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Ordforanden har ordet AnsvarLga
/^1 othCon har sett många konven komma och några gå och allt eftersom

U[ ar.n gått har både spelarna och konventen blivit fler i landet. Medan

andrakonvent åirungaoch snabbrörlig4 ståindigtmednyaid6er och vildaupptåg

- kanske framgängsrika eller också inte, men alltid omstörtande - tyngs

GothCon av traditioner och krav på kvalitet och precision. Varje år säger några

människor till oss. "Joo, visst var det ett bra konvent, men det hände inte sä

mycket." medan andra säger: "Vad skönt att komma till ett konvent som

fungerar!" Vi meckaroch filar, trimmar ochdonar.fdr attgörakonventettrevligt

att besöka och med ett brett utbud av ak-tiviteter. Andå återkommer kommenta-

rema varje år.

Och dock, tzinker jag ofta, iir detta kanske som det skall. Kanske hör det

ungdomen till även hos konvent att vära spralligaoch sprudlande i sin ungdonq

medan bekvämlighet och lugn hör åldringama till?

För varje år som gfu sväller GothCon. Inte så mycke! och inte alltid räknat

i besökare. Iblafld m&ks det, niir vi maste ta i ansprak en extra skol4 som

sannolikt blir fallet i'år' Men hela tiden ökas ambitionsniväo litet.

Ochvips såhar detblivitjubileum: dettjugonde konventet Närviplanerade

GothCon XVII, deltog Peter Wennerholm på ett organisationsmöte, som då

hölls på Chalmers. Han ansvarade för auktionen på den tiden' Han påminde då

om att vi borde tiinka på att om tre är så var det minsann GothCon )O(, så att vi

var beredda au göia något speciellt. Det var {iirstås ingen som lysmade på

honom då; jag skrattade. Idag vetjag bättre.

För nu ia vi niimligen diirl GothCon XX. Som vi har grunnat och funderat

för att erbjuda en minnesviird upplevelse! Hur nervösa kommer vi inte att vara

på skiirtorsdagen?

Anders Quest

1)m du har någrafrågor,kontakta
(-/ aa nagon av de ansvariga perso-

nerna nedan:

Anders Quest - huvadansv arig
Rangeltorpsgatan 37

412 69 Göteborg
031 - 40 84 13

quest@netg.se

Jonas Schiött - anmölningar
c/o Bohem
Engelbrektsgatan 7

411 27 Göteborg
a3t - 711 02 t2
j onas.schiott@idehist. gu. se

Jonas Fridh - cafeteria
Richtersgatan 2B/2106
412 8l Göteborg
031 - 708 07 76

Helena Biander - rollspel
Fyrklöversgatan I l0
417 2l Götebory
031 - 654 885
helena@netg.se

Christer Boråin g - br rids pe I
Fyrklöversgatan I l0
417 2l Göteborg

, I 031 -23 55 76

Å,n rs @tdl mort@retg.se

fJöreningen Gothcons utskick inlär spelkonventet GothCon XX är tryckt i 2500 exemplar av

f frycksakenGrafiskaAB.RedigeringochlayoutgiordaavLennartlörelidiPageMaker5.Ettvarmttackriktas

till Föreningen GothCons styrelsemedlemmar ldr hårt och nitiskt arbete med att sammanstiilla materialet i tid och

samtidigt behålla leendet på läpparna.
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Allmän Information

f f har öran att för det tjtgonde sedda lokaler inom konventsområdet. ReCeptiOn OCh AnSlagStaVla
f aret i löljd hälsa er välkomna Medtagliggunderlagochannatnibe- 

En reception kommer att finnas vid
till spelkonventet CothCon. Som all- höver för er nattro. I anslutning till 

cafeterian under hela konventet. Här
tid kommer konventet att hållas under konventslokalerna finns duschrum. 

kan du ställa frågor(t.ex. ta reda på om
oåskhelsen. vilket i år infaller 5 -7 aoril. tor er som Kommer langvaga lran oel ilnns prarser Kvar l Iurnenngar ocn
Platsen fiir Gothcon XX komm-er att 

erbjuder vi övemattning i konvent- liknande),anmälaochannonseraegna
vara Hvitfeldska Gymnasiet tillsam- slokalernaävennattenmellantorsdag anangemang, mm. vid receptionen
mans med vasa vuxengymnasium' och fredag. Detta skall anmälas på kommerdetävenattfinnasenanslags-
skolomaliggerbredvidvarandraicen- 

anmälningsblanketten. viharbegriin- tavla där man kan finna information
trala Göteborg (se karta och väg- 

sat antal platser och ni kan ej komma om konventets olika aktiviteter.
beskrivning)' 

tidigare åin klockan 1700. vi ståinger

GothCon XX arrangeras i år av lokalen2400.Ommöjligtundviköver- MAt/CAfeteriA
föreningen GothCon och Sverok Väst nattning denna natt fiir att underlätta 

Det kommer som vanligt att finnas en
med hiälp av föreningama Bifrost, [ör oss.

chaos Apes' Gargarisma'-Korpens Fördebesökaresomönskaröver- smörgåsar och tilltugg för den som
Näste' skymning' storytellers lnn' nattning på hotell/pensionat kan vi kiinnersigsugenpånågot.cafeterian
whacko Knights' Yggdrasil' Ylva med 

ordna b-rapriser i år. om du iir intres- iir som alltid öppen dygnet runt, och
flera medverkande. Vi hiilsar såväl . , .

gamrasomnyabesökarevärkomnatilr :,:'"1'-:-"lTj:::.T:'l1Y:::::t:l :::lT:i:f"":::'j:T.::T::l'itro rnnan Konventet (se aoresser uu torsoag llll lreoag smygoppnar vr en
Skandinaviensäldst4 störstaochbästa __^-._-:__\

spelkonvent. 
ansvarga). stund på kvären rnnan konventet öpp-

nar. Påkonventet säljer vi som vanligt

öppettider ordningsregte,: 
-, -- *-- il::1å1r;:::;#1?f;f;:ä1:

Standardreglema gäller (man får t.ex. :

$ä'å1-' å333 - 3i33' inte imiterf ctrirru med spagetti , ar köper vi rredag och lördag middag

Lördag: 0000 - 2400 matsalen). Besökare ,o- upprti, ,ig utifrån' Du måste därför förhands-

söndag: 0000 - 1800 störande kommer att avvisas från beställa din middag i samband med

konventet. dinföranmälan. Middagen kostar 50kr

InVigning per dag och då ingår smör, bröd och

Iubireumsinvigningenbörjarkrockan Bagage lä#ffij:Iffi:ä,,:;"ll;
0900 oå lånefredasen. Soelaktivitet- LlKsomloregaenoearKommervlaIIna mat till rabatterat pris.
ema böriar klockan 1000." eII Dagagerum. Har Kan ou lamna ln

övernattning låT-;äT*'jHffTJ.'å1':::1 I;ää'"u" 
Matseder

Övemathringkommer, liksomföregå- vika att ha bagage liggande i spel- Lasangemedråkostochsallad

ende år att ske i några fiir sömn av- lokalema,liimnaiställetindetibagage- Lördag

rummet. Ungsbakad falukorv, mos och
rårivnamorötter.
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Auktion
Du som vill lämna in varor till auktio-

nen kan göra det i auktionsinlämningen

som kommer att hållas i anslutning till
receptionen påfredag och lördag.

Säcken firar 5 årsjubileum, så nu

slår vi till med den troligen mäktigaste

säcken någonsin för Säcken i år kom-
mer att vara viird minst tretusenkro-
nor. Sponsrad bland annat av följ ande :

LaserQuest, NeoGames, Tradition,
Flammans Spe I och sist men inte minst

våra gäster. Tiink på att kuriosavtirdet

blirs§högt!

