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f\ å var det dags igen. Ett nytt UpPCon, det sjunde i

\ ordoing.n, står redo att slå upP Portarna. I år är det de wå

\-f rp.lfot.ningarna Gameboards & Broadswords och Atlantis

som står for arrangemanget.

Som vanligt kan vi utlova en meny med godbitar såsom

rollspel, brädspel, kortspel och naturligrvis husets sPecialitet:

rollspelsturneringarna, vilka vi i år har satsat På ått göra ännu mer

'' ,ptitretrnd..
Precis som lörra året har vi även Frizonen, ett

smörgåsbord bestående av allehanda aktiviteter som Pågår hela

l ko.rr.rrtet och som inte kräver någon bordsbeställning'

I år har vi även ett konvent i konventet. Det är SolCon

från Karlstad som helt enkelt plockat med sig sin buffd av drop in-

rollspel och dukat upp det för besökarna på UppCon.

Festligheterna äger i år rum under Allhelgonahelgen, 1

till 3 november, på Katedralskolan i Uppsala.

Välkomna till bordsl

Innehlållsftrteckning
4. Information
8. Rollspelsturneringar
L4. övriga rollspel
15. Anmälan
16. Schema
f 9. Karta
24. Bräd-, Kort- och Fi§urspel
2a. Frizonen
3.2. SolCon
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Iruformotion,
Tider

Konventet öppnar dörrama klockan 17:30 fredagen den I
november. Invigningen borjar klockan 18.00. Avslutningen är

klockan 17.00 på söndagen den 3 november. Dörrarna stängs en

timme senare.

Sista anmälningsdag åir månd€en den 7 oltfu.

Plats
I år har UppCon bytt lokaler och plarsen är nu lGtedralskolan i
Uppsala. I mimrppslaget hitar du en karta över centrala Uppsala

som innehåIler en viigbeskrivning så att ni inte kan missa skolan!

S$tar kommer att finnas uppsatta i skolans närhet så att ni hittar
ärr.

Inträde
Liksom tidigare år kommer endast en inträdesavgift att tas, för

denna kan du frim deltaga i alla aktiviteter som erbjuds.

Undantaget är dock Magic som tar ut en exraavgift. (Se vidare

under kortspel.) Vi rekommenderar att du fttranmäler dig,

eftersom alla evenemang har ett begränsat antal platser. Priset för

hela kalaset år 295 W för SvERoK-medlemmar och 325 W far

övriga. Dessa priser gdller endast vid föranmälan. I dörren

kommer det att kosta 350 kr art komma in (370 kr ftir icke-

SVEROK-anslutna).

Lokaler och boende
l.okalerna är endast till låns och därftir ftirväntar vi oss att ni är

rädda om dem så att vi kan hyra samma lokaler nästa år. För de

som tänker sova/vila under konventet kommer vi att reservera ett

antal av salarna dygnet runt Itir detta ändamåI. Inget spelande

kommer att ske i dessa lokaler. Möjlighet att duscha finns givetvis.

Naturligwis har vi separata duschar ftir killar och tjejer.
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Missa inte "Den gyllene s§ffeln"! Detta prestige-

laddade vandringspris, som firar femårsjubileum i år kommer att

delas ut till de som skött och städat sin sovsal på bästa sätt.

För de konventsbesökare som eventuellt inte tycker att

ett klassrumsgolv är den bästa madrassen erbjuder Uppsala flera

alternativa sovinrättningar. Ett förslag är lägenhetshotellet och

vandrarhemmet Plantan (tel 018-t0 43 00) som inte ligger så

långt från skolan. (Plantan finns utmärkt på kartan på

mittuppslaget.) Intresserade ombedes själva ta kontakt.

Mat
På fredag och lördag kommer en frukostbuffe serveras. På

lördagen serveras även en kombinerad Lunch/Middag bestående

av Helstekt fläskkarr6, Potatisgratäng och Salladsbuffd samt

efterrätt (glass och fruktcocktail). Lunch/Middagen serveras

mellan 12:30 och 14:30 på lördagen.

Priser:

Middag: Förbeställt: 40:-

På plats 50-

Frukost: Förbestdllt: 25-
På plats 30:-

OBS!

fu du vegeterian eller dlergiker så ange detta på

inbetalningskortet. Vi vill även att ni skriver ert telefonnummer,

så att vi kan ta kontakt med er.

Kiosk
lir som vanligt öppen mer än 24 timmar per dygn. I denna

eminenta inrättning kan du inftirskaffa kaffe eller te till
ftirmånliga priser. Eftersom vi i alla fall ar lite miljömedvetna

premieras personer som har egen mugg.

Vi säljer dessutom delikata lyxmackor, pajer, piroger och annat

värmbart, samt naturligwis även godis och läsk. Allt detta till idel

låga priser.
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Reception, anslagstavla &

Det kommer vidare att finnas ett välbevakat rum där .
besökarna kan lämna sina värdefirlla ägodelar i tryggt forvar.

lokaler. Paintball och Killer är ft;rbjuder på konventet. I övrigt
anser vi att konventsbesökarna sjdlva läm inser vad som är lämpligt Frizonen.
och vad som är mindre lämpligr am göra på konventet liir att
bibehålla allmän trivsel och gamman.

