


t TrL nuR-rcrou )w!
Fanst en tnist nyhet mange nå har fått med seg. Johannes Henrik Ber.g jr.. dzde 29. apr"il 2OO4. Bar"e

47 är gammel gikk ABCONs "far", en energisk nessunsperson og utummelig kilde til viten boft. Åne35
kongress bener tydelig preg av hans bortgang. Et minnefond har blitt opprettets i hans navn og ABCON
vil vere en bidnagsyten til dette. Johannes har satt spon etten seg i hele miljaet vil bli dypt savnet.

År'ets kongress er et jubileum som nummer 2O i rekken. Stonhetstiden er. kanskje over, men i år har
hele 324 fonhåndsnegistrer[ seg. Dette en faktisk 2O% flene enn i fjor-l Vi han også flere turneninger- i år
og håper at kongressen også blir bedne enn fjorårets. Du kan hjelpe till Vi tr.enger spesielt gopher-e og
nattevakter. Ta kontakt med oss i nesepsjonen og ven med på å arnangere Nonges beste festivall

Puljeoppsettet er som de fleste sen endnet litt i år. Midtpuljen fredag og lzndag en delt i to mindre pul-
jer slik at småtunneringer og andre kontene innslag ikke binden opp fon mye av folks tid. Pulje ll, lll, Vl og Vll
varer altså bane 2 timer. Turneninger som går oven fon eksempel Pulje ll og lll vanen allikevel 5 timen uten
pause som vanlig. Forvinnende? Se programoppslagene våne i foajeen eller spzr i resepsjonen.

Arets jippo er "The Matnix". Avhengig av hvilken pille du valgte ved inngangen, ansken vi velkommen til
vår' virtuelle vinkelighet på Vilhelm Bjenknes hus eller Zion i BF-kjellenen. Uansett bar du se opp for
ondsinnede agenten også kalt "komitemedlemmen" som ropen ordne og kreven displin av år-ets deltagene.
Byktene er likevel at oppnznerne er mange og at maskinenes henredzmme nermen seg slutten.

Vi håpen at ARCON XX blir stzrne enn på mange år'og at du får. en helg fylt med spilling, latter-, diskusjon
og mono denne siste helgen ijuni 2OO4.

Med vennlig hilsen
Knistian Echholt
ARCON-komiteen
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vil bli vist bort.tf&AI«ltS'K 
Ver oppmerksom på ar man må merde seg i

dS,rII\E§T,f,DER
ARCONs pnimere lokaler er i Vilhelm Bjerknes'

hus [bygning 13, Univensiretet på Blindern,
henetter kalt VBJ. Der er. det åpent fon publikum fra
fredag 25l6 kl. 1O.OO ril szndag 27 /6 kt. 17.OA.

{OVERI{-ATFING
Sorn vanlig vil vi benytte egne lokaler til overnat-

ting. Disse liggen i Ullevål Skole. Denne er under- '1 O

min. gange fra Universitetet, og adressen er John
Colletts alle 2O [se kartJ. Pga. begr-enser kapasiter
er alle ovennattingsplasser resenvert tilneisende -
har du fonhåndsbetalt, bestilt ovennafting og er
utenbys fra, er du nonmalt garsntert plass, mens
Oslofolk vil slippe til dersom det er plass.

Sovelokalene er åpne fon publikum fra torsdag
24/6 kl.2OOO til sandag 27/6 kl. 12. Den fsrsre
natten [torsdag{redagJ kan man mote opp direkte
på VB for fonhåndsregistrering og tilvisning av
plass. Det er ikke anledning til å sove i de vanlige
lokalene, og alle med sovepose iVB eller Sophus Lie

resepsjonen hvis man snsker å ovennatte og at
man må vise gyldig ovennattingsbilleLt både ved reg-
istrering i resepsjonen og ved ankomst til Ullevål
skole. Vaktene våre vil påse at ordensr-eglene blir
fulgt i innkvarteringslokalene. Alle fonmer for stuy,
alkoholbruk og innendors royking vil det bli slån
strengt ned på.

