna attsäkra två viktiga strategiska

punherförden fortsatta framryrkningen och någonstans där ute

fannslvan. . .

Anang öru : Co n n y Ed m o n, onny.edma n@ed u.fa I ken berg.se &

ZolnnKolor

An n öl a n uh kwtnod : D ro y i n, g r ati s

Speltillfällen: Pas 1, Poss 2, Poss 4 och Pos 5. Ett speltillfiilb/

W,
A ntal s p el a r e p e r til lf iil I e: 8

Regefuerk:Flamesofwar

fiirtudopu:lnE.

Kunsx 1943 - FLAMES oF wAR
Detärsommaroch detärsol,detär 1943 på östfronten.Visa kamrat

Stalin din duglighetsom kompanichefoch befia moderlandetfrån

defascistiska inkräktarna.

Löpande intagning, allteftersom kompanierblir utslagna blir

nya plaser lediga. Pris utdelas till bästa befälhavare.

Ar r ang öru : J oh a nBer4 joha nberg@tiscali.se & M otti as M o b er g

An n äl an o ch kostn ad : D r o p - i n, g r otis

Speltillföllen: Löponde under fredog & lördag

Antol s p el o r e p er ti I ff äl I e: 4

R eg elverk : B ottl efr o nts F I a m es of w a r
Fiitkur'r/rroperlngo.

Sen aRrrle TRoPHY - SLAGET I

QUIBERONBUKTEN

Åretär 1759. Engelsmännenförsöker genom blockad stänga inne

den fianska flottan i Brest. Underen storm tvingas den engelska

blockadfl ottan överge sin position och fransmännen tartillfället i ak.

Utanftirdenfranska västkusten hinnerden engelskafl ottan ifattden

franska flottan. Marshal De Conflans gören oväntad manöveroch

styrin sin fl otta i Quiberonbulrtenswåmavigeradevatten. Den engelska

amiralen Hawke låtersig inteskrämmas utan gerorderom attjaga

ifatt och engagera den franska flottan i strid. I den hårda vinden är

risken storattgä på grundellerkapsejsa med ettskepp,ettödesom

vissa drabbades av.

Varmed och påverka historien.Bli kapten överdittegnaskepp

ochsegla med iden engelska ellerfranskaslaglinjen.l Sea BattleTro-

phyärdet du somfårsätta segel och närma sig fiendens slaglinje,

avlossa en bredsida som slår in i fiendens bordläggning och slår

kanoneröverända, borda fiendensskepp och få dem attstryka flagg

- allt underslåendesegel, dånande kanoneroch stickande krutrök. I

Sea BattleTrophykan du bli hjälten som gerfienden nådastöten och

firsegla hem med äran och prispengarna.

Sea Battle Trophy kommer att starta klockan 10.00 på

långfredagen med "dropp in"där man får prova på attspela.lnga

ft rkunskaper behövs. Detfi nns rEdkunniga, hjälpsmma, anangörer

på plats. Alltmaterialså somskepp,spelplan mm.tillhandahållsav

anangören. Reglema somanvändsärKlart5kepp,version04.3 eller

senare upplaga. Reglerna fi nns att köpa på plats för 200:-.

Klockan 1 3.00 kommerslagetvid Quiberonbukten att starta.

Anmälan förattdeltaga skerpå plats.Varjespelare kommerattbli

befälhavare överettskepp odr ingåri den engehka ellerfranskafl ottan.

Med tanke på uppslutningen tidigare årså tillämpas regeln ftirsttill

kvam...

Välmött!

Ano n gö rer : I oh o n 5 u n db erg,Sundber g@m box3 1 8.tele2.se &

lscorBengtsson

A n n ö I o n od kN n od : D ro p -i n sa mt ett f ost xe n a ri q g roti s

Speftillfällen: Löponde under fredog

Antol spelare per tillfälle: 2 till 6 för drop-in, fluo för fost

scenorio

Regelverk: Kort skepp, vercion 04.3 eller senore

Fiitl«mkaphryo.
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}OLLID{L
gången medan han reflexmässigtflirtade med en rik änka.5om

säkerhetsvakt på en lghypenymdskrysare hade han all möjlighetatt

frottera sig med gräddan.Jobbet kom aldrig ivägen, det händeju

aldrig någonting på de här kryssningarna.

Arrongörer: G u n n o r Söderbe rg & H enr ik Rindl öw

(Roll sp el sb o r e n ),inf o@rol lspelsba ren.se

Anmälan och kostnod: Föronmiilan, 1 00 kr per lag

Spefti llfiillen: P oss 1 & P ass 4

Antal spela re per lag : 4- 5

REelvuk:lnga

Fiitltttnsl«oplnga.

Ändock...

Det är inte bara den annalkandevintern som fårdetatt ila kallt

nerför ryggraden på invånarna i Snöheden. Något orentförsiggår i

derasbysom den sedvanliga aftonbönen inte rårpå.

"Vägen hem"ärett Kult-äventyrsom utspelarsig i nona Sverige

under häxprocessernas glansdagar.Beroende på vad spelarna känner

för kan de vrida äventyrettill alltfrån slapstickhumortill krypande

skräck. I och försig är det meningen att ni snarare ska sitta med

sömnproblem än med skrattkramper efter det här, men allt är bra

som slutar bra, och liknande direktöversatta uttryck.