Butiker och försäljning
bagageUtrymme uppcon gästas i år av spelbutikerna Spel & sånt och Tradition

Receptionen har öppet dygnet runt, hela konventet. I receptionen som givewis kommer ge mängder av specialerbjudanden till

kan du ställa frågor, anmd-la och annonsera .g." ,rr"rrg.-rrrg, konventets besökare'

med mera. 
' Personer, organisationer eller ftiretag som vill sälja

Anslagstavlan innehåller allehanda information om ahernatiw ställa ut varor eller tjänster på konventet, ombedes

huvudaktiviteter och blandade arrangemang. För att å sätta upp . kontakta receptionen' Prata även med receptionen om du tänkt

någonting på anslagstavlan måste man Itirst korrrulteo dela ut reklam, prislistor eller liknande

receptionspersonalen,

Förkunskaper
For alla arrangemang gäller att inga ftirkunskaper behövs, där ej

annat anges.

Trivselregler
Allmänna trivselregler giiller naturligwis. Speciellt gdler att Föfanmälan/DfOp-in
rökning och annan öppen eld endr"t är tillåten utomhus. Föranmälan gäller [Or alla arrangemang som inte står under
Alkoholförtarin1 fu 4 Iiirekomma i för konventet avsedda Frizonen.

Drop-in giiller ftir alla arrangemang som står under

Frågor?
Om du har frågor rörande något arrangemang så ta kontakt med

Bafnpassning arrangören där telefonnummer finns angivet. Frågor om något

För konventsbesökare utrustade med barn kommer viss arrangemang där telefonnummer till arrangören ej finns angivet'

barnpassning att erbjudas på lördagen. Kontakta Tommy eller andra frågor rörande uppCon besvaras av vår

Hellberg (tel 01g-30 0g 70) ftr vidare information. 
' .r-bandscentral (carl-Henrik Felth, tel 018'24 48 4l).

Auktion
Även i år erbjuder vi dig att frnda, alternativt göra dig av med

gamla dammsamlare, på vår eminenta auktion som går av stapeln

på söndag direkt efter sista spelpasset. Inlämning av saker ska ske

senast Pass 2 lördag.
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futkpek-
turrteringor

f) ollspelsturneringarna är som sagt lite av husets specialitet på

-NUppCor. Meningen är att de ska vara synnerligen väl

genomftirda, h<igklassiga arrangemang som ger något utöver det

vanliga. I år har vi satsat ännu hårdare på att komma närmare

denna målsättning och särskilt fina priser udovas.

Advanced
Dungeons & Dragons

tGistalldolken XII 1996

Arrangörer: Peter Olausson, Carl-Niklas Larsson & Paul

Padoan.

Antal spelare: Fem.

Bedömningsmall: Bedömningen kommer att koncentreras på

spelande enligt karaktärsbeskrivningen samt att lösa äventyret på

ett bra sätt.

Öwig info: Ett liknande system som fiirra året kommer

att tillämpas; äventyret skall alltså kunna spelas av folk med liten

erfarenhet av AD&D.

De tittade klentroget på varandra, Sabina Domitius läste högt:

"De åtalade Senator Marcus Buppo, Senator Aemilius Ihvius,

Senator Castor Gemellus fd militärkonsul, Senator Gajus Milius
och Senator & Pontifex Minimum Pollio Domitius åtalas för att

på eget initiativ konspirerat till att starta anfallskrig.

De anklagade har dessutom själva och genom ombud

utövat grovt övervåld mot flera Brisiska medborgare daribland

376 fall av mord av första graden, 628 fall av grov misshandel

samt 15 869 fall av psykisk misshandel, dessutom har de
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anklagade ftirorsakat Brisiska myndigheter kostnader på totalt 23

7 5 4, 50 Brisiska gulddukater.

Senator Pollio Domitius anklagas dessutom för att på

Brisisk mark ha dyrkat Rofocale, en på Brisisk mark ftirbjuden

gud. De åtalade befinns skyldiga på alla punkter. Magistraten i
Brishamn dömer, med tanke på brottens grova aft och omåttning

darfor alla de åtalade till doden genom halshuggning, Senator

Pollio Domitius döms dessutom till kölhalning. Domarna kan ej

överklagas."

- Barbarer, Brisiska hundar! utbrast Camilla Gemellus.

Hur kan de göra så här? Och den eländiga senaten vill inte hj?ilpa

oss eller ens ta något anwar. Vi måste göra något!

- Men tänk på äran att bli änkor i så unga år och efter

sådana hjdltar, invände Messalina Ihvius.

- Nej! Våra makar har mycket kvar att ge. Vi måste

befria dem, påpekade Livilla Buppo.

Och så blev det...

Årets Kriswlldolk är en uppfiljning till fi)na årets äuentyr.

Huuudpersoner är faarna till f;na årets hjähar. Äuentyret homrner i
huuudsah att äga rum i Brisharnn, en klassish ort i Dolk-

sammanhang. I f)na årex äuentyr fich ui till stor del stifu
behantskap med den Almondshe rnlnnen. Årets äuenryr kommer att

ge motsuarande blich på den Almond.sha kuinnan.

Antedeluvianskt
Kult

Malakh

Arrangörer: NisseNytt.

Antal spelare: Fem.

Bedömningsmall: Tonvikten laggs på rollspelandet.

Då är plötsligt nu och vattentrycket slår lock fttr mina öron. Kring
mig breder underytanlugnet ut sig och dränker oron däruppe.

