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I ar gar SydCon återigen nv !.tåpehl på rlett vackert heliigrrrr \/iirrrlrr,rrrsltolan i Malmö. Tack
vate en trevlig och tilh,riite rgåcrtrlc xkollnlnltrg r x'lr ur lolnt;k.rrrlt. l\l:rlrrrii kommun hat vi
dessutom lyckats llchållrt trtrgcliir FHrnnrrr rrivrl 1ril lryrnrr, l)r,ltrr iir lrrrr, liir tlil l«rn vi också
bchålla ungcf)ir sitllltltn ttivö lrå irrtriirlctl \/i i lcrlrrrrrgcrr vill ochsö r'ihrrr crr srirshilr rack till
Srtrtlicftiitnfrrrrrlct Mrrllrrii norrr lrjiilpt lill rrtt grinr rlrctr Syrl(iort rriijlipir. Sonr rri rrog Liggcr
nriirkc'till iilvi rx'ksrl tilll»rkl 1rr1 vårgrrrrlllrclg, lirirli llinrrrrr.lliirthlrclp,,«'rr,t.rirrs.rrrsytlo,n
oclt Lrrnrluklrrrrcvirlr,rr l»rrrr kr r'liirr vrrr.l lollir,flr, , .

I är hrrr vi vlll llt irrte lnvjirrtlu ctt sPccicllt tcrrrl. ( )likrr irtril<trrirrgar pä lionvcnt l(?rn n()g
sporra krutlivitclctt tncn nrr lycktc vi tlt tlcl var clags att sliippa fantasin helt fri. Därför
kommcr ni i iir finna sccuarion och arrangcmangav allamöjliga olika slag.

Det finns ett annat konvent som också är ganska trevligt; LinCon. I år har SydCon och detta
Linköpingsbaserade grannkonvent inlett ett samarbete. Det l,ttrar sig s ä att man fär rabattpä
inttädet om mall anmälet sig till båda dessa coola konvent. LinCon sänker sitt ptis om du
också åker till SydCon och vi sänker vårt om du också åker på LinCon. Därföt finns det på
postgirotalongen en luta som heter "LinCon". Den krTssar du i om du ät anmäld (eller
tänker anmäla dig) till Lincon. om så ar fallet minskar din totalsumma för SydCon-
anmäiningen med 20 kr. Lincon ger en liknande rabatt. Dessutom kommer Lincon ge
rabatt för "i dörren-betalande" som kan visa upp en SydCon 8-knapp. vi har som vision att
inom ett par år kunna tillverka en gemensam folder för båda konventen och bli ett slags
tvåhelgers jätte-con. Måhända ter detta sig som en ouppnåelig dröm, men vem vet?

Slutligen vill vi så bara passa på att tacka alla som gjot SydCon 8 möiligt och då alltså inte
minst alla er besökare!

Mycketnöje!
Ledningsgmppen
SydCon 8

Ansvrig: Åsa Roos Layout och grafik Jenny Jtrngevall, Åsa Roos Illustrationer och fotografiet: Jens
Reuterberg, Hemik Springfots, Maria Lindvall, Åsa Roos omslagsbild: Jenny Jungevall, Åsa Roos, Henrik
Springfors Tack till: Bokskogens Väktate, Åndreas Btodin, Ola Sundin, Christoffer Iträme5 Multimedia

Productions och Intedam Å8, ochJohan Norrman, som fick foldern att ,.flyga,,!

Här ligger SydCon 8!
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lnformätion
Allmänt
Under Information hittar du svar på de flesta utav de frågor som ofta dyker in i huvudet på
en konventsiungfru.

Reception
I receptionen sitter en hel bunt fantastiskt trcvliga och scrviccinril<taclc människor.Bara för
clin skull. Hit l<ommcr du Firr att anmrill tlig och liir ut t f-li svar pii dc frågx du har. I närheten
xv r(:c('l)li(,ll('tt {ltttts rk'l ocl<sii rtttslugsluvL rr, l)ii tlcssa l<omrncr all akfuell information om
,trrillU{('t'rtirnllt sltrrlingssulitr oclr ltrtritl nytli[]t ftnnas uppsatt. Det kan löna sig att ta en rur
rrrttt atrslagslavlan innan clu stiillcr dig i kö vid receptionen..Vi erbjuder dig också att lämna
irr clitt bagagc i bagagcinlämningen. För bagaget kan vi r1,,värr inte 

^nsv^ra,men 
vi kommer

att ha efl receptionist i närheten under hela konventet, dygnet runt.

Ordning
Gör inga dumma saker, som att spela paintball, vattenkriga, töka cigaretter, dricka sprit, äta
knark eller av§ta smällare på skolområdet för då äker du ut. Men det zir klart att du inte gor
det, för du vill ju ftivas lika mycket som allz andra.

IIVl P() RT AB
Tyvärr kan vi inte komma tillSydCon i år, men vifinns fortfarande kvar i Lund.

Dessutom, den Syttende Maj firar vi 4-års jubileum på Lilla Södergatan 2.

Därför ger vi dig 107o rabatt på allt i butiken mellan den 10:e och 22:e maj
om du handlar för minst 300 kr vid samma tillfälle och visar upp den här
annonsen.

Vi harALLT från Games Workshop (ok, någon enstaka artikel kan vara
tillfälligt slut), Roltspel, Kortspel; Aventyrsspel (inkl. Warzone &
Chronopiafigurer), PC-spel och massor av tennfigurer och tillbehör.

GaMeS lmport, Lilla Södergatan 2, 223 50 Lund

Logr

SydCon erbjuder som vanligr sina besökare ett trevligt sovsalsgolv. Den som rycker an dena

kan bli lite platt och kallt bör natudigtvis utrusta sig med sovsäck och liggundedag för att

undedätta sömnen. Kolla salens bokningslista för att försäkra dig om att det inte försiggår

en massa spelande då du hade tänkt nanna, för vem vill vakna av att en fiskt freeformande

vampyr plötsl-igt beslutat sig för att du ingår i rekvisitan? Vad det gället hygren så har vi dusch

att tillgå dygnet runt.

Om du trots allt känner att du vill ha en bekvämare logi, så ta kontakt med SydCon i god tid,

så ordnar vi hotell ellet vandrarhemsplats till dig.

Mat & Cafeteria
Som vanligt kommet det att finnas en välförsedd Cafetela med en subcafeteria i
Diplomacysalen. Cafetedan ät välförsedd med det mesta i näringsväg, såsom chips, godis

och diverse läskedrycker. Mackor och frukost finns också att tillgå. Om du ietar efter meta

substansiell näring finns det gott om pizzeior, hamburgerbaret och andta fötädngs-
etablissemang inom vandringsavständ. (Folderansvarig rekommendetat Higher Taste, en

vegetarisk restarxang på Ämiralsgatan.)

Butiker
I år har SydCon §ta officiella kompisbutiker; Flamman, Tradition, Phanta City och Bosses

Hobby. Här kan du hittz allt du behöver i form av grun&egler, expansionet, figurer, brädspel

och alla de saker som göt livet vzitt att leva.

Frågor
Om du fortfaratde har en massa ftågor du vill ha svar på, så kan du vända dig till våra

generalet.

Christian Dreyet
Genetal@sydcon.org

0740 - 41 41.4s

Andteas Tullberg
General@sydcon.org

0705 - 50 14 35

Båda finns att nå Mån, Ons, Fre 9-12pä046 - 13 42 58 (SKuD:s kansli)

Arrangemang:
Se tespektive arrangemang

6om 6a?a? efter vaklen,
vänlar inte längei'
- gräd ochYakb

1i,,.€ (30 m från Botulfsplatsen)
#":§ iel: 046 - 184570
4::: N



I sann SydConanda har vi även i år strävat efter att ge er endast det bästa i kortspelsväg, och
vi år glada att säga an vi baske mig återigen har lyckats. Bland godbitarna kan nämnas:

- Sm-kval i Magic T1,p II med allas vår Åndreas Jönsson
- Ännu en Star §7ars: ccg turnering med den där hyvens Andreas Nordin
- Middle Earth avJohan Larsson,
- Och även vår åd-iga Batdetechtumedng

Så hall till godo, och vi ses på SydCon 8,

Chadie Björklund, I(ottspelsguru (kortspel@sydcon.org)

Battletech
I(ostnad: 30 kr
Arrangör:Johan Björklund, DMF 046 - 320304

'I-ms Heartbreak, uad är er statas,

iiuer?

