


Välkommen till SydCon
Ar:ti.ort!

KSStidlal)istrikthiilsarcrliilIi'rrrllgiinll(rtvirll\orrrr,rtrll trl(',rtr,5tlr!i,,rr('rl
hitgbudgctaction. Ionlighct rrt'rl glill;rrrrlt'llrtlilrorr lr;rll: l.,,rrr('rlll .r\r'n r:u

under Kristihinrmelliirdshelgen, dock iir rk't i:il rrtriliirl iill Iyrir rLrg;rr lirr rrll Irrr \;ul slor

!;Sg61aj"bil"um.Förhandsvisningengår:rvstirpclntorsrlagcntlt'n l(i:r'rrriri,r.irl;rlrrcrrriiircrr

fre*itlgendenlT:eochkonventetharsinrafflandefinal siindagcndr:n l{):c. I)olicttavPolr
tung över salongen och lokalen verkar bli fullsatt. Handlingen är i ärr bredatxr

explosionerna större och ändå är vi som regissörer övertygade om att kvalit6n

är högre. I jämförelse med andra filmer som går upp på rcpctoarcn i iir vill vi ge

vi tror att vi har lyckats. Programmet du håller i din hand iir nyckcln till detta

m. Har du råd att inte skaffa biljett?

-Cut! It's a urapfolks.

Krcimer €d Emnut.

Innehåll

lnformation
Allmönt
Under denna rubrik hittar du svar på alla
vad'och hurfrågor. För dig som redan be-

sökt femtioelva konvent erbjuder dessa si-

dor inga direkta nyheter... men inför ens

första konvent kan sån't här vara nyttigt.

Reception
SydCons reception är bemannad av horder

med serviceinriktade individer vars enda

jobb är att hjälpa just dig. Hit kommer du
för att "checka in" och för att efteranmäla
dig. Här får du även svar på a1la frågor du
har rörande konventet. I anslutning till re-

ceptionen finns stora anslagstavlor som ger

dig aktuell information om allt som försig
går. Har du skrymmande bagage med dig
kan du lämna in det i receptionens baga-

geinlämning. T).värr kan vi inte ta ansvar

för inlämnade persedlar, men receptions-

personal finns givetvis på plats dygnet runt.

Ordning
SydCon vidhåller förra årets väldigt enkla
ordningsregier. Gör helt enkelt inget dumt
för då åker ni ut. Till dumträknas bland an-

nat vattenkrig, paintballskjutning samt al-

kohol och tobakskonsumtion på skolområ
det. M förutsätter att ni, liksom alla andra,

vill trivas...

Logi
Vad det gäller nattsömn skiljer sig SydCon
inte ifrån andra konvent. Härliga salsgolv i
mysiga skolsalar väntar hugat på sovsäck-

och liggunderlagsförsedda spelare. Dock
bör man, för att försäkra sig om en god

natts sömn, ko11a salens bokningsschema
först. Om man förlägger sin sömnperiod
till nattens mörkaste timmar är detta dock
generellt sett inget problem.
Duschar finns givetvis att tillgå dygnet runt
för alla som anser sig behöva det.

Ställer ni ännu högre krav på
komfort bokar vi naturligtvis

ett närbeläget vandrarhem åt er.

utsatt att ni meddelar oss i god tid,1;:

Matoch Cafeteria
SydCon. sin vana lrogen. bjuder
deltagaren på tre (3) cafeterior u.oder kon-
ventet. En stor, siudande 1ivlig ocli
lig sådan, en mysig, avslappnad
fylld dito samt en ambulerandel

långtidsspelande deltagares för§ui
nödvändig, livsupprätthållandii
finns att tillgå. Coca-Cola, Pan-piz:

och allt annat som man vant sig

på konvent, (fast mer). Vill du h&:varmr$4tj,&;
i större kvantiteter så finns inomrkoi
området vänligt sinnade försiiljare
hamburgare och annat snabbt.

finns en större mängd pizzerior.:bch

restauranger inom räckhå1I för.r:,.c

dringsglade konventsdeltagaren

Butiker
Myriader av butiker bevistar,
SydCon. I år står sex affärer
fredsställa dina. innersta

hoppas vi resulterar i ett fa

och riktigt låga priser. De butiker
bjuder dig sina tjänster är

Comics 'n Art, Flamman, Gamg$:

e11er receptionen

Givetvis kan vi inte på så här litet
täcka upp alla dina frågor men
ception är, som tidigare närnntl

moder. Det absolut viktigaste .{br

dock arr ränka på:

'Kom till SydCon V, 16 19 maj 19961,1

' Vill du spela rollspel gör du klokt irl
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Vill du ha den allra senaste informationen on Syioon V,

titta då På oåra uebsidor, dessa.finnt tlu prt:

r / lwrttw.af . lu. se/ f oreningar/dmf ,/ eydcon. html

Sista anmälningsdag

n 30:e April

A"".r*hto!*tMorti"rN*dgr* ,ttr, litutttt ll/irtlrtttrl,t t,lt t tur,\|iiti]|
Omslagsartist: Peter ,Sadrd. Bilder:Joanrut lloulitr oth Olt ,\'trrrlitt 
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med egen spelledare, det garan

bjuden om man inte har til1stånd Aa{§O # §,.So *$qj.wtB
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'du briidspclartr' 'lir rlil rnr'<l tlitt cgr,t

det garanterar' plpts.

figurspclalc, Ioval vi dig uritngrlcr'

Vampile-liveare, tiink ptl att kou

Thorvaldsen (040-{)i} 2l'l 74) så

möjligt om du vill vara med

a1lt (eller kanske tack vare) vår

fo]der har några frågor så tar vi

dem.

konventet i stort kontakta:

(046-13 42 58),

rsverok.se

Krämer (046 t4 86 72),

se

kansli (046-13 42 5B),

.sverok.se

om enskilda arrangemang kon

tive arrangör.

siilert inte har kunnat undgå är

Y§ tema i år fllm. Hela konventet

av de känslor som den vita du

Temat kommer att märkas i
Från de filminspirerade

mangen ti1l den popcorn-

§afeterian. Att konventet blir en

[rela den värld av glädje och spän-

liPpplever under en riktigt bra fö

ClnemaSydCon

Syrl(irrr korrrrnr.r i i\r att crbjuda er en al-

rhig lirligrrlt. skårlarl klvalkad av kvalitets-
Iilrncr i kvtlitt.lslirrrrnl, rncd kvalitetsljud

ot:h dosstrtoru hcll i korrvonts-tcmats anda.

Vi htrr, sortr rrtt:rl alla vär'a alrangcrnarrg, lå-

tit de som kan sina sakcl giirajobbot. I)är-

för håller riktiga biograftekniker i den tek-

niska kvalit6n och filmerna kommer delvis
att vara direktimporterade enkom för den-

na stora filmfestival.

Bland titlarna kan nämnas: Tänk Girl, Den
Blå den Vita och den Röda filmen,Judge
Dredd samt mycket, mycket mer.

Som ni förstår kommer utbudet att vara

mycket brett och CinemaSydCon har re-

dan dragit på sig intresse från lokala cine-

astfdreningar. Att folk kommer att komma

enkom för att besöka våran högkvalitetsbio

är redan ett faktum.

Hiir skulle GqMes-import
i lund hoft en onnons
men de kommer till

islaillet.

046-1 8 4570
ar vår målsättning.

-l

(GoMeS-import kör en offkiell Gqluctic Empires Turnering)



KULT
Alltid hålla skenet uppe.

Alltid hålla på med något.

Alltid vara först eller sist.

Alltid vara ensam.

Alltid ha en flyktväg öppen.

Aldrig tveka, då är du förlorad.

Aldrig vara awikande - det skulle inte bli iakttaget.

Aldrig flytta föremål - det skapar håI.

Aldrig röra någon - FARA! MASKINER!
Aldrig springa - de är snabbare.

Aldrig titta på en främling han sku11e kunna vara en av dem.

i.:tnestfruktat$adrda hemli.ghet? Htir dr en ledträd. T(ink pd d2 mdnniskor som tir dig nrir

,l.l', mast. Vad aet du om aad som zterkligen rör sig inuti deras huuuden?

:;l;.'. Ingenting, inte det mircta...