Snabba glimtar av helikoptrarnas sökarljus trasas sönder av det
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stormande havet. Svarta, svävande maskiner hänger över vågorna.

Megafonröster plöjer vasst genom väggar av hårt piskande regn.

Nu närmar sig skeppets mörka skugga. Jag sjunker

undan. Djupare. Kölen glider fram över mig och propellrarnas

mjuka dån fiirsvinner bort. Osedd på väg mot havsgravens botten
ser jag strålkastarna ftilja efter. Slutligen finns bara srormens eko

kvar i mörkrer. Och en avlägsen, knapp frirnimbar, kör av

rotorblad.

Nu blir nu och verkligheten srdller in skirpan. Nasarna

skriker i mina öron. Meloner finns att kopa. Och äpplen. Och
billiga, solvarma apelsiner.

Gatans hetta har torkat allt syre till damm och överdlt
tränger folkmassan på. Alla skall åt olika håll. AIla pratar och

ropar åt varandra. Det prutas på priser, det rummas på fiul« och

grönsaker. Marknadsdagen är en torr storm i ert oiindligt
människohav.

Jag letar efter någonting, men har glömt vad.

Brunnslocken jag trampar på mumlar svarta saker som

fullständigt bleknar i sorlet. Någonting djupt nere i mig skriker

och vill ut. Från skuggan av husen på andra sidan gatan ger

parkeringsautomaterna mig menande blickar.

Call of Cthulhu
De långa trådarna

Arrangörer: Johan Jonsson Ec Jan-Peter Karldn.

Antal spelare: Fem.

Bedömningsmall: En viss ryngd kommer läggas vid rollspel.

Öwig info: Det är bra om man har läst några böcker av

H P Lowecraft och om man läst sysremet.

De band som knyter oss samman med de Gamla, de som en gång

härskade över världen och vilka om försynen så vill åter skall

härska, finns överallt. Världens ordning liknar en lok i det att ju
mer man skalar, desto fler lager finner man art tränga igenom. Ju
djupare man tränger desto längre avlägsnar man sig från den värld

vi känner.
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Ta chansen att, som en accrediterad medlem av AIC
(Arcane Investigators Clubbe), tränga ytterligare lite djupare mot

den ursprungliga sl.uäcken i tidernas begynnelse.

Årets scenario utspelar sig i Stockholms innerstad. Spelarharahtärerna

ör medlemmar i en forening t-,ilken sysshr rned att undtrsöka det

ockulta. Scenariot utEelar sig i nutid.

Pacha ttångsnöjor och hhkniuar och kom.

Drakar och
Demoner Expert

Då nöden är som störst

Arrangörer: Lennart KOhler & Carin \Testerlund, ADG.
Antal spelare: Fem.

Sgdfimningsmall: Lagen kommer art bedömas med tanke på

rolltolkning, samspel och historieberättande.

Natt över Rimmingeborg. Svarta kajor kretsar kring de mörka

tornen. Fulmånen kastar spöklika skuggor från borgen över staden

nedanför. Borgklockan slår. Midnatt.
Den utmärglade mannen ser upp mot månl.iuset. Hans

vita hår lyser som silver och ögonen av ftirväntan. Han reser sig

fc;rsiktigt och närmar sig det gallerftirsedda fiinstret. En svart

flagga vayar dystert, ensam över borgens torn. Gabriel Johannes
Mattson suckar i natten:

- Så, kampen pågår ännu.
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Vampire
Domedagens nycklar:
"DIKT OCH VERKLIGHET
- en tragedi om våren"

Henrik Cederberg och Johan Kohler.
Fyra.

dig, en tanke jag inte ens vill tänka. Den vägjag erbjuder är inte

lätt, men jag vet att du klarar den. Jag ser det så klart som jag

någonsin sett något. Lita på mig, lita på mina ord, lita på mina

känslor. Om bara du har förtroende ftir mig kanske jag kan ha det

s,alv.

Åre* historia utspelas som uanligt i det sena 1800-talets England och

är ännu ett au uåra små f)rsök att utforska rolkpebberättandets

möjligheter. Vi hittalz dct har breuet ander bahgrundsforshningen

och aill nu bara instiimma ifr;rfattainnans uiidjan - öaerge oss inte.

Werewolf
Pensionat Paradiset

Arrangörer: Mats Bergström, Daniel Larsson och Carl

Montdn, GoB Syd.

Antal spelare: Fem.

Bedömningmall: Bedömningen ligger till största delen på

rollspel.

Öwig infot Det är bra om man har spelat W'erewolf eller

något av de andra \(orld of Darkness-spelen tidigare, men det är

inget krav. Det viktigaste är att man har kul.

"Det är så hälsosamt och stärkande i tällen, om man bara stannar

inne på hotellen."

Ett spännande äaentyr i andra uärldskrigets slutsbedz. De appra och

ädla karnraterna fån Shadowklanen utfir ännu ett enheb uppdrag

rt)r klanens ära.

"Strålande tider härliga tider."

Arrangörer:

Antal spelare:

Bedömningsmall: Bedömningsgrunderna är historieberättande,

rolltolkningar och inlevelse.