Anangör: Lova Love4 slytherin@trust-me.com, 0707-878272

Annälon od kwtnad: töranmiilan, 80 kr per lag

Speltillf öllen: P as 3 & P ass 6

Antolspelareperlag:4

Regelverk: Kult (kryddat ned"GM\ diskretion')

Fiitlumlapa:lnqo.

I nnönonnruAs sPÅR (R05)
Frank Hodge granskar gulduret i sin hand mycket noga, som ftratt
awinga deten djupare hemlighetenförklaringtillvarförnågra av

Pinkertons bästa detektiverblivitinMa påfalletViss[en rikman var

död, brutalt mördad, bara någon dag efteratt han tagit ut hälften av

sin förmögenhet. Nästan en halv miljon, spårlöstförsvunna. Eller?

Återigen tittarhan på guldklockan, därägarens namn synstydligt:

Clyde Carville. Detärju inte svårtattveta varsökandetskall bör;a. . .

Tlllsammans med sin yngre brorRobe( den unge Sean MGregor

och den sköna Helena Boyle skall de nog kunna räkna utvad som

hänt. AMagarentill Ralstonsförmögenhetverkade mer upprörd över

deftirsvunna pengarna än mordet,å andra sidan hadeoftetjustinga

vänner. . ..Men destoflerfiender.

I mördarnas spår är den andra fristående delen i Westerns

konventskampanj Änglar& Skitstövlar.Den forsta delen - Hängd

Mans Hämnd-spelades på BSKår2004 ochftirersom missadeden

därkan ni ladda hem äventyretfrån www.rollspel.com.Detärdork

inte på någotvis nödvändigtatt ha spelat del 1 först. Äventyretär

skrivetför4- 5 rollpersoner och tar ett spelpass attspela.

Anangörer: Andus &Tove Gillbring (6unfighter's Guild),

western@rollspel.com

Anmölon och kwtnad: Föranmälan, 1 00 k pu log

Speftillfällen: Pos2, Pos 3, Pas 4, Pos 5, Pass 6 & PosT

Antol spelare per lag: 5

REelverl«:Westun

Fiitlunsl«opulnqa.

DrN errrnR BRUNNEN TKANDRA

(R07)
Året är625 e.o.och vi befinneross i staden Kandra i Berendien.

En fruhansvärd pestdrarfram över länderna i Ereboch även i

landetBerendia. I Kandravalde man attbunkra upp med livsmedel

och isolera sig och vänta ut pesten.

Man haralltså utlyst undantagstilktånd och låst portarna.

All kontakt med yttervärlden är förbjuden och det råder

utegångsfiirbud nattetid och kvällstid. Människorärorganiserade i

arbetslag som motsvararde kvarterde lever i.Varje kvarter harett

kvarterhuvudsomansvararförorganisationen och ordningen inom

kvarteret. Kvartershuvudet står i kontakt med stadsvakten och är

språkröretmellan rådetoch stadsvakten och de boende.

Man harbrutitupp marken på innegårdarna och odlardäroch

på vissa torg och kring tempelplatsenförattfönåden skall räckaså

längesom möjligt.

Detrådersträng ransonering,även påvattnetsom hämtasvid

wåtillftillen underdagen (morgon och kväll) avrepresentanterfiån

varje kvarter under uppsikt och eskort av stadsvahen.

Plötsligt upptäck att en av brunnarnas vatten blivit bitter.Utan

vatten kommerstaden att dö. Hoppet stårtill en grupptonåringar

som bevittnat orsaken...

Arrangör : Timlabutea4 rollspel@gothcon.se

Annölon och kwtnod: töronmdlon, 7 5kr pu lag

Speltilfföllen: P os I & P oss 4

Antol speld re per lag : 4 - 5

Regelverk: Dmkor oth Demoner Expert

Förtrunsl<apulnE.

DRrrrrru'roo FAR FRoM sHoRE (R08)
HenVice-President

Vid 0800 h rekvirerade GeneralThomas White med våld den

experimentella ubåten G8-C376"Nixon" urdess hangar i utanför

Bo(on.

Vid 081 4 h lämnade Nixon hangaren och begav sig ut mot

öppet vatten.Två kryssare och ett hangarfartyg som befann sig i

närheten tog genast upp jakten och beordrades attskära av ubåtens

flyl«väq.



TOLLID{L
Vid0346hvedfieradedenena kryssaren medsonarattNixon

Iyckatssmitaförbi blockaden och nuvarpå väg raktuti Atlanten i

rihning mot Europa. Detta varden sista kända kontakt med ubåten.

Vid 0950 avbrötsförföljandet. Flottan i Medelhavetsattes

samtidi$ i högsta beredskap.

G8-C376"Nixon"ären nysofistikerad steahh-ubåt bestyckad

med fl ertaletstratEiska kirnvapenspefaraven nyutv«klad typ.

GeneralWhitevarvid tillftilletfi ir rekvirerandet befiiad från tjiinst

underdetatt hansfiirehavande i Mdlanöstern ifiåqasatts ifiånVita

Huset

-General Douglas Fields

Den fristående uppftiljarentill "A Hard Rain'sAgonna Fall"och

§uck lnside of MobileWth the Memphis Blues Again"presenteras

här på GothCon. Ett actionfrlltsamtidsdrama som sträckersigfrån

maktens konidorer iWashington ända nertill havets botten.

