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Välkommen till SydGon
SydCon 95 - ettflerdimmentionellt äventyr!

SVEROKS Södra Distrikt hälsar dig for !ärde året hjärtligt vdlkommen till Sydcon,
Sveriges överlägset... sydligaste konvent (55,6'N, t3,2"ö). Tiaditionsbundna som vi
är går evenemanget av stapeln under Kristihimmelsftrdshelgen, vilken vi firar i åmin-
nelse av frdlsarens uppstigning till himlen. "När han hade sagt detta lyftes han inftir de-
rasögonuppihöjden,ochens§toghonomborturderasåsyn."-Apg. 1:9. Iårinfal-
ler denna hogrid 26-28 maj och solen kommer således att dränka Vipeholmsskolan
(Ja, samma som flirra året!) och dig i en flod av onyttig strålning. Vi misstänker dock
att detra kommer att gå dig obemärkt ftirbi då vi erbjuder fler och bättre arrangemang
än någonsin tidigare. Konventer, resukarer av ett magnifikt sammarbete och en genuin
uppslutning, kommer att trdffa dig som ett fulländat skånskt smörgåsbord. Via årets
meny, i form av foldern, hoppas vi kunna erbjuda dig just vad du vill ha, och vi rror arr
vi har lyckats.

"Liitufex"
Emma dr @hristoffer
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Allmänt
Vi hoppas som sagt att du kommit hit ftir
att ha kul och fcirutsätter därftir att du är

intresserad av hur konventet kommer att
fungera. För dig som bevistatAL[A kon-
vent sen GothCon I erbjuder dessa sidor
inga direkta nyheter... men inftir ens ftirs-
ta konvent kan sån't här vara nyttigt.

Reception

I receptionen hittar du vänligt inställda
människor, ddr enkom f<ir att hjdpa dig.
Hit kommer du för att "checka in" och

ftir att efteranmäla dig. I anslutning till
receptionen finns inte bara informations-
tavlor utan även bagageinlämning. Vi
kan rFvdrr inte ta ansvar ftir inlämnade
persedlar, men receptionen är självklart
alltid bemannad.

Mot&Cafåterio

Även i år kommer vi att erbjuda dig ett
antal möjligheter att inmundiga såväl

onyttigheter som välbehövlig näring t.ex.

Coca Cola och toasts. Vill du ha varm
mat, förutom varm korv och pizza, nägot
du kan hitta på eller i ndrheten av kon-
ventsområdet, kommer vi att kunna pre-
sentera en strålande middag både på fre-

dag och lordag. För att å avnjuta dessa

läckerheter [rävs dock ftjranmdlan, se an-

md.lningsguiden.

Logi - hotell

I konventsandans sedvanliga tecken

kommer nattlogi att erbjudas på golvet,
varför utrustning som liggunderlag och

sovsäck rekommenderas. Vi har, till ert
forfogande, stdllt i ordning en mysigt in-
redd gemensam sovsal - l'Hotel Bonne

Nuit. Om ni nöjer er med att sova mel-
lan klockan tre och åtta kan ni som van-
ligt dessutom sova i klassrummen. I di-
rekt anslutning till hotellet finns dusch

tillgänglig dygnet runt. Vi rekommende-
rar dock alla duschtenorer att spara arior-
na till dagtida tillfiillen. Stdller ni ännu
högre krav på komfort bokar vi naturligt-
vis gärna plats på ett närbeläget hotell,
ftirutsatt att ni meddelar oss i god tid.

Butiker

I år kommer SydCon att bevistas av ett
aldrig tidigare skådat antal butiker. Hela

sju vdlrenommerade affirer längtar redan

eftei att fä sänka sina priser endast ftir
Din skull. Detta borgar for ett stråIande

utbud av allehanda spel, tillbehtir och lit-
teratur. Era vdlgörare är: Bosses Hobby,
Comics'nArt, Flamman, GMS Import,
Pocket, Spel & Sånt samt New Thadition.
I övrigt är all ftirsiiljning på konventet
ftirbjuden om man inte har tillstånd från

SD eller receptionen.

Ordning

En alltid lika tråkig punkt. Gör helt en-

kelt inget dumt ftir då åker ni ut. Till
dumt räknas bland annat vattenkrig,

paintballskjutning sa-mt alkohol- och to-
bakskonsumtion på skolområdet. Vi ftir-

Ij:::,er 
att ni liksom alla andra vill tri-



Frågor?

Om du trots (eller kanske på grund av)

denna informations§.llda folder har frå-
gor så tar vi gärna emot dem. För övergri-
pande frågor kontakta:

Emma \ffiesla nder, 0 46 - 1 37 39 5

V. Mårtensgatan 10, 233 51. LUND
E-mail: emma@belsebub.ics.lu.se

@hristoffer Krämer, 046- I 4867 2
Magistratsv 27 C, 226 43 LUND
E-mail: ckboy@belsebub. ics.lu.se

SVEROK SDs kansli, 046-1 34258
Box 1548,200 01 LUND
E-mail:sd.sverok@lector.kth.se

For frågor rörande specifika arrange-
mang gör man lämpligast i att kontakta
respektive arrangör.

Ovriga arrl

Aul«ion

Ingenstans kan du handla rollspel och
annat pyssel till så låga priser som på auk-
tionen. Det du vill {ä sålt bör vara inläm-
nat till receptionen senast 24.00 lordag.
Vi tar ut det åcila priset av 5 kr per in-
lämnad sak oavsett om det blir sålt eller
inte.

Film

dig på en mer åntastisk, chockande och
gripande filmkavalkad än någon annan.

Figurmålning

Målar du figurer? Vi kommer att hålla i
en figurmålningstävling med hjälp av

Göran på GMS-Import. Klasserna är:
enstaka figur, ridande figur och diorama.

Scenorio tävlingar

I år ftir första gången kommer vi att pre-
miera de som verkligen gör jobbet bakom
ett fantastiskt dvenryr: Scenario-forfat-
tarna. Priset kommer att delas ut i bästa

Oscar-stil och vi lovar att det kommer att
bli en minst lika hedervärd utmärkelse att
mottaga. Inbjudan har gått ut över hela
landet och vi rror atr detta är första steget

mot en lysande tradition. Med det intres-
se som råder för närvarande kommer
konkurrensen arr vara benhård till nästa
år. Med andra ord, börja fundera på vad
du ska skicka in redan nu! Priset är instif-
tat flir atr ge scenrioskribenterna ytterli-
gare en morot, något vi tror märks i kvali-
tdn på årets dventyr. Kategorierna är:
Biista scenario, Biista harahtärer, Biista
layout och Publihens aal.

Ilataspe§
Vi skickar §rsr

inbetak:ingsknrrl
Du spä,:år perlsär!

Kage
White I,&lf'§ &)rå

kortspel.

Booster 25:-
L}o/a på priserna

Kmålsp§, &
Kmnfliktspel

Vi ger er dverl X)% räbåct
på r*ll"spclsprylar samt på

våra konflilctspsl.

§ör em ni sk* kunn* ra del av vSra hoeta
erl:jud*nden rnåstr vi h* lappen ned*.n.

Som vanligt kommer SydCon att bjuda



Sagan om foldern
eller

"Var är den fiirbannadz folderj äaeln?! "

SydCon har en ärorik historia vad gäller
kris i folderarbetet.

. 1993 kraschacle hår'ddisken några dagar
inr.ran deadline, något som orsakade
många timmars extra arbete.

. 1994 kraschade hårddisken dagen in-
nan deadline, en episod som resulterade i
nya gräa hår hos konstruktör Nordgren,
men som slutligen löstes via backup-ko-
pians f?irsorg.

. 1995 slog vi alla rekord. En dag innan
deadiine kraschar hårddisken traditions-
enligt, något som på sin h<;jd resulterade
i ett hojt ögonbryn hos nu erfarne Nord-
gren. Berydligt blekare blev han när den
snabbt frampiskade backupen visade sig
Yara roten till allt det onda...