Öwig info: Förkunskapskrav: mkt låga, men

gör detrollspelserfarenhet och kännedom om tiden och miljön
hela roligare. Mer information kan fås pä018-55 34 18.

london 2ll3 l89l
lilskade,
jagkan inte be dig ursäkta mig [ör allt. Men samtidigt måste du
ftirstå att jag inte kommer att sluta be dig. Jag är den jag är och

står ftir vadjag gjon, och jag kan inte annat.

I längden finns bara en lösning. Jag ber dig, komma hit
så att jag kan ä visa dig min vision, min tillvaro, mina drömmar.

Jag känner lockelsen och nyfikenheten inom dig, du ska vera atr

min längtan är minst lika stark och varje stund i ensamhet känns

som en evighet av död och tomhet.

Så kom hir. Jag bönfaller dig, låt mig få bjuda in dig att
se syner du aldrig sett, uppleva världen inrensivare än någonsin

ftirr. Jag lovar dig, den gråaste vardag gömmer passioner, lukter,
smaker och intensitet de flesta aldrig anar. Det handlar om atr ra
ett steg längre, våga se möjlighererna, och jag som iilskar dig vill
vara din vägvisare. Utan dig ftirlorar drömmarna sin mening, utan

dig är allt jag någonsin tänkt och skapat förgäves.

För din skull och min, låt mig fä ftirsöka göra dig
lycklig, låt mig visa dig vägen till evighetens scener. Där ska dina
dikter och skapelser fä den uppskattning de fiirtjänar, där kan ditt
inre blomma ut i all sin skönhet.

Men nej, låt mig inte skrämma dig med min intensitet.

Du måste Iiirstå att jag vill ditt bästa, att jag lägger band på mig
ftir att respektera din fria vilja. Innerst inne är jag rädd att ftirlora

t2 13
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Arumö[an
För att anmäla dig till UppCon använder du dig av en vanlig

PostGiro-blankett. Följ sedan nedanstående procedur.

l. Fyll i namn och adress.

2. Fyll i PG-nummer (37 44 65 
- 

3) och betalningsmottagare

(Kommittdn UppCon).

3. Fyll i rätt inträdesavgift: 295 kr ft,r SVEROK-medlemmar och

325 kr för ovriga.

4. Ange vilka måltider du tänker äta samt pris ftir dessa: Frukost

Lordag (25 kr), Middag k;rdag (40 kr) och Frukost Söndag (25

kr).

5. Summera kostnaderna och skriv det i avsett fdlt på blanketten.

6. Fyll i aktivitetsnamn, lagnamn och pass för de turneringar du

vill deltaga i.

7. Fyll även i om det är något pass du inte kan/vill deltaga i. Om
du t ex inte kommer till konventet {iirrän Lördag morgon fyller

du i "Kan ej deltag Fredag Pass 1". Detta underlättar när vi ska

sätta ihop spelschemat.

Vi kommer sedan att utefter dina önskemål placera dig

och ditt lag så att så många som möjligt skall å chansen att spela

så mycket som mö.jligt. Om ni betalar innan sista

anmälningsdatumet 7 oktober kommer ni atr få en bekräftelse där

det anges när ni ska spela vad. Till de som anmäler sig senare

skickas bekräftelse i mån av tid. De som inte {ått någon

bekräftelse garanteras ej plats på konventet.

OBS! T?ink på att:
. Anmäla endast en person per PG-blankett.
. Alla lag ska ha lagnamn; inget lagnamn medför ingen

plats i turneringen. Ange alltså ett lagnamn dven om ni inte är

fullt lag.

. Varje medlem i laget anger lagnamnet på sin

inbetalningsblankett. Därigenom kan vi avgöra om ett lag är

fullständigt eller ej. Fullständiga lag kommer att ges ftireträde till
turneringarna.
. De som har SVEROK-rabatt skall ta med sig sina

medlemskort fiir kontroll -

. Ta med din bekräftelse till konventet. Detta gör att

insläppet kommer att fungera bättre. Om du ej har fätt någon

bekräftelse, ta med Postens kvitto på din inbetalning.
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T
nder den här rubriken samlas alla rollspel som inte dr

turneringar men som ändå kräver ftiranmdlan.

Cyberpunk
Arrangörer: Pär §trirdfors & IGister Ändersson,

Konstruktörsgruppen Game Over i samarbete med Stockon.

Antal spelare: Fyt .

Anmälningsform: Lagftiranmiilan.

Övrig info: Förkunskaper: Man har en ftirdel om

man är bekant med poliwäsendet och dess plats i samhdllet.

Det är en het julidag i New York. Avlöningsdag närmare bestämt.

Men detta kommer inte att bli en vanlig dag...

I ett genidrag'har korporationen beslutat att dra in
polisernas (era) l<iner. Facket protesterar vilt och bestämt att man

kommer att gå ut i vild strejk imorgon om lönerna inte är

utbetalade då. Många poliser är upprörda och vägrar att över

huvud taget jobba.

Saken blir inte bättre av att en nihilistisk terroristgrupp

bestämt sig ftir att ockupera och spränga en skola. Dom kräver

ingen lösensumma utan vill bara dö på ett coolt sätt.

Även denna dag har en av era ftire detta arbetskamrater

bestämt sig ftir att rensa upp Chinatown från allt drägg. En fin
tanke om det inte vore ftir att han ser alla som drägg och

gaf DarsarxaSang Pa oPPen gata.

Nu kan det vdl inte bli värre? Vänta bara...