Amn gö ra : I oh o n Lejonkl eqjohan _lejon klev@hotmail.com,/ens

0/sso4 jens@ga ndalfsglada gossar.se & Em il Bjömn n,

em il@alfaweb.n q (TreG - N östo g en e roti on s iiventy $konstr u ktö rel
Anmälan od koshad: Föronmölon, 7 5 kr ryr lag

Speftillfällen: P os 2 & Pass 6

Antalspeloreperlag:5

Regelveilc G20 - Polititol World (Egenkonstr uerot)

ritmnwW.

Blr srrrycc ELLER RAPPA PÅ svENsKA

(Roe)
"Du dissar inte mig ftirdå vetdu vad som händer!

Vem ska du hålla i närvinden vänder?

Hadejag vetatattdu skulle kommit med din penna.

Då skulledenfi nska korven stannathemma.

Du har inget grepp,du har bräntdina skepp.

Du sk..eller....Öootlh. . ."

Körven rättadetill den enorma guldkedjan som dinglade kring

halsen och gjorde dettungt att andas. Svetten lackade på den

medelålders mannensbaraöverkroppodr avslöjadeatthan knappast

varvan vid frsiska an$rängningarav det här slaget.

Gazmend revsig i bakhuvudetoch kände ånges8vetten tränga

fram från hans nlode huvudsvål.En sakstod klar.Detskullevan liittarc

attfila nerEifeltorneti Paristill spån änattgöra den härmannentill

en fullfiädrad hip-hop-artist. Men detvarändå målet med de här

veckorna. Han gavsig den på att hansegen mormorskulle rappa

bättre om hon fick en mick och några samplingar.

Gaz kastade en blirk på Pryo-Anderssom skakade uppgivetpå

huwdet.

- Dåfiirsökervi igen då... Andra versenefterrefängen... Kom

igen nu...Ettåtvå,ettåtvå,tre,!r...sa Rune isitt headsetdär han satt

bakom mixerbordet. Han varsammanbiten, men innerstinne saknade

han nogsittkneg på Posten.

Körven mumlade något ohörbart innefrån det ljudisolerade

inspelningsbaset Han rättadetill hörlurama, gickfamtill mikofonen

och inväntade beaten."

Svenilgames vridersin skapelse Svenil Rollspeletyttedigare ett

varv i sittsammantaget nionde konventsäventyr.Detta är den tredje

fiiståendedelen i dentrilogi därdetidigare konvenBäventyren "Den

sista posten" och "Fem modiga män orh ettschakt" ingår.

"Bli snygg ellerrappa på svenska" ärettäventyrom hip-hop,

prestationsångest och människor i förändring. Det gäller att synas

om manskafinnas. Detgällerattbli någon,alha helstenkändissom

syns påTV.Om man inteärsnygg kan man alltid rappa påsvenska.

Armngiirel: fui d Gustlvssl n, gulaussondavid@hotmail.com,

07 37 -082424 & Doniel Len neör, daniel_lenneer@hotmail.com,

0730-980233

hnölon od koshtod: F iionmölon, 7 5kr per log

Speltilllällq: Poss 4 & Pos 7

Antalspeloreperlog:5

Regdvak I mi I Rol I sp el et

fAtuNqa:tnga

Deru rnnrusFoRMERADE MANNEN

(R1o)
En nästantotaltystnad råddeinne i&itish Museumsståtliga läsrum.

Enda undantaget var det ljudliga smaskandet när den gamle

nattvahen Hardleystoppadeisigdetsista avsin nat8mörgås. Fömöjt

lutade han sig bakåtoch tittade upp motden mörka natthimlen

genom takkupolensftinster.Genom smogslöjorna som låg över Lon-

don kunde han skymta en och annan stjärnaoch den därförftirliga

kometensom nu hadevaritsynlig överstaden i ettparveckor.Det gick

olustiga rysningarutmed ryggraden när han stinade på den sjukligt

färgade kometsvansen som sträcktesig överhimlavalvet. Detsades

attden bestod avstoftsomftill neröverJorden och qjorde männ'skor

tokigaMsserligen hade politikerorh tidningar gått ut och ugtattdet

intefanns någotattoroa sigftir,men Hardley hade minsann intagit

sina kometpiller.Man kunde aldrig vara nog försiktig.

HardleystankegångaravbröB av ettånges,tfi llt skrik inifiån en

av uBtällningssalama.fi d alhings heliga mode(utbrast han öod<at

samtidigtsom han ficköverbalans på stolen ochfori golvet. Fumligt

tog han sig upp påfötteroch började springa motsalen. När han

närmadesig möttes han avett kortvinande ljudftiljtavettskarpt

ljussken och ännu ettskrik. Ljusskenetbländade honomförnågra

sekunder,men närögonenåterigen hadeanpassatsigtill mörkretsåg

han en kröktoch omänskligtformadfigursom med stapplandesteg

flydde utgenomsalens bortre öppning. En stankavbräntoch något

som påmindeom åska slogemothonom närhan rusadein isalen.

Halwägs genom salen snubblade han över något mjuktochföll

handlöstomkull.0mtumlad tittade han upp och såg två långa,

gängliga gestalteri mörka rockarlösgöra sig urskuggoma och stega

efterdenftirstafiguren. En av gestahernavred på huvudetodr§cktes

rikta sin uppmärkamhet mot honom, men därHardleyftirväntade

sig ettansiktes§mtade han iställeten underligformad maskmed

två runda,rödaktigt glimmande glas.Varehen gavifrån sig ettväsande

ljud och ftirsvann ut ursalen. Saha gick det upp ftir Hardley att han

låg halwägsöverdetftiremål som hadestoppathansfamfart Han

vred på huvudet bara förattstirra in itvå tomma ögon i ett dött

anlete.
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Följ medtill London år1882åretdåden stora kometen kunde

skådas på himlavalvettilloch med mittpå ljusa dagen. lkläd dig rollen

somutredarepå en avSrotlandYards mindre kändaavdelningarför

brott som faller utanft r gängse kategorier.A*ivX i viktoriansk miljö?