Försriljning
Inga personer, organisationer eller fd-
retag ffu säIja ut varor eller tjänster

under konventet ej heller dela ut re-

klam, prislistor eller liknande, utan

arrangörernas medgivande.

De företag som kommer till årets

konvent är New Tradition, Spel &
Sånt, Flammans Spel, Wizards ofthe
Coast och Steve Jackson Games.

Om du önskar sälja eller ftirevisa

produkter eller någonting annat, tag

då kontakt med Anders Quest (se

adresslistan i utskickets början) i god

tid före konventet.

Aktiviteter
Päkonventet finns flera olikatyper av

aktiviteter:

l) Turneringar

De 22 spelfumeringama kan man

föranmäla sig till. Fakta om

turneringarna står på de fdljande

sidoma. Vid beskrivningarna för
rollspelstumeringarna finns sce-

narioprofilen som visar var även-

tyrskonstruktörcn lägger tyngd-
punkten i sitt sceirario (rollspel,

problemlösning eller action). Ju

högre viirde i scenarioprofilen, de-

sto viktigare har konstruktören

ansett området vara- Dessutom
anges de kriterier som tävlings-

prestationerna bedöms efter. Till
vissa rollspelstumeringar söker vi
efter spelledare. Det är då angivet

ett telefonnummer till den turne-

ringsansvarige. Om du vill spel-

leda en sådan hrmering, tag dä

kontall med denne.

2) Arrangemang

Man kan ej föranmäla sig till ar-

rangemang. Exempel på arrang-

emang som kommer att äga rum

under konventet finns langre bak i
broschyren. Detta & dock endast

de armagemang som redan defini-
tivt är bokade. ett fullstiindigt
schema för samtliga arrangemang

finns uppsatt i receptionen.

Man måste emellertid anmäla sig

till Vampire Live & Laser Quest-
tumeringen.

3) Butiksarrangemang

De aff?irer som kommertill Goth-

Con kommer att anordna ett flertal
arrangemang, mestadels blir det

bädspel (se vidare i broschyren).

A nm ril n in g s ins tr ukt i o n e r
Läs igenom dessa insfuktioner innan

du anmäler dig. Anmälan är bindande.

Anmälan skall vara oss tillhanda se-

nast 28 februari 1996. Den som anmä-

ler sig senare iin såkommer inte att fii
någon bekräftan, men registreras fort-
farande.

l) Tag en posfiroblankett. Använd
gärnavårafortryckt4 om en sådan

inte finns tillgänglig kan du an-

våindaen vanlig, torq blankett. Se

då till att frlla i rätt kontonummer

@87 56 09 -2) och betalningsmot-

tagare (Föreningen GothCon).
Skriv också ut namnet på alla
turneringar du vill vara med i. Vi
rekommenderar vårautlåindska be=

sökare att inte anviinda postgiro-

blanketter - informationen från

sådanatenderarattffirsvinna i skar-

ven mellan olika länders postgiron.

Skicka istället anmiilan per brev

och betala på plats (anmälan per

brev gäller enbarr besökare bosatta

i utlandet).

2) Texta ditt namn och din adress i
rutan " avsändare" . T exta ty dligt.

3) Skriv ditt födelseår i därför avsedd

ruta. Vi behöver veta detta efter-

som vi är en förening, som du blir
medlem i genom anmälan, och en

frrening måste häla reda på sina

medlemmarsåIder.

4) Om du vill övemafia i konvent-

slokalem4 kryssaför de nåtter som

du tror blir aktuella Just denna

uppgift är inte bindande (vi tvingar
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ingen att sova på konventet), men

vi vill kunnauppskatta hur mycket

plats som behövs.

5) Kryssa i rutoma för de tumeringar

du vill deltaga i. Vid anmälan till
lagturneringar anmäler en person

hela laget. Om turneringen går vid

flera olika tillfiillen, ange vilket
pass du vill spela. Om du tar med

ett eget spel till en brädsPels-

tumering (vilket ger ftirtur), kryssa

i rutan för detta också. Det går att

anmäla sig till anmäla sig till
turneringar som krockar på egen

risk - vi gör inga återbetalningar

vid dubbelbokning. Man kan ej

föranmiila sig till arrangemang.

6) Om du anmäler ett lag, skriv dess

namn i rutan "lagnamn". Alltför
långa namn kommer att fiirkortas

godtyckliS.

7) Lägg ihop avgifterna för allt du

anmält dig till, och skriv denna

summaunder "svenskal«onor." Det

kostar inga ören att gåpå GothCon.

Tänk också på följande punkter...
. Rekommenderar minimiålder för

deltagare är 15 år.

. Inträdesavgifteniir l80krvidför-
anmälan. Vi tar även emot besö-

kare vid dörren; inträdet kostar då

250 kr för hela konventet eller 1 20

kr om du baravill varamed en dag.

Intresserade åskådare, som inte

deltar i någon konventsaKivitet,

kommer in gratis.

Bekråiftelse på anmälan beriiknas

komma någon gang under mitten

på mars. Med bekräftelsen följer

ett utökat aktivitetsschema, kartor

över lokalen samt material till
turneringama.

Om du har några frågor angående

anmälningen, kontakta viinligen

Jonas Schiött (se adress ovan).

Extra årsmöte
Lördagen den 17 februari, klockan

12.00, håller ftrreningen GothCon ex-

tra årsmöte i SVEROK Västs lokaler

på Odinsgatan 8. Vi hälsar alla våra

medlemmar hj iirtligt välkomna.

På dagordningen står förra styrel-

sens ansvarsfrihet, samt årets budget.

Vi informerar också om det kommande

konventet.

14/ebsidan
Du vet väl att GothCon har en WWW-

sida? Spana in oss på

h t tp : / /w w w. ne t g. s e /G o t hc: o n/

Hi. I'm Steve Jackson. This is my first trip to
Sweden - thanks for inviting me! While I'm
here, I'll be playing a lot of INWO and

demonstrating some new games as well. Come

by and say hello!
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Advanced civilization
Arrangör: Mattias Danielsson, Martin Flagrup
Tävlings§p: Brädspel, individuellt
Anmälningsavgift: 30 kr
Förkunskapskrav: Inga (regelgenomgång)

Saktakryper den fram...historien...påverka den allratidigaste

historien och för 'den kända världen' från barbari till
civilisation. Utvecklafi losofier, religioner, förkrig, handla

med andra makter till du har kommit fram till antikens

guldålder.

Britannia
Arrangör: Marcus Gustafsson

Tävtingstyp: Brädspel, individuellt
Anmälningsavgift: 30 kr
Förkunskapskrav : Inga (regelgenomgång)

Englands gröna kullar dåsar sömnigt under fredens lugna

s§ar, utan s§mt av oro. Stammama lever i frid och sämja,

boskapen äter sig fet och allt är...trist. Tråkigt. Helt enkelt

dötrist. Om du vill att allt ska bli underbart, och råda bot på

denna tristess de närmsta tusen åren, så är du välkommen

till årets Britannia-tumering. VäI mött!

Diplomacy
Arrangör: Bjöm von Knorring
Tävlings§p: Brädspel, individuellt
Anmälningsavgift: 30 kr
X'örkunskapskrav: Bör ha spelat innan

Januari l90l: Det har varit en kall vinter och nu blåser

förändringens vindar över Europa" De sju stormakterna

smider sina planer och toppdiplomatema samlas till ännu

en förhandlingsomgång kring det runda bordet. "Vi vill
expandera!" utropar alla i kör.

Diplomacy kan som vanligt spelas dygnet runt. Poäng

räknas i enlighet med Svenska Diplomacyftireningens reg-

ler och räknas givetvis in i Rallyt.