- Det.finw ingen lans Heart-
break! De lågi bakbållf)r oss

uid rauinen! Jag är den ende

öuerleaande! Hjäp mig här-

rfrån!
- Redogör f)r din position, ui

kommer så snart ui kan.

- Men de är efar ni! Konstiga

'Mechs och någon slags padd-

liknande saker!Jagär rätt så illa dciran. Min
motor är skadad lch rxin 'Mecb har t@pat

Swiss turnering i 4 rundor

Universe deck construction, 60 korts lek *
8 kort sideboard, högst 6 avvarie kort (utom

Middle Earth: fhe Wizards
I{ostnad: 30 kr
Arrangör: Johan Larsso n, 046203304

"Den lilla hobens ögon lyste upp nät han

kikade in i rummet. Det var sant som det

sades, de största f;åltherarnzhade alla sam-

lats där inne. Ddt var kungar, både männis-

kots och alver, där var orchiska kdgshertar

och till och med en olog-hai. Den ende

hoben i salen stod i ett hörn och såg sut ut.

Hans sura min avslöjade inget hopp om att

vinna slaget, trots att det knappt bör,at. I ett

hörn satt en baltog och en långgåklädd troll-

SM.]§/AL I TYP II
Magic: The Gathering
Speltid: 8'/rtkrwte * lunch
Kostnad: 40 kr
Artangör: Andreas Jöns son, 046-137 27 4

Efter ett kotare uppehåll kan nu SydCon

åtedgen erbjuda ett SM-Kval i Magic typ II.
Den stota moroten här dr givetvis SM i Magic

tip II på LinCon. Så samla dina kort, ditt

TYP I
Kostnad: 30 kt
Artangör: Andreas Jöns son, 046-L37 27 4

Det perfekta valet föt dig som dr lite mer
inbiten och besatt magicspelare, men natut-

mod och ditt skalpsinne, och ta chansen att
utmana "de stora" och bli nästa svenska

mästare i Magic typ II.

ligtvis välkomnas även glada nybö{are utan
tillstymmelse till erfarenhet.

I

ena amten!Ni måste hjälpa nigNu!
- Håll ut, h1äp ärpå uåg.

- Det år snartJör sent, nu kommer

de. Ta nigJdr heluete härifrå....."

Ta kontroll över hundratons
dödsmaskiner och got mos av

dina stackats fiender. Eller mas-

sor av små \aniga dödsmaski-
ner. Vilket som bör du komma

och spela Batdetech CCG, toli-
gate än allt asnat helt enkelt.

ALMPT), 1 av vatje unique. Inga Dasher D
eller Elite M§( inga boxpowers.

katl och utbytte minnen över en tunna ö1.

Och mitt i salen stod en ringvålnad, hans

gestalt rylde flrmmet och hans blotta up-

penbarelse srcktes sluka allt l)us i salen. Men
vad var det för konstiga kort de alla satt och

blandade och lekte med?"

Den enda turnering du behöv'et om du

spelar MET§fl Endast The §Tizards-kot får

spelas.



Star Wars GGG
Encyclopedia Calacdca har Följande an säga

om det s.k. imperiet: "Imperiet,

aka \ymdiruperiet: Ga/ax-
omspännade diktatar sryrd med ter-

ror rom främsta uapen. Hdgste

härskare ären uiss k/sarPapatine,
allmänt känd endas t nm Keisaren.
En olreulig in\ohrant Jasoslre§n,
som på rcnare tid ftitt lite probkm

med frihetslringtande rebeller nm

SWCCG
I(ostnad: 30 kr
Arangör: Andreas Nordin, DMF 046-138184

Heded-ig, enkel swiss turfleriflg. Bygg två le-
kar, och hjälp på så vis både det slemma im-
periet och de nobla rebellerna utan att de vet

Sealed Deck
Kostnad: 90 kr
Åtrangör. Hans l(atlsson, DMF 046-21.18036

Deciphers egen eminenta sealed deck-
produkt kommer att användas. Ingår i

utfiir sabotage och stiir ordningen i största
al/mänhet. Om du planerar en se-

mester där bör du hå//a dig tfrån

A/deraan, som har en tendens att
gå i bitar, och reser du under antaget

namn bör detta inte uara
Sklwalker. Och uisst ja, låt
wookien uinna."

I är har SydCon inte bata en

utan två SWCCGturneringar!

att du är en dubbelagent!!! FAQ fimres på
lrrrxrde cioher.con:

anmälningsavgiften som betalas på
konventet.



Sin vana trogen satsar SydCon hårt på brädspelsfronten. Det finns mängder av turneringat
attvalja mellon, ptoblemet blir att hinna spela allt man vill under bara en helg. . ..

Skulle det bli brist på spelbräden så har personer med egna spel förtur, så ta med egna spel.

Rege§enomgångar kommer att hållas innan spelstart.
Frågor till....

Tomas Larsson
Btadspel@sydcorl.org
070-6900297

Biåc*:0äa*t
"Nrir de insåg vilken dödlig sjukdom som ingen som
kommit till dem, drev in-
vänarna snabbt de sjuka
Italienarna från sin stad. Men
sjuk-domen blev kvar, och
snart fanns döden övetallt.
Fädet övetgav sina sjuka
söner. Advokatet vägnde att
wtfarda testamente till de

döende.

Munkar och nunnor blev
kvatatttahand om de sjuka,

och deras kloster övergavs

snabbt, när även de &ab-
bades. Kroppar lämnades i
tomma hus, och det fanns

Diplomacy
Tycker dina kompisar att drdt en ohededig
och allmänt rutten person? Då skall du inte
deppa . Spela istdllet Diplomacy, ett spel som
du vinner genom att vata just genom-
futten....

Året är 1901 och 7 stormakter slåss om
kontollen över Eutopa. I börian zir makten
väl balaflserad och det gäller att via allianser

och svek vaxa pä de andras bekostnad.
Reglerna ät väldigt lätta att lära sig och

SM i Colonia! Diplomacy
För andra äret i rad arta;ngeta;r SydCon
Svenska Mästerskapen i Colonial Diplomacy.
I Colonial Diplomary dr det Asien som blivit
krigsskådeplats istället för Eruopa. Annars
ar rcglema nästan identiska med vanlig di-
plomacy.

Advanced Civilization
Det klassiska brädspelet där du bygget upp
din Medelhavs clthzadon fråmgrunden. Som
spelare har du många valmöjligheter. Spela

det ftedsälskande babylonska imperiet som
satsar på att utveckla religonet eller spela de

elaka kretensarna som åket omkdng på
medelhavet och förstör städer. Vdlj efter din

Age of Renaissance
Den mörka medeltiden är ändigen civer och
du fåt chansen att som handelsman bygga
upp ett imperium. Konkurrera ut dina

Axis & Allies
Tyskland har tedan lagt större delen av

Europa undet sig och frågan är om den tyska

segetmarschen någonsin kan stoppas...

Brittania
Englands historia mellan tomarnas och
notmandernas invasion var inte särskilt lugr.
I Brittania tar du beäet över några av de

folkslag som slogs om makten i England.

personlighet det brukar gå bäst då....
Handel och diplomati ärviktiga funktioneri
kampen för att utveckla sin civilization, det

gäller dock att vara försiktig för mycket
handlande kan lätt ge en överraskande
baksmäIla....

motståndate och bygg upp det största
handels-impetiumet Europa någonsin
skådat.

Spelsystemet som finns i tegelboken
kommer att gälla för vilka som går till final.

Reglerna är simpla men det gä)ler att tänka
langsiktigt och inte ivrigt gläfsa efter victoty
points. Till frnal gfu de som spelat sin firg
bäst i kvalet.

kunde ge dem en kristen
begtavning."
- Ögonvittne, 1347. Pesten

kommet till Sicilien

Är du ledsen och på dåligt
humör? Då finns det inget
bättre sätt att av-reagera sig

på iin ett parti Black Death.
Du iföt dig rollen av en
siukdom på medeltiden och
ditt må'l dr att sprida dig och
minska Europas befolk-
ning så mycket som möiligt.
Spelets rdet är simpla och
går snabbt att lära sig.

nybörjare tas emot med öppna atmar. . .