Ex hagoktanigt äuentyr.
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Instrufrlioner
Det vidstående schemat kan komma att kompletteras och utökas,

då vi fortsätter att forsöka ordna intressanta aktiviteter åt er.

Därför förbehåller vi oss rätten till mindre ändringar och

korrigeringar, vilka kommer att meddelas senare.

Tidpassning
Fc;ljande regler lor tider och förseningar kommer att tillämpas:

På det klockslag som spelpasser srarrar, enligt shemat,

finns arrangören och dennes spelledare i aulan. Så snart err

fiiranmält lag har samlats, och är fullsrändigt, kommer de att

tilldelas en spelledare och skickas till sin spelplam. Tjugo minurer

efter passets start kommer alla komplena, närvarande lag an f;i en

spelledare tilldelad oavsett om de är flöranmdlda eller inte,

fiiranmälan ger alltså fömlr endzst för de lag som passar tiden.

Lag som anländer mer än fyrtio minuter efter utsam tid, kan

tyvärr e1 garanteras att ä spela, ens om dom är föranmälda.

Punktlighet är en dygd.

Lag som så önskar kan Iå barja tidigare eller senare,

fiirutsatt att man kommer överens med arrangören och

spelledaren om detta i lörväg.

Har ni ingenting speciellt fiir er så kom gärna på

samlingarna och försök komma med i ett ofullständigt lag. Eller

samla ihop ett "pyttipannalag" och vinn en turnering. Det har

inträffat! Det är inte helt otroligt att ni kan komma med som ett

Drop In lag på någonting som ni inte är anmälda til[.
Prova på något nyttl
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cfieqrlo
Insläppet börjar klockan 17:30 lredagen den 22 september. Invigningen börjar klockan

1B:00. Fredagspasset börjar k_lockan 19:00 och pågår till kl. 00:00. Passet Lördag 1 börjar

kI. 08:00 (på Lördagen den andre, som nåmnet antyder) och slutar kl. 13:00. Lördag 2

varar lrån kl. 14:00 till kt 19:00, och lördag 3 lrån k1 20:00 till kl. 01:00. På söndagen

stiger man upp och börjar spela söndagspasset kl 09:00 och slutar kl. 14:00. Avslutning kl:

17:00 söndagen 24 september. Välkomna iter 1997.

Rollspelsturneringar
Advanced Dungeons 6r Dragons

Callof Cthulhu
Drakar och Demoner Expert

Antedeluvianskt Kult
Vampire
\Terewolf

Kristalldolken xII.................
De iånga trådarna........
Då nöden är som störst

Malekh.........
Domedagens nycklar.........
Pensionat Paradiset

Agnus Dei

H äxca lypso...

l9.oo-oo.ool 08.00- 14.00-19.001 20.00-0 9.00-14.00

IIIII

Övriga Rollspel
Aliens

Ars Magica
Cyberpunk
Mage

Bräd-, Kort- &
Advanced Civilization
Advanced Squad Leader

Advanced Third Reich

Diplomacy
Magic
Necromunda
§7HFB
tWarhammer 40K

Frizonen

SolCon

Figurspel

t7

19.00-00.00 20.00-01.00 | 09.00-r4.00
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p Parkeringsmöjlighet oftast mot avgilt

Z / H / K Przzeria / Hatnburgeria/Kinakrog

lf UetgOppen affiir

B Banl<omat

M Minut

F Fik

E4 från Gavle

z

Värbeskriuninq:..._
Resande på E4:an från Stockholm kör rakt fram genom rondellen vid infarten till Uppsala och passerar två större korsningar
(Fålhagsleden och Vaksalagatan). Vid nästa stora korsning, Råbyvägen/leden, svänger man vänster, man befinner sig nu vid pilen O
och f;irdas i dess riktning. Resande norrifrån langst E4 kör även dom rakt över en rondell och kommer då in på Svartbäcksgatan. Man
är då vid pilen @ och Iärdas i dess riktning. Kommer man från Enkoping har man det lätt. Väg 55 förvandlas som genom ett trollslag

till Luthagsesplanaden och man befinner sig vid pilen 0 på väg mot UppCon. Naturligwis i pilens riktning.



Ars Magica
Agnus Dei - Guds Lamm

Arrangör: Magnus Hiibner, §7asby 1*/äringa Garde.

Antal spelare: Fyra till sex.

Anmiilningsform: Lagftiranmdlan.

"Det stod klan aft djänrlen var verksam i byn. En svaft rupp

hängde upp och nedvänd från ladugårdens takb.iiilkar. Den svarra

katten sprang morrande omkring på golvet och hoppade uppåt för

att kunna sätta tänderna i det som ännu var kvar av tuppens

ömkliga kott. blod var spritt över ladan och lukterna av hö,

rökelse och dtid <;vervlildigade mitt sinne."

- Den svarta tuppen och den svarta katten! Den Ondes

mest nesliga redskap! Detta onda måste uppsökas för att, med

Guds och den Heliga Inkvisitionens helgade hj?ilp, rena denna by.

Med eld om så är nödvändigt!

Munkarna bävade och flera gjorde korstecknet. Vad
skulle vänta dem i denna by av outsägliga fasor?

Mage
Hdxcalypso

Arrangörer: Claes Gerleman & Jon Heinpalu.
Antal spelare: Fem.