Inkallade dataexperter ömsom ojade
sig och slet sitt hår, ömsom vred sig i
skrattkramper och ömsom talade allvar-
ligt med herr Nordgren om vikten av

ORDENTLIG säkerhetskopiering.

Efter 20 timmars desperata räddnings-
försök wingades vi till slut, tre timmar
innan deadline, att erkänna foldern {tir-
lorad. I sin helhet {iirlorad. Tie månaders
gradvis stegrat arbete botchat.
Efter några pressade samtal med tryckeri-
et lyckades vi, slutligen, skjuta deadline
ett dygn - men inte en sekund längrel

Utmattade stupade vi i säng och sov
som döda i ett par (wå) timmar. När vi
pigga (nåja) och glada (weksamt) hoppa-
de ur våra sängar framåt tolvtiden fylldes

vi av cn cnorm revanchlystnad. Vi beslöt
oss Fi,r att tillverka Sveriges i särklass

snabbaste foldcr av den här storleken nå-
gonsin. Dcssurom skulle den bli jävligt
snygg.

Nu nitton timmar och trettiosex mi-
nuter senare (med en maximal halvtim-
mes jobb kvar) är vi lika nöjda som hål-
ögda.

Under de senaste wå dygnen har vi
ftirbrukat sexton liter Coca-Cola och
rökt drygt sex paket Camel. Hade det in-
te varit ltir Nordgrens uinderbara flick-
vän Lisa, som tålmodigt och på dygnets
alla timmar fcirsett oss med närande och
ljuvliga måItider samt moraliskt stöd, så

hade vi nog dukat under fcir undernäring
och desperation ftir länge sedan.

När vi nu om några minuter ska lämna
vär 70 Mb blaffa till tryck wivlar jag på
att vi vågar gå och lägga oss. Om Syd-
Confolderns lorbannelse håller i sig till
1996 sä är det väl lika bra att börja jobba
genast...

Tiötta bisittare:
@hristoffer och Emma

SydGon 95 tackar ödmjukast
föliande fön den hjälp som vi har fätt.
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Skrottippen
Vampire + Werewolf äventyr

Solen var just på väg ner bakom den näst-
an döda granskogen. Den hade srannar
till en stund, kikandes fram bakom några
molnstrimmor, och gav ett rödaktigt
skimmer åt kvallshimlen. Det var fortfa-
rande varmt och på skrottippen skulle
det strax börja röra sig.

Graklo hade just tänt sin sedvanliga be-
rättarbrasa och såg upp mot kvallshimlen
ftir att se efter om månen syntes d-n. Den
skymtade som en liten strimma, som om
den bara väntade på att solen skulle läm-
na scenen. Graldo beslutade sig ftir att
vänta ännu en liten stund och slängde på
ett par gamla raggsockor på elden. Han
satte sig ner på det gamla bilsätet och in-
väntade solens sorti. Han såg ut öyer sin
sftrottipp, det var en ståtlig domän han

hade att ftirfoga över. Inte nog med att
det var en ovanligt stor tipp, det var en

synnerligen innehållsrik sådan också.

Där fanns allt fran gamla brödrostar till
en och annan utslagen tand, rostiga plå-
tar flirenade sig med gummidäck och ft;r-
vridna bilvrak. Här fanns allt man kunde
önska sig...

Så småningom bestämde sig solen ftir att
det var dags att ge nymånen hela scenen

och gled ner bortom horisonten. Genast
borjade det rassla och röra sig bland bil-
vraken, kylskåpen och pappkartongerna.
Ett ylande talade om att det var tid att
samlas ltir Graklos berättelse.

Dörren till en gammal Ford öppnades
och en skitig figur masade sig ut, sträckte
på sig och hasade bort mot mötesplatsen.

En masonitskiva knuffades bort och wå
skabbiga män klev upp ur en jordhåla
och kliade sina loppbett innan de s§n-
dade mot mötet, liksom alla de andra
som klev fram ur sina gömstdllen i Lyl-
skap, pappkartonger och dackh<igar. Alla
var de på väg ftir att höra Graklo...

När alla så samlats i en ring kring Gra-
klo och hans stinkande eld, som hela ti-
den matades med allehanda brännbart
avfall, harklade han sig och tog till orda:

-Som ni alh uet har ui länge bon och uer-

hat på dzn hiir shrottippen. Andarna har

uälsignat oss med en shön plats att uila och

laha på.

AIla nickade och instämde. Det var

onekligen en osedvanligt trevlig plats att
bo på, den här tippen, det kundeju ingen
neka till. Graklo fortsatte:

-Nu är det så att drtfinns ett stort hot mot
uår boningsplats. Det fnns mahter som

aerkar mot oss och aåra sedcr och bruk. Det

f-nns fu som helst ser att ui måste ge oss iuäg

harifån och ännu hellre ser att ui blir
korpfida.

Ett sorl av upprördhet steg från de ftir-
samlade och flera br;rjade resa sig lång-
samt med vilt stirrande blickar. Graklo
manade dem att sätta sig och stilla sitt
kött. Han hade met mycket mer att be-

rätta:

-Ni f)rståa mina uänner, det finns saker

som jag inte berättatf)r er. Saker och ting
harju sin tid och tiden är nu innefi)r att
bertitta om so?ti??ens arsprung. Nif)rståx

for ldnge, kinge sedan.

Långt innan det över huvud taget

ånns någon tipp har stod det en stor
stenborg på den här platsen och i den

borgen bodde det ett pack osedvanligt

otrevliga vampyrer. Det hela borjade med
att...

Skrottippen är ett Crossover mellan
Vampire och \Terewolf. Äventyren kan
spelas separat, men vi rekomenderar
STARKT att man spelar båda, i ordning-
en Vampire - tVerewolf.

Lagstorleh: Fem personer
TidVampire: Fredag20.00 - 01.00, lör-
dag 08.00 - 13.00
Tid \Yerewolf Lördag 14.30 - 19.30 och
20.30 - 01.i0
Aagift Vampire: I 2 5 hr per lag
Aagift Verewolf I 25 hr per lag
Poängbediimning: Betoningen i Vampire
ligger uteslutandc på rolbpel och i Were-

uolfpå en hombination au rollspel, action
och problemlösning.
Arrangörer: Tbmas Ruzic med hjalp au
Oh Sundin och Eddt Leuit, Jade Scept-



Stormens öga
Cthulhu by Gaslight

"Det b<iljande, blygräa havet var i upp-
ror. Himlen var svart av tunga moln som

hängde så lågt att de nästan tycktes piskas

av de våIdsamt svallande vågornas skum.
Stormen var skoningslös, den slet och

den slog och den vråIade - hdllregnet
som virvlade i luften for åt alla håll i en

svindlande dans. Havet var inte någon

vdn denna dag, det var en kokande häx-

kittel av storm och vatten, ett sjudande

inferno, skapt ftir demoner, inte ftir män-
niskor.

Mike Kilpatrick hade anat oråd redan

på morgonen före avresan. Det hade varit
något i luften helt enkelt - inget han
kunde peka på, men likv?il något han
kande på sig djupt inne i sin gamla sjö-

manssjdl. De andra hade inte hållt med.

Det hade vdl inte verkat vd.rre än vad det
brukade. Yttre Hebriderna är trots allt in-
te någon plats ftir stiltje. Men de var ju al-

la vana vid sjön. Dessutom var Prince

Charlie en skuta som brukade klara det
mesta och kapten Porter var f?irstås en av

de dugligaste skepparna som stått på ett
däck men ändå, något hade känts fel...