SydCons Diplomacyturnering brukar alltid
hålla bta kvalit6 och de senaste åren har vi
även haft internationella gästet. Det dr dock
inget som hindrat just dig och din stora käft
frärrattvinna. Systemet som används dr det
ftanska C-diplo systemet. Mafl kan spela hur
mfurga partier som helst, men räknar bata de

två bästa resultaten.

Mästetskapet avgörs under ett enda pass.

Innan partierna börjar är det budgivning på

de olika stormaktetna. Det antal poäng man
betalar för sitt land stryks sen från slut-
poängen.

.a

\r
.{



History of the World
Ått förändra historien hat människan alltid
drömt om och här får du chansen ztt göra

det. Spela civilisation efter civilisation från

gängna tidet Skulle det gå daligt med en

Junta
Vem av höidarna kan fiffla bort mest SIDA
pengar i en banarepublik???? Junta ät ett
hädigt spel diir det gäller att slicka uppåt och

kultur så får du snatt kontrollen över en ny.

Spelet är strategiskt komplext men regletna

är ändälätta att lära sig.

sparka netåt. Och om Il presidento trots allt
f]äskande ändå inte ger dig nägrapengat fär
du göra revolution.

M.Å.K.T. är ett spel om konflikt och
diplomati för två till sju deltagare från tolv åt
och uppåt. Regelerna medger att spelama kan

koncenffera sig på de strategiska besluten i
glansfull framgång likavdl som i kallsvettig
kamp för övetlevnad.

Spelets gång
Nfu en spelare star i tur med sitt &agffuhan
eller hon flpta arm6et till aflgränsarde Lindet.

Eftet förfllttning kan arm6ema stdda i l"rinder

där andra spelare också beEnner sig. Striderna

avgörs genom att spelatna gor ett tärnings-
kast var. Sedan blit det nästa spelares tur.
Efter attvarle spelare fl1ttat och stridit §ta
gånger vat börjar nästa omgång och nya

atm6et mobiliseras.

Segervillkor
Iböganav artdra omgången delas te kot ut
till varje spelare. Korten hålls hemliga och

anger devillkot som ska uppfyllas för att en

spelate ska ha segtat.

Diplomati och allianser
Medan spelarna manövrerar armöerna över
spelplanen för attutvidga sina maktområden,

bevakar de samtidigt sina motståndate.
Reglema för seger göt att manbaravagtkart
ana sig till vad de andta har för strävanden

och måI. Dessutom modifieras seget-
villkoren en aning vid börian av varie ny
omgånggenom att ett fl)tt hernligt kort delas

ut till va{e spelare. Detta kan leda till att en

tidigare hjärdig allians plötsJigt blit ganska

skör, eftersom en av parterna kan övergå till
attinvänta ettlämpligt tillälle att byta allierad.

Kremlin
På den garnla goda tiden då Soviet fortårande

fanns var det lugnt i Ryssland, iallafall pä

gatorna. I politbyrån intrigerades det friskt
och i Kremlin tar du koritrollen över en

Settlers of Catan
Catan är ett trevligt ställe där många vill
bosätta sig. Se till att brcda ut dig snabbt

innan någon annan hinnet före. Setdets of

kommunistisk ftaktion med målet att ta över

politbyran. Vinner gör den som lyckas få sin

skröpliga garnla partichefatt vinka på fötsta

maj-paraden under tre åt.

Catan dr ett relatir,t fredligt sällskapsspel där

handeln spelare emellan har en avgörande

roll. Reglerna gåt snabbt att ldra sig.





Headbanger's Bowl
Lagstotlek: 1,000,000 Goldpieces
Reglet: Blood Bowl Handbook och Deathzone Playbook
Tid: Playoff I: Fre. 10.00 - 14.00

Playoff II: 16.00 - 20.00

I(vartsfinal och semifinal: Löt 10.00 - 16.00

Final Sön. 10.00 - 13.00

Avgift 30:-
Arrangör: Ola Sundin, 0708 - 989168

ola@multimediaptoductions. com

Den uaditionella bloodfesten Headbanger's

Bowl utspelat sig i vanlig ordning under
Sydcon. Lagfrärhelavätlden samlas för en

helgs blodspillan och överddvetvåld för att
utröna vem som kommet attfäplaceta den
ptestige§illda bucklan i sitt omklädningsmm
undet det kommande året.

Två playoffs spelas och de bästa lagen går till
kvattsfinal. Teamtosters lämnas antingen in
via BloodZoneTM (utu. sldcon.org/blooll-
zond eller enligt anvisningar på anslagstavlan

på konventet. Ta med vad du behöver för att
spela, i fotm av kort, linjaleq figurer osv

Gry HAVOC and let loose the doEls of WAR!!
Warhammer 4O.OOO
Lagstotlek: 1500 poängs WH40K arm6.

Regler Se nedan, I 6y1igt i enlighet med WH40K's grundregelbok, samt ev. tillägg från

White Dwarf. Övriga detaljer meddelas deltagama efter anmälan'

Tid: Informations möte hålls på torsdagen kl. 19.00, spelatna delas in i två gtuppet. Tiderna

gdller Fredag och Lördag: Grupp I 09.00 - 1.2.00,13.00 - 16.00

Grupp II 17.00 - 20.00, 20.30 - 23.30

Söndag : Final mellan 09.00 - 12'00

Avgift 50:-

Arrangör: Peter Buskas, 040-301692

Administrationen hälsar alla suidbara beskrivning har underlättats rejält av

ältherrar och fliltdamer till 1999 års Sydcon införandet av det flya regelsystemet - vad som

turnering i \Warhammet 40 K. Årets tegel- gäller är därfor följande:

1) Arm6n skall vara organiserad i enlighet med STANDARD MISSIONS i hur,rrdregelboken.

2) För de arm6r som har en codex, gäller denna. saknar arm6n en codex så gäller

tegelbokens arm6lista.

3) §flHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET! Specialvapen,fordonsmodifikationer,

wargear: är det stort no gföt att synas, ska det kunna ses'

4) Endats målade figuret. Inga omålade eller enbart gnrndade figuter på slagfiltet.

5) Inga specialkaraktärer.

6) Föranmälan. Samtliga arrn6listor med poäng och specifikationet skall vara arrangören

tillhanda senast wå veckor innan konventet.

Den bästa blandningen

torsdag öppnar
fredag 15-02
lördag 15-02

H söndag 09-konvent

av gamla och n ker...

W"Wr



Warhammer Fantasy Battle
Lagstorlek:2500 poäng
Regler: Se nedan. För att bespara tutneringsansvar§a en massa upprepningar av reglerna,

kolla vår FAQ på Intetnet. (http://u,ri,urhex.org/s1'dcol ), där finnet du även

föttydligande av teglerna.

Tid: Ftedag och Lötdag, 10.00 - 24.00

Final Söndag, 10.00 - 14.00

Avgift 50:-

Ärtangör: HEXc/oConnyLundgren
Hyllegatan 7Ä
271 33Ystad
s"vdcon(!hex.r,trg

Inga alJies, dock får Chaos använda Mon-
sttous Host; inga special charactets; inga

Gteater Daemons; max en§Tarmachine per

regemeflte; hga Power 3 spells kommer att

användas; inga oridna monster; max Leve13

Magrkeq Magic Revisited iftån \X\)222 g/ler;
Magic Items/ level gäiler (se tabell); Special

Deployment kommer ei att användas.

Total Cost Limit
25 pt

75 pt
1.25 pt
50 pt
75 pt
150 pt
50 pt

Unlirnited

Tutneringen bedöms på följande kriteriet:
Spelpoäng

Arm6sammansättning
Målning av Ärm6

Charzcter
Champion
Hero
Lord
§Tizard (1)

WizaÅQ)
§Tizard (3)

Unit Standard

Batde Standard

Numbet Of Items
1

2

3

1

2

3

1

1.

Medtag allt som krävs för att spela, såsom

tärt'ingar,atm6bok,kort,tumstock och ett
glatt humör.

"Yi aer oräf,1"
-51äd ochYakt



Warhammer 4OK Hidden:
Lagstorlek: 4 - 12 spelate/ pass

Regler:

Tid: drop in, anmälan på plats

Avgift-
Arrangör: I(onfliktspelsföreningen \LVA. 031 -1.4631 1

Ett fett arrangemang av skaparna av I(ellys

Hjältar, kom och töj loss i SydCons Cafete-

ria. KOMMUNIKE 1 365274-7....