Legg også smrlig merke til at skolen stenger kl

12 på sondag. Etter dette blir. det ikke anledning til
å hente bagasje. Hvis du skal spille i pulje lX, som
begynner kl. 1 1, må du derfor ta med deg bagasjen
når du forlater sovelokalene. Hvis du ikke skal spille
kan du trygt sove videne, så lenge du en ute av loka-
lene til kl. 12. [Eller. du kan bli igjen, og heller" hjelpe
til med å rydde skolen...l

s/ErD§ä6ER SC- ÄND{,L
ETENDELETI.
ARCUN tar overhodet ikke ansvar for delt-

agernes eiendeler. Dette gjelder også ting som
henlegges til oppbevar.ing i resepsjonen, kontonet



og gopherrommet. Selv om vi selvfzlgelig glan vårt
beste for å unngå at ting blir stjålet, kan det skje
uhell.

Det er en del små oppbevaningsbokser og
ganderobeskap i kielleren i VB. Du kan sikre deg en
sånn om du tar med deg en ikke ahfor stor hen-
gelås og en tidlig ute.

lffiEwCEINELB
Som vanlig vil det vere kiosk med salg av brus og

snacks" Unden stone delen av tiden får man også
kjzpt vanm mat. Åpningstidene er fonelapig som fol-
ger [fonbehold om endringer):

Fredag 12.OO-22.0O
Lordag 1O.OO-22.0O
Sandag 1O.0O-1 5OO

På kveldstid fnedag og lardag vil det bli pub i

kielleren [1S.OO - 02.00, med '1 B-års grenseJ. For'

avnig finnes det restaurantr og 7€leven i nmnheten.
Dessuten er Maionstuen innenfon gangavstand

[ca. 12-1 5 min. Her finner man en omfattende
samling av butikker og spisesteden, mange av dem
åpne sent både fnedag og lardag.

-lrAl#
Privatpersoner og organisasjoner kan fritt dnive

ikke-kommersielt Ihobby-basert] salg av spillrelaterr
materiale, såfnemt dette ikke er til hinder for
awiklingen av festivalen, og man har fått anvist
plass av resepsjonen. NB: Man plikter å holde seg
til det anviste arealet.

W
Ved tidligere ARC0N-amangementen har vi

dessvenre hatt episoder der bnannalarmen han blitt
utlast. Brannalarmen på Universitetet en svent
omfintlig, det skal ikke mer til enn ett stearinlys eller
litt sigarettnoyk til for' å lzse den ut. Den en også
koblet dinekte til brannvesenet som må rykke ut.
Det kosten ca 5OOO kr fon en utrykning. Dersom en
alarm utlsses ved stearinlys/nayking eller lignende
vil de skyldige måtte betale negningen.

Det en derfon IKKE lov til å nayke ellen ha levende
lys inne i ARCONs lokalen, uansett hvor mye
"stemning" dette skaper. Det eneste unntaket til
denne regelen er i RF-Kieller'n [PubenJ.

Dersom brannalanmen utlases skal bygget ayeb-
likkelig tommes. Vinduer og darer i alle rom skal
lukkes.

Disse regler" gjelden også for Ullevål skole.
Dersom brannalanmen gån skal bygget tzmmes og

vinduer og dsner lukkes. På Ullevål skole kan klokka
ninge på hele timer/ vanlige ringetiden om morge'
nen. Dette gjelder spesieh på tonsdag til fredag.
Dette er ikke nadvendigvis en brannalarm. Dersom
den gin seg etter kort tid er det bane vanlig ringes-
ignal. [Friminutt osv]

TNATIEflO«F
BrL-

Med bil finner" du forholdsvis lett Universitetet på

Blindern, ved å folge Ring 2 eller 3 [det en skiltet fra
Ullevål Stadion eller krysset Kirkeveien [Ring 2J-

Blindernveien. Det nermeste du kommer kon-
gnesslokalene er Moltke Moes vei [på baksiden av
universitetsområdet]. Besakende-parkeringen er
ved Pnoblemveien. Se også kartet.

T-eaNr
For å komme til ARCON tar linje 3 [Sognsvann]

eller linie 5 fStoro] til Blindenn stasion. For å

komme til sentnum om kvelden tar du de samme
linjene andre veien. Siste avgang for linje 5 mot sen-
trum og videre er kl OO.37. Siste avgang for linje 3
er kl. OO.56.