BLACK
DOOR

"«ltalA

System: Kultfiform
Lagstorlek: 5

AagiJt: 125 kr
Arrangörer : Mikae I Ko arwtröm (0 4 0- 79 B

6l) och Ola Sundin (040-29 04 29)

Velour
Intrigerna kring familjen St. Baron fortsätter. ArJeffverkligenJoseph's för1ora-

de son? Vad kommer Madeleine tycka om detta? Vad kommerJJ. att ta sig till,
nu när han känner till Bobby-Sue's förhållande med sin psykiatriker? Varför
ensam sent på kvällarna trots att Angela's förre man, Carlos, ännu är på fri fot.
den mystiske Dr. Sorensen?

Kanske kommer dessa och andra frågor att besvaras under konventets mångä
Velour - tvåloperan där mängden intriger endast överträffas av antalet huv
ler var det tvärtom?

"...Uelour)... representerar detjitimsta inom genren. Sexigt, medryckande och angelciget,

trad oid lV-soffan. (Fyra bandlbolkr . . . )"
Barbra GuM- Olausson, Lilht Sporhpegeln

Nu har äntligen den kritikerrosade serien om familjen St. Baron's m
imperium kommit tiil Sverige. Följ deras spännande maktkamp och kärle
morösa och exotiska miljöer.

Sverigepremiär på SydCon V.

OBS! Alla lalar svenska.

Sys tem: Fr i for m tu dhp era

Lagstorle k: 4- 5 B - s ktidis ar
Aagifi: 100-t25 kr
Produktion: Gargarisma Int. Media Network

Arrangörer: Kri:tffir Schollin (037 -42 21 29),

Magnus Rolöf (031-25 14 27), Mtirten Haglind
(031 -77s 0B 68)



Höstlegender
Ett vompyrdromo om en fomiljetragedi i fem okter

'Ja, Rtittens grund sttir stark ochfast,

och Ödet smider refuLn sin blanka klingas bett.

Och Htimndens stora gudinna,

ttars sjcil au ingen pejlas,

till borgen sent omsider för
, ett barn ao gammalblodskuld
' att grilda brott med brott"

Aiskylos

Hösten hade anlänt i det lilla grevskapet LatrB-

mont, daggbestrött glittrade de öde vinodling-
arna. Förstämt hördes hjortar bröla på håll och

rostrött glesnade lönnars bladverk, vinden ven
och skymningen som nalkades var fyllt med
vipors skrin.
I sitt slott stod greve d'Montaigne i fönstret,
trött och vemodigt blickande över höstland-

han sku11e lämna efter sig. Under morgondagen skola hans barn anlända och för
i:han proklamera sin avgång och tillkännage sitt arv.

till årets vampyrdrama. Precis

har det absolut inget med "Got-

att göra och saknar dessutom pro-

System: Fri form
Lagstorlek: 5

Aagift: 125 kr
Arrangörer: Tömas Ruzic (040-SB 03 96),

Jade Sceptrum

Rollspelsturneringar

The StoryTellers Guild

Presenterar stolt
En modern saga för

Werewolf The Apocallpse*

OlaSundins
Nightmare Before Christmas

Det vankades jul i Goticopolis, som vanligt
Iåg snön tjock på gator och torg, männis-
korna var påpälsade och slängde GodJul
omkring sig. I varje gathörn stod en tomte
med insamlingsbössa och ett dovt ho-ho-ho

på läpparna. På stortorget hade den sed-

vanligajulgranen ställts upp och klätts, det

var snart grantändarafton då
copolis skulle tända den och

skönhet för Coticopolisborna.
enting a1ls ovaniigt med just den
ingenring alls. om man inre var

Jutefriden. Hm visste att någonting
hända, han hade sett mångubbän
tår och en sjutaggad snöflingd. håde
på hans rockslag jodå, han vi
var på gång...

System: Werewolf

Lagstorlek: 4 + SL

Augifi: 40 kr
Anangör: Ola Sundin (040-29 A4.::

Storytellers Cuild

ErikViking

I Svipia{ord 1åg tre gårdar. På en av dessa

bodde Tormund Lagman, son tili Leif Lag-

man, son till Torkel Sigmundsson i sin tur
son till Sigmund Svarte, hövding i Rimaf-
jord.
Tormund satt i sitt högsäte och blickade

huskarlar han låtit kalla ti11 sig. : lril *lii;i1*i;
Under natten hade någon begått en Ur.Uil,- '"W
någon hade kränkt och l-örödmjukat.:fio #%-
nom svårl. någon hade rest nidpåle. ;:,' e q.e
Lagen talade sitt klara språk, dit här var Y

med bister uppsyn på sina

fullgott skäl till blodvite.

"Det här skall redas upp" sadi::

och grep sin yxa

System: Vikingfiform
Lagstorlek: 4 + SL

Aagifi: 40 kr
Arrangör: Henrik Berkeskiild och

(040-95 03 96).Jade S«ptrum

e@Y-- blemlösning helt och hållet.

m: " ' ' ;gHöstlegender är pur vampyrromantik i 1700-

ffi ;* ffi-qO och är snarare teaterrollspel än fri
.ffi b*tu#..rr. 

-



ffiiifi?fit tillbaka till Karlstad efter en längre

ffi, i, " . utlandsvistelse. r ilket l-örstås glädjer både

ffi 4$qrny. som börjat lröltna på art hinka öl

ffi *p* ;$ä Sudshorellet med Torbjörn. och Alvar,pissw

Det Sista Korstäget

l,Upplev en annan sida av Dra

;ikar och Demoner. Vi presente

i en mörk och härjad värld
längre finns

tar. Ni spelar fy-

i.den Kashiska ar

uppdraget att

len- Bakomlig
r till det blodi

:;iirtkämpar ges er
ilDiupt inne i fien

ls ni inför fråge-

aldrig
l\r ar

i ett ödesmättat
låk, maktlösa inför

äccepterar ni den rollen och om
ni göra?

teta om Varmland, men uarit för
fåga om.

t midsommar och Bella har

Såpom anna4S mest sitter ensam i sitt torp i
. Samtidigt dyker nykom-

Erik upp, och han har med sig

konstiga saker som måste gö.

llrrE tur te T6ssebergskiätten! Dik
röding! Illistige gråsparver! I11vät

$,§igsfrual Riddare Å annet harr

.Goe bruder! Möe gött å äte å

Det Sista Korståget utspelar sig i den Kas-

hiska världen, en egenproducerad värld av

författarna, skräddarsydd för nyanserat
rollspel där kunskap iir makt och insikt
överlevnad. Det vi vill förmedla är framför

allt stämning och rollspelan-
de, det handlar ailtså inte om
en klassisk "hack'n s1ay". Så

är du beredd att lägga hjäl-
ten på hy11an och spela en

dödlig och rädd spanare,

välkommen till oss för en an-

norlunda rollspelsupplevel-
se!

Sytem: EDD,modifurat
Lagstorlek: 4 + SL

AugiJt: 40 kr
Arrangörer : Jo han Norrman

(046-13 73 95) ochJohan Erixon (046-78 47

65), DMF

En tokrollg komedi för hela familjen!
Obs! Al1a talar värm1ändska!

Välkomna!

System: Changeling

Lagstorlek: 5 + SL
Augifi: 50 kr
Arrangör: Henrik 1rnebring (037 -4,72 771),

orirmkinning

FilmstJörnor tillbaka lrån de döda!

" LOS ANGELES (TT) Mackägaren från
Pork Chop i Minnesota hade ögon stora

som Big Macs.

Framför honom stodJohn Wayne och vil-
le betala bensin medan Bruce Lee stod och

plockade smågodis i disken bakom. Utan-
för skrattade Marilyn Monroe åt Peter Sel-

lers grimas i baksätet på bilen medan
Sammy DaviesJr. fixade med bil
radion i framsätet.

Sensationen är ett fak-

tum; stjärnorna lever! De på-

står att de varit i Kanadas vild-
marker alla dessa år och att
det dessutom finns fler i ber
gen! Luften där torde vara
mycket hälsosam eftersom de

är synnerligen välbehållna.

I Hollywood är man natur-
ligtvis stormförtjusta. De första filmer
na är redan planerade och den första TV
serien är redan igång. Enligt vår man på

plats är det en annorlunda upplevelse att

lå se gamla srjärnor komma igen i en ny
het actionserie, som innan den ens har
spelats in sålts till i stort sett alla 1änder

världen över.