Anmdlningsform: Lagftiranmälan.

Övrig info: Förkunskapskrav - medel.

- Grodlår och fladermusvingar! Det är ju hopplöst ftiråldrat.
Totalt fantasilöst. Inget nyskapande alls. Varför inte dansa till
eurodiska och använda w-chops-produkter - det är ju lika
meningsfullt, sa Svante med rösten fylld av dräpande ironi.

- Jag skall tala om ftir dig, din bortbyting, atr det är

inget fel på traditioner och seder. Det som d<;g ftr oss när vi var

ungar, dugor nog fiir er ungsvenner, fnös Matilda.

2L



- Lugn, lugn, andarna blir oroliga av erat bråk. Kan ni underhållningsarbeten och reparationer så var bärgning det enda

inte vara sndlla och visa lite respekt ftir varranra. Att bråka om hur avbrottet i rutinen. Ett ganska tråkigt avbrott dessutom, i och

man skall fokusera kraften är som att bråka om vad man rör om i med att det nästan aldrig var något intressant, utan bara skrot. Vi

grytan med! sa Birger med släpigt tonåll. anade aldrig vad som väntade därute"'

- Precis, man rör om i grpan med en träslev och inte

med en sån däringa cb-spelare, gaggade Matilda. Årets scenaio utspelar sigpå en auhgsen rymdbas i omloppsbana runt

- Det heter cd-spelare, srönade Svante, fast det går väl aldrig att ?kneten M 5345. Basens uppgifi iir att utfotska phneten och

lära gamla hyndor att sitta. t harthgga den'

Det handlar om Wrbenas ära. Det rör sig om intressanta honflikter

inornspelargruppenrörandegenerationsfågor, honsfrågorochfokus. I

Aliens
Salvage Ops

Arrangör: Anders Karlsson.

Antal spelare: Fyra till fem.

Anmälningsform: Individuell föranmälan, drop-in i mån av

plats.

Övrig info: Meriter Aliens på Uppcon '91, -92' -93'

-94 och -95.

Förkunskaper System: Inga.

Rollspelande: Medel.

En lampa borjade blinka på kommunikationspanelen. Nedan{tir

lampan tändes en skärm där ett meddelande borjade skrivas ut.

ETT OIDENTIFIERAT FÖREMÅL HAR UPPTÄCKTS I KVADRANT SJU.

ENLTGT PARACRAF 13 SKALL UNDERSÖKNING OCH BÄRGNINC AV r
FÖREMÅLET, OM DET ÄR ÖVERGIVET, SKE GENAST.

Bossen vände sig mot oss, med en uttråkad min, och sa:

- Okej, ni känner till paragraf 13. Ni vet vad som gdller och ska

göras. Ta bärgaren och undersök fttremålet. Om det verkar vara

övergivet så bogsera det hit så att vi kan undersöka det i lugn och

ro.

Vi hade varit på basen i sex månader nu och vi hade

haft minimal kontakt med omvärlden. Förutom våra övriga
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Bra{-, I@rt-
A Figurspef

Lf är följer alla kort-, bräd- och figurspel med ftiranmälan' För

I .Ltvtagi. kommer en extraavgift att tas ut utöver den ordinarie

konventsavgiften. (Se vidare under Magic.)

Advanced Third Reich
Arrangör:

Öwig info:

finns ftir regelgenomgång.

Spelet kommer att pågå under hela

spelare, varianter, tidsbegränsning

bestämmas utifrån antalet deltagare.

Ett krav då ingen tid

konventet. Scenario, antal

och dylikt kommer att

Johan Björstad.

Förkunskaper:

Advanced Civilization
Arrangör: Micke Persson.

För den borne kulturimperialisten finns det naturligwis bara ett

spel; Advanced Civ. Den som är mer inställd på handelsembargon

och interkulturella karteller, än pä våld och svek finner här sitt

lystmäte.

Magic
- The Gathering

Arrangör: Dan Lindström, Atlantis, hem tel. 018-

509791,070-8109388 & arb tel. 018-694411

Övrig info: Avgift: 50 kronor, betalning vid

föranmälan ger platsgaranti. Avgift kan erläggas på plats.

Fredag, Duellist Ru-[es, ca 150 piatser

Vi kommer att köra gruppspel om 4 eller 6 i varje grupp, samt

slutspel

Första pris: en Black Lotus

Lördag, Swiss Rules, ca 150 platser

Första pris: en Black Lotus

Övriga priser meddelas senare.

Arrangör:

WHFB
Erik Holmvik, Carl Montdn m fl

Arrangör:

Övrig info:

Armderna skall vara på 2000 poäng. Max en modell över 300

poäng. Inga magiska föremål över 50 poäng. Golden helm of
Atrazar och Black Amulet ej tillåtna. Magic Items från Cronicles

of tWar ej heller tillåtna. Max 3 botthrowers Per armd. Inga

allierade. Ta helst med egen armdlista. Förtur {tir målade armder.

Diplomacy
Arrangör: Björn von Knorring

Passa på att spela Calhammers sedan mer än 35 ät iilskade (och

hatade) klassiker. Ta över Europa med list svek och sluga

manövrar.

Advanced Squad Leader
Peter Rogneholt, G&B.

Erfordrade kunskaper: Kapitel A-D används.

Turneringsregler: Dubbel eliminering.