Brädspel - turneringar

Hacker II
Arran gör: Bjöm Augustsson
Ttvlingstyp: Brädspel, individuellt
Anmälningsavgift: 30 kr
Förkunskapskrav: Inga (regelgenomgång)

Tycker du att datorer är detroligaste som finns? Ellerhar du

alltid drömt om att fli hacka Pentagon? Då ska du spela

Hacker II, spelet som vann 'The Origins Award for Best

Modern-day Boardgame 1992'. Surfa runt på 'InterNett',

som joumalistema kallar det, och hacka dig in i t.ex.

NASAs datorer. Om någon annan hackerverkarkontrollera

för stor del av nätet, kraschahans nyckelsystem, tipsaFBl

eller Secret Service, eller bäst av all! alltihop på en gång!

History of the World
Arran gör : Vincent Andreasson
Tävlingstyp: Brädspel, individuellt
Anmälningsavgift: 30 kr
Förkunskapskrav: Inga (regelgenomgång)

Har du alltid drömt om att ändra historien? Spela då History

of the World, där du spelar civilisation efter civilisation

ffin det ftirflutna. Ett spel som trots sina okomplicerade

regler är mycket komplext strategiskt sett. Så kom och

spela History of the World, och svep genom historien i en

rasande fart.

Illuminati
Arrangör: Martin Rydström
Tnvlngstyp: Brädspel, individuellt
Anmnlningsavgift: 30 kr
Förkunskapskrav : Inga (regelgenomgång)

Harjust da känt en obetvinglig lust att ta över yärlden, men

tvekat eftersom folk skulle bli avogt instätlda bm du

annonserade dylika intentioner? Då är detta spelet för dig!

Du kontrollerar en hemlig organisation, vars enda syfte iir
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att skaffa makt över resten av världen ! Ta kontrollen över de

onda fluortantema, de kommunistiska havsmonstren och

föreningen Onda Genier för en Bättre Morgondag.

Kontrollera porrtidningam4 vilka i sin tur kontrollerar

kongressfruam4 som iir de som e gentligenbeståimmer över

de intei- nationella kokainsmugglama... Det finns inga

griinser ftir vad som kan hända (och händer gör det) i
Illuminati.

Junta
Arran gör: Robert Oldberg-Danielsson
Tävlingstyp: Brädspel, individuellt
Anmälningsavgift: 30 kr
Förkunskapskrav : Inga (regelgenomgang)

Välkommen till banaffepublikernas spel, ett klassiskt

rövarspel. I Juntapremieras beteenden som skulle fåmor att

svimma. I Junta iir det nyttigt att vara sockersöt, falsk,

beräknande, listig och hiinsynslös. I Junta riiknas fram-

gången efter storleken pådet schweiziskabankkontot. Inga

småtjuvar göre sig besviir, hiir iir det landets måiktigaste

familjer som gör upp om pengama. Regeringen åir deras

egna lekplats, var skulle annars de fula fiskama simma...

RoboRally
Arrangör:JanHelmstad
Tävlin gs§p : Brädspel, individuellt
Anmälningsavgift: 30 kr
Förkunskapskrav: Inga

Mbiip... höger... mbiip... framåt... mbiip... vänster... mbiip

...fulI fart framåt...mbiip...höger...mbii<bzatl>. Robot-

programmering är något för dig! Det är inte svårt! Allt du

skall göra är att programmera din robots väg genom det

förvirrande industrilandskap som är dess födslo-

kammare...och undvika att bli krossad...och undvika att

försvinna i avgrundema...och undvika att bli sönder-

skjuten...och undvika au bli avknuffad... ...mot det häg-

rande målet och reparationen!

Du som vill delta i LaserQuests turnering kan

anrncila dig på inbetalningskortet.

Brädspelsbaren
Några veteraner från fiireningen Ylva, anförda av

Jarmo Kuutti kommeratthållaen spelbarpåkonventet

där du kan droppa in när du vill för att spela allsköns

brädspel; t ex Titan, Kremlin, The Great Dalmuti,

Guerilla, Warrior Knights, Stellar Conquest,

Kingmaker, Talisman, Nuclear War, Axis and Allies,

Fortress Americ4 Shogun, Conquest of the Empire,

Machiavelli eller något annat spel ur fiireningens

närmast outsinliga arkiv.

Föreningens medlemmar lär gärna ut reglerna

också till de mest obskyra spel. Spelbaren kommer

att vara öppen så gott som dygnet runt. Ett gyllene

tillftille att provspela dina konventsinköp!

Turnerlng 30 L
vt (oMHEi ail NoFou EN ruRNEitflo I uiso MEo GoffCoN. DEra ÅF

l:r PrL fr.lQll.tT'Shlrt
2:e h{r frkFl

xoHMER ar HlLus FI L^lEFOusr ToåsrcEr ry 4 ^till
FREoreEi DEN 5 PR|L xscuN l9rO(>22lOO. Vltruiu

xoug aÅ Söxucer oEi 7 aPFrL xL@ux l7:oo' t SaMuxo
?l o3t-ra4 24 22.

txEraurxo3luNKEftx ux al trLu I IFALL Xr 
^n 

lNnESEffi
oElya r ruRrgarrcEx, uF(Eil exd vtuzx rc rt vu seeu pl.
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Kortspel - turneringar

Iluminati New World Order
Arrangör: Petter Karlström
Tävlingstyp: Kortspel, individuellt
Anmälningsavgift : 30 kr/deltagare
Förkunskapskrav: Inga

Till: Gothcon, Från: SlEmning, Konfidentiellt. Enbartför
Ledningen.

Vi behöver fler skyltdockor som "stiiller upp" i t 996 års

INWo-tumering. Vi har redan utsett en vinnare, men vi
måste ha några "motspelare" frr att inte väcka misstankar.

I år kommer vi arrangera två tumeringar; en vanlig där

man tar med sig egen kortlek, och en "sealed deck

toumament" där leken köps påplats. Avsiktenmed dettaär

att lura fler nybörjare att köpa kort, samt att listan med

turneringar ser mer imponerande ut. Illuminera motstån-

det!

Magic the Gathering, typ I
Arrangör: Jens Schou, Mats Ackberger
Tävlingstyp: Kortspel, individuellt
Anmälningsavgift : 30 kr/deltagare
Förkunskapskrav: Inga

Turneringen kommer att börja med gruppspel och sedan

övergå till utslags-turnering. Standard Convocation Rules

gäller, dvs:

Minst 60 kort i leken, max 4 av ettkortutom basic lands

somman f?lrhahurmångamanvill av. Dessutom finns det

en lista med kort som iir banned, vilka man inte ftir ha med

alls, och en listamed kort som iir restricted, dvs man fiir bara

ha ett av varje. Om man vill kan man ha en sideboard på

exakt I 5 kort. En sideboard är en bunt extra kort som man

kan åindra sin lek med under tumeringen, sideboarden

måste alltid ha exact 15 kort och man fär bara använda den

mellandueller.

Banned/restricted listor kommer i andra utskicket.

Magic the Gathering, typ II
Arrangör: Jens Schou, Mats Ackberger
Tävlingstyp: Kortspel, individuellt
Änmälningsavgift : 30 kr/deltagare
Förkunskapskrav: Inga

Turneringen kommer att ha Swiss eller liknande gruppspel.

Tanken är att denna tumering skall vara av samma typ som

SM och VM om inget ändrar sig blir det alltså Typ II.
Reglema för Typ II är samma som för Typ I men med den

skillnaden att man bara får anvåinda kort från för niirva-

rande: 4:th edition, Chronicles, Fallen Empires, Ice Age

ochHomelands.

Mer info plus banned/restricted listor kommer i andra

utskicket.

Löken-redalilionen (våld?)gästar i all enkelhet
GothCon och berikar oss med idel absoluta
sanningar. Spana in Löken 20 päGothCon XX.

Vi ber vampyrlajvets deltagare om ursäkt frr alla olägenheter.
Notera aff Löken-redaktionen inte står under GothCon ledningens beskydd.