Den Amerikanska titeln är "tou-
blesome Foursome" och i Sverige har de

alltid lika geniala översättarna döpt den ti11

- "Kavalleriet kommerl"

Men någotärfel!

Bakom kulisserna gnuggar pro-
duktionsjättarna händerna av

pur pennings(inn iörtjusning.
Naturligtvis är inte allting som

det kan man tacka

o1ogi, Ojvind Hrekle{ell för.

han klona och odla fram en korii
uppsättning från en bananfluga.

vände han sedan för att odla
tisk kopia av samma fluga. Det hre

lyckat att han lorrsarre med mer.

avancerade lir slormer... :

pengar och några "slumpmässi!1t'r

bitar av männi>kokroppar som man
sina gömmor. A11t utan någ1ri-:

baktankar. Ojaa...

spelskul i

ett TV avsnitt ur

återuppväckt filmhjälre, som i

från pressen?

Kom då till Blå Månes

den sanslösa actionserien
Kommer!

System: Friform
Lagstorlek: 4 + SL

Aagifi:40 kr
Arrangör: Peler Pcllersson (08-

spelar rollen av en karakrär i serien. 
-,;ii " . " "o

Klarar du producenlens skriande i'fär 4{l\Iarar du producentens sXffancle:Ftåf...'.,S#.S
pengarna rullar uL för fort. och r.gt.oiön, ffi 6S
gnällande när du inte fick till din:;replik or- ql
dentligll Framlör allL, klarar du av.p36ggq;g-

För fyra år sedan (år 2004i

Affärsgiganter skOt i herri

SydCon'96 ,,iil

Välkommen till Biå

rangemang med

mans ska vi spela iri.ftittr

Kavalleriet Kom-".1 lrlllll

Du kommer att spelar

KäN



a

. Merkwtirdigeliebe"
. euer

"Doktor

"Varfiir jag slutade oroa mig och

b örj ade tilska soamp en"

oj rapporteras att arbe

Tiflis erhållit Röda fanan

ka arbete vid maskinfa-

?6 Kommissarierna", som upp
tid.

nnen vek trött ihop sin Prav

den på det slitna sätet bredvid

r tåget gled det sydryska land

Den gamle, vars namn var

wiirdigeliebe; revolutionåir se-

men nyligen förwisad tlll en

på grund av misstänkt

beteende, studerade

are. Det var en ung kom
rntenslvl tittade ut genom

man och en ung

läsandes vars en

bok. Doktorn skulle gåirna samtalat med de

två om bara den förbannade kommissarien

ej varit närvarande.
Tåget saktade ner och stannade. Kommis-

sarien såg ut längs tåget, och sade sedan:

"Det är nog bara en passkontroll..."

Ett Call of Cthulhu-äventyr i trettiotalets

Sovjet, en miljö där det gäller att vakta sin

tunga väl om man vill undvika enkel biljett
till Sibirien.
Notera att spelgrupper som medför Coca
Cola och andra s).rnboler för det imperia-
listiska och dekadenta västerlandet ome-

delbart kommer att diskva-iificeras från tur-
neringen, och dömas av Spelledardomsto-
Ien för kontrarevolutionär verksamhet och

därefter förpassas till arbetsläger.

Slstem: CallofCthulhu

Lagstorlek: 4 + SL

Augifi:40 kr
Arrangörer: Nikks Widlll (046-39 40 79),

Äa Roos och Mikael Thellner, l-41R.
medelålders
båda senare

Gökboet

Leland Pacino

Livet speglas i andras ögon
Likt ansiktet speglas i vattenytan
Härskar lugnet runt vattnet förblir skärpan

Rör man sig det minsta vanställs bilden

Richard Lambert
I frånvaro av ljusets trygghet
Flyr från skuggan i mörker klädd

Jagar mig själv med det jag inte vet
Ensam, övergiven och mörkrädd

John Presley

Ingen fast mark att flyga över
Allt försrunnet under dimma

Jag och ensamheten är bröder
Rör oss mot min sisra timma

Ertc Landstream

Vänder jag blicken inåt
Ser jag mig själv bortom allt gott
Hur jag än vrider och viinder deras blickar
Förblir alltjag ser spegelns spricka

På Swinton. en klinik i det allra
innersta ar Amerikas Förenla
Stater. är allt som vanligt. Ge-

nom de långa korridorerna
vandrar då och då patienter
terapier där doktorer, psykol
terskor försöker kontrollera "
utveckling. Ständigt prövas
och doktor Ulrich har själv

färskaste av dem alla: Intensiv
en hittills obeprövad ter

äntligen ska testas i praktiken.
och testpatienterna har in
som väntar dem. Dags att
Ulrichs arbete.

Ett friformscenario enligt
betvdelse.

"Gökboet - galenskap som du
levt den förr"

System: Friform
Lagstorlek: 4 + SL

Aagifi: 40 kr
Arrangör: Erik Lundstri)m (050t
Ba rch u s Fi)rl ustc lse Fa lo ng

Galakväll

SydCon inbjuder på 1ördag kväll till utdel-
ningen av rollspelssveriges mest prestige-

fyllda pris:

Emmisarna
Detta pris utdelas icke till den som bevitt
nar skådespelet, utan till dem som skapar

det. I år tävlar 17 olika scenarier från hela

Sverige om Emmisar för bästa layout och

bästa scenarion. Dessa utses av enjury be-

stående av svenska rollspelsprofiler.
Priset "fotrkets val" röstas fram av besökar-

na och kan föräras vilket arrangemang
som helst.

I år kommer också för första gången en

Emmis att delas ut för bästa diorama. I sin

föregångares - Oscarnas - sanna anda

kommer utdelningen givetvis att ske un-
der en fabulöst bombastisk.

Gala
Varpå vi å det starkaste rekommenderar
vårdad klädsel så som det anstår ett arran-

gemang av denna dignitet. Galan övergår
så småningom till en lullskalig.

Live koncert
Med ett hemligt band många nog kom-
mer att känna igen. För de som inte får
nog av musiken fortsätter sedan lokala
DJs att underhålla til1 gryningen. Lördag
kväll och natt kommer i sanning att bli en

helkväll aldrig tidigare skådad på ett
svenskt konventl

Välkommen!



Arrangemang

Kairos Röda Ros

Ros utspelas på det otroliga

t,Kai.o, en smäitdegel fylld med

makthungriga Turkar, sluga

"Stolta Britter.

Ros, berättelsen om:

Egyptiska mysterier
I nod

utan fruk-

Ros. baserat

ngen "Da-

Karro"

bnathan Grey,

are och arke-

tzer vinnaren

alln on

ret som innehåller:
. Nilen och Pyramiderna
. Spektakulära masscener rried många sta-

tister
. Fantastiska specialeffekter

Kairos Röda Ros, med:
. SirJonathan Grey - Amatör arkeolog och

äventyrare
. Professor Kyle Ainsworth Berömd

Egyptologisk professor
. Robert Bucannon - Pu-

litzer vinnande krigskor-

respondent och journalist
. Michaei Fitzpatrick -
Australiensisk krigstrj älte.

Sy stem: Top S e cr e t ji i form
Lagstorkk:4 (+ SL)

Augift: -
Arrangör: Per- Ola Olsson

(040-97 39 52,

pool@ta.se), RKF Gripen

1e." Blake suckade och vände på klacken.

Med tunga steg lämnade han kontoret.

Ett klich6artat äventyr med klara influen
ser från X-files, seTen och andra klich6arta-

de rullar. För Sra formstöpta spelare och

en videovåldsskadad spelledare. Individu-
alitet eller tidigare erfarenhet belönas inte.

TV-beroende ett plus.

System: EDD, Kult, Storytelling

Lagstorlek: 4 (+ SL)
Aogifi: -
Arrangör: Peter Daniel (046-39 47 5B),

DMF

död

Mördartomoterns
anlallerigen

eller Elais i Las Wgas

Svara uppriktigt på följancle frågor:

1) Vilken typ av film gillar du?
A) Thrilier, drama, action, skräck, äventyr,
manga - vadsomhelst bara det är bra.
B) Våldspornografiska science-Iictionkan-
niba.lfilmer med mycket vapen.
C)Jag vet inte, förjag har aldrig sett nogon
film.