Han hade ått rätt. Men det ver inte
ftir ett ögonblick något som Mike kunde
gladjas över. Aldrig hade någon i besätt-

ningen varit med om en sådan storm.
Det var som om helvetets alla krafter
släppts loss.Det lilla skeppet kastades

runt som en barkbit av stormen. Vågorna
vrdkte över dack med en fasansfull kraft,

det var när att de skoljde Roger Corby
överbord. För en stund trodde alla att de-

ras sista stund var kommen; båten börja-
de ta in vatten, alltför mycket vatten. Allt
de kunde göra var att be.

Men så, plotsligt, kunde kapten Porter
ana ljuset från $.ren på Flannan. Kanske

hade de ändå en chans, kanske var de än-

nu inte helt ft;rlorade. Att styra Prince

Charlie i kastbyarna var som att flirsöka
styra storfnen sjdlv. Det krängde och kna-
kade. Varje tum som de närmade sig fy-
ren var som en seger. Men ftir varje liten
bit de kampade sig till tycktes det som

om stormen åktiskt avtog. Inombords
kände de en jublande lättnad stiga inom
dem. Och till slut lyckades det. De nådde

fram till den lilla kajen på Flannan.
Ovanfor dem reste sig $.rtornet. Kring
dem ven stormen fortårande. Deras ar-

mar skakade och deras ben bar dem
knappt, men de fem besättningsmännen
på Prince Charlie kande andå alla att de

kunde pusta ut, förvissade om att vad de

nyss upplew var det värsta de någonsin
skulle å uppleva."

Lags torle h : Fem ? ers oner
Tid: Fredag 14.00 - 19.00, hrd.ag 14.30 -
19.30
Augifi: l25hrper hg
Po ängb ediimning: I 0 0 o/o ro I bp e I
Arrangör: Johan Brtinnmarh (046- I 4 72
69), DMF

Saga Utan Hiältar
- Berättelsen om Släkten
Silfverstedts Snöpliga Slut

E
Det var en gång en fredlig liten bygd in-
vid sjön Silvervattnets lugna stränder.

Hiir gick livet sin gilla gång. Folk var fat-

tiga, sjuka och förtryckta. Över detta mi-
särens lilla rike härskade de wå unga brö-
derna Silfrerstedt. De var egentligen inga

onda män, men precis som de flesta av

sin sort saknade de all form av förståelse

ftir vanligt folks levnadsvillkor.

Detta hände ftir övrigt under upplys-

ningens tidevarv, när förnuftets fackla

{tirdrev allt vad Tioll och Tiolldom hette

till Varldens linde.

skogarna, och bortom Silfverstedts do-

mäner låg de Svarta Bergen, en plats som

sunt och hederligt folk gjorde bäst i att

undvika.

En dag var de wå bröderna Silfr,erstedt

försvunna. Hur man än sökte fann man

inga spår efter dem, de var som uppsluka-

de av marken självt. Ingen visste något,

men alla var sdkra på att de wå hade gått

en hemsk och onaturlig död till mötes.

Med tiden förvandlades det mystiska

forsvinnandet till myt, sen till saga och

till sist begravde historien hemligheten

med brödernas öde ftir evigt...

För evigt? Inte alls! På SydCon avslöjas

den hemska sanningen.

Gargarisma inbjuder till en humoris-
tisk och våldsam rollsspels-saga fitr vuxna

barn. Vdlkomna!

Arr an gem angs ty p : T ä r n in gs I ö s t, fr i -fo rm
Roll^spel

Lagstor le h : Fy ra. ? e rs o ner
Tid: Lördag08.00 - 13.00 och 20.j0 -
01.30
Augifi: 125hr per lag
Arrangörer: Kristffir Scho llin, Magnus
Roli;f(l31-25 19 27) och Mårten Ha-
glind, GARGARISMA

Släkten Silfverstedts domäner låg inte
speciellt långt ifrån Världens Ande. Tlots
enträgna försök till folkbildning och trots

teknikens landvinningar frodades här

fortfarande skrock och vidskepelse. Här
härskade Huldror och Skogsrån ännu i



Förnedringen
Kult

Ett litet rum, knappt mer än en cell, på
Khao San Road i Bangkok. Surrandet
från en trött takfläkt, olidlig hetta, virv-
lande cigarettrök. I rummet finns endast
wå tdltsängar, ett litet träbord med en

överfull askkopp.

En orakad, skitig man sitter på den ena

sängen, hopkrupen. Hans blick flackar
fram och tillbaka genom rummer, men
möter aldrig blicken från de som sitrer
mittemot honom. Svetten rinner hela ti-
den från pannan, ner i hans ögon och
droppar slutligen ner i hans knä. Han
drar sin hand genom det feta, svettiga hå-
ret gång på gång, drar ett djupt halsbloss
och stönar ut röken. Efter en lång stund
harldar han sig och säger:

-Jag uet inte ribtigt hur jag sha bOrja...

-Th det lugnt, ui har hela natten ?å oss.

Börjafrån bö(an bara.

-Ja, jag uar panh, behöude pengar och så...

jag hafu lihsom ingen aning om uad det
egentligen handkdr om. Hur skulle jag...
ueta. De erbjad mig en jobb, enkeb sa de,

jag behaudt egentligen inte göra så mycket,

hyf at betah. Hur fan shulle jag hunna ue-

ta?Jag hadeJiirfan ingen som hekt aning!!
-Th dct lugnt nu, uad uar d.et du inte uisste?

-Ingenting jag uisste ingenting. Jag hundr
util aldrig tro att de skulle fi mig att göra...
ja, detjaggjordt...
-Vadgjorde du Åå?

-Fan! Folh må.ste fi ueta sanningen! Jag står
inte ut med an bära d.et inom mig!!
-Bertitta uad det uar som uar så hemskt...

- Herregud, uad har j ag gj o rt egent ligen ? Jag
harfortfarande barnens skrih, ser deras an-
sikten, åh gudjagstår inte ut... jagstårfan
inte ut!!

När verklighetens grymhet överträfår
diktens, när vuxnas lek blir barns verklig-
het, står ingen illusion emot

Lagstorleb: Fem personer
Tid: Fredag 19.30 - 00.30, söndag09.30
- 14.30
Aagifi: l25brper kg
Rebomenderad åldersgräns : I 6
Anangör: Mihael Kuarnsnöm (040-79
861) och Ola Sundin (040-29 04 29),
Gripen

.:
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RING OqH BESTÄLI- VÅN KATALOG - GRATISI
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AD&D Nostalgica
"Fem nötter och en sliten hammare,
tio fitter i en liten karnmare"
- "Vad han drt där betyda", muttrade Bol-
trax dvärgkrigaren?

- 'Ja, och uad gör den diir stora skggan i ta-
ket", undrade Lothringar halvalvsjägaren.

Ingen av dem med någon större intelli-
gens (8 respektive I 1).

- 'Äh, strunt i det", sade Svintomax magi-
kern.
- "Låt oss nu slå mot Wisd.om såfir ui reda

på uad rlmsAn betydrr. Det finns fortfa-
rande guld och XP i massor att hämta king-
re ner." Hillbilly Buttercup, tjuven, och
Dordinar, prdsten, nickade instämman-
de.

(Olyckligwis ftir spelarna var det lön-
löst. Den sadistiskt skojfriska spelledaren

var så nöjd med sin IäIla att spelarna snart
skulle "bakom-skdrmen-dö")

Undvik att gå samma öde till mötes

genom att kunna regel- och monster-
böckerna bättre. Och du - övningsspela
mer Gygax.

Lagstorleh: Fem personer (+SL)
Tid: Fredag 14.30 - 18.30
Arrangörer: C,ygax' gossar (046- I 4 8 6
72), Gary'sgang

Ars Magica
Vreforges sten

Det btirjade s§mma över bergen. Her-
den visste att det skulle bli en trollnatt.
Var tredje höst vaknade trollen ur sin
dvala, de kröp ut från skuggorna och

smög sig ner i dalarna {tir att samlas till
oheligt möte.