Det illvilliga rykte som säger att den beryktade

terroristen EL BLUFFO skulle ha und-
kommit GRAS på planeten Sarukan iir lögn.

EL BLUFFO avled för 36 dagat sedan i
ruinstaden Livgo på planeten Sarukan. E.I.O.

rapporterar att dom 24 adtgarelokaliserade

nomadstammar har på kott tid r,rrxit till 230

och detta i samband med gravspeeder

olyckan för 41 dagar sedan gor att man skickar

ditt skepp DARKVOID från DARKAN-
GE,LS.

E.I.O. påpekar att detta skepp inte är det kända

slagskeppet under admfual Goliath Numida
från Cambra utafl efl kryssare från planeten

Cornoth.

E.LO. =Emperor Intelligence Office
GRAS = Grey Rangers Airborne Scouts

SI-I ]T PÄ KOMMINIKE 1.3 6527 4-7

;id!'i;

i'iij.ri!i".ir'::ir.i:i I r

., -§ +r.il. :

tr.ffi#
Warhammer Skirmish
Lagstodek: Rekrytera ditt krigsband för 500 gm av dha egna figurer, eller låna av befintliga.

Regler: Regler samt rekryteringslistor finns i \White Dwarf #224 och framät.

Tid: drop in
Avgift 10:-, fritt antal slag

Arrangörer: Martin Kadsson

ken-rirnutt@hortrta{-ealc
046-37 21 49

I staden Meckelenburg, vid Svarta-eldspassets

mynning finns det en elak nekromantiker
som har kallat på odöda tjänare attharjai
staden. Ävskuret från restefl av Imperiet på

grund av en orchisk belägdng kämpar
Mecklenburgs soldater taPpet föt sin frihet
och föt sina liv Som om det inte vore nog
har de sjukdomssptidande Skaven tagit sig

Einheit Verloren
Arrangemang: Tabletop skala 1:200

Spelsi,5tsm; Panzerbär
Lagstodek: 4 spelare/ pass

Tid: dtop in
Åvgift 10 SEK
Årrangörer: Johan Nordenankar och Atvid Ed6n, DMF

Johan Brösther

-sn']rte{4bdr!allel)lrr
040 - 21 1.9 1.2

upp till ytan och förpestat tillvaron för de

tappra Mecklenbrxgarna. Nektomantikerns
kraft växer allt starkare. . .kommer Mecklen-
burgatna att hålla ut tills Impetiets för-
stärkningar anländer?

Ingen föranmälan behövs. För mer infor-
mation,regler eller rekryteringslistor, se

r.v'rl.qr.torget. se/users / s,l skitmish.

5 mats 1943. Slaget om Stalingrad är över.

Den sjätte arm€r, har krossats av den allt
starkare Roda Arm6n. De sargade resterna av

6:e får otder om atthälla ett viktigt flygfält.

För vad, undrar de. Motalen siunker och §lan
biter. Och till råga på allt börjar det mullra i
horizonten. -Mein Gott! Der Rote Årm6...

lutef, qoEE, I ack v are v akten"
-5t äd ochYakt



H$H$K$6rhf$

"The twelve month period American sol-

diers were required to serve in Vietnam was

known as their Tour of Duty"

Skaparna av Jestet Day, Ådantis Lost och
Braindance är tillbaka. Denna gången med

en hyllning till tv-setien Tour of Duty

Lagstorlek: 5 spelare/ pass

Regler:

Tid: drop in
Avgift:
Arrangörer: Ändteas Svensson, Fredrik Månsson, Bernard Christiansson och Bjöm

Latsson, DMF

**

ryfiHffi§[

^, 
$[iliivf* til [iFr l0(iftLr tfv,

[fl*+rlnt +gt[0flnrpl +t ifitl/'\Å]vtltl,
:$ffi fiMh$ s&ffi§$*&§su -€ r s§kryem§"&*K§ §ffi\§$*§§effi§

(Pluton B i Vietnam). Vi får följa Zeke,

Goldman, Ruiz och alla de andta soldaterna

i detta action§illda RPG-diorama.

Du kan också surfa 'tn pä arangemangets
hemsida: http : / / mernbers.xoom. com/
touofduty

ffi§tt$$$vu K$ hs1df, MI$ - rH${ U Pfi }v&t

$ti rtn-t$tt,**'-
sLtr pr[[] tlftr

trM${H 5f${$hd $& $-§.U$f,H &$"\d. Ffi $1,e55

. 
t$ &$ f t"HpflF$IffiftS &v$HT Iffi,kq$f,n.ne§§; ffi$flHt'/fiT{$t-d f-H fitu$ffinffi#H



VN, VN. Från TN vi är I strid...
Lagstotlek: 2 - 4 spelarcf pass

Tid: drop in
Avgift -
Arrangöt: Ola Hotnematk, DMF

Det ät iulaftonsmorgon, och ni sittet sam-

lade i det trånga utrymmet i baksätet på er

pansarbandvagn. På bordet framför er lig-
ger kartor, pennot och olika listor över för-
bandets status. Det enda som höts ät
sprakandet Från de radioapparater, som sit-

ter längs med bandvagnens väggar.

Ni den samlade ledningen för bataljonen
\N, väntar med spänning på de första rap-
porterna från de kompanier som ni skickat
iväg.

Historiska Fi§urspel
Lagstorlek: Anges på plats

Tid: drop in
Avgift -
Arrangör: Tony Nygten ( 040 - 97 8243)

På SydCon kan vi etbjuda flera spännande

historiska figutspel av skiftande slag. Det är

ann,älan på plats, och spelen kommet att
löpa över hela konventet. Så mycket nöje!

Spelen som spelas är:

1)Sjöslag under Napoleon eran. Ett spel

där du kan sänka dina motståndate i god
Nelsoniansk anda.

Z|Wlar of the Roses. Välj sida i det klassiska

Plötsligt bryts tystnaden av I(apten Kads-
sons familjära stämma över radion:

"\,N, \N. Från TN vi är i strid..."

Detta at ett scenario som utspelar sig i en

inte allt för avlägsen framtid, där Sveriges

gränser hotas av en främmande makt, och ni
sätts att stoppa den.

1400-tals krig som kom att söndta Englands
fottsatta historia. Bl-i kung istället föt kungen
eller nåt....

3)Kaiserbosch. Första väddskrigets fasor
upplevda med en Coca i handen.

4)\ffexilatio. Antika fältslag å la Caesar, eller
vem du nu vill vara.

S)§Testern.Tag Clintans plats i ktutiga
revolverdueller i §Testern miliö.
6)Sho's glory.

På SydCon kommer vi i gammal god
tradition att sätta upp en figurmålnings-

tävling för att bese och beundta de mästet-

verk som det har plitats på undet de mötka
vintermånaderna hemma hos varie sann

figurspelare. AIla kategorie av figurer kan

deltaga, Fantasy, Sci-fi,
Historiska, Gtupper,
Fordon, Monster. I(ott
och gott är det en figur
så kan den vata med.

Reglema dr mycket enkla,

vår eminente domare,
Magnus Eriksson till-
sammäns med en bi-
sittare, ä-r enväldig Impe-

rator. Vatje deltagare kan

ställa upp med max. 1.

figx / gr',tpp / {ordon per
kategori, men givetvis

4. Öppen kategori. Har du något som inte

passat in i den andra kategoriema ellet en

gnrpp av figurer, kanske monterade i ett litet
diorama. Då är detta din kategori.

S.Fordon. Alla typer av fordon, allt tfrän'

I(eltiska stridsvagnar till Falcon Grartanks
och kanske ett f^rtyg
ifrån Napoleon etan.

I samtliga kategorier
kommer det att utses en

vinnare, och utövet
dettä kommer det att
utses en vinnare av -

"BestInShow!!" som

vinner ett icke försum-

bart och frestande 1:a

pris. Hutgörman då för
attva;r^ med och tävla?

Som alltid så ät det gratis att vara med,

figurerna lämnas in senast Fredagen den
74:ernaj. K1.1800h, i figut-spelsteceptionen.

Tävlingsbidragen finns sedan att beskåda i
entr6ns mofltrar under konventet. Tywärr så

kan SydCon inte ansvara för inlämnade fig-

urer.