TRr«« oe NATTBUSS

Den nermeste trikkeholdeplassen [bytnikken]
heter Universitetet Blindern, og ligger på nondsiden
av univensitetsområdet. Linje 1O og 17 siopper.
her. Siste avgang i retning sentrum er kl OO.33 fon
linje 17, og kl. OO.16 for linje 10. Bushstidslinje 18,
som kun går på dagtid fredag og lardag, stopper på
John Collets plass, som er holdeplassen far. Bus
22 og 25 kjaner fra Malorstuen til John Collets
plass. I tillegg stoppen natbbusslinlene 2O5 og 2O6
ved Ullevål Haveby [TnikkeslzyfaJ.
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3t Regelinnfaring fan start
Spesielt med tanke på nye spillere

@ lngen regelkunnskaper kreves
Enkle negler, egnet for nybegynnere

O Begelkunnskap anbefales
Spillet er forholdsvis vanskelig

@ Regelkunnskaper nodvendig
Spillet er såpass vanskelig at man vil bruke svert

mye tid til å lere spillet
X Fonhåndspåmelding
Påmelding mottas via eget påmeldingsskjema,

ellen på ABCON. Deltakerne blin prioritert i den
nekkefalgen de har betalt.

I Ta med egne kort/figuner

Auxs.:oru O
Fredag 21"OO - 22.OO, szndag 14.OO - 16.00,

og muligens lzndag 21.OO - 22.OO ARCONS auk-
sjoner er en av de beste mulighetene man har for
å selge sine gamle spill til en anstendig pnis. Eller
skaffe seg noe sjeldent til en billig penge. Eller more
seg oven andnes uvettige overbud. Eller ergre seg
oven at man ikke ble med tyve kroner til på noe som
viser seg å vere en "mint condition" sjeldenhet.
Eller bane sitte og la seg underholde av alle de rare
budene på de rare spillene... Minstebud er kr. 10,-
Alle bud går i hele femmene opp til kr. 3O,- o

deretter i hele tiene. By naskt, hayt og rydelig!
lnnlevering av salgsmateniale foregån i nesepsjonen
fra kongressen åpner. HUSK å fylle ut salgsskjema

[fåes i resepsjonen] MED NAVN OG ADRESSE, ew
kontonummenl Det en anledning til å angi hayere
minstepriser over kr. 1O,-, men det anbefales ikke -

for det begrenser som regel budene ganske knaftig
til å begynne med. NB: vi skal ha et gebyr på 1O kr".

pn. salgsgienstand, uansett om den blir solgt eller
ikke, som betales ved innlevering ["depositum"].
Dette er for å forhindre at man får' inn syv tusen
terninger eller femten hundre nummer av DRAG
ON som skal selges separat. En hel pakke med spill
kan gå som en enkelt gjenstand - det er helt opp til
selgeren. Provisjonen vån er på 1O % for gjen-

stander som går fon men enn kr'. 'l OO,-. Går de for
mindre skal vi bare ha gebyret du han betalt inn på

fonhånd [Med andre ord - er det ingen som vil gi en
tier for gjenstanden din, får du den i retur, mens
netto saigspnis blir utbetalt ved bud fna 1O-9O kr.l.
Selgerne må selv henvende seg til Komiteen for å

få ut pengene, eW. usolgte gienstanden. Utbetaling
starter innen en time ettep hven av auksjonene.
Henter du ikke pengene vil du få dem utbetalt over
giro. Dette kan ta noen uker, fordi sommerferie og
etterarbeid for ABCON ofte kommer i veien.
Usolgte spill som ikke blir hentet under kongressen,
sender vi i retur for eiens negning! Det er fullt mulig
å levene inn spillmateriell til auksjonen på forhånd,
selv om du ikke kan komme på ABCON! Ta kontakt
med Komiteen.

Fruvr O
Også i år vil vi ha et omfattende prognam med rel-

evante og eller interessante filmer. Det endelige
programmet vil du finne i programboka vån, og som
oppslag utenfon auditoriene.