Fåren hade varit oroliga och sprungit
bort i panik, den usla hunden hade bara

gnylat. Herden tänkte på frun som laga-

de havregröt vid härden där hemma och
önskade att han vore där nu, men han

kunde inte återvända till byn utan flock-
en.

Istället klättrade han upp ftir ett krön.
Nedanltir öppnade sig en djup dalgång

som sakta slukades av de växande skug-

gorna. En sista guldstrimma sträckte sig
över bergssiluetterna i vdster och bakom
honom lyste fullmånen fiirväntansfullt.
Så ser han dem.

Ljusflackar flammade upp på motsatta
sidan om sänkan. De ftljdes av andra på
avlägsna berg och hojder. Så sattes de i rö-
relse. De sammanstrålade till långa rader

som ringlade sig fram i procession mot
dalbottnen framftir honom. Onda tider
var till mötes...

De dldsta har kallat till tribun. Mästa-
ren är sjuk och sänder er att föra talan
mot Harvrage. Om ni vetat vad som vän-
tade hade ni önskat att ni också varit sju-
ka den dagen.

Lagstorleb: Fyrd ?ersoner (+SL)
Tid: Lördag 15.00 - 19.00
Anangör: Johan Söd.erberg (04 l8-224
5 9), Skåns ka Sp e lgi llet

Drakar och
Demoner Expert

Orosrnoln

Lukten av rökelse och stearin ligger tung
i mottagningsrummet där ni nervöst
väntar på översteprdst Xalar. Det enda ni
vet är att ni för ett par timmar sedan blev
kallade hit av översteprdstens personlige

ordonnans.
Medan tiden sakta rinner iväg hör ni

hur åglarna kvittrar i kvdllsmörkret
utanltir och ni undrar vad det kan vara

som är så bråttom att Xalar personligen
tar emot er,

Ät en om många rykten som vanligt
florerat i staden så kan ingen av er kom-
ma på någon anledning till varftir ni har
blivit kallade så plötsligt.

Klockan som markerar att aftonmds-
san är avslutad hörs ute i kvdllen, strax

därefter öppnas dörren och översteräst

Xalar stiger in tillsammans med en

annan man.

Lagstorleb : 4 personer (+SL)
Tid: Lördag21.00 - 01.00
Arrangörer : Johan Norrman (046-13 73
95) ochJohan Erixon (046-18 41 65),
DMF

Nephilim
Etttecken itiden

Platsen dr ett lyxhotell i Berlin, ämnet: en

konferens i mellanösternfrågorna. En

grupp diplomater på halvhog nivå be-

stämmer sig ftir att göra ett försök att lösa

frågan kring Jerusalem, helig stad for ju-
dar, kristna och muslimer. Med på konfe-
rensen, ftirutom representanter ftir dessa

grupper är en rysk ftirhandlingsledare
och en svensk, som representerar FN:s
intressen.

Det är bara ett problem...
Om man nu bara kunde komma på vad

det var.

Något gnager ständigt konferensdelta-

garnas sinnen, det är något viktigt de

måste minnas - men vad?

Vad är likheten mellan en jude, en

muslim, en katolik, en protestant och en

ateist?

Nephilim, Chaosiums nya spel i ett även-

ryr stöpt i lite annorlunda form.

Lagstorleb: 4 personer (+SL)
Ti* Fredag 14.30 - 18.30
Arrangör: Tonras Rosholm (040-18 48
60), Tbmtar och Ti'oll

Pendragon
"Heto känslor & Kollt ståi"
eller "Kampen om tronen"

Upplev spänning och dramatik i Kung
Arthurs England. Pendragon bjuder en

harlig blandning mellan vdlkdnda feodala

Brittanien och exotiska mysterier från
mlter & legender. I klädd dig rollen av

en stolt riddare, möt åran och kårleken
med högburet huvud.

Sj?ilvklart står vi för egna spelledare. Alla
eventuella likheter med existarande per-
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soner är naturligwis helt ofrivilliga men

ganska roliga.

Lagstorleh: 3-6 personer
Tid: Sandag 10.00 - 14.00
Motto: 'Allt om alla, nästan"
Anangör: Jonas "Birger" Birgersson (046-
15 27 62) dr kompisar.

vara allvarligt och sänder därför iväg sina

främsta experter på Thanatar.......

Lagstorhb: 4 personer (+SL)
Tid: Fredag 20.30 - 00.30
Arrangör: Mihael Kuarnström (040-
79861) och Patrik Andrrsson (040-
191568), Gripen l$;Ht!%l
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Nattsudderit

Amber
Simone rörde sig sakta fram genom den
mörka skogen. Vad var det egentligen

som hade hänt den där natten i Rebma?

Varftir var Moire så friretegen om vad
som hade hänt? Var någonstans var
egentligen Martin? Hennes tankar av-

bröts plötsligt av ett prassel, ett par mör-
ka skepnader rörde sig snabbt mot hen-
ne...

Amber är ett tärningslöst rollspel som är

baserat på Roger Zelasnys romanserie.

Äventyret är konstruerat för fyra spelare

och det underlättar om man har {ttrkun-
skaper.

Lagstorleb: 4-5 personer
Tid: Fredag01.30 - 05.30, hrdag02.00 -
06.00
Anangör: Johan Suens, Tbmtar & Tioll
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Runequest
Skolpjägoren

Irongate, en liten beftist by i utkanten av

Sartar, på gränsen till trolland. Här bor
hårda människor som är vana att ra vara

på sig sjdlva och skydda sig mot trollräder
och andra y,ttre hot. Men nu har döden
slagit ner mitt ibland dem. Simor, en

praktiserande Lhankor Myst adept har
hittats död, strypt med en garott. Hans
bror Tägo, dven han en Lhankor Myst,
kdnner igen Thanatars kännetecken och
kontaktar templet i Boldhome. Men det
som oroar mest är att Simor även blivit
skalperad, något som normalt inte sätts i
samband med Thanatar och deras riter.
Gmplet bestämmer sig ftir att detta kan

Oppet tider:

Vi har Svenska och
Amerikanska spel.

Hos oss hiffar du även
spel som inte går att fä tag

på i andra butiker!

Fredag, Lördag
Sondag

15.00 - 24.00
09.00 - 16.00
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HOL
Rollspel -eller nå't

Är du ftirfinad, kultiverad, artig och che-
valeresk? En gentleman eller en lady med
andra ord. I så åll kan du dra åt helvete,
ftjr då ar HOL (Human Occupied Land-
fill) inget for dig. Det här är etr arrange-
mang ltir vuxna och således ligger det på
en tid då alla töntar har gått och lagt sig.

Vi garanterar Splatterpunk när det är
som värst. Tior du oss inte? Det rör oss

inteiryggen-mes!

Rekommenderad minimiålder 18 år.

ICinsliga ?ersoner uarnas. Språhet är rått
och uåldf)rehommer i grafsh form. Spelar
du d.etta arrangernlng blir du antagligen
ungdomsbrottsling innan du uet ordet au.

Lagstorleb: 4 personer
Tid: Fredag01.30 - 05.30, lördag02.00 -
06.00
Arrangör: Tomas Ruzic (040-97 77 71),

Jade Scepnum

Floating Vagabond
lokten på den försvunno
sminkyäskon

Ni kommer aldrig att tro mig, men en

katt steg just in genom dörren till baren.
Det är väl i och for sig inte så märkligt,
men hur många katter känner ni till som

drar i sig whislry som om det vore vatten.

Jag vet bara wå - mdsterkatten i stövlar
(som för övrigt är ftirbannat otrevlig när

han blir full) och en strykarkatt vid namn
Nicolai Mostravetjyn, men han försvann
i Itzgo-galaxen för ett bra tag sedan.

Dessutom - ingen av dem hade den

dåliga smaken att bestdlla Southern
Comfort - inte ens riktigwhiskey.

"Hey, my man !" sa katten ljudligt och
rapade. "Har du lust att tjäna lite stålar?