2) Tror du på UFOn?
A)Nej!
B)Ja!

C)Jag är ett UFO.

3) Är du lycklig?
A)Ja!

B)Nej!
C)Jag tycker om att tiinda eld på saker!

4) Beskriv din vardag.
A) Arbetaristuderar/arbelslös

B) Spelar spel och eller leslar

C) Jag bor på en soptipp eller
jag sitter inlåst (men jag

Con om iaglyckas rymma.)

Har du svarat flest:
A: Det här spelet är absolut
B: Du tvcks tro att det här är

men del är det inle.

C: Du behöver hjä[p.

Har du bara svarat C:
Oj. oj oj. det här är verkJigen

du borde spela.

OBS: Namnet har inget med

göra och inget talar svenska.

System: H6l
Lagstorkk:4 1+ SL)

Aagifi: -
Arrangör: Tömos Ru<ir (040-98

Sceptrum

ffi'. .-Thelonius Blake tirrade på polaroidfotot.

ffi. Å%W ,n. lnte en rilllJag som går i pension

ffi -% #$" en vecka!". Kommissarie Waters nicka-
w * *tufle 

sakta. "fodå. en rill. En räktrålare fick

Ros, äventy

mot Mexico

:Spp*.hgqrte åtta mil söder om Lafayette

hade sett henne hade hon

i Cancun om ett par månader,

tehajarna hade ätit upp henne in-

iDet är nog säkrast att du sticker

ta.!iett samtal med kaptenen på räk-

. Detta ser ut som en nv'Hannibal
iliäf.

du kommer att ha en ny partner

uppdraget. Ny och ambitiös kil

Coolactics

Med polisonger likt yviga rävsvansar, en

afropuff-frisyr som lätt blir en dödsftilla för
lågflygande smafåglar och utsvängda jeans

stora som NewJersey är det inte svårt att
vara en "cool" snut. (Chaft!) Problemet är

bara Discomusiken som hela tiden spelas i
bakgrunden så fort något händer.

Ett sjutuotalsdeckar-avsnitt med dig och

din polare i huvudrollen. Håll klich6erna
och afrokammen redo.

System: Friform
Lagstorlek: 2

Augifi: -
Arrangör: Martin HE Assarsson (0455-49

555), Likström

realism och nattens drömlika qqpenbaSfl:Sf;,
ser av Homeros skaldekonst fOdda, drii{er ' ' ;d

föraningar om der fördolda likr tranorii{ör # tr
vinden. ';::' §t e S
Eller 't: ryI

Ballendrry

I den irliindska skymningen, i
mellan dagens minne av jordn

Eller
"l'm a doclor not a mountaineer!'

Sys tem: Fr i for m C thu lhu

Lagstorlek: 4 (+ SL)
Aagifi: -
Arr angö r : To b i a s Wr i gs t a d ( 0 U, q7,,ll:i,""



Parabellum

"... klockan 23.00..., det vanliga

§tälletl".Jacob's röst var lugr-r

,§lg mot pistolmynningen som hölls

ifltq iinning. Han sneglade försiktigt

deh kunde skönja mannens ansik-

bch avslappnat... De betraktade

on the Run

lgi.inga av grå dimma letade sig upp
i§ltridådrelikna.nde ka.nalerna i Ma

i;rrDe nedgangna korsvirkeshusen i
täcktes av dimtöcknet, som

$lnuftiga börgare höll sig inomhus denna

vårkväl1, men för vissa subver-

var natten särskilt lämpad..
en till ett tra.ditionellt WFRP-

.''Aventyret utspelar sig i Marien-

bcfu spelarkaraktärerna utgörs av

Jacque Rooljackers laglösa gäng.

i::,en genuin gentlemannatjuv, labil
arinna, terrofiserande torped,

"i[§lös smugglare eller en förslagen

, han visste att de skulle

trficktelefonen pep ynkligt när han

och försiktigt lade ner den på

;i1l;:1.{lumpen i magen växte sig allt
iiå.Ch. tankarna flyttades till Maria..

iai§tällde sig hur hon kom gående

met och öppnade ytter-

fapphuset stod två poliser... Tä.n-

bort när tystnaden plötsligt bröts

otona surrandet från kylskåpet.

sakta ihop lappen med Slstem: Parabellum

roilerna på. Varje \ärtslag avteck

varandra under tystnad ochJacob förstod

att ödet hade hunnit ifatt honom. Ansikts

musklerna stramade åt i mannens ansikte

och ljudet från mekanismen, som sakta töj-
de ut hanens kraftiga {äder, skar genom

kylskåpets dystra mässande. Jacob s1öt

ögonen och bara väntade...

När du har 1ämnat fantasy, science fiction
och skräck bakom dig, återstår bara en sak:

Den Brutala Verkligheten Parabelium!

Lagstorlek:

Aagift: -
Arrangör: MartinLindholm (0454 - BBB

93), Frontier Game Studio.

med komplotter, konspirationer och intri-
ger.

System: Warhammer Fantasy Role-play

Lagstorlek: 5 (+ SL)

Aagift: -
Arrangör: Tom Kronhffir (08-,1'58 9B 3B),

Cyberdyne systems.
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Doomtrooper turnering på SydCon 96

Fredag: Sealed decl< tournament. Sista anmälningsdag: torsdag 20.00
Pris: 150 kr per spelare och då ingår foljande: grundlel<, vanlig booster, lnquisition,
Warzone och Mortificator.

Lördag: Open Decl< Tournament. Sista anmälningsdag: fredag 20.00
Pris: 50 kr per spelare

Söndag: Lagspel. Sista anmälningsdag lördag 20.00, pris 50 l<r per lag.
Anmälningen är bindande. Kan göras på PG, hos oss i butil<en eller på SydCon.

PG nummer 175 70-3, skriv namn och adress samt vilka turneringar du vill deltaga i.
AIIa turneringarna böriar 30 min efter vi har öppnat. Spelsystemerblir cupsystem en-
ligt officiel la Doomtrooper-regler.

Oppet tider:
19.00 - 24.00
I 5.00 - 24.00
09.00 - 16.00 Söndag

Fredag, Lördag

Brädspel
Spelare med eget spel lår förtur, göller för samtligo brödspel

Advanced Civilization

- Ers majestät!

Låt det vara goda nyheter att besjungas i
vår nya amfiteater.

- Tyvärr Ers Majestät, Babylonierna har ta-

git Nineve.
- Vafalls, de bästa arkitekterna har väl ritat
staden?

- Babylonierna har anhtat ingenjörer Ers

Majestät och dessutom har de fått tag på

bronsvapen...

Britannia

Följande monolog skulle kunna vara häm-
tat från förra årets Britanniaturnering på

SydCon. men det ä r den inte.

-Jasså, du har aldrig spelat Britannia förut

- inga problem, jag hjälper dig. Vilken färg
drog du? ...Grönt, jättebra... faktiskt...jätte-
bra... bara du inte glömmer att anfalla Ro
marna med dina Walesare... Va?... Om du
ska anfalla med allt? Givetvis, det finns ing
en anledning att stanna kvar i Wales... N{
bara kötta på med allt... Mlken färgjag spe

1ar? Röd, men det spelar ingen roll...

Illuminati

Spela den gamla klassikern från SteveJack-

son Games. Faktum är att de efter att ha 1äst

det här inte kan 1åta bli. Folderns hörn har
infekterats med kontaktgift som just nu bör
ha nått hjärnan. Dessutom har redan ditt

Ny konung lör Asspierna ,Okesl :"i
Vill du ta den fallna manteln octi
klarar av att löra err lolkslag
[rån nomader Lill teologer?

Förkunskaper inga. regelge

nomgång vid passets början.

Augift: 10 kr
Arrangör: Daniel Megitt

Låter detta invecklat eiler
det inte! Britannia är ett mvcket

ligt konfliktspel där man spelar §i

Albions historia från Romarnas

lra m t ill Normandernas.

Ingen förkunskap krävs, fråga
medspe1are... eller kom till
gången.

Aagifi: l0 kr 
'::

Arrangör: Pcr Dogbjer (040 J047 29)

sovrum bestrålats av Orbital
Lasers.