Just det! Ett brutalt och besynnerligt mord ger upphov till en

utredning som inkluderar både mystiska profetioroch konspirationer

på hög nivå. Det blir mycket problemlösning men självklartäven

karaktärsgestaltning och en del action.

Armngörer : I oh on 5 al o m o n ss o n,johan sa lomonsson@infotiv.se &

lohon Englund (krblos)

Annälan od kostnad: Föronmiilan, 60 kr pa log

Speltillfällen: Poss 2 & P oss 5

Antalspeloreperlag:4

fregehrer*: V i cto ri a n o (l öst b0 sernt)

fiituilEl(Wlngo.

Drr som GöMs r rö (Rl 1)
Ni har upplevt många svåra stundertillsammans.

Ni misslyckadesatträdda Eldstaden ftirtvå sedan och Zhamiras

själfiån denonda Rhidreftinaåret, men nufi nnsdetingentidfiiratt

grubbla överdetta.

Mörkret harfallit övervärlden. Rhidres arm6er går inte längre att

stoppa och frihetensfästen faller en efter en. Hur länge kan ni hålla

stånd mot helvetets makterpå det lillavärdshus niftinkansateri?

lngen avertroratt nikommerattfå se solen attgå upp--om den

nu någonsin vill visa sig igen.

I dessa världenssista timmardykerdet upp en penon med ett

budskap. En osannolik budbärare med ett närmast obegripligt

meddelande.Men detgerändå ettvisst hopp.0m ni bara kanta er

genom mörkret...till det som göms i tö.

I denna avslutande del av äventyrstriloginVinteraga,kffi alla

trådarsamman ochvi kansketill sistkanfåseettlyckliqtslut.

Anangiir : M i koel Bö g an n,m ikael@borjeson.net

Annälan od kostnad: Föronniilon, 7 5 kr pa lag

Speftillfällen: Pos 4 & P ass 6

Antolspeloreperlag:5

REelv e*: D u nd er & D r a ko r
Förtunskopu: Dungeons & Drogons, 3rd edition, iir ott

rekommendero.

Sruövrr roMHEr (Rl 2)
FurirNilssontänktetillbaka på kåtan i skogen. Minnesbilden avhur

Stehnberg fi ck lägga lite extra kaft bakom,ft rattöppna den gripande

dönen,varväldigtstark.Väl inne hade de stängvinden ute bakom sig

och tagit av snökamoufl agemaskerna ftiransiktena. Eft eratt ha tänt

oljelampan som hängdefrån taket hade de kontrollerat kinder,näsor

och öronsnibbareftertecken på förfrysning. Niska hadefu mlat med

den ålderdomliga kaminen en lång stund,ftirattffi igång en eld att

värmafrystorkpå.

Återigen döktexten som var ristad i kåtans väggar upp för

Nilssonsinre blick,de samiska namnen och detenda årtaleq 1664.

Merän 3ffi årsedan, hur kundefolk ha levat här då, mift i ingenstans?

Trots att det bara var tre dagar sedan,och några timmars

skidåkning bort, kändesdensnötäckta kåtan nusom ettvarmt tygg
och lockande hem i vinternatten.

Nilsson funderade igenom derassituation igen,förtusende

gången kändesdetsom. lngafienderhadesyntstill och dehadeinte

fått några vidareorder.0ch så vardetju detdärmed ammunitionen.

Kanskeman bordegörasom gubbama sa ochavbryta, men omdet

varen planerad övningskulledetjuseilla utivitsorden.Och om det

nu inte var en övning, så skulle Sverige stå helt oförsvarat i deras

konidor.Nej,defi ckalhsitta kvar härtill något hände,gubbarnas

lättja skulle intefå smitta avsig.

Jaha gubbar,så vad skall vi göra då?frågade lngemar.

Jag tyckeratt vi åker hem och skiter i det här,det harvarit

k0nstigt hela tiden, replikerade Anders.

-Den däridioten kommeratt gnälla somfan om vlsticker,sa

lngemaroch nirkade mot Furir Nilsson,som satti s§ttevämeten bit

bortmed ryggen motdeöwiga.-Sådanasomvilljobba medden här

skiten kan man inteta på allvar.

{[dåffirvif,rarösta. Kylan kanjag leva med,menspåren och

ljudetfrån inattvilljag intevara med om längre, Allra,allasomty*er

attvi gerfan i repövning,snö och renar,tarvårtftrnufttillfånga och

geross härifrån, räckeruppen hand. Deandratittadepå (ayoch hans

uppsträckta hand, medan defunderade på hurdeskulle rösta.

Mötfn fiusna,rädda och desillusionemde repgubbar,och deras

befordringshungriga gruppbefä1, «h sevad som händernärfel män

hamnar på fel plats, vid hehfel tid.

Anongör: Fredrik lönson (1rchk & fuettis),

fr edrikjonson@6s.telecase

Anmölon od kostnod: Föronmiilon, 7 5 kr pu log

Speftillfällen: Poss 3 & Pass 6

Antol spelare per log : 4- 5

Reg elv uk: F r ifo r m, skrii ck

För'lunskoper: Det iir en frirdel,men inget krovom åtminstonde

någon ov spelorna hor viss nilitiirvono (motsvaronde lumpen eller

lihonde).