Jag menar rihtiga stålar. Min chef har losat
hela sminhet. Nu kan hon inte l,iimna huset

atan att bli garuad åt. Kom igen. Du stäl-
ler uäl upp?"

Visst gjorde jag der. Det är därftir vi står
mitt i en öken och svettas just nu. Jag,
katten och de andra. AIla har vi våra
egenheter...

...om bara den där envisa bakgrundsmu-
siken kunde sluta.

Floating Vagabond, ett spel i paradoxens

och klichdns tecken. Glöm allt du trodde
var möjligt. Gör allt du trodde var omöj-
ligt. Vem har sagt att naturlagen är kon-
stant?

Lagstorleb: 3-5 personer
Tid: Fredag 01.30 - 05.30, lördag 02.00 -
06.00
Förbunsbalter: You'ue got to be kidding?
Anangör: Björn Flintberg (040-93 0I
23), Tomtar och Tioll, Silmarillion

ItH Fantasy RP
Mischief ot Lowhill. lnkluderonde:
Alvor som Hoppor bombisor

Invånarna i hobsamhallet Lowhill har

!MPORT AB
. Vi anordnar ett officiellt SM-kval i

Magrc The Gathering' !

. Konventserbjudand

' Soonsor av

fi'gymälnin

tävlingen!

V år komp ef,enl,a p ereo n al
hjälper er gärna.

Vi distribuerar Wizards of The Coast (Magic), Games Workshop (Warhammer),
Grendel Productions Ltd (Resinmodeller), Essex Miniatures (Historiska tennfigurer)

och mycket annat. Be er lokala affär kontakta oss.

GaMeS-lmport AB
Kontor: lliongränd 5:374,224 7l Lund,

Butik & Lager: Revingeg. 17 A,223 59 Lund (Om vi inte hunnit flytta).
Tel. 046-l 8 94 10, Fax. 046-l 3 40 90 I



länge levt ett godmodigt liv med sina

dagliga rutiner typ:äta, dricka sjunga och

... äta!

Men på senare tid har deras stagnerade

verklighetsbild vänts både ut och in. Så-

ser har skurit sig, malt och humleskörden

ätits av råttor och nu nyligen frrsvann
översteprästinnan Bulivira Buttercup när

hon färdades till den årliga matlagnings-
tävlingen i Tälabaheim.

De små ludna britterna vet inte vad de

skall ta sig till.... Vem skall nu vdlsigna

Yule-tide ölen?

Ett snöigt äventyr i mat, dryck, blod och

.... .iust det ...... mat.

Lagsnrleh: 4 personer
Tid: Fredag 01.30 - 05.30, lördag 02.00 -
06.00
Arrangör: Patrich O'Casey ( 0411-18
113), HEX

Ungdoms erbiudande
Vill du testa rollspel, då har vi ett otroligt ftirmånligt erbjudande. Två rollspelsturne-

ringar, Pendragon & Drakar och Demoner, introduktion till rollspel och konventså-
rande, samt genomgång av Magic the Gathering... AIlt detta ftir bara 80:-, dessutom

ftir du tillgång till det övriga konventet, massor med spel, dessutom se på filmvisning
och digitala spel. OBS inga forkunskaper nödvändiga!

Arrangör: Jonas " Birger" Birgersson

O rganisation : SVE RO K- Sta b en

Tfu:046-158374

Digitala spel
På konventet kommer att arrangeras tävling i DOOM II, samt Maraton, dessutom

kommer vi att demonstrera diverse spelnyheter och ta upp intresseanmdlan ftir dig som

vill hjiilpa oss att recensera alla de orginalspel som SVEROK-Staben fär.

Anangör: Jonas "Birger" Birgersson

O rganisation: SW RO K-Sta b en

ffi:046-158374

Förrädarens nyckel
En kloustrofobisk studie i mänsklig
psykologi.

Sex personer insrängda i ett tornrum.
Lukten av ångest stiger mot takbjdlkarna.
Utanftir mörka horder av bottenlös ond-
ska vars enda måI är att forcera den barri-
kaderade dörren.

Det rytmiska dunkandet från dörren
överträffas endast av hjärtslagen från de

fängade.

I kaoset en insikt:
En au oss shppte in ondshan i tornet, en au

oss är enfbnädare.

Förrädarens nyckel är en tragisk pjäs i en

akt (den sista) där fem spelare och en

spelledare, helt och håller i fri form im-
proviserar fram ett otäckt skådespel in-
stängda i ett rum. ingenting är givet ftir-
utom det oundvikliga slutet.

I detta feeformlive tillåts fysisk kon-
takt bortom det vanliga och därför vän-
der det sig bara till de mognaste av roll-
spelare. En artonårsgräns är satt av juri-
diska skiil.

Medeltida kläder och rustningar ökar
chanserna att ä deltaga i detta exklusiva
arrangemang.

Lagstorleb: 5 personer
Tid: Fredag01.00 - 06.00, lardagOZ.OO -
07.00
Arrangör: @ hristoffer Krämer (046- I 4
86 72), HEX

Processen
En humoristisk berg och dolbonetur
På tivoli schizofreni.

Judge Janus, tolvädigt dekorerad ftir
tapperhet i och utöver tjänsten, rrertiot-
våfaldigt hyllad med artiklar i "Justice

§7eekly", sexhundratrettiofemädigt
ärad med staryer över hela Mega city !,

avgudad ltir sitt rättspatos samt ftir-
grundsman ftir en ny ungdomssatsning i
aeroball, har upptäckt något. Hans schi-
zofrena andra jag har begått ett flertal
svåra brott....

Som den rättvisans och rättfårdighe-
tens man han är ingriper Janus genast -
och dömer sig sj?ilv i en summarisk rätte-
gång diir han är både gärningsman och
domare, åklagare och försvarare samri-
digt!

Processen är ett halvtimmas enmanslive

där spelaren själv står {tir samtlig interak-
tion. Livet utförs på öppen plats med val-
fri rekvisita. Publiken avgör genom sina
reaktioner vilken Judge Janus som vin-
nef.

Antal spelare: En lterson
Tid: Dygnet runt, hela honuentet
Anangör: @ hristoffer Krärner (046- I 4
8672), HEX



Vampire lajv
Nattens sju klaner är tillbaka, fria att väva

sina intriger som efi osynligt nät över de

ovetande och oanande dodliga som i sin

okunskap tror sig vara skapelsens krona.
Städernas gränder fylls av skuggvarelser

vars osläckbara törst endast överträffas av

deras vilja att förbli mänskliga i en ftir-
bannad existens dar döden redan tillhör
det ftirgångna.

Med den bitterljuva omfamningen i
ständigt ftrskt minne pågår jakten oftir-
röttligt. Jakten på makt, status, sdkerhet,

kärlek eller kanske det ljus som kan skän-

ka den efterlängtade sömnen. I denna

dimmiga mardrömsvärld står klan mot
klan, generation mot generation och

vampyr mot vampyr i ett ständigt skif-
tande spel dar ft;rkladnaderna varierar
och dagens lojala allierade kan vara mor-
gondagens utklädda pålbärare.

Välkommen till maskeraden.

Vampire är ett spel där du tar rollen som

vampyr. Intriger och maktspel är var-

dagsmat, Iiksom blod...
...och du är långt ifrån odödlig.

Regelgenomgång innan lajvet börjar.

Begränsat antal spelare - endast fiiran-
mälda!

Ti* Lardag22.00
Anangör: Magnus Hansson (040-46 81
47), Tbmtar & Tioll

tajv!

På Sydcon, naturligwis. Med Södra Tor-
net och The Dicemen i spetsen hjdlps fle-

ra av skånes största liveföreningar åt med

att ftjrvandla konventsvardagen till fanta-

sy. Besök tältpaviljongen, delta i kimpa-
träningen och samtala om hur man kan

y..Or*..r 
och tillverka utrustning till li-

Tid: Dygnet runt under hela konuentet
Huuudarrangörer: Sonny Jesch ho (04 6-
12 64 26) och Måns Frid (046-12 08 99),
The Dicemen och Södra Tbrnet

A House Divided
Hj?ilp den ädla och frihetsdlskande sö-

dern att slå sig ur unionen som de pen-
ningfixerade nasarna i '§f'ashington vill
winga er att vara kvar i.