Kontrollera världen genom

ka nätverk och absurda uppfinninga-r.

Augifi: l0 kr
Arrangör: Löken (0lJ l4 06 00)



:Death

ö,.studerade sitt väderbitna ansikte i
il:iskalla vatten, när han plötsligr

"Goddag min herre". Dräng-
av föruåning, dels för att han

inte var speciellt van vid att kal-
ii,las "min herre" men först och

främst för att han inte hade nå

1;;;:got minne av att den långe, ma-
tl'Bre man som tilltalat honom
'hade stått där ett ögonblick tidi

att b1i ett svårt år i år. sade man-

väl inle mena. sade Drängen.

,§ör,ut att b1i mycket god.
:vi{}ihända, men jag känner på mig

att ändra mening innan.ju

! Det ser ut att bli en av de

trarna på många år, och du står

om svåra tider! Om något är

åtminstone inte dettal

att du har rätt, suckade man

nen, Farväl då min vän!

- FarväI, sade Drängen, och innan han viss

te orde{ av \ ar mannen försl.unnen igen.

Det var en konstig typ, tänkte Drängen och
tittade återigen ner mot handfatets vatten-
yta. Återigen såg han sitt ansikte, men den-

na gång var det täckt av svarta fläckar.

Täg chansen att få gestalta bö1dpest, diger-
död eller någon annan mäktig farsot och
terrorisera 1300-talets Europa i detta enkla,

men roliga kult-brädspe1 från BTRC.

Augift: 10 kr
Arrangör: Mtirten Nilsson, Euil Genuisesfor a

Better Tomorrow

äch du härskar över ett av de sto-

i Europa. Din drottning
ng eftersom du i din despara-

ftii att fa en son bara fick döttrar.

irdotter är nu mogen för giftermål
a hopar sig från alla hå11.

hejsare har lagt fram ett avtal om
en icke-angreppspakt som du

til1 Tyskland och mottar en rejäl summa.

Nu måste du göra dig vän med Frankrike
samt ge engelsmannen vad han vill ha för
att undvika krig...

Medtagande av eget spel ger förturl

Augifi:10kr
Anangör: Markus Munklinde (040-15 25
23)

Du skickar iväg din dotter

Axis &Allies

Året är 1941 och de fascistiska styrkorna
går segrande fram i Europa, Afrika och

Asien. Den D,ska björnen drar sig tillbaka

över vintern och slickar sina sår. Kan Staiin
hejda den kommande våroffensiven? Hin-
ner frihetens folk att ställa om från tuggum
miproduktion och porrindustri till vapen-

produktion? Ska Churchill röka eller supa

ihäl sig? Frågorna är många, har DU svaret

så är du välkommen att ta ett parti Axis &
Allies.

Kremlin

Kamrat, partivän, fosterlandsälskare. Du
står idag inför valet att anmäla dig till eller
att inte anmäla dig ti1l det lustfyllda Ava-

lonHilispelet Kremlin. Betänk då endast

följande små visdoms ord:
Att spela Kremlin på ett konvent, eller att

spela Kremlin över huvud taget, kan det
vara något?

Ett spel som inte kräver några som helst
förkunskaper, bara tar 2 till 4 timmar att

spela klart och där man inte ens blir sur på

Junta

Axis & Allies är ett enkelt och

spel som behandlar'vVWII på
Det krävs inga som helst

alla intresserade är välkomna.

ell lurnering använder vi oss av

Aagift: 10 kr

Arrangör: Andreas "AB" Bcrgc- 
^

grirdh (046' 1 4 41 17), SF Dra At
Heluele

Bomben sprängde sönder

hela hans palats. Lyckligtvis
pengarna i Schweiz, som hans tiltr:

väldigt Iika kusin med golt samvet

de på sig samddigt som han u

till nvtt statsöverhuvud i den
tinamerikanska republiken
enemies when you've got f

Atgifi: 10 kr

Arrangör: Andcrs Tyrberg (0455-

Likst röm

HELST KAN VINNAI
Nä, där tänker jag minsann inte

:li
PSI Visst lår arrangören priset om
anmäler sig? Svar til1 "Hoppfulll1a.raa tl
DSI

Augifi: 10 kr
Arrangör: Mattias Lindberg (046:

SVEROK

':'." 
-*- '

.:":l " "",i$
sina motståndare lör man har halt så ro'l{st. € 4 #
Och som dessutom är baserar pa 

"agqt"ta ffi ff
oseriöst som tärningar, dvs VEM SÖM ryJ



Mösterskopen -96.

SydCon för första gången den

att presentera de Svenska

ll;: Mästerskapen i Diplomacy för
Er.

:r Sätt dina diplomatiska och tak
tiska kvalit6er på prov och

k?impa om Titeln du ocksål

Precis som sig bör på SydCon,
ra en sanslöst bra turnering

|Hlitet. Vl kan borga för att vinna-
iäts SM kommer att hålla världs-

i?hkl"tt så kommer de regerande

i lag att delta - kom dit och

! Vi kommer att hålla en re

ng en halvtimme före var

6.qrvice kan vi dessutom erbjuda
att spela mot andra nybörjare.

i**,iii-". dig osäker, och har spelat

tidigare i ditt liv så kan du
till våra nyböriarbord. Denna

kommer att finnas på de två förs-
t$nmäl dig minst 20 minuter före
;§jälvklart kommer även dessa

att hålias 5 pass under kon-
kommer att gå till år 1908.

i hur många av dessa du vi1l,

:räkna de två basta resultaten.

kommer att presenteras på
men vi garanterar att det kom

Logtiivling:
Självklart kommer vi på SydCon att hålla i
en lagtäv1ing. Mnn ära och berömmelse
för all framtid åt din förening (ej nödvän-
digtvis en förening) och ta hem SM i lag!

Lagen ska bestå av 5 spelare. Lagtävlingen
kommer att hållas på det 5:e passet, och an-
mälan ska ske absolut senast 20 minuter fö-
re. Givetvis kommer detta pass även att in-
gå i den individuella turneringen.
Lagen kommer att tilldelas fem länder,
som sedan får fördelas fritt mellan lagrned-

lemmarna, enligt tycke och smak.

Prisutdelning:
Svenskt Mästerskap kräver givetvis en stor
maffig prisutdelning enbart för Diplomacy
SMI Mängder med feta priser kommer att
delas ut. Kanske blir det du som far ta med
dig den fetaste bucklan hem?!? Två av pri
serna kommer att vara speciella. Utmfukel-
serna som Bäste Täkäker och Bäste Diplo-
mat kommer nämligen att röstas fram av
Dig under konventets gång.

Prisutdelningen kommer att gå av stapeln
klockan 1 1.00 på söndagen. Plats meddelas

på SydCon. Missa den inte, utan kom ditl
Nu får du möjlighei att äntligen säga allt det
som annars blir osagt. Skvallra med folk
från Svenska Diplomacy Föreningen osv.

Anmölon:
Anmälan till varje pass ska ske senast 15

minuter före passets början, och gäller
även föranmälda. Dessa kommer dock att
få förtur till speI, men vi kommer att göra
a1lt för att ge alla möjlighet att delta. Det
kommer dessutom att behövas mängder
med bräden. Tä med egna spe1, så bereds
du automatiskt plats. Av naturliga skäl
kommer vi dven att försöka ge våra utländ-
ska gäster denna service, men som sagt -
alla ska få möjlighet alt spela.enkelt och 1ättfattligt.

ståndaktige Tennsoldaten

Till sist:
Svenska Mäslerskapet kommer i år arr bli
någonting alldeles speciellt, som det inte
finns någon anledning att missal Och blir
du "stabbad", så skratta åt det och köp en

ny Coca i "Dippycafeterian". Här kan du
även inhämta nya knep och djävulska takti
ker för att vinna nästa parti.

Augifi: 20 kr
Förkunskaper: ln ga. rcge lge n omgang"

fi)rc aarje poss. 
.:lorc aau? poss. 