Tnr K9 coNsPrRAcY (RI3)
Devil Dogtog sig mödosamtfram genom detrångatunnlarna. Han

hade aldrig kunnatana att uppdraget attft nga inWildGtskulle bli så

härlångdragetoch mödosamt, men å andra sidanvarhans gamla

lagkamratextrenrtwårfi ngatredansom människa, oö hansdjudska

in$inkterverkade om något ha ft rstärkt dessa egenskaper.

Densenastetiden hadedockWildratbörjatbetesig lite märklig

omspåren stämde- heltplötsligtverkade han ha ett bestämtmåli

sikte utöverbara att hålla sig gömd och överleva, vilketoroade Devil

Dog.Wildcats fiirvandling verkade ha reducerat hanstankeförmåga

till ren instinkt,och hanssenastebeteendefi mdeintealhin med det.

Kunde han vara på väg attåtervändatill sitt gamlajag?Varftirhade

han då inte hörtavsigtill sina gamla lagkamrater?Vad hade han på

gång?

Tunneln kom till ettabruptslu(,den enda utvägen varen stege

som gickupptill marknivån.Detom någotvarskumt Wildcathade

aldrig lämnat kloaktunnlama sedan sinförvandling.

'Nåväl,detfinns bara ettsättattfå vetavart hantog vägen"

tänkte Devil Dog dystertoch börjadeklättra uppftrstegen. Närhan

klättratut genom luckan stinade han omkringsig ivanmakt,varpå

han längsamt höjde sin armbandskomradio mot ansiktet..

"Övente Bartley? Devil Dog här.Kalla in restenavgruppenJag

trorvi kan ha ettproblem på halsen..."

Än en gång återvänderStoöritanniens egen superhjähestyrka

Fource till GothConl Denna gång lederjakten på en försvunnen
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lagkamrattill en konspiration av oanade måttsom kan fi rändra hela

världen ft rall framtid...

EttactionfrTlhscenario med glimten i ögatoch hjältarsom bara

är lite meränn människori huvudrollen.

Anangören Honslose6o4 quebb@tisali.se

Annälan od kostnad: F öronmiila n, 60 kr pe r log

Speftillfällen : P as 2, P oss 4 & P oss 7

Antolspelareperlog:4

Regelvuk: Heroes Unlimited 7d edition, i proktiken inget

Fiirktndrrylnqo.

Missa intelhe Hidden Menace Redux.Nu med alternativtslutoch

ftirbättrat kopierings§dd. En skräckfestfiir hela familjen!

Anangemangetärsanhioneratav Steve Jackon Games.

Anon g iir : W i I hel m B on n H edi n,wilhel m@ljud ba nken.se

Anmälan od kwtnad: töronmölan, 7 5 kr yr log

Speftillfällen: Pos 1 , Pos 3 & Pos 5

Antol spelore per log : 41
REelvertcGURPS

Rirl«tnfupq:lngo.

Gxosrnce (Rl4)
"Sanforth Universig.Högborgen förakademisk kunskap i staden

Sanforth, menfolketsom levde därhade ingen aning om vad som

fanns gömt därinne. Ledaren ftir gisslanstagarna tiftade ut över den

fiirskrämdafollcsamlingen och log. Desåg harmlösa uthela bunten

- alla utom en.

§ikerhe6vakten EdwardWincermötte ledarens blick med ilska,

men han lyckades pressa nedden ochvekundan blkken. Han varinte

längreden med kontroll överläget, utan nuvarhan i underläge. Då

blickenvändes nedåtsökteden sigtill hanshögra hand som blödde

ymnigt. Papperetsom Edward hadevirat runt handen hade inte

stoppatblödningenfrån detsårsom hanfåttdå hanftnöktstoppa

gisslantagarnas intrång. Det enda han kunde göra nu varattftinöka

hållasig lugn och hoppaspå detbästa..."

Ghostage handlaromett gisslandrama därrelationen mellan

gisslantagarna och gisslan äri huvudfokus. Hurpåverkaspersonerav

ensådan situation?Vad kännerman om man harkontroll? Ellersaknar

det? Nyfiken? Detfinnsbara ett(hälsosamt)sättattta reda på det...

Gho$ageärettScenadotill lnthe Dark. lnthe Darkärettwensh

independentrollspel som läggertonvihen på den mörka nutiden

människan leveri. lnformation om såväl rollspeletoch konventet

fi nns att läsa på den offi ciella hemsidan: http://wunv.inthedark.nu

Anangöru: Robeft lonsson, robert@inthedark.nu, 0730-91 3 1 88

& Ri ckord Eli möii, rickard@slu rk.cjb. net

Annälon och kortnad: Föronmölon, 7 5 kr pu log

Speftilffällm: Pos 1, Pass 3 & Pos 6

Antalspelareperlag:5

Regelverk: ln lhe Dark 3.0

Fihl«nslapa:hryl.

Tue nroorru MENAcE - LTMITED

EDITION EXTENDED REDUX VERSION

(Rls)
Nu medtidigare aldrig visadescener! Alla talarsvenskal

Över23 minuteraldrigtidigarevisatmaterial.Alla nisomspelade på

LinCon - härkommernu extended versionen nialla väntatpå. Mer

effeker,mer zombies, mer konspiration, mer perspiration och mer

"0omphl" än någonsin tidigare!!!