Kiimpa på den rätta sidan, mot slaveri
och fortryck, {tir att rädda unionen un-
dan söndring och ftrrfall.

A House Divided ar GDWs klassiska spel

om amerikanska inbördeskriget. Spelet
är på strategisk nivå med relativt ä enhe-
ter. Det är lätt att lära sig, men är alltid
utmanande att spela, även för erfarna
spelare. Tirrneringen spelas med de offici-
ella turneringsreglerna, med några små
ändringar ftir att ä bättre spelbalans.

Tid: Se schema

Anangör: Fredrih Innings (046-15 20
38), SVEROK

Adv. Civilization
Den Kretensiska högkulturen var på vdg
att uppnå sin största triumf. Tiots att be-
folkningen fortårande var oerhört ringa
slet varje man, kvinna och barn för att
göra Kreta till en sjöfarande nation. I
dockorna hördes dygnet runt ljudet av
sågars sång och hammares harmonier.
Priset för framgången var dock högt, väl-
digt htigt. När den kretensiska flottan till
slut låg mest tyst och öde.

Andra civilisationer lärde sig av kre-
tensarnas ldxa och det skulle dröja länge
innan någon försökte bygga flottor i ås
ett igen.

Tid: Fredag 19.00 - 02.??, lördag20.00 -
01.??

Augirt:10hr
Arrangör: Nihlas Edberg (040-97 82 09),
Tomtar & Troll

BIack Death
"Du har inte sett de smittades ögon, de-
ras händer, blodet som fradgar kring de-
ras näsor och munnar. De har inte sett
bOlden på den sjukes hals, varje morgon
större än på aftonen och det rinner varren
och var ur den. På somliga blir den större
än ett barnhuvud och de sjukas kroppar
dras samman och krymper kring svulsten
så att lemmarna blir som rep av galen-
skap. De ftirsöker slita bölden ur sin
badd, de biter sönder sina händer, de ri-
ver upp ådrorna med naglarna, deras

skrik spränger molnen. Så dansar de över
golven, i sängarna, på ängarna, så faller
de, så flämtar de, så dör de i dikena, i fri-
husen, på gårdarna, vid dlven, i spisarna.
Människorna flyr de smittade byborna,
de drar vidare uppåt landet och hela ti-
den friljer dem en skugga, en strängare
herre."
"Det tjundr inseglet", au Ingemar Bergman

Black Death är ett lagom smaklöst bräd-
spel där du ikläder dig den spännande
rollen som Kolera, Böldpest, Dysenteri
eller någon annan farsor ftir att td.vla om
vem som ftirst lyckas avfolka Europa.

Tid: Se schema

Arrangör: Mårten Nibson (046-25 35
03), Euil geniuses for a bener tomorrow
och Anders Johansson (046-25 37 63),
Lords ofthe Legion



Britannia
"... och i slutändan brydde sig Saxarna in-
te mer om de utarmade bönderna i \7ales

än vad Romarna gjort."

Du spelar de olika folftslag som under se-

klernas gång kom och ftjrsvann från de

gamla Brittiska öarna. Med hjältar, armi-
er och fort blir det din uppgift att ta land
utan att förlora dnnu mer.

Tid-' Kaal hrdag 08.00 - 13.00, fnal sön-

dag 09.00 - 14.00
Aogift: t1hr
Arrangör: Christian Dreyer (046-12 08
3o), DMF

Diplomacy
Distriktsmäste rskop ftir
södro Sverige

"Vem är södra Sveriges bdsta Diplomacy-
spelare?"

Anta rollen som en av Europas ledande

stormakter 1 90 l. Utnyttja dina diploma-
tiska talanger ftir att få dina medspelare

att göra som du vill, så att du sedan kan
stabba dem rejdltl

Vi kan garantera att flera vdlkända
"stabbister" dyker upp.
Givewis ingår turneringen även i "Sven-

ska Diplomacy Rallyt" där man utser

Sveriges bästa diplomaryspelare under
året.

Partierna går till 1908, och §,ra pass

kommer att hållas, ddr man fär räkna sina

rvå bästa resultat.

Regelgenomgång kommer att hållas

30 minuter före varje pass.

OBS!Tä med brädenl

Ti* Se Schema

Augirt:10hr
Anangör:Jörgen Nilsson (040-97 i1 54),
Su ens k a D ip hmacy F ö reningen

Skåne - Diplomacy
Spela Diplomary i Skåne, led Harlösas

armder på ett segertåg mot,Astorp.

"Något" annorlunda regler och dåliga

skämt.

Ti* Lördag08.00 - 13.00
Arrangör: Daniel Grandr (046-13 79
7I), PRE DME SFC

Illuminati
Kortspel i all ara, men här är originalet.
Det var detta i spel många {iir ftirsta
gången insåg att skåjterna (Boy Sprouts)

och skatteverket ingick i en gigantisk
komplott för att styra valet av våra fru-
kostflingor. Efter den första chocken
slrattade de flesta och erkdnde att Illumi-
nati var ett suveränt spel...

Detta dr vad psykologerna kallar ftir-
trängning. Vi som accepterat sanningen

vaknar fortårande skrikande och kalls-
vettiga varje morgon, i lagom tid ftir lite
Kellogs!

Tid: Se schema
Anangör: Mihael Weisman (0 I 23- I 2
226)

f unta
Den glasögonprydda presidenten över
Republica de los Bananos. Juan Jesus
Carlos Maria Gaucho Eminente, smög
försiktigt, mycket ftirsiktigt längs huvud-
stadens obarmhdrtigt solupplysta parad-
gata. Med ansiktet dolt i skuggan av den
jättelika sombreron kryssade han mellan
de ännu icke reparerade kraterhålen, som
likt bölder vanprydde huvudstadens
vackra ansikte sen det forra kuppförsö-
ket.

Med hjalp av sin överdimensionerade
och med medaljer groteskt överlastade
uniformsjacka gjorde han ett frfi.ngt för-
sök att d<ilja sin slitna attachiväska. På

grund av den oåttbara mängden mega-
pesos som den ärade "El Presidente", i
s§dd av sitt mörka sovrum, försökt pres-
sa ner i det begränsade urrymmet så hade
den redan börjat spricka i sömmarna och
små slitna (i vissa åll onaturligt eldharja-
de) megapesos regnade likt dyrbart mjall
i hans kölvatten.

På andra sidan Juan Jesus torg (ftI.

Emilio Umbertos, fcl. Marco Philip-
pes...) hagrade Republica de los Ba-
nanos centralbank.
Bara en liten sista rusning...
- Ka- bang, rattdtatweng
-Viua k reuolution!
- Viaa Enrice Rochas!
(Över torget regnade sedan i ändlösa
timmar framöver små slitnare mega-

pesosar som fallna änglar med brända
vingar...)

Junta - ett kul spel ft;r åttiga studenter
och maktgalna uniformsfetichister

Tid: Kual fedag22.00 - 03.00,final hr-
dag 19.00 - 24.00
Aagirt: t1hr
Anangör: Mihael rYeisman (0 I 2i- I 2
226)

,å;
ffie

,ry

'",
&^&4

,&,



Blodets Land I,2
(och kanske 3)

Med anledning av att Blodets Land firar
sitt blodiga femårsjubileum i år kommer
detta diorama självållet att närvara på

SydCon på ett eller annat sätt. I skrivan-
de stund i planeringen i full gång och

därftir kan jag inte våga säga mer än art
ftirstärkningar är kallade till jubileumsar-

betet.

Väl mött på SydCon.