..
Arrangör:J i) rgen N i Lson ( 0 40-97.31

ltjalp aa Paul Nikson (0456-289

Diplomaq Fi)rcningcn

Sydcon har i år, med god hjälp av "Den ståndaktiga tennsoldaten" gjort en stor.
satsning på historiska figurspel. Uppbackade av Chakoten från Danmark. Ylva
från Göteborg och många andra etablerade namn har vi fått ihop en arrange-
mangslista så imponerande av vi t o m fått skära ned deras utrymme i foldern.
med det i schemat är inte ens att tänka på. Vi nöjer oss med att konstatera att vi
ventet arrangerar över 450 timmar av kontinuerliga figurspel, dygnet runt. A1l i
om dessa lättillgängliga drop-in a-rrangemang tid, plats, kostnad, antal deltagaiå,]
tem osv kommer att finnas tydligt uftnärkta på konventet. , 

,

Vi tror att ni kommer att bli lika övewäldigade som vi. Det känns ärligt talat som Or

ra är Kellys Hjältar som fattas.

30-åriga kriget komiskt intryck: manskapet
an helt rustningar och de red på

Överste Götzen kände självförtroendet
växa i bröstet när han blickade upp mot de

fyra standaren med madonnabilder och

kejsarörnar som fördes i spetsen för hans

kyrassiär-skvadron.

Hans nära femhundra tungt utrustade ka-

vallerister satt lugnt och koncentrerat med
sina ryttarpistoler beredda.

"M ska nog lära de förbannade protestan-
terna en läxa de sent ska glömma", tänkte
han för sig själv.

Plötsligt 1ösgjorde sig silhuetten av en ryt-
tarskvadron i snabbt trav från sjoken av

krutrök som lägrat sig över slagftiltet.

Det annalkande rytteriet gav ett närmast

tarna när de i vild galopp

Arrangör: PatrikSill6n (040 9746

1600{als stridi}å

Historiska figurspel

"HAKKAPÄÄ LE! l" vrålade de

Götzens män.

Spelet behandlar
vå..



spelrätter

Ships ond lron Men, sJös-
tid

to be something wrong with
ships today. Helmsmen take us

enemy"

7 års kriget,
motbritter.

leden bröt när det ungerska

ryckte fram med ftillda bajonet-
e svingade Fredrik sitt svärd

soldater och skrek: "Hun-
il:..dar, vill ni leva för evigt?"

:,,,,9. Renössons, c:a år 15OO i
',::,,ltglien med landsknechts
och olll
"Betrakta cien italienska renäs.

Botecelli, Da Vinci - stor

,ftunskap. Visst, de dödade var
se vad de skapade. Titta sedan

300 år av fred. frihet och de-

Arrangör: Lar*Åke Bengtsson (040-93 07

l75O- 31),DenStdndaktige'finnsodaten

mokrati och vad har de åstadkommit -

GÖKURET!"

4. AncientEmpires, Kortago mot Ro-
mersko republiken.
"För övrigt anserjag att Kartago bör förstö-
tas"
Cato d.a..

Johnny Reb är ett snabbspelat spel som

handlar om strider under amerikanska in
främlingslegionärer på spa- bördeskriget på regements nivå. Ett finur
omringas plötsligt av mus- ligt ordermarkeringssystem i kombination

ffÅrrangör;::Thomas Sörensen (040-11 57 S3),

med simultan spelrunda gör spelet otroligt
spännande.

Deltagarspel med drop in kommer vi att
köra den 16:e och 17:e, utan avgifter. Den
l8:e körs ett större spel som kräver föran-
måilan och någorlunda regelkännedom för
att spelas, även det är kostnadsfritt.

Två till tre scenarion parallellt: Front Royal
1862, Tazewell 1862, Hoover's Gap 1863.

Arrangör: Magnus Eriksson (040-30 36 20),
D en S t (inda ktige Tenns o ldat en

Tentuoldaten

Reb

TTlLie's Jackson standing like a stone

,,b ehind the Virginians ! "

blodkorv"

i de franska kolonier-

vid första Manassas strax in-

Micro Armour

StridsvaSnsstrid under andra världskriget
med vagnar i skala 1/300.

Arrangör : Jan Ribbenrott (0 42 - 1 B 4 I I 4),

D en S t dnda ktige lönns o ldaten

Napoleonslag

Napoieonslag kommer att presenteras av

Chakoten.
Figurerna är 15 mm höga.

Arrangör: Kristffir Saxild (009 45 3l -63 09
56)

Normandie-44

Ett antal olika scenerier med anknytning
ti11 de strider som allierade och tyska styr-

kor utkämpade innan och under landstig-
ningen i Normandie den 6/6 1944.

Pansar och tennfigurer är i skala 1:72. Viss

kännedom om perioden är ett plus.

Arrangör: Hans Sogndal (046-74 49 76),

DMF

:t::it'

Operation S§flash:lilil

Vietnam skirmish-scenario i

En amerikansk stvrka får i u
störa ett Nordvietnamesiskt

te någonstans kring byn Hon§l
Cong gerillan misstänks ha

byn, som ligger några mil
Nordvietnamesiska gränsen. . 

r

Ni spelar antingen NVA (North

se Arml). VC (Viet Cong) eller
ska marktrupper. Skirmish
gelsystem.

Arrangör: And reo s Sae nsso n

(04 6' 25 77 23) och Andreas Lar-
king (046-18 99 9l), DMF

Panzerfaust

Desperat pansarstrid i
den är korta, infanteriet är

diesel- och brandrök sveper

skapet liksom fientlig och egen

TVskarna har en fin benäm

in[erno- Cötrerdämmerung...

nar och plutoner på östfronteri tiäder
45.

An angör : Ric kar d Andr e as on

18), Den Ståndaktige



Gatustrid i Staling-

.dina plutoner på ärofulla anfall
a/återerövra ännu en ruin åt

n. Få Järnkors/Sovjetunionens

från Borås Spelkonvent.
i betydligt större skala och i fler

Platoon

"No one can kill Barnes but Barnes".

Var med och spela kampanjspel med sce-

narion från filmen "Plutonen": Night Am-
bush, Return to the Black Mrgin, Protect
Flank och Down the Valley.
Eg:ra regler, "Napalm Request", uppföljare
till lolårets succ6.

Arrangör: Dennis Mathson (040-97 22 97),

D en S t dndaktige IZnns o ldaten

Berg (0320-766 21)

of the

skirmish strid i den nya värl
talet. Skogarna a. dirpu o.h
, indianerna lurar över allt...

,Conn1 Sandahl (040-23 41 B4),

Tlnrxoldaten

thus comes York to claim his

the crown fom feeble Henrys

r':.

a:§trid i 1400-talets England för att
om riket

Craig Marshall (041 0- 31 4 I 0),

Shiloh

"Fill your canteens, boys! Some ofyou uill be in
hell before night and you'll need the water!"

Col. Isaac C. Pugh, 41st Illinois

På morgonen den 6:e april 1862 väcktes

nordstatsarm6n vid Pittsburg Landing på
ett mycket obehagliS sätt: Hela army of
Tennesse, sydstatsarm6n, anföll!
Det var bara tack vare en brigad beftilhava-
re vid namn Peabody och hans pliktkänsla
som den totala katastrofen kunde undvi-
kas.

M spelar slaget vid Shilo, ifrån amerikan-
ska inbördeskriget på brigadnivå med en-

kla regler, inga förkunskaper krävs.

Arrangör: Anders Edh (tel €dfax 0480-BB5

72), ellerJan Åke Magnusson (0481 -575 72),

IWROK

t
i:,.'..'' {$S# .l::-

flä kd

s er ruvar of the Roses
§§" ll:

iktice Tlnnsoldaten

Fimo Kid - figurspelslive! Fimo Kid är unikt. Staden och fi
där precis som i alla andra

Ifyou're gonna shlot, shoot - dln't talk! när det kommer till strider har ma

ständigt an

I den lilla westernstaden

Filmtown är a1lt lugnt och

tyst. Allt går sin gilla gång,

föga anar dess invånare att

ett bankrån förbereds i klyf-
tan precis söder om den lilla
hålan. Sheriffen brukar vara

slö, slapp och likgiltig så här

mitt på dagen. Solen och

hettan tar ut sin rätt, hur ska

det gå?

att 1ösa stridens u

Med hjälp av

luftpistol skjuter

Atangör: Pelle

(046- 73 s5 5t),

aktige Tinnsoldatin

Gettysburg
slag av jätte-format. Deltagar-

spel kommer också att arrange-

ras.

l5 mm ligurer.