Grundstoryn är densamma, något mystiskt och märkvärdigt händer

i NewYorkpå 30-talet.De levandedöda gårigen och igen.Ellergör

de...? En fiirsvunnen professor,ett mystisktelefonsamtal orh saker

som låterom natten.Vartska detsluta,hurska det gå?

Alrn
Vivill med hjälpavGoth(on kunnafåvisa ettrollspelvilketvi under

en längre tid har arbetat på.Vi planerar att ha ett par äventyr och

ftirdiga karaktärervilka spelama kommerattft välja mellan. En avoss

kommerattvara spelledare,och den andre sitter med som hjälp.

Eftersom detärett rolhpel underlättardet naturligtvis ifall vi fårett

bord därvi intestörellerblirstörda avandra, men mdlan spelpassen

visarvi gäma uppdettirintrsserade. Rollspeletärskrivetpåengekka,

men sjäfua spelandet sker på svenska.

Anangöru: Uff H orteli us & Aluander Ploton

An n äl an d, korfln ad : D rop -i n, g r otis

Speftillföllen: Pas 1 , Pas 2, Pos 4 & Poss 5

Antal spelare per lag: 4-6

RegelverlcEqet

Fötutnl«per: Skall ho splm lirc rollspl innan.

Wr'ne so scREWED

Den Nya Republiken ärinstiftad och detfinns baraspridda resterkvar

av imperiets styrkorsom fortfarande hållerstånd i ettfåtal system.

Jediriddarna haråterbyggtuppen utbildningsakademioch stårnu

inflir ettvägskil. Skall deta en meraktiv roll i politiken ellerärdet bäst

attåterinstiftaJedirådetoö därifiån leda jedisaÖete. Detstora hotet

kommer nu utifiån och bär namnetYuuzhan Vong,dessa främlingar

ärhumanoidermed starktropå sin religion. De harockså innovativ

biologiskteknikmed sig oö ärfiirvånanwärtkaftfu lla i strid De lägger

snart ettstortantal stjärnorundersittvåld på vägen motCoruscant.

Detär bara en tidsfråga nu innan (oruscantsjälvtfallertillYuuzhan

Vong.

S$ämomas kig Wetuså krewed äretttempofi lhanangemang

därspelarna skall lösa gåtor,slås motfasansfulla utomjordingar,

hemska m0nster orh mäktiga naturkrafter.Bitför bit kommer

grupperna av äventyrare att komma vidare i episoden och

förhoppningsvis klara av den under konventets sista dag.

Anongör: Dovid Hagma4 david@rolhpel.nu, 0709-993958

Anmälan od kostnad: Drop-in, gratis

S p e ltil lfäll en : Lö p o n d e u n d e r h e I o ko nv e ntet

Antal spelore pu lag: lngen begriinning

Regdverlc Stor W ors d 20 Rev i se d

Föil«unskopen Underliittor om mon hor sett någon film i
Stj iir n o m os Kr i g univ e n ot.
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Durucroru oF DooM
Den gamle mannen såg medtrötta iigon på gruppen framftirsig. De

kom vandrande längs den vältrampadestigen, uppftir Drakens berg,

genom Mörkretsskog,som så många ftire dem. De barsina tunga

packningarmed böjda ryggar,och släpandesteg.Vapen,mat reporh

facklor.Alltfiirau besegra monstret och vinna skatten.De härvar i

alla fall väl förberedda jämfört med dem som kommit innan.

Åldringen suckadetröttoch restesig sakta upp.Han hadeftirlänge

sedanslutathoppas på attnågon skulle lös ftirbannelsensom band

honomvidtemplet fth hansågingethosnykomlingamasomtydde

på attdeskulle lyckasdärotaligaandra misslyckatdärriddareoch

magiker dukat under,därtjuvar och präster mist livet. Där inte

dvärgakungens livgarde lydas, där intealvemas stolta kigare segnt

Orakletstöddesig påstaven. Han höjde handen till en hälsning,

orh log kallsinnigmotäven§nma. Han kunde i allafallfiiruriiga en

sakDet övergivna templetväntade på nästa grupp.På nästa ofer.Det

behövde man intevara ettorakel förattftirutse...

Vågar ni utmana bergets hemlighet? lngen som harftinökt har

återvänt.Varftirskullejust ni rara bättre än alla andra?

Dungeon ofDoom ären dungeon för D&D,uweckladföratt

utforskas underkonvente6alla dagarlillsammans med många andm

grupperkommerni aft bitfiir bitavslöjavad som händeri demörka

tunnlama underdet glömdatemplet. Odr skulle ni misslyd«ag kan ni

med nya karaktärerftirsöka igenl

Dungeon ofDoom harutvecklabav Dungeon Masters ofDoom

som återvändertill rollspelensgrund, de mörkatunnlarna i Dun-

geons & Dragons. Detta kommer garanteratattbli någotextra!

Anongörer: Magnus Seter; Dunqeon Mosters of Doom (Fenix -

vvwrtr.spelti dn i nge n se),fenix@speltidnin gen.se

Anniilon od koshad: Drop-in, grmis

Spelti I lfiillm : Lö p on d e u n de r h el o ko nv entet

Antal spelare per tillfälle: Eft giing

Rqelval«: D u n g eo ns & D r ogo ns, 3 r d

Fiiilwn*ryhqo.

lrurnrcsprl
Presidenten är mördad och ljusskygga elementftirsökerta makten

överlandet! Detärupptill digattsetillså attmakten hamnari rätt

händer.Vem vet kanske ärjustdina händerde rätta?