Har du frågor kontakta figurspelsansvarige;

David Lindholm via email:

david.lindholm@swipnet. se

kan man tävla i
samtliga kategoriet. Tävlingsk ztegoierna är

som följer:

1. Enkel Iigur under 30mm. Här ryms
samdiga typer av historiska, fantasy och sci-

fi figurer.

2. Beridna figurer, dockinte på monster.
Älla tlper av betidna figuret.

3. Monster över 30mm höga/breda. Gär
även bra med ev.ryttate om man önskar en

dylik på sin Forest Dtagon.

" - attvaragomvakten
påSydConi'

- btaaochYakv





vägeh
System: Kult
Lagstorlek: 4
Avgifi 150:-

Attangöt: Jenny Jungevall (040 - 97 2223)

Förkunskaper: Inga kunskaper iflom I(ult eller nägotannat rollspel behövs. Bata Iite mod
och kalla flerver...

Den skumma belysningen
flämtade till när den tunga stål-

dörren gled upp. En man steg

in i den gtort uthackade gången.

Han rös till lite lätt när hans föt-
ter registtetade §lan ft an galer-
golvet undet honom. Efter en

kort wekan böriade han gå be-

slutsamt ner mot den kala, sil-

verglänsande väggen i slutet av

gången. Omedvetet skyndade

han på sina steg Lills han näs-

tarr spfang ftam. Hans nakna

fötter lämnade blodiga avtryck
efter honom. Ftamme vid den

undediga väggen stannade han

tvärt. Hans bröst hävde sig

turigt, om det var av språng-

marschen eller av andra skil glck
inte att utröna. Han lyfte sakta

en sargad och brännskadad
hand och satte den mot väg-

gen. Ytstnrkturen verkade an-

gelägen omhafls betödng. Ytan
buktade sig ut och teste sig för

att möta hans hand. Ett bra
tag stod mannen dzir, med ett
fränvaratde lite drömmande
uttryck i ögonen. Brostet hävde

av sig en odefinierbar upphets-

ning... Så steghan ftam. Väg-
gen välkomnade hans kropp
och accepterade hans lekamen

precis som den vat naken, van-

ställd och bränd. Med ett litet
vått ljud slöt sig ytan runt hela

kroppen. . . Ett kort ögonblick
stod han där omsluten av den

kalla, men ändå brdnnheta me-

tallen... Sedan var han botta.
Inte ett ljud hördes. Den enda

rörelse som syrltes vai ett litet
tumult ftån väggen. Det stil-
lade sig ganska snabbt...
Gången 1åg ännu en gång
stilla... De blodiga spåren
glänste dor.t i halvmötktet...
som slutgjltiga visitkott på att
mannen verkligen hade fun-
nits där.

3 X Holmes
System: Casde Faikenstein

Lagstodek: 4

Avgift 150:-

Arrangörer: Ittbloss

Johan Salomonsson (031 - 538849),Johan Berg (031 - 549701)

Förkunskaper: Inga

En tät kvällsdimma steg långsamt upp från

Themsens vatten och svepte in London i
sin kalla famn. Alla detalier suddades ut i
det dolska töcknet och gaslyktorna såg över-

givna ut i sina gatuhötn. Ljud utan synbar

källa tycktes förstorade i den

för övlgt dämpade natten.

På Baker Street 2218 lyste

det i ett Fönster på an&a vå-

ningen. Där innanför satt

doktor §Tatson i en länstol

och tinade på några föremål

som 1åg på botdet framför
honom. De såginte mycket

ut för vätlden - en siö-
skumspipa, en jägarmössa

och ett förstoringsglas -

Hfi}

petson steg in. "Holmes!", utropade §Tatson

med uppspärade ögon. "Ni lever!"

"Mycket obsetvant, min käre §7atson",

sade Holmes med sitt vanliga tora tonfal),

gabbade tag i siöskumspipan och böriade

stoppa den med tobak.
'Jag kan inte tro det! Ar

det verkligen Ni?" r07atson

tog tag i Holmes seniga

arrrt för att fötsäkra sig om

atthar, inte såg i syne. "Ni
rycks mig nog så verklig i
dlafall;'

'Jag fötsdktar Er om att
jag inte är ett spöke."

"Men hur i hela ftiden
kunde ni undvika att slå

men de hade alTz tillhöt den legendariske

Shedock Holmes, §Tatsons mest käre vän.

Nu skulle han aldrig få återse honom igen,

inte sedan den olycksaliga resan tillAlperna
där Holmes blev bragt om livet. Ovanföt

det svindlande Reichenbach-fallet hade pro-
fessor Moriarty hunnit ikapp Holmes i sin

jakt på hämnd och under den påföliande

bataljen hade de båda fallit mot en säker död

i de nedstötande vattenmassorna. Holmes

vandringskäpp vat allt \iTatson hade funnit
n;irhannådde den ödesdiga platsen. Om
han ändå inte hade vikt ftån sin väns sida. . .

§Tatsons tankar avbröts då dörren till
arbetsrummet vräktes upp och envälbekant

ihjäl Er mot Reichenbach-fallets klippor?",
undrade Walson förvånat.

"Det är en lång histoda som iag stax skall

förtil1a. Men låt mig först avfliuta min gamla

pipaj'
Diskussionen avbröts av att det knackade

på dörren. §Tatson och Holmes såg förvånat

pävanndra.I nästa ögonblick slogs dörren

upp och in klev Sherlock Holmes!

Därmed rullas ännu ett Shedock Holmes-

mystedum upp. Missa inte chansen att själv

delta i denna viktorianska situationskomedi

fötlagd till Castle Falkensteins ångdrivna sa-



Berlin, 1979
System: Vampke
Lagstorlek: 4

Avgift: 150:-

Ättangörer: Henrik Örnebdng (031- 512189), OlaJanson

Förkunskaper: I(unskap om \X/odd of Darkness en fördel, men inget krav

Uppfångad sändning från general Thaddeus

P McAlister, militära underrättelsetjänsten,

NATO-basen Luxembourg, till \X/illiam

Hadley, stationschef CIA, Bedin:

Fragment av uppbränt papper, kol 14-daterat

till mitten av 1300-talet, funnet i Lorenzo

Giovannis lägenhet (hyrd under namnet

Daniel Suhrkampf), Palaststrasse 1 6:

Del av kassettbandinspelning inlämnad till
Bediner Zeitungs depeschkontor. (rösten

ic'le ntifierad som tillhörande Marie
I(leindienst, misstänkt för inblandning i
bilbombsattack mot israetska ambassaden i
Frankfurt1977):

INFORMATÖREN NO/TANGENT MEDDELAR ATT

KLAUS WEBER ALIAS JON UHLENSCHLÄGER NU

SÖKER KONTAKT MED SA/CHARLESTON. DETTA

STRIDER MOT TIDIGARE UPPGIFTER LÄMNADE

FRÅN BERLINSTATIONEN, KOMPLETTERANDE

INFORIVIATION ÖI'ISTNS SNARAST,

...6t *;/ilta^,/ oå kltnr
[transsubstansiera? transfor rrreta?] ö]G*d
ö44,1rr2"*1" . .. ,.f,am tztt«t&t, 1r"l-"/rr" . lt .

"-"3t 
k//jÅ"*"rk en, ru ... fm fpiats?) ...

1."*/;g,l,nro* ... l;l'/;ot lnt i Vl*ciyet ...

V*7,7-/rar^yri.1", #-

"Medan utsugarna vältrar sig i över{löd
reser sig folketl Kriget mot kapitalismen
och dess lismande lakejer kommer att
fortgå tills den väpnade kampen gör det

kommunistiska samhället möjligtl Tag er

i akt! Inom en vecka kommer Kommando
Karl Hirschfeld utdela ett svårt slag mot
de samhällssabotörer som med sin girighet

och sin omättliga profithunger står för allt
som är avskyvärt i den kapitalistiska
världsordningen I Detta är enda
vamingen!"



En gång till
System: AD & D
Lagstodek: 6

Åvgift 75:-

Arangöt: Mikael Jansson
Förkunskapskrav: Magikern och prästen bör vara trogna med spelsystemet. Övriga spelare

får en genomgång före speltillfillet..