KosryunrorurunnANsE OV
Vi satser på å videnefare AFICONs rike

kostymekonkurranse-tradisjoner også i år! Alle
med interesse for historiske ogr/eller fantästiske
kostymer er hjertelig velkommen til å delta. Det blir
noen forandringen fra tidligere år. Konkurransen vil

foregå i pausen mellom pulje 7 og B. Det er de van-
lige 3 kategoriene med fantasy, scifi og goth/hor-
ror. Men det blir 3 nivåer i år:

1: Nybegynner en for de som ikke har noe saerlig
erfaning med kostymer og klen. Her vil fokus ligge
på kreativitet og oppfinnsomhet

2: Amatzn er for de som han laget litt fzr, og har
noen kunnskaper innenfon ssm av kler. Her vil det
legges veki på kreativitet og gjennomfarelse av
antrekket og nivaet for vundering av s6m og teknikk
liggen laW. 3: Halvproff er for de som har mye erfar-
ing innen sam og design av kostymer. Hen vil det
legges vekt på kneativitet, bnuk av materialer, detal-
jen og kvalitet på samutfarelsen.

Det vil bli lagt ut et påmeldingsskjema i resepsjo-
nen som alle som snsken å vene med MÅ fylle ut
senest en time far konkurransen. Der velger du kat-
egori og nivå, noen ond om kos[ymet, og om du
znsken å pnesentene deg selv eller la konferansien
gjare det.

MruarvRrunuKoNKUHRANSE O »,{ 3t 1}
Miniatyrmale konkunansen er delt i 3 deler. Menk

at kategoriene er blandet med fantasy og futune.
Liten miniatyr, fsingle chanacter, heno etc] på en

base som ikke er suarre enn 4Ox4O mm.
Gruppe, miniatyren organisert i grupper, regi-

menter, squads etc. Base storelsen bar holdes
unden 25x25 cm.

1{q*s':,*,fu
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Klokkeslett for puljene 10-1 5
Pulje nummer 1

Brettspill
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Game of Thrones
History of the World
Junta @
Napoleonic Wars

F3:årH,:3*n*"*%
Republic of Rome
RISK 2210 A D
The setttersof catan 

, @!ilTitan @E

Battle for MGcow
Britannia
Carcassonne
Diplomacy NM
Formula De

Miniatyrspill
Battlefleet Gothic
Blood Bowl
Full Thrust
Space Marines Epic
Warhammer 40000
Warhammer Fantasy
Kortspill
85 CCG NM
Citadel
llluminati
LotR TCG
LotR TCG NM
Magic All Night
Magic the Gathering

Rollespill

Cyberpunk Action! System
D&D Duell
D&D Dungeon Crawl

H,ffi.is[il#ål;lm
Call of Cthulhu @![
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D&D NM
Draug
Fabula
GURPS: Disworld
Kult, "Cracks in the Mirrof'
Mage the Ascension
Mage: Narmere enn brodre
Matrix vs. Feng Shui
Matrix vs. Verdikommisarene
Munchausen
Munchkin d20
My Life with Master
Oceania
Romanse!
Smurfekrigen 4: Borgerrev
T
Vampire Dark Ages
Vampire the Masquerade
Werewolf Apocalypse
Wheel of Time: Flukt
WoD: Bygone Bestiary

@

ffi,-
k

t



Ston miniatyr, [single character, heno, vehicle,
wanmachine, monster]. Base stsnelser bar holdes
under 25x25 cm.

Moout-r/srrmESlGNWoRKSHon @ 53 [Lae]
Går du med en spilldesigner i magen? Har du

IDEEN - den ene, store, geniale ideen som bare en

nadt til å bli tidenes nye spill? Eller har du bar e lyst
til å lere hvordan man gjar når man lagen en modul
til en nollespillturnening på en spillkongress? I år
änrangenen AFICON en moduly'spilldesignwonk-
shop, der nettopp du kan få lere hvondan du kan
lage ditt eget spill av noen av de aller beste spillde-
signenne i det norske spillmiljaeL Meld deg gjerne
på til - men det en ikke et absolutt krav at du melden
deg på på forhånd... Du bar avsette pufie ll og lX hvis
du skal få med deg hele spilldesignwonkshop'en
samt en del tid undenveis, men det blir også litt opp
til hver enkeh gnuppe hvordan dere har lyst til å
legge opp lapet. Moduly'spilldesignwonkshopen har
oppstant med en gjennomgang av hva det inneber-
en å lage en nollespillmodul, eller et helt spill, i Pulje
ll [fra kl. 16J. I lapet av puljen kommer dene til å bli
delt inn i gruppen, som i lspet av Ancon skal pr.ove å
skrive en modul [eller designe et komplett spill] i