Detta ärhandlingen i intrigspel. Man är15 - 20 deltagareoh

spelari ca 4timmar.Underdennatid skall du Ijuga,mörda och intrigen

föratt nå ditt må1. Det ingårettvisstteatermomentoch detären

ftirdelomdu inte harnågra problem medattljuga och manipulera.

lntrigspel påminner0m Maffa, men harettannattema ochärmer

utvecklat. Spelledaren hålleren kort regelgenomgång innan spelet

startar.Du behöverabsolut inga fiirkunskaper.

Amngiiru: Mo ri o,maria@madman m ail.rom & Moli n lh ornn,

mdlnlhonon@gfs.gu.se

Annälan od kosfiad: Drop-in, Emis
Speltiltfällen: Pos 3 & P os 6

Antol s@orc per tillfälle: 1 5-20

RegefuerkEget

föfunrtapq:hgo.

PTF - PocKEr rAsK FoRcE

PIF ärett rollspel därfokus inte ligger på karaktäremas personligheter

ellerpå storyn, utansnarare på attspelarna ska lösa de problem de

kommerpåfinns.Storyn äralltså väldigttunn, men detärå andra

sidan ingenting som spelarnågon roll eftersom detsällan uppkommer

situationerdär den påverkar.lvarjefall låter den såhär:"Ni är hemliga

agentersom utför merellermindre lagliga uppdrag åten s.k. Evil

(orporation."Principen är:Agenter,lagom långt in i framtiden,mliga

uppdrag och häftigavapen och prylar.

0m man nu frågarsig "Men hurgörman om det nu faktiskt

spelarroll hurvärlden ochstoryn är?",så görmansom med detmsta

i PTF:Man hinarpå detsom verkarvettigrtM brukartillexempel köra

med attman helstinteskaskjuta civilistereftersom "den mutade

polischefen" inte kansegenomfingrama då. Görman dettaändå kan

lite pengardrasfrån ens Iön, eller någotannat i den stilen.

Anledningen till att det heterjust PocketTask Force äratt detfiir

plar ifid«an. Reglemafi rplabpå bakidan avrollpenonsformuläret,

somfi rplats påframsidan avettA4. Detfi nnsäven ettextra A4med

lite extra tabellerftirattt.ex.slå fram vaheroch andra fiender.

Shdsrptemet ärväldigt enkell, men smtidigt rrtformatfi iratt

vara hyfsat realistiskt. Detta för att vi vill göra strategi och

"omkringsmygande" viktigt, och att man verkligen skatänka efter

först in na n man väljer att försöka skjuta ut en vakt. Ett uppdrag

brukarta 2 - 4timmar (beroendes på hurspelarna spelar), varav

ftirsta halvtimmen ellerså brukargååttillattplanera hurman ska gå

tillväga.

Enviktig Eenskap med PTFärattalla spelareärspelledareoch

bestämmervad som händer underspeleb gång. Ja, det inkluderaratt

tänka åtfienden oclsf. 0rkar du inte sätta dig in i att göra en riktig

rollspelskamktär;men du samtidigt inte ärsugen på hadr'n'slash,så är

PIF precisvad du bordetesta.

Anangö ru : An de rs Elfg r e n & 0 I a S u n d i n

hnälan od kwhad: Anmiilon på pl@ grmis

Speftillfällm: Pos 2, Pos 4, Poss 5 & Poss7

Antol splare per log: 3-7

REdve*: PT Ehq//wwwdtek.cha lmen.se/-yekel/ptf/

FiirfurlWlnqo.

HrrR urueN (L01)
12 december, l 987 - INF-avtaletmot medeldistansrobotar harjust

slut'b melhn Reagn od Gorbatjov.&irian på slutetavdet kalla kiget.

Samtidigtstården nukleänteknologin påsintopp.På så litesom 5

minuterkan atomkrigetvara ettfaktum, Man fårinteta utsegem i

ftirskott tänk om något oplanerat händer...

Var med och spela en obehagligt sannolik händelse i

världspolitiken Ja rollen av Reagan ellerGoöatjoVchefen fiirClA eller

KGB,eryerteroö ideologer:Två gruppespelar panllelh motwnndn,

i realtid. Den heta linjen, den direktatelefonanslutningen mellan

Washington och Moskva,spelaren central roll.Rekvisita iform av

skenbartautentiska dokumentoch kartor.Detta ärfriform påsnudd

till lajWi uppmanarallasomanmälersigattkontaktaossvia mailfir

svarpåfiågorochfi närmre instruktioner.



L.,qJY

Anongöru: Morti n F röjdh, ripperdoc@elia.com, 0736-3 1 6495

& P a u I Do I i, paul@bredba nd.net, 073&340559 (Di r ekto r ota)

Annälan od kwtnod; Föronmiilan, 7 5 kr pu log

Speftiltfällm: Pas 2, Poss 4 & Poss 6

Antol spelore per lag; 4 (2 log/poss)

Regdve*lnga

F örktnskapu: Kunskop om och i ntrase i det kolla kriget odt das

världspolitik En fi)rmågo ott snobbtta till sig och sortero mycket

i nfo r m ot i o n ä r ett pl u s i konte n ti I I o I I o asp i r eronde v ö r I dsl ed o re.