Archibald, Celeste, kena,Jonathan, Octavia-
nus, Richard och Timothy hade arbetat
tillsammans i flera fu knanleåarskapsstriden
blossade upp. Den ambi-tiöse Jonathan
försökte ta makten ifrån Richard, och själv
bli deras nye ledare. Archibald och Irena stod
påJonathans sida, Octavianus och Timothy
på Richatds, och Celeste befann sig mellan
de båda lägten. Länge vägde det jämnt, och
diskussionerna runt lägerelden blev stundtals

mycket hetareät de värmande flammorna.
Till slut försökte Jonathan mörda fuchard,
men misslyckades. Det blev signalen till
uppbrott, och på sex år har de nu inte sett

vatandra, sex långa år under vilka de levt,
förändrats och r,'uxit.

Åskflagoma fallet ut din hand. Han behöver
din hiälp. Nej, det är inte vad det stod i bre-
vet, som så hastigt, och alldeles av sig s)älvt,

grck upp i lågor, så snatt du läste det. Din
gamle vän behciver er hjdlp. Sakta smakat du
på tanken: attätertåffade andra. Du flls av

blandade och motstridiga känslor inför detta

möte så laddat av gammal lc&lek och vänskap

- och gammalt hat. Snabbt går du igenom
och eliminerar orsak efter orsak tillArchibalds
vädiande brev. Varför verkade han så tädd i
brevet? Han vågade inte ens nämna vad

problemetvar. Vad kan en ärkemagikervara
så bekymod over? Varför kan han inte klara

det på egen hand? Det enda som någonsin

fått den mannefl att fly är iu..... odöda! En
isande kyla vandrar sakta över din nacke, ndr

dir drar dig till minnes de möten som ni har
haft med de levande döda, alla de stunder då

ni stridit till sista man, och med nöd och
näppe övedevt, och du inser med isande

klarhet, att det är mot dessa nattens varelser,

som gfl.rppefls äIdste medlem nu behöver
din - er hj;ilp.

Rid till värdshuset Den Glada Gåsen, i
Menko-dalen, och täffa dinz gamla vätner
eller kanske fiended IQn ni rädda dalen från
undergång? Kan nihiiilpa et gamle vän i nöd?

I{latat niattsamarbeta med varandra? Spela

en hiälte så mäktig att drakzr flyr för ditt
namn! I(ämpa mot ondskans värsta krea-

tioner i den svåraste motvind! Vrid ut och in
på din hjärna, för att förstå vad det är som
pågår, innan det dt försent, och ti alla år
födorade! Har du vad som krävs av en riktig
hiiilte?

Ett kataklysmiskt högnivås-äventyr för dig
som inte d.'r rädd för mö*ret!



System: ChangeLing - The Dreaming
Lagstotlek: 5

Avgift 75:-

Årrangörer: TheForsaken
Andreas Brodin (an&eas-brodin@hotmail.com)

Förkunskapet: Inga

'Sagan om Slutet som försvann' ät en'

renodlad komedi som handlar om fem

universitets-studerande i USA; tvä ameir-

kanare (syskon), en danska, en italienare och

en svensk. Tillsammans ger de sig ut på ett

äventyt som otudigt nog visar sig sakna ett

slut. Istdllet hamnar de i Ingenting och måste

nu med Betättatens hiiilp skaffa fram ett rytt
slut...

Scenariot dr skdvet föt de som vill rollspela

mycket. Kzraktärerrra är löst skdvna och

"Detta kolossalt genomarbetade scenario bara måste upplevas!"

-Gröna Ängars Ö lWeekly

"Spela den, NUl"
-Nangiiala Chronicle

Jag kunde inte komma på mer foldertext, så här nedan fölier ett kak recept som ut§{lnad:

En helt vanlig kaka

1 melon eller något annat

Mycket sprit

Häll nästan allt i en bunkjävel och kör med

en elvisp i en timme. Grädda direkt i skålen,

skit i att smöta och bröa, kakhelvetet fastnat

ändå. Dunka utav ba:'a fan för att få ut skiten

på matbordet. Garneta med krossad melon

och sprit. Om kakfan inte lossnar, släng ut

bunkhelvetet genom fönstret och drick upp

spriten.

och
System: Viking
Lagstorlek: 5

Avgift 75:-

Ariangörer: Studio Bärsärk
Lars Lindau
Martias Präntare
Stefan Term6n

Förkunskapet: Inga, men intesse för tidsperioden ökar spelupplevelsen

Blod, järn och...gräs är ett äventyr som ta stora delarav öarnaibesittning. Eftet sig

utspelar sig i början på 800-talet, under den lämnade de djupa spåt i ländernas histoda.

l"O§',g

lämnar mycket plats för de individuella

spelatnas tolkningar. Det är inte speciellt

mycket problemlösning involverat, men

väldigt myckethumor. Detta dr scenariot som

saknar all form av siälvresPekt.

Se mer om'Sagan om Slutet som fötsvann

på The Fotsakens Internet-sida http:/ /
rÅ/wu/.torget. se/users /r/RA\rEN /
Där gär det även att t.ex. ladda hem karak-

t'Netna sä att maakanlåsa igenom dem innan

man väl bö{ar spela På konventet.

tidiga vikingatiden.
Europa har fätt en
försmak av vad som
komma skall. Några
kloster på klafld och de

brittiska öarta har
plundrats och skövlats,

men ännu anaf irigen
av dess invånare om-
fattningen av den kata-

Platsen för ävensnet är

Irland - den gröna ön.
Aventyret bygger till
stor del på intrigspel
och ptoblemlösning.
At-mosfäten dr
ödestyngd.

Undet spelets gång
ställs rollpetsonerna

strof som drabbat dem. Vikingama hade tnför fTera val och be-sluten som fattas ät
kommit för att stattna. De skulle komma avgötande för hut de klatar sig. Gamla
fler och fler, oftare och oftare, för att till slut Vikingspelare kommer få en ny synvinkel på

begeppetviking...

"Ocb efier att kanske ba begått en långf)rfärande rad au nord, nordbränder, skändningar, sflmpningari

aänder de tillbaka ben qppflllda au ett öuermod, en inre tillfredsställelse, en sinnesro, som om de gjort ig
s@ldiga tillpå sin biid ett studentikost upptågocb öue@gade om att skalderna nafir långtidfranåtfått
någonting att beyunga och louprisa"

- Ftiederich Niezsche "Om motalens härstamning'

1 ägghelvete

1dl sur mjölk
så lite smör som möiligt
socker

ingen jävla mandel i alla fall
2dl bakpulver
1 paket firla russin

1,5 dl allerginötter

Fyllning
1 dl socker



l'hspäctor Pooh och Politikern som Försvann
System: Freeform
Lagstotlek 3 - 5
Arrangör: Chtistoffer Kdmer och Mada Bergius, kramer@sverok'se

Förkunskaper: Inga

InspectorPooh lågi Nord-poolen och lät det kalla uattnet skölja duer sigpå ett sätt nm hanfann rytcket

briagtigt. BadhÄet, som-Poob a?pttickt ungefiir santidigt som Kanga och Roo Jlttade till Sjunik'

dlrtrlpnt, uar inte baraperfent aunopptlngf)r en lagom ganrnal Inspector utan hade också utmärkt

akustik. Detta aar något son Poob Epskattade och han anuänd.e alltid cbansen att testa sin senaste lilla

trall där. Idag yöng han något i stil ned:

Hurra f)r Pooh, son fann det

Vad?

Ett bad.

Hurra f)r Pooh, bäst under solen

Hurså?

Hanfann Poolen.

Ofanttigt niid med sig y'ät» kraulade siglnsputor Poob upp ur det wppfriskande uattnet och sfiirde sina

,irg ,* åigbaAun, dä, koilrgrroo uäntade med fredags-pinten, ocb snart steg ljudet au sång mot det

pi4oa, tuket - något sont knappast komrner tom en öuenaskningfor oss son känner Pooh' Sången

skulle dock inte bli så långuaig denna @ligdfebruaridag'

I den lilla sömniga universitetsstaden Shire

brukar ett försvinnande inte skapa någon

större uppståLndelse. Nio gånger av tio dr det

en missnöid tonåLring som revolterar mot

sina föräldrar genom att lifta till Shewsbury

eller i smyg tillbringa natten hos den första

förälskelsen. När den försr,'unne är 57 är

gammal och dessutom Shires ledande

oppositionspolitiker står det dock klart för

Inspector Pooh och hans kollegor att det töt
sig om något helt annat.