Introduktion/regelundervisning under hela tiden.
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Warhammer 4OK
Arrangör:

Öwig info:
Piotr Sochaczewski, Atlantis, Mask.

Förhandskunskap: God regelkinnedom,

ska kunna spela tre pass. Högst sexton spelare.

The adeptus notary spoke: "Imperid depeche class omega-gold

recieved at 06:32 by astropath on Nelia Kaith reads:

-Planetary defences rendered ineffective, Daileika city is being

overrun by...(unable to determine at present)...reports on the

enemy's identity and numerical strength do not cohere.

..aarrggghhh!l! End of intercepted transmission.

Estimated point of origin is the Umbertussystem in the Blasson

cluster.

Signed: Tiberius Rance, cheif astropath of the first dome."

Having forfilled his dury to the Emperor the notary fell

silent and melted with the room's ancient wall mosaic. The high

lords of Terra sat silent for a while, their aged åces reflecting only

indifference.

Then the athletic figure clad in black silk said:

"Business as usual I guess, let the marines sort it out!"

Teknikaliteter: Armdvärden: 2000 poäng, fullt målad armd,

endast Imperial agents är tillåtna som allies, högst 450 poäng

support/vehicles, max 2 greater deamons vilka ej år vara av

samma sort, inga vortex grenades, strategy cards används endast

om båda spelarna vill ha det, uppdateringar från 'Vhite Dwarf

magazine kommer att tillämpas, arrangören dllhandahåller

ENDAST terräng, samdiga spelare spelar wå pass.

Finalisterna kommer att vara de som under Fredagen

och Lördagen samlat ihop mest victory points.

Spelare fär givewis ta med sig egen terräng.

NECROMUNDA
.PESTEN ÄR IöSI

Arrangör: JonasErikss6n,tel0ls-213526
Ni som inte hade råd att ta er till Games Day i år behöver inte

misströsta längre! Pesten har spridit sig även till Uppsala,

evakueringen ir ett åktum och portama iir stiingda, med er

innanftir...

I underhivens dunkel htirs zombiehordernas gurglande,

de:ir dig på spårer och ni har bara en chans: portarna! Det är enda

vägen. Guilders har dock hyn de hårdaste och grymmaste

vakrerna som står att finna i underhiven. Anäl ar lika med

döden, men allt har sitt pris. Muta vakterna med nog mycket

stålar, och ni kan ha en chans, dax att tjäna lite pengar...

Regler & sånt: Köp gäng ftir 1000 krediter, pengar som

blir över försvinner, inga oudanders, max en hired gun. Horder

med plaguezombies gör att di$ gäng inte kan sprida ut sig ftir
mycket, diirfttr har alla lag bara ett territorium som ger ld6xl0.

Alla regler fiån Necromunda, Oudanders och errata i
\,Mhite Dwarf giiller.
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frizorlerl
f,rizonen är platsen där allt kan hända. Här finns drop in-spel,

I' filmvisning, utlåning av gamla konventsävenryr (formodligen

med tillhörande spelledare), pusselbyggande och mycket mycket

mer.

Frizonen finns överallt och hela tiden. Ingen

ftiranmälan krävs, Mer information om arrangemangen kommer

att anslås under konventet.

Här ftiljer ett axplock av allt som h?inder i Frizonen. Så

kom och droppa inl

Paranoia
The Tleasonous Arch-Commie Mutant
taitor Megahunt

Arrangör: PerHolmgren,'§Väsby'§7äringaGarde.

Antal spelare: Fem.

Övrig info: Meriter: Arrangerat Paranoia på Stockcon

-96 och Lincon -96.

Kunskapskrav: Förkunskaper är Itirräderi.

Scen: Fem rodkladda figurer i loiliga sparkdräkter som nervöst

stirrar ner i en mörk korridor med svagt, pulserande grönt ljus.

Bakom dem en pluton storvuxna IntSec-trupper.

LOSE-R-JRK: - Ehu, Vän Dator, låt mig Iå konfirmera

era order så att jag inte har misstagit mig!

DATORN: - Med glädje, Vän Medborgare. Trots allt är misstag

ftirräderi. Är ni en ftirrädare, medborgare? (en myriad av

klickanden då IntSecarna osäkrar sina laservapen)

LOSE-R: - O nej, absolut inte Vän Dator. Vi ska gå in

i en sektor som under wå dagcykler har varit direkt exponerad ltir

en havererad breed-reaktorkärna. Vi skall undersöka felet och

reparera nämnda reaLtor -en pga besparingsskal ftr vi t)'värr inte

medtaga utrustning, verktyg eller vapen.
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DATORN: - Excellent repeterat medborgare! Har ni
ytterligare något att tillägga?

LOSE-R: - Endast några ft ord. I den endast avlägsna

chans att jag skulle avlida under det fra-mtida uppdraget skulle jag

vilja testamentera alla mina tillhörigheter till...
I,ASERKANON: FFFFF-§TOOOMP!!! (ett par

rykande skor kan ses dlr Lose-R forut srod)

DATORN: - Medborgare Troubleshooters, känn

ftirtröstan i det fakum att [,ose-ks perverterade kommunistiska

intentioner att dela med sig av sina ägodelar nu har kvästs ftir
gott. Ha en bra dag!

Det här kommer inte uara liht någonting annat du har uppleut i
rollspekudg. Jahten har börjat. Missa den inte.