lapet av Arcon. Fra Pulie lll til Pulje Vlll får gruppene
anledning til å arbeide med ideene sine, samuidig
som spillskaperne våre er tilgjengelige til å svane på
sparsmå|, eller som personer dere kan diskutere
ideene der"e jobber med. Sandag morgen [Pulje lX,

kl 12.J leverer dere inn det dene har laget, så kom-
menterer spillskaperne våne produktene denes, og
gin dere ideer om hvondan de kan bli enda bedre.
Det en mulig at Arcon kan komme til å trykke den
beste modulen i en ellen annen form.

SrnrpRoeRau O
Arcons sideprogram en tilbudet til alle dere som

vil noe mer enn "bare" å spille når dere dr"ar. på
spillkongress: Man finner pnograminnslag om spill,
om spillhobbyen og om alle slags beslektede
fenomener. Se eget oppslag under tunneringen
ellen Arcons brosjyre.

SpzRRe«orvruRRANSE O
Som vanlig vil kvalifiseringsspansmålene bli lagt ut

på kongressen, men i ån finnen du dem også på
våre nettsider [www.spillfestival.no]. Ta en tun
innom hvis du faler at trivia-monsteret i magen
spanken og vil ut. Blir det mange som kvalifiserer
seg, tan vi også en mellomnunde på lardag fzr den
store finalen sondag ettenmiddag!

TrerurroruxuRRANSE O
Tegnekonkurransen er tingen for de som har

kunstneniske ambisioner, og tegner noe med i det
minste en viss spillrelevans. Hven deltager kan
levere inn €n tegning per kategori [egen hylle i

nesepsionenJ. Kategoriene er som falger: 1.
Fantasy 2. Horror/Gothic 3. Future/SF/Tech 4.
Åpen klasse ffor tegninger som ikke passer inn i de
andne kategorieneJ Siste frist for innlevering av.teg-
ninger er klokken 17OO på lar"dag.

ts*,Etr§PILL
18XX @E([Nv!]

[1 B] Jan Erik Storeba
Pulie l+Vlll * 1O+ deltagene
Klassisk togspill hvor en kiaper småselskap med

spesielle egenskaper, som eventuelt selges, starter
selskap eller "henger seg på" andres. Kjap billig,
selg dyrt, ellei bedre: tien mest mulig på dem. Stant
dine egne selskap. Selskapene klapen tog og
småselskap, legger skinnen, tiener penger, delen ut
eller beholder fon å kjzpe bedne tog som tjenen mer
i annen omgang. pass på at ingen dumper et sel-
skap med lite pengen og dårlige tog på deg, for da
har du problemer! En kapitalistisk tankegang er alt
som kreves for å fonstå og nyte dette spillet.

A Housr Drunen O8E[Nvl]
[AHD] Fred Farde
Pulje l-ll+lX * I deltagene
Den amerikanske borgerknig 1861-65. Sryr. nond

eller szrs stynker til seier. Et spill på inFodukslons
nivå, men også noe fon erfanne spillere. Opplering
vil bli gitt til de som znsker det.

Tunneringen har plass til inntil B spillene i hver"
pulje. Avhengig av antall spillere vil vi br uke et "Cup"
system eller beste nesultat avgjar.

Aovarucro Cvrrzarnrv OM
[ACIV] Nils Petten Wien
Pulje lll-lV+Vll-Vlll * 49 deltagene
Et klassisk bnettspill som gån ut på å uwikle din

egen sivilisasjon fna den tidlige steinalder og fnem til
jernaldenen. Spillet er intet knigsspill, krigeren en
som regel taperen. - Men pass opp, naboen din
trengen ikke å tenke det samme. Spr.edning av
katastrofer anbefales på det stenkeste. [Og husk:
en \."liten\" bongerkrig er gay..:J PS: Må IKKE
forveksles med dataspillet med samme navn. PPS:

Spillet TAB lang tid [regn med å bli fendige mdlom

3 og 5 om natten]

Aer or Snana @M8t
[AOS] Piet Skieveland
Pulje I " 15 deltagere
I dette spiliet skal du bygge ut iennbanelinjer og

sikre deg aWaler på godslevering. Hvis du klarer å
ta en avstikken om noen flere byer for å plukke opp
pasasierer så er det ekstna innbr.ingende. Her
stanten du ut med en veldig trang okonomi, og må
slite litt fon å ar.beide bopt underskuddet.
Prisvinnende spill av Martin Wallace.