Evenfuella blodtransfusioner bekostas av de enskilda reportrarna.
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Vampire The Masquerade
Arrangör: Mikael Lundahl, PeterAandahl, Jan Viljanen
Arrangemangs§p: Levande Rollspel
Tidpunkt: Natt mellan lördag och söndag

Förkunskapskrav : Kåinnedom om vampiremiljön. (Kan

fås till självkostnadspris (0415- 12647 ; Mikael
Lundahl) eller gratis via email från mikael.lundahl@
mailbox. swipnet.se

Deltagaravgift: 50 kr / person

Regler: The Masquerade Second Edition.
Platsantal: 70 st. Övriga sätts påreservlista.

ffans gula rovdjursögon följde dem nät de

I I pCIseraoe, skrattande, varma och fu llaav liv. Lukten

av deras blod var överväldigande och han behövde all sin

självkontroll förattvikaav frånhuvudgatan ochin i den öde

griinden. Med ett graciöstsprång hoppade han upp och fick

tag i brandstegen som ledde upp till taket på det förfallna

huset. Prinsen hade valt en otillgärnglig och väl dold plats

ftir deras möte. Nu skulle han leverera det fiirbannade

brevet och be Prinsen om attfåjaga i hennes stad. Hungern

stethans inre i stycken och han kunde integlömmamännis-

koma på storstadens gator. Hans skarpa sinnen plockade

fortfarande upp spår av dem fast att han nu befann sig högt

över gatunivån. Taket var tomt. Han svor tyst för sig själv

och tåinde en cigarett i väntan på Prinsen. Han tog ett djupt

dragpåciggen och log för sig sjåilv. Cigarettemakommeratt

bli din död, tänkte han. Inte så dj ävla troligt, skrockade han

för sig själv. Det smakade inget och det var meningslöst,

men det var on vana och den var svår att bryta. Plötsligt

kände han en hand på sin axel, ryckte till, tappade ciggen,

snurrade snabbt runt och hukade sig som ett vilddjur redo

ftir ett språng.

"Det örviktigt harjagförstått", saPrinsen med silkes-

len röst. Hur i helvete hade han kunnat låta henne smyga sig

iinda inpå honom?

Live Role Playing
"Hungrig?" sa hon och ett tunnt leende spelade på

hennes röda läppar.Hon var inte ful, han hade väntat sig att

hon skulle vara grotesk. Nosferatu var kända för det, men

naturligtvis behärskade hon krafter som dolde hennes

vanställda yttre till fullo. Han reste sig upp och räckte

klumpigt över brevet med en lätt bugning.

"Jag kommer med detta budfrån min Mcistare och ber

om Ers Nåds gristfrihet under minvisit i er stad."Detvu
en dålig hälsningsfras och han skruvade obekvämt på sig

när Prinsen fortsatte att titta pä honom utan att ta emot

brevet.

"Har du ltist det sjrilv?" frägade hon svävande.

Han blängde pä henne. Vad höll hon på med, var det en

test?

"Det rir till er", sa han tafatt.

Hennes lång4 blekahand tog emotbrevet och öppnade

det längsamt. Utan atttaögonen från budbäraren vecklade

hon upp brevet.

"Detserutatt blienlångnatt, du borde l<ansl<e öta lite",

sa hon trött.

"Tack Ers nåd", sa han och försvann hastigt ner från

taket.

Kvar dtir uppe stod Prinsen med brevet i handen. Hon

läste det en gång till och suckade djupt.

"Bådar inte gott", sa hon och frrsvann som om hon

blivit en del av natten.

GothConXX /1996



Rollspel - turneringar

Call of Cthulhu
Arran gör: Magnus Lundgrcn (03 I / 1 67 59 I ; iorlas@

netg. se), Whacko Knights
Tävlingstyp: Rollspel, lag om 4 personer
Anmälningsavgift : 120 k/lag
Förkunskapskrav: Ingaförkunskaper krävs men en viss

kltnnedom om Lovecrafts böcker skadar inte.
Bedömningskriterier: Rollspelsförmåga och inlevelse.
Karaktär: Rollspel:5; Problemlösning: 0; Action: 5

Rabbinen lät blicken glidaöver fdrsamlingen. Han letade

eft er den osynliga griins som delade skaran i två, de som var

fdr och de som var emot. Enighet - måste fii dem eniga

tänkte han. Kanske skulle han kunnafådem att enas mot en

ny yttre fiende, hmm vardet inte idag som de därfriimling-
ama skulle dyka upp?

Årets Call of Cthulhu scenario är skrivet ftr4 personer,

men kommer att kunna spelas på tre.

Cumulunimbus
Arrangör: Staffan Andersson (018 - 5fi379;sa@

Fysik.UU.SE), Anders Björketid (0lS - 506 451)
Tävlingstyp: Lagrollspel, lag om 5 personer
Anmälningsavgift: I 50 kr/lag
Förkunskapskrav: Inga
Bedömningsgrunder: Tentamina, frågor på äventyret

och spellerdarens bedömning av rollspel
Karaktär: Rollspel: 5 Problemlösning:4 Action: I

Frånteamet som geltet " Imperiets hj årta",,,Calymene,, och
"Pantografen"

NisseNytt presenterar
Ett dventyr för fen spelare, en resa genom

verklighet och myt.

CUMULUNIMBUS
Blekgrålinjer över en slätbergsplatås mörkgråbakgrund av
grus och sten. Från en punkt kan man ftlja linjerna med
blicken när de sträcker sig mothorisonten. Förgäves försö-
ker man finna meningen med mönstret, men skönjer blott
en liten del av helheten.

Man kan följa en linje, liimna punkten bakom sig och
gå. Då knastrar gruset under skosulorna och man fömim-
mer hur linjen föriindras längs vägen, hur den kröks och
smalnar, delas och knyts ihop, breddas och slutligen upp-
hör. En linje har föUts till sitt slug men hundratals andra
finns iinnu kvar. Och även om man vandrar längs dem alla
kommer helheten att ftirbli dold.

För att se det hela måste man liimna planet, liimna
bergsplatan nedanför och höja sig mot molnen. Frän ovan
kan man skåda alla linjer samtidigt. Man ser dem skiljas
och mötas. De vävs szunman till figurer och mönster.

Spiraler, fåglar, apor. Skepnader och symboler på den
gigantiska bonad av sten som breder ut sig längt där nere

Och vinden sjunger i luftballongens linor niir man
svävar högt ovanför helhetens mönster.

Trojan
f)u som vill ha en tröia med årets

IJ motiv, kan markera detta på ditt postgiro-

inbetalningskort. Markera om du vill ha en t-shirt
(100 SEK) eller en college tröja (250 SEK). Å,rets

tröjor kommer att vara gråmelerade med svart tryck.

u vet völ att GothCon har en

WWW-sida? Spana in oss på "www.netg.se/
gothcon/".
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EON
Arrangör: Krister Sundelin (0500/488 782), NeoGames

Tävlingstyp: Lagrollspel, lag om 5 personer

Anmälningsavgift: 1 50 kr/lag
Förkunskapskrav: Man bör behiirska konsten att slå en

tärning - förmåga att rollspela iir ett plus...

Karaktär: Rollspel: 4 Action: 3 Problemlösning: 3

Linari var inte beredd på det drygt meterlånga djuret. Den

tittade fram runt en sten med sån långa hals och stirrade

fiinigt på henne. Så lade den huvudet på sned, först lutade

den huvudet åtvänster, sedan åthöger och därefterruskade

den på huvudet så att håret fladdrade. Sedan tittade den på

skriimda flickan. Den öppnade munnen och det lät niistan

som en duvas kuttrande niir den sade "Krå?"