Tid: 4-5 timmar per omgång (se anslag)

Kostnad: l0 hr/spekre
Genre: Fantasy

Sprbyp : Hybrid au rollspel och diorama.
Anangör : Hägg Productions

Bloodbowl
From The Bloodbowl Amozing
Events PoPytus-rolls.

The only win ever for the halfling team

the Hotdog Brawlers

-Afier a riot and a goalless ouertime period
the Hotdogs won the penaltyhickings l1 to

10 against the stunned Darkelues. The

Hotdogs celebrated their hard won uictory

with a big party which lead to the team

going banhrupt. -

At the match between Naggaroth Kyboys

vs Southside Squigs at the Squigs Desert
Stadium.
- In the second half the weather suddcnly

changedfom uery sunny into a blizzard ?!?

A uisiting Chaos wizard was later seen des-

perately dtnying to haue had anyting to do

with it as angry chilled Ork fans ganged up

around him. -

Ere we go .. etc vs Bad Ash Deadites.

- The goblin Ludicris Guuts singelhandtdly

sent d. rnurnm! to the injured-box. -

Reglzr
Cupspel
1 .000.000p (en jäula massa nollor i
onödan)
Non tournament rules (dus man han inte
hyra spelare).

Alla, ciuenf)ranmälda, måste anmiila sig

på plats till arangörerna 1 5 min fi)re start.
Därefier sher httningen au stdrtplatser. Ef-
ter lonningen antas ingaJhr spelare, Jbr-
anmäld eller ej, så hom i tid.
IOaa: Medhaud äghlocka eller dylihtftr
tidsmäming.
Ti* Se schema

Anangör: Stefan Huszics (040-49 56
73), Anenifio l(ybos

Epic
Lt.Commander Benson lyfte sina Infra-
visors till ndsan och spanade ut över ter-
rängen. Han såg och hörde motorvrå'l

bakom all den rök som basiliskernas eld-
stöt hade frambringat.

- "Ser ni något sir?", frågade hans ndsvise

och ständigt hungriga ratling väpnare

Fred.

Under tiden detta ftiretog sig så utspe-

lade sig ett mäktigt slag mellan giganter-
na ett par mil söderut på planeten Oidi-
pus X, vad Lt Commander Benson inte

visste var att snart så skulle hans synner-

ver S,llas av gröna impulser och han skul-

Ie sucka av ftirväntan och lyckorus - stri-
den kunde börja!

Max antal spelare: 30st
Poäng 3000pts, rnax I000pts Titans,
Gargants

Fri utplockning au army' mellan passen och

diirmed anpassningsmöj ligheter b ero ende
på motståndare.
Regelbunsbap: Hlgglig, d.och ej bätne än
GM
Tid: Se schema
Aagirt: fihr
Anangör: OlaWidell (0451-35 149),
F ö reningen F ö r Wr k ligh etsfu h t

Firefly
-Bliukreig!?
-Njet!l (again??)

Mikroskopiska pansarstrider på östfron-
ten 194l-1945

Tid: Se anslagpå honuentet
Arrangör: Peter Lindahl (04 I I - 4 I 666),
HEX

Konungens
återkomst

... I tidens gryning rasade Solkrigen, de

krig dar solriddarna och solkungen segra-

de över de svarta härerna... {.Jr askan av

dessa krig reste sig sju glittrande kunga-
dömen : Leongard, Armania, Hellstorm,
Aurenor, Galladorn, Isirion och Solenor.

Dessa sju riken tjänade solkungen och

hans drottning...
Lång tid har gått sedan solkrigen.

Mörlrets makter har flera gånger lidit
nederlag mot de mäktiga Solrikena. Men
nu har en ny främmande makt vdxt fram,
en makt som varken bekänner sig till
mörkrets eller ljusets makter. Denna
makt har visat sig så kraftig att rike efter
rike har älit samman i kaos och inbör-
deskrig. Blott Hellstorm återstår av de en

gång sju heliga konungadömena.
I denna tid av kaos och sönderfall ho-

tas sanningens läror att ftirgås och fljr
evigt ltirvisas till glömskans dunkel.

Kan Ni som sanningens forkämpar
vända ödets hjul?
Förra årets succe-diorama är tillbaka! Be

there or be...

Spelarantal : 1 0 pers/omgång
Tid:4-5 timmar
Kosmad: 10 kr/spelare

Gmre: Fantasy
Sprltyp : Hybrid au rollspel och diorama
Arrangör : Hrigg/Ah lin Pro ductions

Man O-rtar
Futuretech

Alla har väl spelat Man O'§7ar. alla har
vdl flyttat runt dessa små tennklumpar
mellan små pappersöar... det blir trist ef-

ter efi tag... märk hur tristessen sopas un-
dan, båtarna är ett nytt liv, vågorna tar
form och löser upp citadellårgen... upp-
lev det totala Man O'\Var slaget ackom-
panjerat av sjöklingande samplingar...
"Pwvaing" och "Nurgles Rot to You all
Brothers and Sisters ofthe Sea'



Ytterligare ett Irländskt projekt i
HEX-Regi...

Tä med eran 1050-poängs flotta och

bered er på en festival i hur man spelar

Man O''§U'ar på annorlunda vis... medtag

även badbyxor... (era skepp kommer al-

drig i fara... trust us...)

Tid: Se schema

Aagifi: l0kr
Arrangör: Pa*ich O' Casey (04 I 1 - I 8 1

13), HEX

Microtanks
På östfronten intet nytx,!

Under SydCon 95 komer spelare att kun-
na avnjuta realistiska men lättspelade mi-
crotanksstrider i ett intressant och strate-

giskt tankevdckande scenario. För kvali-
tdn på evenemanget svarar Fredrik In-
nings.

Tid: Se anshgpå konuentet
Arrangör: Fredrik Innings (046-15 20
38), SVEROK

Space Hulk
Det finns inget så ödsligt som et vrak-
skepp i rymden.
Det finns inget så kusligt som ett oöde så-

dant.
Varelserna på ett dylikt skepp kan göra

dig till ett vrak...
... om det är ditt öde, och om Kejsaren

tillåter det.

Rensa ett tredimensionellt system med

dina terminator marines. Vi kommer att
skaddarsy reglerna efter scenariot, men

utgår givewis ifrån Space Hulk's regel-

system. Ni spelar i lag med wå spelare i
varje, där ni spelar terminators och vi tar
hand om fientlig verksamhet. Anmdl er

till ett av fem kvalpass.

Tid: Se schema

Anangör: Tom Suensson (0435-153 04),
Aha Regent

wH 40k
sPecialarransemang

För \il/arhammer 40.000 åntaster kom-
mer vi att spela ett något större slag på ett
något större bord, gjort för snabbare

trupper och fordon. Ni spelar med tre

stycken separata (målade) 2000p armder

på varje sida. Inga allierade inom armder-

na, dock år Imperial Guard armder kö-
pas från Imperial Agent listan (dock ej as-

sassin). Ingen ltiranmdlan. Bokas under
konventet.

Tid: Se anskgpå honuentet
Aagifi:10hr
Arr: Peter Strand (046-14 09 56) och

Henrik Olsson (046-30 43 l7), DMF

YYH 4OK
Mer blod och tarmar...

Tid: Se scherna

Augifi:10kr
Poäng 2000 porings army'
Förhunsbaper: Bör hunna reglerna någor-
lunda hyfat.
Arrangör: SonrytJeschho (046-12 64 26),
The Dicemen

lilH Fantasy Battle
"Emperor Karl-Franz rode his griffon
Deathclaw high above the battlefield, se-

arching the enemy lines for their evil lea-

der. Suddenly he saw it, an evil black dae-
mon of Chaos standing over 15 feet tall.
Before Karl-Franz lowered his griffon
and his hammer on the Daemon he spo-
ke the words of Sigmar's prayer:
God of war I call yu, your hammer is by

my sid.e

I seek a life ofhonour,feefom allfalsepri-
dE

I will kill the beast with a bold mighty hail
Couer me with drath if I should euerfail
Glor/ Majesty! Unity! HAIL! HAIL!
HAII,!"