Aruoru Br OMBt[Nvl]
[AMO] Pen Johan Lysber"g

Pulje Vl-Vll * 2O+ deltagere
Som Faraoen i det antikke Egypt skal spillerne

knives om å bygge flest pyramider, samtidig som de
skal adminisffene sine provinser på best mulig
måte. Det koster å sikne seg de beste provinsene,
bander skal dyrke jorda, kanavanehandel ivenk-
settes, spesialakslonen rekvireres. lnntektene
bestemmes i fellesskap gjennom en offenfase.
Amun-Fle er Reiner Knizias siste storspill, og byr på
mange finurlige mekanikker.

Axs aruo Au-rs Lae O[([Lae]
[ML] Pnogramkomiten
Pulle l+lV+V
Det populer"e brettspillet om 2. verdenskr.ig som

lagturnening" Som alliert eller akse må laget ditt
overvinne det andre laget for å gå videre i cupen.
Starst inntekt avgjzn vinneren. Alle de vanlige reg-
lene en med.

Bncreavnaoru OElt
[BKG] Oslo Backgammonklubb v/Eivind

Bnenningen

Pulie V+Vl * 75+ deltagere
Oslo Backgammon Klubb invitenen til backgam-

montunnering. Turneringen er åpen fon alle som
IKKE er medlem av NBgF/OBgK [med unnrak av
helt nye spillene]. Hvis nok interesse vil det også bli
avholdt en lagturnering med 3 pers/lag. Det spilles
i utgangspunktet uten dobbligskube, men ellens
etter internasionale regler.

lntennasjonale turneringsregler brukes Imuligens
uten kubeJ.

Se foravnig hnp:/ / vvvvw.nbgf .no/

Barrur FoR Moscow Offi[Nv!]
[BFM] Fred Fzrde

Puljel-ll *Edehagere

Dessvenne ikke å få kjopt lenger, opprinnelig var
det et gratis spill på introdukslons nivå. Men kan
lastes ned fra
hLtp:l / grognar d.com/ btm / index. htm I Et enkeh
og raskt spill om slaget om Moskva 1941, du
spillen den Tyske siden eller den Russiske.
Opplering vil bli gitt til alle som ansker det.
Avhengig av antall spillere vil vi bruke et "Cup" sys-
tem eller beste nesultat avgjar.

Tunneringen har plass til I spillere i hver pulje.

BRrnrurun OXB8
[BRl] Fliksforeningen for strategiske bnettspill v/

Martin Nielsen
Pulje V+lX * 16+ deltagere
Bnitannia er et gammelt og erverdig Avalon Hill

spill, men likevel et av de enkleste å setbe seg inn i.

Man deltar i de fonskjellige invasjonene av England
fra nomertiden og fram til 1066. Som spiller får
man stype mange fonsklellige grupperinger, og man
samler victory points giennom hele spillet. Spillet
har til tider innslag av plotting og diplomati, men er
primert et taktikk-spill.

CaRcassorurue OXBt
[CAR] Brettspill.no v/Nils Håkon Nordberg
Pulie l+V+Vl * 1OO+ deltagene
Alle nunden "Carcassonne" starten med at det lig

gen 6n enkelt brikke på bordet. Besnerende enkelt,
men snart spnen det seg byer, veien og åkerland-
skaper utover hele bor"det. Den smante spiller
fordeler sine landeveisravere, niddene, banden og
munker på de mest verdifulle prosjektene. Velger
du å spille snilt, så en Cancassonne et familiespill.
Men du kan også vaene den slemme, som kupper
andres hardt oppartreidede proslekter og knabben
halvparten av gevinsten. Vi spiller med
"Handelsmann & Byggmester"-uwidelsen, som
aken muligheten for utspekulert spill. En runde
Carcassonne tan 60-9O minutter, og turneringen
spilles over tre ellen fine runder [avhengig av antall
dehagere).