Det lät så oerhört fånigt att Linari inte kunde hjälpa att

hon fnittrade. Fnittret bubblade i hennes bröst och ström-

made ut som ett klart klingande gapskratt. Djurettittade ain

mer fllnigt på Linari och stämde sedan in i skrattet med ett

högljutt "IK-IK-IK-IK! "

Med tvåfågellika språng var den framme hos Linari och

började gnugga sittvarmaoch torrahuvud motlinaris hals.

Den såg oerhört nöjd ut nåir flickan klappade djurets rygg
och upptäckte hur mjukt både skinnet och rygghåret var.

Den tyckte särskilt om att bli kliad bakom vingftistet och

kuttrade förtjust.

Linari började undra vad hennes mor skulle säga. Häs-

tar, kor, höns och fär i all ära- de giordeju faktiskt nytta.

De tuå hundarna och hela ladugårdskattfamiljen giorde

nytt4 även om de var mer kramdjur iin nyttodjur. Till och

med den lata och feta katten (den vägde siikert åtta pund) var

accepterad, trots att den inte hade filngat en mus eller råtta

påevigheter.

Men en dumdrake?

GURPS
Arrangör: Fredrik Jonson (031/510 995; f9lfrnj@

mtek.chalmers.se), Mikael Hasteus (03 l/188 548;
mSSmiha@mtek. chalmers. se), Whacko Knights

Tävlingstyp: Lagrollspel, lag om 4-6 personer

Anmälningsavgift: I 50 kr/lag
Förkunskapskrav: Inga
Karaktär: Rollspel: 4 Problemlösning: 3 Action: 3

"Mellan baronierna Bräcke och Eldran har i alla tider fred

rått, men under det senaste året har kraftig ovänskap blossat

upp och idag ligger flera griinsgårdar nedbrända och be-

folkningen lever i skräck.

Varhelst sådant lidande finnes dras naturligtvis

även§rslystna miin och kvinnor, ädla riddare ftir att ställa

onda gärningar till rätta, priister att hela skadade själar,

liikare att hela sargade kroppar, och allehanda patrask som

söker vinning i andras sorg."

HUSET - ett traumatiskt scenario
Arrangörer: Sus Henrikson (036/ 186 281) och Calle

Sanglert.
Tävlingstyp: Lagrollspel, lag om 5 personer

Anmälnin gsavgift: I 50 kr/lag
Förkunskapskrav : God rollspelsvana
Bedömningskriterier: Rollspel och allmän spelglädje.

Karaktär: Rollspel: 5 Problemlösning: 5 Action:0

Ingenstans att ta vägen. Ingenting att göra. Ingenting - utom

att umgås med familjen... och minnas. Sommaren övergår

sakta i höst.

OB.S/ Scenariot bygger en-

bart på karaktärernas inbördes

relationer och kaotiska psyken

och bedömningen bygger bara pä

rollspel och allmiin spelglädje.
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James Bond 007
Arran gör : Mattias Elfströ m (03 I I 426 826; 07 0 I 57 6 63

45), Anders Andersson (010/234 01 83)
Tävlingstyp: Lagrollspel, lag om 3-4 personer

Anmälnin gsavgift: 90 kr/lag
Förkunskapskrav: Alla vet väl vem James bond iir!
Bedömnin gsgrunder: Huvudsakligen problemlösning.
Karaktär: Rollspel: 4; Problemlösning: 3; Action: 3

Hissa Union Jack, tag på smokingen, häll upp en Vodka
Martini (skakad- inte rörd), kör fram Bentleyn och glöm

inte besöka Q. James Bond iir återigen tillbaka...

"Operation Olympos"
Ml6-agentemaFred Fitzgreg, Berhahm Wooster och Linda
Red står inftir sitt kanske svåraste uppdrag hittills. Vilka
genialiska brottslingar ligger bakom hotet mot demokrati

och frihet denna gang? Är Vesta Viper tillbaka? ar fCS
inblandade? Skall agenterna kunna rädda den kåinda viirl-
den?

Som alltid niir James Bond iir i farten bjuds det på

samvetslösa banditer, mystiska ledtrådar att {itUA exotiska

resmåI, snabba bilar samt litet ogenerat underhållnings-

våId.

Var, niir eller hur scenariot utspelar sig är en tolknings-
fråga - kanske i Sverige, kanske i någons övematurliga
fantasi; kanske i nutid, kanske i den eviga stillhet där tid
bara är en illusion...

'Förkunskaper' är bara skadliga fördomar. Om du tror
att du vet något (till exempel ftir att du läst regelboken)

kommer du att fa en del obehagliga överraskningar.

RuneQuest
Arrangör: Jussi Hyvönen (08/71829 4l)
Tävlingstyp: Lagrollspel, lag om 5 personer
Anmälningsavgift: 150 kr/lag
Förkunskapskrav: Inga
Bedömningsgrunder: Engagemang.
Karaktär: Rollspel:4, Problemlösning: 3, Action: 3.

ttRapid Eye Movement"
Shidshomen Uuder. Orlanth obarmhärtiga vind fär åter

Lunarimperiets kohorter att skaka av fruktan. Men rykten
florar om att Röde kejsaren bara bidar sin tid och att det

sjuhövdade imperiet ftirbereder ett avgörande hugg mot

den bräckliga rebellalliansen. Prins Argarath vet att kam-
pen kräver ett uppbådande av allatillgiingliga krafter. Men
somliga saker kanske kostar mer iin de smakar.

Arrangör: Kristoffer Schollin, (031/422 199; kristoffer.
schollin@hgus. gu. se), Gargarisma

Tävlingstyp: Lagrollspel, lag om 4 personer
Anmälningsav gift: I 20 kt I lag
Förkunskapskrav: Inga

En satyrs hundraårsdag ackompanjeras alltid av en stor
fest, och vad skulle då passa bättre iin att servera Gudarnas

Nektar, denna legendomspunna förfriskning? Under de

olympiska gudamas blickar beger sig ffra personer mot

Delphi....

Denförste hm komm snubblande upp ifrån taskeln till Hades

Från mystiska lcinder i östfor den andre som levat i öken
Den tredje villfra sin hundraårsdag och Nektar semera

Denfidrde sitta om mtten och tala med sljdmom viren

Observera att James Bond-scenariot löper över två pass.

Scenariot är skrivet för 3 personer vilket rekomenderas, SAgAn Om GUdAT%AS Nekt%r
men det kan spelas på 4

Nephilim
Arrangör: Jonas Schiött (031-7 ll02l2)
Tävlingstyp: Lagrollspel, lag om 4 personer
An m älnin gsa v gift: 120 kr I lag
Förkunskapskrav : Negativa
Bedömningsgrunder: Kreativt rollspel, humoristiska

ftirveckiingar, metafr sisk insikt.
Karaktär : Rollspel : 6; Problemlösn ing: 2; Action: 2

"Drömmaren i Dig"
Äventyret där det dolda blir synligt, men det klara blir
dunkelt. Inget kan tas f«ir givet.
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I detantika Grekland tilldrog sig en gång dennahistoria

som inte kom att nedtecknas, och därför har fallit i glöm-

ska. Nu återberättas den iintligen på GothCon XX, Sagan

om Gudarnas Nektar: om Oraklet i Delphi, om Sokrates

verkligaöde och historiens endaKotaur. Möt Småfolk och

halvgudar bland tempelruiner och cypresser, vid mytemas

källa.

Turneringen handlar om systemlöst rollspelande ftir
alla som vill ha kul och leva ut! Välkomna!

Vampire
Arrangör: Tomas Jejlid (063-107 427), Tony Nilsson

(063-817 40)
Tävlingstyp: Lagrollspel, lag om 4 personer

Anmälningsavgift : I 20 kr/lag
Förkunskapskrav: Inga
Rollspel 5, Problemlösning 3, Action 2

Bedömningsgrunder: Vampire är ett spel diir rollspel
skall premieras, vi lägger största vikt vid själva
rollspelandet, attityden hos spelama samt aven hur
de agerar med kroppsspraket. Tank frrst, tiink efter
en gang till" sen dräp alla med dina kommentarer.