V0 n 0 0v k0 r0 l«örsgestlltn i n g ett m åste

Eru mrosorvrMARNATTs(MAR)DRöM

(102)
"l know a bankwherethewild thyme blows,

Where oxlips and the nodding violet grows

Quite over-canopied with lusciouswoodbine,

With sweetmusk+oses, and with eglantine:

Ihere sleepslitania some time 0f the night,

Lull'd in thesefl owerswith dances and deligh!

And therethe snakethrows herenamell'd skin,

Weed wide enough towrap a fairy in."

/0beron

"Hor, hor!

DrottningTitania och Kung 0beron kallar edertill Hennes

majestats Kronin gsceremoni.

Bade Vinter orh Sommar arvalkomna. Kom och se vilken

undeöarpjasvarkara drottning harkoptaven dodlig.Ja,endodlig

harskivitdenna pjasl

Kom, alveroknytttroll och fe. 5e hurden banala varlden seross!

Matoch dryc(guld och silver.Oskyldiga barns drommaroch

barns forsta andedrakttill bra priser pa marknaden!

Kom och upplev denna midsommarvid slottet.

Annankanskejagkommerhemtilldig..."

Putk

Midsommarnatts(mar)dröm ar annu ett changeling lajv från

anangörerna av Den Eviga Dansen. I årarlajvetstema musical och

dålig dansoch karaoke stårpå schemat.

Lajvetssyfteärannu en gång upplevelsen, karaktärerna och

chansenattbli någotannat,någon annanstans I enannantid.

Kanktärema kommeratt ha enteatesmink«h klädknVdärftjr

kommerrollerna attgååttidigt.Alla rollerärlika viktigaså görditt

bästa,oavsettom duärgammal riiveller nybörjare. 5å längedu inter

rädsattha kul och göra bortdig,fastpå ettbrasätt.

0bserveraattlajvetharen dresscode! Leverintedina kläderupp

till de kiteriersom står på karaktänbeskrivningen missar du dansen

påslottet Stårdetpådin kanktiirattdu ären prinsss så klä digsom

en, iställetförattse utsom en rollspelarepå konventetsdag 2 med

gympakläderod sandaler.

Arun g ör er : Ch risti o n Kov ocs (T he Co u rt of 5h o d ow s),

argent@somewhatpretty.com

Anmäl an oå kosfr nd: F ö r o n m ö I o n ti I I b å d e G oth Con o ch

onongören,50kr

Spdtillfrllen: Pas 3 (Genomgång), Pas 6 (Spel)

F iitktrukry t iillo d rande

Wrcnrnntlvr
"En gång hartiden fi rWitchTrial passerat.Två gånger hartiden ft r

WitrhTrial passeratEn tredjegång ärtiden nu överossJre,det heliga

taletsom skall skänka de rättfiirdiga styrka attdriva bortvad ontär.

lblandossgårhäxorfria,ogudahigaochstoltaisinsynd. Detärpå

våraaxlarlagtattdriva dessafrån denna världenfiiratt mötadomen

ilandetsom kommer."

-(iverdomareGhrymm

WtdrTrial Liveären galen mixavolikaspelformersomärperftkt

ftirattroa både ung ellergammal, pjkeellerfl id<a, galen ellermindre

så. Ni kommeri en inspirerandemiljöattfå möjlighetbådeattvara

publiktill detU unilo q:elokel men även attpröva lydan sm åldagare

ellerftirsvarare. Som dehagare rykerdu ihop med dina medspelare i

hätska argumentationer med ettenda mål i sihe,attalla skall ha

roligt.

Vi stårförskådeplatsen,ni stårför underhållningen.Vi ses på

Goth(on!

Anangiiret: An d reos Gronon der; andrea@grana nder.com,073G

222003 & Ulf Li ndblod,a00ulfl i@student.his.se, 0706-6461 28

Anmälon dt kosfrrod: Drop-in, 20 k
Speltil lf äl len : H el o fr ed o g en och I ö rd o g en

Antal spelore per tillfölle: U pp till 6

Reg*dcEgAsystem

Fiirktnd«pa: H umor & gott humör.

Gunnrucn! - KUsTEN KLAR

"Agent Röd kom rusandes upp förtrappan tättförföljd avAgent

Blond och AgentVogel.Han varväl medveten om attdetvarjust

honom dom varuteefteroch nu gällde detbaraattöverleva. Jakten

fortsatte i rasande fart nerfiir den långa konidoren, där ett bakhåll

hade gilkatsftirdom ovetandeAgent Blond och AgentVogel.Vid

korridorens ända fi ck jakten ett plötsligt slut då AgentTangent som

fån ingenstans, hoppadeftam och tog livetavde båda agenterna.

Agent Röd pustade ut, men dom båda överlevandevisste att nästa

livshotande ögonblick intevar långt borta."

Nu hardet hänt. Goth(on harblivitinfiltreratavAgenterfrån

alla håll.Kan vi hålla ställningarna?Vilka är de?Vad vill dom?Vem

överlever?Vem fi nnersanningen.

Ta ett pass och känn på stämningen bland de svarta

solglasögonen.

Kusten Klar,där var dönen,därvar målet.

Anan giirm Ei k An denn n, m0aner @chl.cha Imers.se &Mlrael

lerken*om, jukebox@ffi llse

Anmälon od koshad: Föronmiilon, 20 k
Speltillfällu:Pos5

Antalspelare:Mw40

REMcförklorospåplot
fhnngWtngo.
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