Arrangör: Kristffir Saxild (009

956), Chakoten

VIKTORJOHAN

Gryning, dimman ligger tät. Den döljer de

skadade, men inte deras ångestfyllda skrik

efter hjälp. Omskakad reser du dig upp,

borstar tveksamt av digjorden och låter di
na ögon skåda det helvete moderna split-

terbomber iir i stånd att skapa. Luften dof-

tar tungt av b1od, krut, död - i !ärran hörs

ljud av eldgivning. De få överlevande sjuk-

vårdarna arbetar febrilt med de sårade me

dan du och några andra befäl med tunga

steg går mot resterna av det tält du kan hö-

ra skrapande radioljud från:

Soldaternas ögon vänds mot digi
ten attjust DU är högst i rang på

MickBeng Tactic Simulations

Ett spelpass tar 3-4 timmar,

tror vä1inte ryssen tar semester,)ri

Fullgjord militärtjänst eller god kiriiit

'vTKToRJOHAN, VTKTORJOHAN..
Arrangörer: Bcngt Wucggcrta (040-

fiender. ri.lorm av rennttsu_@rd

rert. och de rör på sig.-":.@o 
"

Under tre dagar 1863 utkämpades ett slag

som fick krigslyckan att vända för södern

och egentligen var början till slutet...

I en gigantisk omgång kommer "Chako-

ten" från Köpenhamn hit och visar upp ett

"VIKTOR JOHAN TILL BERTIL
ADAM.,.KOM!!!"

ett FreeForm där Dll ansvaral för
svenska soldaters liv. l,l

Klarar DU pressen?

Klarar DU stressen?

För 2-3 spelare.

om militaria en klar fördel och:ih:isiaii
kravl ! !

eller Miktel Ktarrntröm (040-

Mail: K95 mik@ktek.lth.se



Games Workshop

96 målsättningar är att det skall bli arets GW traff. Med de arrangemang

att finnas, inklusive lite överraskningar, har vi stora möjligheter att klara den

. M har tre huvudturneringa"r ni kan anmäla er till, allt annat GW-spel är

da". Täg med en arm6 eller gäng till WHFB, WH40k, Epic, Necromunda etc.

även att finnas arrangemang med figurer att låna. Väl mött!

(vid frågor ring 046-14 09 56)

att Sydcon verkligen blir årets GW-träff har vi tagit hjälp av våra vänner på Ga-

Designstudio i Nottingham. SydCons egen hustomte, tillika GWs mest hyl-
e, ansvarig för spel som WH40k 2nd ed. och Necromunda - Andy

kommer till konventet för att bistå arrangörerna. Dessutom skickar GW för
sin "skrytpatrull" till Sverige. Detta Zir ett gäng runtresande GW-anställda

Europa runt med företagets häftiga terräng och figurer. På SydCon kommer
turneringar och bista på alla sätt.

Battle

öuerenskommeke)

tOK

ChristianJohansson (0 4 6- 4 B 0

iS;Mijgpus Larsson (046-39 03 07),

I rl I : ;i!r;i l' 
.

!rgi!1,' ,aai:

lyfter sig upp över

hiinder glöder av magi,

na. Nedanför drabbar arm6erna s.unman.

Tiollkarlama vågar inte släppa koncenha-

tionen, ens för bråkdelen av en sekund.

Sinnena utkämpar ett slag i magins laby-

rinter, ett litet misstag kan sluta i ett fatalt

nederlag.

OBSI Medtag allt du behöver för din arm6:

markörer, templates, trollformler (inkl.

Magic Wind lek), tärningar etc.

För att komma till final räknar man sina två

bästa slag (6 st till final samtidigt)

:,1(:-, -. .
-"d:

§$qSing:30gAp. lnga allierade. Alh ska mra
;::::4.,1 # d:&fluC; rw4l lnga uuteruae. ALLL snu oara

S ffiilat. *ä &i.&- :* *gffiegler: 
Regelborker, WhiL( Duarf(Citadel

rinner sakta ner över pannor-

Epic

Poiing: 3 000 poang, max 1000 poting titaner,

inga namngitna karakttirer (ifinalen 5000 po-

iing inga titanb egrtinsningar, allierade efi er

öoerenskommelse). Allt ska aara mdlat.

Regler: Regelbocker, White Dwarf (Citadel

J o urnal efi er öu ereru komm e k e )
Regelkunskap: OK

Kostnad: 25 kr

Arrangör: FredrikBillgren (0477-43 833) och

Pierre Nieken (0413-555 106), Emperors

Children.

För att komma till final räknar man sina två

bästa slag (6 st till fina1).

OBS! Medtag allt du behöver

orderbrickor, tempiater

ar etc.

Basen ?ir utslagen. Th
nom atmosären tili undsä

den lyckats upprätta ett

ler ej? När molntäcken passerai

rök och förstörelse. Sensorerna '

grupper som fortfarande gör

en överväldigande fiende.

måste undsätta de överlevandel,l;i

Warhammer 40.000

Poiing: 2000p. Endast en allierad. Allt måste

uara målat.

Regler: Regelböcker, White Duarf (Citadel

Journal och konaerterade fordon efier öz)erens'

kommebe)

Regelkunskaper OK

Kostnad: 25 kr

Anangör: Anders llg (046'85926), DMF

För att komma til1 final riiknar man sina två

bästa slag (6 st til1final samtidigt)

:

OBSI Medtag allt du behöver fö?'din

markörer, templater,

Warp lek), fordonskort, tärni

Förstärkningarna är färdig,

byggda, vapnen genomgångnar,j

femtioelva gånger. ammunitio-

nen räknad. Rykten säger att fi;
enden har sin dropzone 32 mil'

söderut. Men de ryktena är två

dagar gamla. Efter det har all

tion brutits. Skall de komma

ingen vet. Väntan är OLIDLIGI,Ii

Ultimate Paintcup
Combat (UPC)

Mission Objective: Get some, get some! !l!

Rrief over...

Brief over...

Mission report: Got some... got some...

Sensmorol
"Never kax digself om not du are certain att

your burkar are fullt capable att SPLO-

SCH den other..."

Bring din Army, bestående aväinst
citadellfärger (i burkar vilket

av namnet på evenemanget)

är restricted och allt annat äo

banned. Arm6n skall ej

ens grundmålad. GET
DARDBRUSH!!!

Arr angörer : Patric k C as ey

Conny Lundgren, HEX

i4: r ':i, S.J,. .

äi1,{i';&r i:,,

; €6*: & 6:: s&s,(!!) w",
q ,..

,"§
..,:"1

(0411:{,§'



Kortspel

har kortspelen gjort sitt intrång på bred front. Ett antal turneringar, seriösa
kommer att hållas, med det officiella SM-kvalet i Magic som höjdpunkt. Som

'äntar vi oss också en livlig byteshandel. Så tag med dina kort-resväskor, dina
, dina vacuumförpackade dyrgripar samt framför allt dina bärare och hjälp

stämningen uppe.

kommer att hål1as i mån av anmälda. För få anmälningar - ingen turnering.

i;i,,,1',,;,,,;;i;;,,:,,L;;lAntalspelare:

;:.a:t:)tl!i;;'::',:;'::,:;;.;:l:::a,' \v{ins t B s t

',Micko 
Hernborg

0e)

Magic,Roinbow
Typ: II
Arr angö r : M ar tin Lunds -

gaard (040-12 05 86)

Antal las: Minst 6 st

NlogiC Emperor turne-
nng
Typ: II
Arr angör : Thomas Ro s ho lm
(040-78 4.8 60)

Antal lag: Mirut 6 st

llluminoti New World
Order
Kortspelet efter brädspel
sklassikern. Kontrollera
gupper och ta över vär1-

den med våld eller med ci-
vilt motstånd.
Tillämpa Murphys lag och

se hur Löken har tagit kon-
trollen över SVEROK. Lär

SMkvoliMagic

Md kval, som turneringen
på SydCon, gäller:
Swiss turnering (poäng, 3

dueller).
T1p II turneringsregler gä1

ler. Det vill säga kort ur föl-
jande expansioner: Fourth
Edition, Chronicles, Fallen
Empires, Ice Age, Home-
lands.