"Seattle bortom solnedgång"
Ett krig pågar och har pågått under de senaste decen-

nierna i Seattle. Camarilla kåirnpar for att behålla kontrol-

len. Anarcherna vill krossa ftirtryckam4 och Sabbath

viintar på rätt tillftille att gå in själva. I en våirld diir makt iir

det ftirsta budet, och kontroll det som eftersträvas av de

styrande kastas spelama in i ett krigs slutskede. Finns det

en vinnare eller är alla förlorare?

Figurspelsturnering

Apokalypse
Aktivitet: Brädspelsarrangemang

Ansvarig: Malin Ryd6n, Carls Johan Håkansson & Ola
Holmdahl (0311487 977)

Deltagarform: Individuellt, max l0 spelare
Deltagaravgift: 20 kr
Förkunskapskrav: Inga

Moralisk indignation, buller, brak, hörselskador och upp-

lopp följer ständigt i den överspåindaApokalypspatrullens

spar. Enligt ett fegt anornymt reportage urLinCon-löken iir

Apokalypspatrullen "en ondskans och våldsftirhiirligandets

sekt". Likt Salman Rushdie gömmer sig denne nidskrivare

undan våra lojala (hjiimtvättade) slaktmördare för att han

inte vågat skriva sanningen. Vi är inte ondskans hantlang-

are utan Satans förebilder och gullegrisar.

Apokalypse iir inte så hemskt som det låter. Det är ett

helt vanligt spel om miinsklighetens snara undergång, en

massa styggingar som skjuter på andra styggingar samt en

moralkaka eller två. Det som mest upprör de Andra åir vårt

frikostiga anvitndande av hypervåldrM (vi har för länge

sedan liimnat Ultravåldet i vårt kölvatten). Apokalypse är

precis som alla andra spel j ätterealistiskt men åh-så-spelbart.

Det är lätt att spela och dyrka Apokalypse men man såste

vara en bra taktiker för att vinna.

Alla riktiga miin (och kvinnor med hår under armarna)

har nu möjligheten att på "ärans" ftilt i en sanktionerad

tumering, göra upp om det åtråviirda Apokapriset! Vi stär

för diaboliska dioramor, rigorösa regler och miisterligt

målade figurer och ni tar med pennor, tiirningar och bruta-

litet. Fyra finalister utses att mötas i årets Megabrak på

söndagen. Be there or beware!

OBS/ För att få deltaga i Apokalypse måste du vara

minstl5 år och ha föranmält dig.
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F i gursp e 1 sarrangem ang
Blod & Mod
Aktivitet: Figurspelsarrangemang
Ansvarig: Mats Antonsson
Deltagarform: Individuellt, max l0 spelare

Deltagaravgift: 30 kr
Förkunskapskrav: Inga

Blod & Mod utspelar sig på den ryska fronten. Vilka

scenarion som kommer att spelas meddelas senare, troligt-

vis i det andra utskicket. Bloc & Mod iir ett figursslagsspel

i 20mm-skalan. Tidsätgången iir 6-8 timmar.

Anmälan tas upp på fredag och lördag fÖrmiddag.

Endast ett scenario kommer att spelas på fredagen och ett

på lördagen. Start 1200 båda dagama.

Blodörnen
Aktivitet: Figurspelsarrangemang

Ansvarig: Mats Antonsson
Delta garform : Individuellt fi gurslagsspel

Deltagaravgift: 20 kr
Förkunskapskrav: Inga

Med tidsmaskinens hjälp har spelsystemet till Trenchraid-

ers flyttats tillbaka i tiden till medeltid och vikingatid. Håir

kan du i man-mot-man-strider försöka eröwa en befiistning

eller helt enkelt slåss ftir ära och berömmelse.

Blodömen är ett figurslagsspel i 25mm-skalan. Tids-

åtgången per scenario är l-3 timmar med 2-4 deltagare;

pågår kontinuerligt under konventet fredag till söndag.

Cirkus Maximus
Ansvarig: Kaj Suokko, Magnus "Cowboy" Anders€n
Tävlingstyp: Brädspel, individuellt
Anmälningsavgift: 30 kr
Förkunskapskrav: Inga

Avalon Hills klassiska spel om vagnkapplöpning i det

antika Rom, håir som diorama. Spela en förare och rid hem

ära och senatorers gunst - eller satsa några sestertier och

spela hem iira och senatorers pengar.

DragonPass 3D
Aktivitet: Brädspelsarrangemang
Ansvarig : Torbj örn Andersson
Förkunskapskrav: Inga

Det klassiska briidspelet, i tredimensionell tolkning. An-

kor, drakar, magikerl Strider kommer att utkämpas enligt

DBM-regler.

Grovplåtskampen
Aktivitet: Figurspelsarrangemang

Ansvarig: Mats Antonsson
Deltagarform : Individuellt figurslagsspel
Deltagaravgift: 20 kr
Förkunskapskrav: Inga

Grovplåtskampen är ett figurslagsspel i 2Omm-skalan. Du

ftir befiilet över en mindre grupp stridsvagnar och fdrsöker

manövrera ut fiendens stridsvagnar och slå ut dessa. Tids-

åtgången iir 1-3 timmar med 4-6 deltagare.

OBS ! Grovplåtskampen dras igång efter avslutat Blod

& Mod-spel, eventuellt körs parallellt med Blod & Mod.
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Kampfgruppe
Aktivitet: Figurspelsarrangemang
Ansvarig: Mats Antonsson
Deltagarform : Individuellt fi gurslagsspel
Deltagaravgift: 20 kr
Förkunskapskrav: Inga

Kampfgruppe iir ett figurslagsspel som utspelar sig under
andra viirldskriget. Du har befiilet över en infanterisektion

med eventuellt understöd. Ett antal olika scenarion kom-
mer att spelas, bland annat att erövra en by eller befiista

ruinerm.fl.

Kellys Hjtiltar
Aktivitet: Figurspelsarrangemang
Ansvariga: Marc Grieves, Martin Holmer & Carl Heath
Förkunskap: Inga

En desillusionerad amerikansk soldat vid namn Kelly fiir
höra ryktas om att en bank bakom de tyska linjerna i
Normandie huserar en större miingd guldtackor, niirmare

bestiimt värda 16 miljoner $ - i 1944 års penningvärde...

Alla modell-byggens moder gästar traditionsenligt
GothCon. Det iir i år, jubileet till iira, 15 år sedan Kellys
Hjältar spelades på modell ftir första gången. Till er som

fortfarande inte sett ljuset kommer hiir en ft)rklaring:

Detta diorama utspelar sig på en modell med måtten 260

x 320 cm, i skala I : 100 av den by diir filmen Kellys Hjältar
spelades in. Och liksom i filmen skall några amerikaner

med seriösa disciplinproblem ftrsöka komma åt guldet i
banken.

Quattre Bras
Aktivitet: Figurspelsarrangemang
Ansvariga : Magnus Kinnander
Förkunskap: Inga

Föreningen Ylva arrangerar detta klassiska slag, mellan
fransmiin och britter (och några förkomnapreussare). Ska-

lan åir l5 mm. Efter Clash ofArms system From Valmy till
Waterloo.

Trenchraiders
Aktivitet: Figurspelsarrangemang
Änsvarig: Mats Antonsson
Deltagarform : Individuellt fi gurslagsspel

Deltagaravgift: 20 kr
Förkunskapskrav: Inga

Upplev de bittra och blodiga striderna i skyttegravarna

under första viirldskriget diir tyskar, fransmiin och engels-

miin slaktades i massor frr att ftirsöka erövra några hund-
ratals meter mark. Trenchraiders ger dig möjlighet att

försöka erövra/försvara en skyttegrav i shid man-mot-man .