Ett fall för Inspector Pooh är ett britdskt

whodunnit med mycket te och kakor. Det dr

ett scenario för de som gillar ptoblemlösning

och syrnpatiska karaktärer samt att tillbringa

ett par timmar med Morse, Dalgliesh eller

Tennyson fram för att göra nägot fl)ttigare.



November i Hans Hjärta
Sysrem: Toon
Lagstodek:4
Ärrangörer: Herrey's Brödraskap

Änders Sebring (023 - 65324), Henning Redestig (0500 - 427828)

Iftistian Nielsen (042 - 1.56409)

Trots att komrrrisarie Mallory varit kommi-
sarie ända sedan han tecknades, hade han

aldrigvarit så bekymtad som flu. Sakta men

säkert hade städefls pappersafPäret tömts på

radergummin och det 6op 56ndigt uPp nya

rapporter om yttedigare stöldet. Mallory
visste att det var ont om tid. Det gillde att

handla innan det utbröt panik bland gemene

man. Han matade sin trogna skrivmaskin

med försättsbladet från en gammal rapport
och började skriva. Eftersom att oomkull-
runkeliga bevis saknades tills vidate, fick han

förlita sig på heltandra metoder...

Sammy "Paddan" BaÅetta och skelögde

Frankie stod i ett hörn och såg på hur deras

undethuggare slet med att lasta över de tu-rga

tralädona från lastbilen till ett tomt hörfl i
den skygga lagerlokalen. Plötsligt för-
dunklades utrymmet. Frankie vände sig om
för att se efter vad det var som stod på men

ryggade instinktivt tillbaka inför synen som

mötte honom. En välpolerad limo gled

genom portarna och blockerade ljusflödet.

Don Tortellini viile ha sig en pratstund...

Vi kommer til1 SydCon 8.
Välkommen ti11 vår monter!

o ffi§ ffiå&tLr o !r
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Et in Arcadia E§o
System: §7odd of darkness (Freefotm)
Lagstodek 4
Arrangöt: Maria Lindvall
Förkunskaper: Viss kunskap om medeltiden och Älbigenserkorstågen är ett plus. Dock
inget ktav

Året är 1244. Mzrsvtnden blåset kall övet
Frankrike och Languedoc. Öven 200 av

katarnemas heliga sitter instängda på ett äste.

Utanför väntat korsriddarna. Allt de behö-

ver göra föt attrådda sina l-iv är att ge sig, ge

upp sina kätterska läror och svära Rom sin

tohet. Hittills har ingen giort det...

Maria visste inte vart eller varför hon sprang,

hon bara rusade blint nedför vaktvärnen.

Hon hörde ljudet av korsriddarna nät hon
stannade föt atthämta andan. Hon v^r efl-

sam. Ingen befolkade längre värnen. Ingen

kämpade. Ingen försökte hålla ut. Det var

bata vantanlsrarnu. Den långa,länga v'arrrar,

slutet. Bergsluften var kylig mot hennes an-

sikte nät hon fillde tillbaka mantelhuvan.

Hennes skarpa ögon sökte sig ut i natten.

För det var flatt nu. Natten före den döds-

bringande morgoflen. Det lugna, ttöstande

mörktet. Lugnet föte stomen. Hon grätinte.

Hon hade slutat gråta för flera åt sedan nät

hennes make slitits ut hennes armar. Det
enda hon hade kvat nu var plikten och män-

niskorna hon delade den med.

En eld flammade upp i sänkan nedanför,

men falnade snatt igen. I morgon skulle den

dock flamma desto mer, matad med männi-

skokött. Dock inte med Marias. Det var hen-

nes eviga öde att övetleva. Attvara den sista

övedevande efter dödens obarmh:irtiga be-

sök. Det var /ennes förbannelse.

Et in Arcadia Ego iir ett scenario om män-

niskor och om mänsklig grymhet, men också

om den eviga kampen för frihet ochvar och

ens rätt till sin egen tro. Det dr en fråga som

är lika aktuell i dag som under kotstågen.

Maktspel
Vampire Jive

Antal platser: ca 30

Avgift 30:-

Åttangör: Nicklas Edberg (040 - 978209)

Utrag ur Sydsvenska Dagbladet, den 16 maj

1.999:

"Polisen handfallen
Oskyldiga människor skadades

som tros Yarz. efi uppgörelse i
undre världen. Ert obestämt
antal personer stötte samman

på öppen gata och efter vetbala
hotelser drog en av de inblan-
dade ett vapen. Vittnenas upp-
giftet är oklara om vad som
därpå följde, men man har
kunnat fastställa att flerz personer

involvemde i striden enl-igt upp-
gift skadats svårt. Ett tiotal
fötbipasserande drogs också in i
stridigheterna. Fem personer har

förts till sjukhus med livs-
hotande skador.

igår i vad

Dock förbryllas polisens utredare

ay att, trots ögonvittnesskildringat av
våldsamma skott- och knivskador på
förbrytama, så hat samtliga vantkapablaatt
ta sig iftån platsen.

Iftiminalkommissarie Leif I(arlsson säger att
man bör räkna med en viss stress hos
vittnena, men att man bör kunna dra

ARRANGEMANG

slutsatsen att en del av förbrytarna blivit
allvatligt skadade. Detta innebät att tr,an
därigenom med all säkerhet bör fä tag pä

förövarna då dessa behöver vård och
sannolikt inte kan ta sig så långt på egen hand.

Förövares flykt förbryllar
En välinformerad källa inom
polisen säget oss dock att man
även här talar om hur onatudigt
det var att någon överhurrrdtaget

kunde ta sig från platsen, och än

mer komma undan polisens
tillskyndande bilar."

Ett maskemdbtott hzr begåtts,

men ingen tycks vara skyldig.

Nosferatu viskar med varandta i
sina kloaker om oflatudiga föte-
teelser och Prinsen hotas att
avsättas av ett maktspel bakom
kulissema. Ingenting är vad dets

ser ut att vara, och individer utger sig för att
Yar arTrratä:nYad de är...

Välkommen till årets fantastiska live på
SydCon. Tycker du om att intrigera, samla

makt och allierade, är det här precis rätt live
för dig.



System: Freeform
Lagstorlek: -

Åvgift 30:-

Arrangör: Peter Hansson (spindisc@randomdice.com)

Gordon stod lutad över bardisken och

studerade sin omgivning' Hafl var dktigt nöjd

över sig siälv. Så här fin som baren var nu

hade den aldrig varit förut. Den sista

återuppbyggnaden hade verkligen giort
susen och det märkies inte minst på det

klientel som böriat dyka upp de senaste

dagarna. Fler och fler dimensioner hade

tydligen hört talas om Cynosures mest

berömda vattenhål och fler och fler varelser

och otganismet hade böriat besöka

Munden's Bar.

Speciellt stoltvar han över att, såsom kultur-

arnrgör, nulnera kunna få bidrag från Cy-

nosutes minst sagt hårda stadståd. Det var

nämligen så att man nurnera kunde boka in

Munden's Bar för att hålla konferens och vad

kunde inte bli populärate iLfl att hälla
konfetens på en Bar. Många hade redan

utnyttiat möiligheten och om nägra dagat

var det dags igen då Stadig Ministeriet för
Otillbödiga Offendiga Lokaler i Cynosure.

S.M.O.O.L.C, skulle dyka uPP.

T,'viirt hade ett datorstrul giort att Gotdon

och hans stab fått använda manuella rutiner

övetvetksamheten men snart skulle det också

varafixat.

Som ett svat på hans tankar plingade

konsolen till och Gordon kunde nöit
konstateta att systemet åter var uppe. Efter
att ha kontollerat att alla system var rg'ång

flyttade han över den överenskomna
summan til Åke Flesking, hackern som fixat

hans datoret. Så där i förbifarten kopplade

han över sig till konferensboknings-systemet

för att se när nästa tillställ,ning var.

Skätmen blinkade illrött mot honom' Otdet

överbokad stod med feta bokstäver överst

på skärmen, som ett hånleende mot hans

manuella rutiner. Gordon bölade ana oräd.