Det är ännu inte klart om
man kan delta i mer än ett
kval för att kvalificera sig

till SM. Kval kommer att
hållas på GothCon (Göte-

borg, 5-7 april), BayouCon
(Stockholm, 27 april), Syd

Con (Lund, 16-19 maj) samt

på LinCon (Linköping 24-

27 rnaj).

Vid specifika frågor, ring
LinCon kansliet (013-14

87 40).

Lunds-

12 os B6)

Minst 10st

liMartinLunds-

12 05 B6)

Minst 8 st

nders.ldnsson c/o

(040-12 0s 86)

:.:,i::it.Rage

Magiq Proryturnering
Typ: I, tydliga proxys
Antal: Minst 70 st

An angör : Thomas Ro s ho lm
(040-78 48 60)

dig konspirera av oss, vi är

med och spelar och kom
mer att vinna!
Arrangör: Löken (013-14 06
00)

:.',:,: 
; :, 

111,1,::'.:;1:; 
An an gö r : J e m

'':$;;L1" 
;' 

:,,, 
: ;;::' Ner b r tng ( 0 4 0 -

,,;::: 
;:::' :,,,:,,t:::::,,: 7 5 24 29)

Mitnt 6 st

Levande rollspel

En Afton på Teatern

'Mina damer och herrar! I natl skall htir ett skti-

despel utan dus lilu tiga rum, och ti cir era un-

dtrfuillare! Ltit blickar stirra, arcikten oandas

bort, muskler spela, munnar skratta, uirar falla
och ntiaar hfjas! Ge efier och reagera i enlighet

med era kirchr, och mot dem! Vi utlooar hand-

ling och klimax, fiirspel och efurspel - allt i en

bubblande gryta ao magnifikt agerande och ko-

kandt historier! I kaall ar oi alla htinryckta - hit
in§utas i oss de storas andttr! Sofokles, Euripi-
du, Aristofanes! En tragisk historia tir alltid ko-

misk. Förestrillningen kan borja!. "

Pickup on South Street

"Tystnad! Nu ska vi se... 'The Unexpected
Return of Uncle Tiavis and the Maiden',
scen 32:2, tagning 754... -Action!... Bra,

just så... NEJI Vänd dig IFRÅN fisklasten,

inte emot den! Och nu kommer Tiavis med
d1,namiten... Bra, bra... Du ser trånande ut,

du har inte fått fisk på en vecka, du har
svultit dig... Bra, bra... NU! Vält fisklasten!

Utmiixkt... fja, gott folk, jag tror det var
den ultimata tagningen för den här scenen.

Fredag:

Lördag:

Söndag:

Live

i0.00-16.00

16.00- 18.00

18.00-20.00

10.00-14.00

14.00-

10.00-14.00

Oppet hus i paviljongerna
Live seminarium -etik

Öppet hus i paviljongerna

Öppet hus i paviljongerna
Fightertävling*. Vinnaren får ett bastardsvärd

(latex) byggt av Måns Frid
Öppet hus i paviljongerna

*Åldersgräns för fightertävlingen är 15 år. Anmälan sker i paviljongerna
Arrangör*: Södra tornet I Åtta tunnor, SonnlJeshko 046-184570

Mind's Eye Theatre i World
anda.Givetvis har SvdCon

Vampire Live. På de flesta

brukar det bara bli dom som h# mest Po

tence, Celerity och Fortitude
i år blir det dock lite an

Spelare: Begrtinsat, anmtilan på

Tid: Fredag

Anangörer: Bennie "Bus "
93 2374), b ennie@ bus.PP. se, V
sarsson (0 45 5 - 4 9 5 5 5 ), Lil$trdm Chris
( 045 5 - 29 4 B7 ), Li ks t rö m

Nu blir det lunch - hoppas ni

Vem har sagt att en filminspel
vilken arbetsplats som helst?

egentligen de flesta intrigerna

eller bakom kameran?

Arrangörer: Chris Resebo (0455-

Martin HE Assarsson (0455-495

slröm



hiärta". 96

viirld: Axel Hägg

Chris Schmidt

Palmgren,

& Axel Hägg

{.Iundgöra Inc.

;Jocke Palmgrea,

. & Axel Hägg

Jocke Palmgren

Bloodets Land"' Triologin

2. "Kangorns Torn".95

Koncept: Axel Hägg

Scenario: Axel Hägg

Produktion: Hundgöra Inc.

Detaljarbete: Jocke Palmgren

& Axel Hägg

Tornet spec. : Chris Schmidt

Figurmålning: Jocke Palmgren

& Axel Hägg

Spelkaraktärer: Axel Hägg

Musik: Axel Hägg

3. "Blodets Land*".90

Koncept & värld: Axel Hägg

Scenaio, produktion, detaljer,

figurmålning, spelkaraktärer &
musikval osv. : Axel Hägg

2:A upplagm .96

Produktion: Hundgöra Inc.

Musik & musikval: Axel Hägg

Arel Hägg

AtGl;Hägg

lHags

hä§lan gått 10 år sedan Blodets LandrM ursprungligen skapades. Närjag vä1 skissade

jag inga tankar på att det skulle bli diorama-material till en hel tdologi! Men nu
så kan man konstatera att så är fallet och när man minns tillbaks, har det varit rätt

ffiiaåt au få delge denna grymma och

tiIl så många spelare. I år är temat

i samband med skapandet av Blo-

, var filmer som Dune, Apocalypse

Extalibur viktiga hörnstenar. Om det
r§om gillas och känns igen, är det en

ng att Blodets Land'" är någonting
många års blodutgjutelse har äntli

kompletterande delen "Mörkrets
hjärta" fallit på p1ats, och vi på Hundgöra Inc.,{]:jr., tr' rI.'r_'r_-_-' --__ _ r- --*__-o"_* ^__''

;'," ;§får en chaiirs att förverkliga en gammal dröm att avsluta triologin om Blodets Land'" och in

i;1 ,*i§ fttra tt e "We have had enough rour .96..."f1f " *S fttratr," "tir

i'i & {,$.i{xel Hagg.

9tålfakta:

Genre : Postmo dernistis k fantasy
Tid: Anshis pti konuentet

Kostnad: 20kr per skalle/undantaget aissa speciella scenarier.

Anmälan: Sker ptiplats

Antal spelare: 5-70 per omgång

Krau: Tycka det rir kul med rollspel eller tara dcir nrir ai startar om-

gdngarna.

Ansuariga: Hund.qöra Inc.

övrigt

WRSPF

SydCon arrangerar återigen, för andra året

i rad, svenska mästerskapet i sten, sax & på-

s( t.

I lr:ista wrestling stil drabbar de maskerade

'rrh sminkade kombaltanlerna samman iv-
r igt påhejade av sina penningfixerade ma-

rragers. Publikens blodlust och hetska vrå1,

i samklang med kommentatorernas extatis

kiL referat skapar en stämning som ger or-
rlct en helt ny mening.

lir, sten, sax och påse i amerikansk wrest

Auktion

( )m du vill handla spel till rekordlåga pri
scr så skall du besöka SydCons auktion.

I llir hittar du nya spel så väl som gamla go-

rlingar. Vill du få något sålt på auktionen
lriir du lämna in det till receptionen senast

2,1.00 på Lördag. SydCon tar ut det facila

;rriset av 5 kr per inlämnat objekt oavsett

orn det blir sålt eller inte.

Ansoarig:Johan Norrman (046-73 73 95),

I)MF

ling-stil är sannerligen en cirkus.,

som gästar SydCon. Här finns

och clowner - och manegen står

alla som vågar

Så anmäl dig på plats hos SydCons promo-

tor. ärkepampen Flintberg. Gärna-

alias, gärna sminkad och absoliii
manager som kan hå1la. dig tillbak4iti

ursinnigt kastar dig mot dina

med smädelser och påhopp.

Arrangör: Bji)rn Flintberg (04'0-93,

Figurmålningstävling

Visa vad du går för!

Tävlingen anordnas av GMS
utdelas i varje klass till en vinnarer,rr!!

Klasser:
. Enskild figur. 40 mm och mindre
. Ridande figur,40 mm och mindr*-ifl
. Historisk figur, 40 mm och
. Övrigt: Diorama, fordon, fig4!
40 mm

Bidragen döms av Mag'nus

Peter Svåird, om möjligt bedöm§r

även av Games Workshops std{f

fel!).
Må bäste man vinna!