Trenchraiders är ettfi gurslagsspel i 25mm-skalan. Tids-
åtgång per scenario är l-2 timmar med 2-6 deltagare.

Trenchraiders pågår kontinuerligt under konventet fredag
till söndag. Ingen fdranmälan.

Snålvargar, se hit!
Om du iir en snålvarg, direkt från mörkaste Småland, kan det vara bra att veta att man kan anmäla sig som arbetare till
konventet. Gör så hiir: Anmäl dig som vanligt och ring sedan till SVEROK Västs kansli (03 1- l5 70 30) och anmät dig
som arbetare till konventet. Vår man ftir dessa iirenden kallar sig för niirvarande Claes Sundström. Han kommer att ta
kontakt med dig frr att göra upp. Om man arbetar idogt minst tre pass (se schemat) under konventet, så kan man f?l sin
anmäIningsavgift återbetald på söndagen. På så sätt kanske du till och med har råd att åkahem igen, efter aft ha bränt alla
dina pengar på Magic-kort.
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CyberPunk
Arrangör: Johan Berg (03 l/538 849), Storytellers Inn

Tävlingstyp: Lagrollspel, lag om 4 personer

Förkunskapskrav: Inga

"Historien om Balley Boopers tragiska död"

Adrenalinet hade redan börjat sin resa genom kroppen

niir han öppnade väskan. Handen skakade litet. Allt var

prydligt ordnat i små fack. Han monterade snabbt ihop

geväret. En sista titt i spegeln. Svart!

Ganska passande. Han blinkade mot sig själv, rättade

till hatten och liimnade rummet.

Dystopia
Aktivitet: Rollspelsarrangemang
Ansvariga: Ola Jansson (031/405 272}Herrik

Örnebring (03 I I 472 7 ll)
Deltagarform: Lagrollspel, lag om 4 personer

Speltillfätlen: Två stycken
Förkunskap: Inga.

Hälsa på i den dystropiska verkligheten! Har du tröttnat på

att spela skjutglad cyberpunkare, demprimerad vampyr

eller desillusionerad privatdetektiv? Koppla av med litet

nattsvart civilisationskitik, gladlynt slapstickhumor och

ett minimalt regelsystem. Dystropia är spelet som utspelar

sig i en verklighet baserad på tjugo- och trettiotalets sci-

encefiction-visioner om samhäIlet.Läs "Kallocain", 
u 
I 984'

och "Yenus örvårl"och se 'Brazil", "Metropolis" och"En

gatak ölt på operan" och kom i stämning infttr 1996 års

Dystropiaäventyr!

ttKonferensentt

Välkomna till den sjätte biennala koordinations-,

kommunikations- och kontrollkonferensen (B4K-6)! I år

avhålls evenemanget på det toppmodema konferenscentret

Lusthuset. På programmet stfu seminarier i allmän och

särskild bankettkunskap, förelåisningar om bl'a" effektiv

Rollspelsarrangemang
administrationskontroll, kontrolleffektiv administration

och administrativ effektivitektkontroll, samt middag med

dans! Väl mött!

Blanketterl Mer blanketter! Fruktsallad! Maktkamp !

Mysterier! Allt som gör tivet viirt att leva presenteras

således i fuets Dystropiaäventyr! Dessutom! Ewert

Mariposas återkomst!

Favorit i repris
Aktivitet: Rollspelsarrangemang
Ansvarig: Thomas Wegebrand, (031 1235 57 6;

wegis@cd.chalmers. se)

Förkunskaper: Inga

Tillhör du dem som fick höra av dina polare som kom hem

ffin GothCon vilket fantastiskt äventyr du missade? Eller,

än värre, var du diir men hade inte anmält dig till just den

furneringen?

Nu får du chansen igen. Vi har tagit 3 av de bästa

scenariema från GothCon genom tidema. Ett fantasy-, ett

skäck- och ettagentscenario. Detta arrangemang kommer

att pågå under hela konventet.

Lost Souls
Aktivitet: Rollspelsarrangemang
Ansvariga: Sven Jansson (0311823 704), Johans

Salomonsson (0311549 701), Storytellers Inn
Deltagarform: Lagrollspel, lag om 5 personer

Förkunskap: Ingen.

"Himlen runt hörnetrl

En tyckande tystnad rådde i det mörka huset. Blekt, dött

månljus föll in i matsalen genom tunna slitna spets-

gardiner. Allting, från det stora lackerade matsalsbordettill

ett uppstoppat älghuvud pä ena väggen, var tåckt av ett

tjockt dammlager. Några dammkompä golvettycktes sakta

röra på sig. Långsamt sveptes de ihop till dammråttor, som
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börj ade nosa runt i cirklar allt snabbare och snabbare. Snart

steg en dammvirvel fran golvet och tog med sig några

kringslåingda papper och en liten duk fran ett sidobord.

Kandlabrar med stearinljus, som flammade upp, lättade

fran sina positioner påmatsalsbordet och flög med virveln

runt i rummet.

Små gröna irrbloss tiindes och började frenetiskt rusa

omkring i oförutsägbara banor kring takkonan. Strax

ovanför matsalsbordet dök ett vansällt, ftimrttnat huvud

med smutsgrå hårtestar upp. Det gav ifran sig ett ihåligt,

mullrande skratt fran sin nästan tandlösa mun och började

snurrarunt i en rasande hastighet, så att dess drag suddades

ut. Inom kortvar rummetfullt av saker som slungades fram

och tillbaks, och den uppstoppade älgen glodde med röd-

glimmande ögon på kaoset.

Plötsligt hördes genom infernot en röst säga "Men

al l t s å, gr ab b ar ! D e t fi nns int e e n mönni s ka i hus e t. "

Orden hade knappt uttalats förrän det groteska huvudet

försvann, kandelabrarna föll till golvet och irrblossen

bleknade bort. Allt blev tyst och stilla. Efter någon minut

smög sig en ftirsiktig viskning fram ur ett hörn:

"Någon som kinnerför ett parti poker?"

NeoTech
Aktivitet : Rollspelsarrangemang
Ansvariga : Marco Behrmann, NeoGames

Deltagarform: Lag om 3-5 personer

§pettillfiillen : Två stycken
Förkunskap: Bör ha ett hum om Cyberpunkgenren...

"Livsfarlig tjänst"
"Jack Barnes visste att han var bland det baista, men det

räcker inte alltid... Mer påfrestande uppgift ftir man leta

efter, och hadehan vetat om detftire han skrev påskulle han

nog aldrig accepterat. Barnes och hans mannar gick ronden

igen. Han synade sina underlydande - alla med en fläckfri
resumd från Roxxon Security. Men att skydda våirldens

mest utsatte person..."

Spelarna tar på sig rollen som topptränade medlemmar

av siikerhetsftiretaget Roxxon Security. Där tillhör de

underavdelningen ftir eliten - annars skulle de inte fiitt
chansen att skydda USA:s näste (?) president. Roll-
personema har sju dagar på sig att se till att ingenting

hiinder presidentkandidaten Irwin Hart - varken i det

personliga eller politiska livet. Eller som dom säger -
"Business as usual"...



Man kan varamellan tre och fem spelare, men äventyret

är utformat så att det blir klart enklast om man iir fler...

Sagan om Riddar Urbans Resa
Arrangör: Kristoffer Schollir (031 I 422 199;

kristoffer,scollin@hgus. gu. se), Gargarisma

Arrangemang: Lagrollspel, lag om 4 personer

" Riddare av den gudomliga röttvisan, papisternas plågo-

ande, djövulsyngels domedagsman... "

Ja" kärt barn har många namn, och trots att Riddar

Urban varken var älskad eller bamslig så var han beryktad

land och rike runt fiir sin skoningslösa rättvisas skull. När

hans namn nämndes danade stora starka karlar, stolta

husfruar briinde vid soppan och husdjuren flydde till skogs

i panik.