Täg med er en målad 2500-poängs armi
och vinn den världsberömda turneringen
"Sigmar's Hammer". Regler enligt §V'ar-

hammer Battle-reglerna dock ar inga alli-
es tillåtna.

Tid: Se schema

Aagifi:10hr
Förbuns bap er : Re ht i ut go da
Arrangör: Magnus Larsson (046-73 43
68),DMF

WYV II
Under Sydcon kommer vi att spela och
spelleda en andra världskrigskampanj
med 20mm figurer, tanfts och fordon. Vi
spelar med vårt eget regelsystem som
främst gäller mindre strider med 15-
20mm figurer. Regler, terräng och figu-
rerlfordon står vi ft)r. Några av dessa

kommer att kunna inhandlas under kon-
ventets dagar för en billig peng. Att delta
under spelets gång kostar tjugo kronor
och gdller for en dag. Vi kräver inga {tir-
kunskaper, alla spelare får en regelge-
nomgång innan spelet borjar. Vdl mött
bland Normandies buskage och ängar

under Sydcon 95!

Tid: Se schema
Augirt:20hr
Arrangör: Andreas Suensson (046-25 7l
23) ocb Hans Sogndal (046-14 49 76),
DMF



llluminati NWO

Conquer the world...
Kill your enemies...

Drink a cup of coffe...

Detta är spelet ftir er som vill ftirstöra Ka-

lifornien, avrätta Noriega eller bara kon-
trollera - Girlie Magazines.

Spelare skall medtaga egen lek på 50 kort
+ Illuminati.
Direktutslagning.

Tid: Se anslagpå honuentet
Arrangör: Christffir Sjöquist (046- I 3
57 07), DMF

Magic the Gathering

sponsrat av GMS-Import och'§flzards of
the Coast. Tirrneringen d:.r av typ 2, vilket
innebär att endast kort från Revised,

Dark och Fallen Empire är tillåtna. Inga

Legend, Antiquities, Arabian nights, Al-
fa, Beta eller Unlimited.

Tirrneringen har naturligwis officiell
status och i övrigt tillämpas standard

tournament rules. De fyra bästa i utslag-

sturneringen kommer att få lordelar på

SM som går på LinCon, antingen i form
av hög seedning eller direktkval till play-

offmatcherna. Den exakta utformningen
är i skrivande stund inte klar.

Den som vinner SM kommer att få resa

och uppehälle betalt för att kunna delta-

gaiMagicrMVMiUSA.

Typ: Officie ll WotC-tournament rype II
Anrnälan: Så sndrt toru möjligt på hon-
aentet
Arrangör: GMS-ImportOfficielltSM-kvol

På Sydcon hålls det officiella SM-kvalet,

EPISK KAMP
Är ni ett distrikt, eller en stor förening? Då skall ni stdlla upp i den episka trekampen på

Sydcon!

Basket, Fotboll och Vollyboll är årets grenar! Vi tävlar om äran och gemensamma bi-

drag!?

För detaljer och anmdlan:

Arrangör: Jonas "Birger" Birgersson

Organis ation: SW RO K-Sta b en

ffi:046-158j74

Clay O-Rama
"Modellero mero"
eller"Lero låto dö"

Skapa (bokstavligen) din egen karaktär i
form av en ltkig lervarelse. Använd ditt
kladdiga lreatur till att lrossa lretinerna
till motståndare. Går tärningsslagen dig
emot är dessutom ett omslag endast en

muta bort i detta hejdlosa men KREAII-
VAspel.

Tid: Kolk cafeterian
Arrangör: Lars Lagerström (013-16 03
19), Dragons Den

Fuzzy Heroes
På natten vaknar dina kramgoa vänner
upp och gör upp om makten på sängen.

Nita smurår med jattenallar! Studsa sön-
der Star \7ars-figurer med jättetusenfo-
tingar! Ett specialframställt scenario
kommer att spelas. Regelgenomgångar
dger rum för osäkra.

Antal spelare/omgång 4-6 personer
Tid: Kolk cafeterian
Anangemangstyp: Figurs lag med mjuhis-
djur
Arrangör: Ok Håkansson (0455-20 240)
och Mats Obson, Lihström

S.K.E.D.R.
- Suicidol Knderegg Deoth Rocing

-Mamma, mnmma köp någonting åt oss

när du åker och handlar.

-En öuerrashning en leksak...

-Och chokkd!
Men det är ju tre önskningar...
Kinderegg är lösningen. Inte bara tre
utan frra önskningar. En överraskning,
en leksak, choklad och inte minst det en-
da med sryrka och potential nog am över-
leva det brutala kindereggdödsracer som
varje är gär av stapeln i toyland.

Ett race som varje år lämnar ett choke-
ladindränkt spår att ftjrvridna plastdelar
över de vanligwis så lugna ne.iderna.

Vad är du beredd att satsa för att bli
kindereggenas konung?

Medtag egna kinderarmder
2304 kilorier, eller kop och
plats.

Balansera dina sryrkor väI. En modell
att använda i tävlingen och de andra mo-
dellerna som eldunderstöd på strategiskt
utplaserade platser - piratskeppet i sjön,
robotgrdsklipparen på slätten och den
månbaserade dödslasern högt ovan spel-
planen.

Ett diorama som ingen lämnar hungrig.

Tid: Kolla cafeterian
Anangör: Björn K. Nilsson och Peter
Berggren (0411-125 87), HEX

på högst

bvgg på

E



WRSPF
- World Rock-Scissors- Poper Fede-
ration

Proudly presents:

Swedish Championship Competition

Are you bold enough? Are you tough
enough? Are you hard enough?

Have you got the guts to go up in the

ring and face the meanest, baddest, hea-

viest human combat machines ever to

walk the åce of the earth?

An awesome personal combat, no mo-
re Mr.Niceguy. It is time...

Svenskt mästerskap i Sten, sax & påse i
bästa \Wrestling-stil. Allt som behövs är

5kr i anmdlning (eller mer om du vill ha

längre reklam än 10 sekunder), ett alias

att tävlaunder och något speciellt klädes-

plagg eller sminkning for att kunna tdvla.

Det underlättar om du precis som §7rest-

lingstjärnorna skaffar dig en manager,

som inftir vår videokamera kan hålla dig
tillbaka medan du skrikande förolämpar

dina motståndare. Så fort vi har Srllt ett
videoband kommer det att visas i cafete-

rian, om och om igen. Fortlöpande rap-

porter kommer att tilll«ännages med in-
tervjuer, prognoser och annat spännan-

de.

Matcherna går i tre ronder om tre {tir-
sök. Matchvinnare ät den som vunnit
flest ronder, ellervunnit någon rond med

3-0 (KO). Utslagsturnering. Finalen går i
fem ronder.

Tid- Kolk cafeterian
Augifi:20hr
Anangör: SD-styrelsen (046-13 42 58)

SydCon menyn
Fredag Pannbiffmed löksky och grillpotatis

LöVdag: Kassler med chilitäche och ris

Salladsb"ffi med tre oliha sorters sallad,
knächibröd och smör samt mialk,

lingondric ha e ller aatten
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Du är väl medlem r Soeriges roll- och konfliktspelsförbundl

))\ 19500 spelare i nära 900 föreningar kan inte ha fel. SVEROK verkar för
J spelarna i Sverige. Ar du medlem i en förening; se till att den är med i
SVEROK. Är du inte medlem i en föreninghjälper vi dig att starta en eller

att hitta en där du bor. Det kostar naturligtvis inget att vara med i SVEROK.
Istället ger förbundet bidrag till medlemsföreningarna. Skriv till SVEROK,
Box 300, 751 05 Uppsala, eller ring kansliet i Linköping på 'ofs-u o6 oo