Ensamma hemma
Arrangör: Stefan Karlsson, Bacchus Förlustelse Falang.

Antal spelare Fyra.

Övrig info: Friformsrollspel.

Det var en ruggig kvall, den diir kvällen. De fyra barnen såg den

gamla droskan Itirsvinna bon mot horisonten. Vinden pinade

deras ansikten med okad styrka, ovädret låg verkligen i luften.
Der var en plötslig och underlig Fird som barnens

ftiräldrar skulle ge sig ut på. Ulrik af Schaeferlepp, Magnus år, var

sjuk och beh<ivde koka ihop en medicin fiir att bota sig själv. Till
denna behövde han vissa ingredienser som de nu var på väg art

hämta.

De fyra barnen tänkte inte så mycket på detta just nu
eftersom de skulle fä vara helt ensamma i Ulriks mycket, mycker

stora slott. Magnus funderade över hur många gräddbakelser han

skulle äta. Måns längtade efter att få hämnas på Magnus. Malin
hade fullt sjå med att tänka ut hur hon skulle organisera aftonens

bestyr och Pär drömde om alla hemliga rum som han skulle

hitta...

En hornedi i fiira abter om tre scener uardera i sagomas fortrollandz
uärld.
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Arrangör: Niklas Stenlås, G&B,

Öwig info: Regler: Mellersta republiken, basreglerna. Arrengör: Roger Johansson, tel nr.023-33394
Eget spel ger förtur.

Enligt officiella regler

Romare! Res Publica kallar! Patricier, ställ ditt ledarskap och din i grupper om4-5 spelare, 90 kort.

ftirmögenhet till Roms förfogande. Plebej, slut upp i leden' Vår

republik behöver dig! Låt oss ftirgöra våra fiender - men glöm inte

att se dig över axeln. För Senatus PopolusQue Romanorum. I DRAGONDICE
History of the World Arrangör: Mats Ondin, tel nr.018-463933

Armd om 35 poäng.

Republic of Rome

furangör: Carl-Henrik Felth. G&B

Led Ming-dynastin, Romarriket och Mongolstammarna till seger

på historiens slagfält. Upp till sex spelare möts i en RiskJiknande

kamp under sju epoker.

Magic
Arrangörer: Christoffer Ågren och Pär Olofsson

Sealed Deck-turnering i samarbete med Spel & Sånt.

RAGE
Arrangör: Johan Sundström, tel.nr 018-500517

\Vhite §7olfs officiella turneringsregler, 20 renown.

Inga battlefields!

Spel i grupp om 4-6 spelare

VAMPIRE. THE
ETERNAL STRUGGLE

MTTHOS
Arrangön Ni.lzs Persson, tel.nr 018-122990

4-5 st per bord.

Kort enligt senaste errata.
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SofCon@
Tår har vi en nvhet: ett konvent ikonventet! Det är

lrp.lfo..rring., A., Armandi som plockat med ,ig

huvudarrangemangen från sitt konvent SolCon I som gick av

stapeln i Karlstad i februari. Dessa rollspel kommer ledas som ett

sidoarrangemang som man anmdler sig till på plats.

Vampire
Ikväll: Anakin!

Antal spelare: Fyra

Ett lite annorlunda Vampire-scenario där spelarna iklär sig rolleo

som rockstjärnor som blir lite ft;r kanda. Ett kandisskap som kan

ställa till med oerhörda problem ftir en vempyr...

Inget "Jyhad", inget maktspråk och intriger, här gäller

det bara en sak; att undvika det som alla är rädda ftir, sin egen

död.

Kult
I dödens slutna åmn

Antal spelare: Fyra

Till en början tyckte inte gubben Luigi att det var något speciellt

med den metallicPärgade gamla Amazonen som kom skrikande

nedfiir garan i hög hastighet.

"Jävla busar", tänkte han lor sig själv och blängde ilsket

efter den. Plötsligt exploderade bilen i ett inferno av lågor som

slickade husväggarna. Tryckvågen slängde gubben Luigi mot
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räseo och han tappade andan för en kort sekund. Glassplitter

rcSadr 6rs honom och han liirsökte {tirgäves värja sig. Luigi
L,nrle inte slira blicken tr.ån bilen som knappt gick att skönja i det

enorrrrå ddhatet.

- Stackars satar, upprepade han chockat fur sig själv.

Drakar och
Demoner Expert

De doende gudarna

Åntd spelare: Fyra

Upprorets tid hade dagats och de $,ra gudarna valde sina

tiirkJmpar med omsor& r.v deras lott var tung och farofylld. Det
var dags aft stöna Den Ende Sanne Gudens ryranni som hade

bren ur sk öser land och har-likt ert smäftsamr gift. Det skulle bli
en kamp om ör-erlerrtad. men kanske rar det redan för sent...

Sagan om ringen
Kalla affarer i Tharbad

Antal spelare: Fem

-\r 1332 T.Å. ar Arthedain hårt ansatt av häxmäsrarens rrupper.
Uran snar hjälp kommer Arthedain att gå under och läggas till
raden av Angmars erövringar. Arthedains kung har nu skickat en

grupp diplomater till Cardolan ftir att söka hjälp. Cardolan och
Å-rthedain har alltid haft mycket kyliga furbindelser, något som
det nu skall rådas bot på.
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