Det viskades att denne gruvlige riddares hjiirta

egentligen var gjort av sten och att hans själ var tom på allt

utom helig rättflirdighet. Och så var det faliftiskt. Men säg

det som varar för evigt. Föriindringens vindar blåser inom

oss allaoch även i den fattigastemyllakanMaskrosorfinna

näring.

Detta är den sanna sagan om vad som egentligen hände

den stolte Riddar Urban Järnhåirde. Och om falskatungor

har berättat det hela på annat sätt, så tro dem icke...

Välkomna till en liten humoristisk, episk saga om Kärlek,

Ångest och andrabesynnerligating. Föranmälerdig gör du

hos Gargarisma via: laistoffer.schollin@hgus.gu.se eller

0i t-422 I 99

Shadowrun
Arran gör : Måns Samsono w itz (03 I / 526 21 5), Storytell-

ers Inn
Tävlingstyp: Lagrollspel, lag om 5 personer

Förkunskapskrav: Någon kännedom om miljön.

ttGenesistt

Se att le, 2 0 4 4, j anuari månad

Snön liggersomett slaskigt, gulbrunttäcke över Seattles

gator. De väderhiirdigaste fotgiingarna pulsar motvilligt
fram genom den lätt frätande, grötiga snön och skyndar på

sina steg för att så fort som möjligt komoma in i viirmen.

Bättre bemedlade medborgare stannar antingen inne eller

sköter sinaiirenden från bilens baksäte. I griindernatäcks

pundamas ihjiilfrusnakroppar av den klibbigasörjan medan

råttorna plogar sig fram mellan deras lik i jakt på nya

skovmä.

Trots vädrets makter sköts dock vissa affiirer med

oförändrad iver. Små grupper av välmotiverade,
högrisktagadnde svartjobbare fiirbereder ,innu en natts

jobb på andra sidan lagens råmiirken. Niir ingen tittar

smyger de sig in i företagens kontor, ftirbi komplicerade

larmsystem, vakande siikerhetsstyrkor och illasinnade

cybemetiska vakthundar för att stjäla information till den

som betalar biist.

Vi kallar dem Shadowrunners. Offrciellt sett finns de

inte. Varldrinte bli en du också? Spänning, pengar, fl exibla

arbetstider, gratis utbildning, fri bostad, inga kvoterings-

regler, resor, motion, möjligheter att triiffa många nya

miinniskor. Det finns bara ett krix. Du kan vara död i
morgon.

Om du tror att detta åir alla aktiviteter som kommer till GothCon, så tror du galet.

Medan du låiser detta sitter konventsarrnagörerna sannolikt och övertalar de sista

motvilliga affangörema, fiir att vrida de sista arrangemangen ur spelsverige. Spana

in senkomna arrangemang i andra utskicket.
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Wizards of the Coast gästar GothCon och kommer

altha en monter på konventet. Spana in dem där!
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Ovriga affangemang En veteran talar till oss

Drtiktttivling
På samma sätt tidigare år kommer en dräkttävling att

anordnas under nägon av konventsdagarna. Dräl:tkreatione-

mabedöms efter arrangörernas noggranna ög4 och rekom-

menderar konventsdeltagarna att ta med sig garderobens

vackraste eller häft igaste dräktkreation.

Filmvisning
Filmvisningen har i år spottat upp sig och kommer ar

bedrivas med storskärmsvideo och försvarlig ljudanlägg-

ning i Malin Ryddns regi. Temat för årets visning kommer

att vara Hong-Kong fantasy, men självklart kommer även

verkliga klassiker att stå på prograrnmet. Schema kommer

att anslås på konventet.

Butiksarrangemang
Flammans Spel kommer att spela Da Bellis Antiquitatis

non-stop i anslutning till sina lokaler. Övriga butiks-

arrangemang är inte fastslagna än, utan kommer att annon-

seras i andra utskicket.

GothCon I hette inte GothCon I. Det hette KonventT7 .

De 30 deltagarna spelade figurspel och brädspel på

Studentkåren hela påskhelgen. En kille, Michael Börjes-

son, hade dessutommed sigettnyttspel somhetteDungeons

and Dragons, som vi andra prövade på för ftirsta gången.

Under de kommande åren ökade antalet deltagare och

andelen rollspel snabbt.

1982 kom krisen. Spelftireningskartan i Goteborg på

den tiden såg ut som Bosnien. Föreningama låg i fejd med

varandra och konventets framtid var i fara. Krig bröt ut och

ett tag såg det ut som om det skulle bli två konkurrerande

konvent. Men efter intensiv medling kom GothCon 6 trots

allt till stånd, på sangens hus nere vid Gullbergskajen.

Detta var första gången namnet GothCon användes offici-
elltochkonventethadenuutvecklatstillnågotsom liknade

dagens GothCon med hundratals deltagare.

Det blev ett riktigt bra konvent. Ett sjudande liv (folk

satt inte undangömda i små lektionssalar på den tiden),

mängderav figutspel (detkan aldrigbli ftirmånga), Kellys

Hjältar (första gången med specialbyggd modell), kaotisk

Killertumering (sedan dess har Killer varit bannlyst, då

kittsliga arrangörer råkade komma i vägen för Sångens Hus
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brandslang, som det vinnande laget spolade bort motstån-

det med) och håll-i-gång dygnet runt,

De fdljande tre årens CothCon hölls i Chalmers stora

öppna salar, och var dejag hade roligast på. Dllr fanns fler

och större figurspel än pä några andra konvent. Kellys
Hjältar var paradnumret, men spel som Kamikazeattacker

mot hangarfartyg i skala l/72, skyttegravskrig med riktiga

små explosioner och kalabaliker med ett par tusen zulu-

figurer pä bordet samtidigt hjälpte till att satta riktig sprätt

på påsken. Rollspelsturneringama var enormt populiira

och satte stora krav på organisatörem4 dä som nu. De led

dock av att rollspelsgruppcrna inte kunde sitta ostörda i

§gna rum, något som sedan dess lösts genom att förlägga

konventen till skolor fulla med små lektionssalar. Själv

tyckerjag dock att konventen vann påöppenheten. Det blir
en annan puls ochstämning nåirallaspelen blev tillgiingliga
ftlr alla.

1986 fick nytt blod ta över arrangerandet av GothCon

och rollspelandet kom att dominera helt i fortsättningen.

Kelly och de andra försvann. Men på senare tid har figur-
spelen börjat dyka upp igen, så vem vet? Kanske blir det

öppna salar igen.

Killroy is here!
MarcGrieves

Så hrir hittar du till GothCon XX
Frän Centralstationen, tag spårvagn 6 (riktning Guld-

heden), spårvagn 7 (riktning Tynnered), spårvagn 8 (rikt-
ning Salgrenska) eller buss 60 (riktning Fredriksdal). Stig

av spårvagnamavid hållplatscn Vasa sjukhus eller bussen

vid Kapellplatsen. Hållplatserna ligger i höjd med Vasa

Sjukhus på kartan.
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Apokalyps, Blood and Mud och
Dip-lomacy spelas löpande under
hela kon-ventet. Tider för Quattre
Bras, Cirkus Maximus och
Dragon Pass äD kom-mer att
anslås i det schema som med-följer



FET
-^17 r-qD3
dLöb
FF
EH
EHFA

=FEE
ao4DrO

EE
TErE<lE>JZ,\, I

EETe7|li=EE->b
EF

Du är väl medlem isoeiges roll'odtkonfliWspelsfötbunill
19500 spelare i niira 900 föreningar kan inte ha fel. SVEROK verkar för

spelarna i Sverige. lir du medlem i en förening; se till att den åir med i
SVEROK. /L du inte medlem i en föreninghjiilper vi dig att starta en eller

I att hitta en diir 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 013 - 21 29 (X).