En svettpäda bildades på hans panna och

föIl med ett distinkt plopp net på bild-
skätmen där han med fasa kunde udäsa att

fötutom kvällens var,liga drop-in skulle

Munden's Bat även ha fiT a konfetenser' En
dubbel dubbelbokning hade intdffat. Nu
var goda råd dyra. Han kickade genast igång

sin stab och for sedan in till sitt rum föt att

sätta upp katastrof- och evakueringsplanema.

Hur kunde han varit så korkad att ha bokat

in Stora Multi-Internationella Smugglar

Konspirationen (SMIS§ samt Tull
Arbetarnas Samlade I(ompetens (TASK)

samtidigt som Fabeldiurens Rätt I Samhället

och Helvetes Rymdtruckers skulle komma

dit. Som tur var hade han tecknat en ny

föts?ikring igat.

Munden's Bar är ett freeform live ddr fantasin

aldtig har haft någon gräns eller ens vågat

försöka sätta upp en. Munden's Bar ligger i
staden Cynosue som ligger i mitten av 9999

dimensioner. Allt och alla kan (och kommer

att) dyka upp på Munden's Bar. Du kan

kiimmär äiCrmöta sata*i§ka kers;

rakade wookies, lönnfeta banbairkigate,
vegetariska vampyter, kallskurna doktoter,
slemmiga aliens, boxande tandf6er och
mänga andra. ATlahar samlats för att i lugn
och ro besöka Munden's Bat och slappna av

efter en dags härtarberande.
Det kostar 30 kroflor att deltagapå Mundent
Bar. Detta kan ni med fördel betala in på

SydCon 8s postgiroblankett. I{araktärer
kommet att delas ut i förtid för att ni skall

kunna fixa den rekvisita som behövs. Vi har
en hel del prylarattlåna utmenvårtutbud dr

:i:i;i::i

Iitäi
t:t

begrän{at då viittråste utrirsta över 50

personer.

För attanmähet och få eta karaktärer skickade

till er så hör av et till undertecknad. Använd
helst email.

Peter Hansson
Bildesgatan 1

21157 Malmö
spindisc@randomdice.com

Met information hittar ni pä http:/ /
www.tandomdice.com/mundensbar/

Vägen till
Paradiset!

[www. geocities.com/SoHo/Studi osl 213 1l

Vi har den fantasy, science fiction
och skräck som du behöver!

B okforlaget Paradishuset
[paradis@home.se]
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Rollspelsbaren
System: Valfritt
Lagstodek: 4 - 6
Tid: drop in
Arrangör: LinCon (Stina Edelfelt, vargen@lysator.liu.se)

Rollspelsbaren etbjudet dtop-in rcllspel för
två till sex spelare, som buff6 eller ä la catte. I
vår buffe erbjudet vi improviserat rollspel
efter tre ord eller koncept som Ni ger oss. Ni
kan uppfima Era egna koncept ellervoJlafrän
vår meny. Om Ni hellre låtet slumpen
bestämma finns tärningar att tillgå. Baserat

på Era tre koncept improviserar våta skickliga

spelledare raskt ett scenado föt Er. Scenadot

kan i principvata hur kort eller hur långt som

helst men vi rekommenderar speltider på

Monopoly Role Playing Game
System: RolJspel med tärningar.
Lagstodek: 4 - 6
Tid: drop in
Åvgift 10:-

Förkunskapskrav : Ja.
Årtangör: Orchis & Svettis, föranmälan göres på våt hemsida http://svettig.framtid.nu

I(om och slösa några timmar av ditt liv på Näe! Det där står inte i reglerna. Nu gar jag

att bli miljonär i fastighetsbranchen i Stock- hem.
holm.

Glimten t ögat at väldigt
viktig, och karaktätstollspel
kommer att spela en stor roll,
givetvis tillsammans med det

klassiska tätningsrullandet,
och de 4000 kronorna varje

gång man passetat gå.

Förutsatt att man inte
hamnade i flångelse fötstås.

mellan en halv och tre timmar. A Ia carte-

menyn erbjuder rollspel i ett antal system och
kampanjväddar kanske inte Ni kanske inte
provat för. Den zir trllgdnglig för gruppet
om Srra till sex spelare, betoende på Er smak.

Rollspelsbaren har sin grund i en improvi-
sationsövning föt speiledate och har därifrån
utvecklats till en lyckad och populär drop-in
aktivitet som turnerat pämätga konvent.

Vadå ryska mafltan vill ha

beskyddarpengar ? Vadå föt-
handla ? De korten har jag
aldrig fått tidigare på CFIÄNS-
tutan. Och vadä "vi har
pinsamma bilder på dig
tillsammans med någon
annan".
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Södra KuLturDistrikte

Södro KulturDistriktet ör en ideell orgonisotion som hor

hond om ollo sverok-onslutnq föreningqr i skåne och

Blekinge lön.

sKuD finns till for ollo er roll- och konfliktspelore som

hor lust ott bildo en förening, men som inte riktigt vet

hur ni sko gå till vögo. Vi står görno till farfogonde med

informotion och hiölp ongående odministrotionsqrbete

eller helt enkelt ollmönno frågor om roll- och konfliktspel.

Ni kon också sökq bidrog för eventuello proiekt som er

förening vill genomföro.
Tveko inte ott höro oY er till oss på SKuD om ni hor

någro bro ideer eller synpunkter som ni vill fromföro.

Vi står görno till tiönst och svoror på ero frågor om ollt

som rör rollspel.

Sverok Södro Kultur Distriktet

Box 1548
221 0l Lund

Tel: 046 - 134258
e - moil: skud@sverok.se

http://www.sverok. se/distrikt/skud
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SydCons ledningsgrupp önskar framföra ett särskilt tack till
Värnhemsskolan som ännu ett år upplåter sina lokaler till vår formån

och Studiefrämjandet som visat en sådan positiv och trevlig inställning

till hela företaget. Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete.

I . I'yll i det intädesalternativ som gä1ler för dig. Du vzilier allts ä ett zv följande:
SVIiROl(-medlem som kostar 180 kr
icl<c SVEROK-medlem som kostat 200 kr

( )rn clu är SVEROK-medlem måste du fylla i föreningens flamn.

2. Ska du åka på LinCon eilet inte? Om du ska det så kryssa i rutan LinCon. SydCon och
l,in(lon samarbetar i år så du fåt en tabatt pä20fu om du ska äkapäbädz konventen. Att
liryssai rutanLINCON-besökare get digalltså ettavdngpä20 kr från totalsumman. Noteta
ltt clu här inte anmäler dig till LinCon utan måste göra det separat. När du checkar in på
SyclCon kontrolletas att du är anmäld till LinCon också (du behöver alltså inte varaanmäld
till l,inCon redan nät du krTssar i nrtan,bara du är det då SydCon börjar), annars vill vi ha
rilllraka rabatten.

i. VäI, vilka brädspel, kortspel och figurspel du ska spela.
'l'ill btädspelsturneringarna skall man välia vilket kvalpass man vill spela. Man fåt spela mer

;irr ctt kvalpass. Folk som inte spelat något pass har förtur framför folk som vill spela sitt
:rntlra pass. I(ostnaden är 20kr oavsett om du spelar ett eller två kval.
'l'ill kortspelen väljer du bata vilka du vill spela. Endast ett pass per turnering.
'l'ill \X/H40I( valjer man om man vill tillhöra grupp ett elier två. Dessa spelar på oLika tider.
'l ill §7HFB och BloodBowi anmäler man sig bara. Arrangöterna gör gruppindelning.

,1. Välj vilka rollspel du ska spela. Endast en person i ert lag anmäler laget, denne betalar hela
:r vgiften och skrivet i lagnamnet samt kryssar eventuellt i Sl-nrtan. De andra i laget anmäler
sis inte tiil rollspelet i fråga utan bara till konventet i helhet. Tillhandahåller ni SL har ni
l i i ltur.

'r. Summera kostnaderna. Fyll i summan i filtet summa. (I{o- ihåg att dta av 20 kr om du
lrar kryssat i rutan LINCON-besökare!)

6. t'-yll TYDLIGT i namn och adress. Det ät viktigt att detta dr tydligt, annars vet vi inte vem
s<rm anmält sig till vad. Du är själv ansvarig för att vi kan läsa din anmälan.

HJARTLIGT VALKOMNA TILL SYDCON!

Studieffi
frärnjandet
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