DrpLoHaacv NM O»<8t
[DlP] NDF v,/ Frank Johansen
Pulie lllll/V /Yl-VlzlX * 

1 OO+ delragere
I Diplomacy przver hver enkelt spiller å oppnå

kontroll over Europa gjennom en hårfin bal-
ansegang mellom tillit og mistanke, lolalitet og
nådelsst svik. Dette brettspillet har blitt en mod
erne klassikenl



Årets turnering er offisielt NM og blir arrangert
av Norsk Diplomacyforbund. Nybegynnere anskes
hiertelig velkommen. Det vil bli gitt, tilbud om regel-
giennomgang, men du må mate opp minst 15 min-
utter fsn puljen begynnen og si ifra om du ansker
opplering. På nettstedet til NDF vil du finne turner-
ingsneglement, samt enkel innfaring i neglene:
hLtp: / / dipl om acy.no / ftf / nm2 O04.htm

FoRvruu Dr OLäIE
[F1 D] Olve Stonhaug
Pulje lX * 20+ deltagere
Så du vit bli en For"mel 1 kjarer ? Hen er din

sjanse!
Er du en fan av Fonmel 1? Drammer du om å

suse gjennom gatene i Monaco i oven 2OO mph?
lkke men dagdramming! Nå kan du selv få erfane
spenningen med å kjane en Formel 1 bil på en virke-
lig nacerbanel Hay risiko, forventninger, taktikk og
en smule flaks: Dette en ingrediensene i denne hay
oktan fylte cocktail som trengs for'å vinne verdens
mest pnestisje tunge Formel 1 baner."

Gaur or TuRorvrs OXffi
[GOT] Thomas Refsdal
Pulle V+lX * 25+ deltagere
Spill en av de fem fraksjonene som slåss om å få

kontroll over uya. Spillet bruker ingen terninger og
basener seg mye på Diplomacy men er mye mer
varienende.

HsroRv oF rHE WoRLD OX[Nvl]
[HTW] Jan Enik Storeba
Pulje Vl-Vll * 20+ deltagere

Jurvra OX
[JUN] Teodor Bruknapp
Pulje l+Vl-Vll

Spillet hvor du er en konrupt diktator i en liten
bananrepublikk, og målet er å sarge for at mest
mulig uhjelpspenger havnen på dine hemmelige
sveitsiske bankkonti. Det er lurt å suge ut mest
mulig penger nån du har muligheten, fon de andre
jobber fon å styrte deg. Junta er et enkelt og svert
morsomt spill.

Naporroxc Wans 9E(BE[Nvl]
INPWI Ulnik Bae
Pulie Vl-Vll * 2O+ deltagene
Napol6onic Wars tap for seg knigene i Europa fna

1BO5 til 1814. Spillerne tan kontnoll over en av
Europas stormakter, som i begynnelsen av spillet

en deh i Koalisjonen [Storbritannia, Bussland og
Zsternike-UngarnJ og Frankrike, mens Pnzyssen
står på sidelinlen. Men dette er ikke et lagspill, vin-
nenen en den spillenen som har skaftet seg flest nye
områder, og man kan til og med byme side under-
veis. Bruker et system med bnikken og kort basert
på We The People og Hannibal.

PaNzrRsRupPE Guoennru O8t [Nvl]
[PZG] Fred Farde
Pulie l-ll * 6+ deltagere
Dette spillet er en klassiker. Har du aldri spilt det

bar du ikke la denne sjansen gå fra deg. Det er
slaget om Smolensk '1 941.

Kanskje den viktigst grunnen til at Tyskerne ikke
presset videne mot Moskva med en gang og misten
enhver sjanse til noe som kunne ligne på en seier i

den delen av WWZ som ville til slutt bli deres ruin.
Her valgte Russerne å stå å forsake å holde de
invaderene hordene tilbake. De mislykkes.

Men det van en kostbar seier for Tyskerne. Kan
du lykkes bedre?

Dette spillet en men avansert enn de to andre jeg

anrangerer, det er en fordel om du har spilt "hex"
strategi spill far. Men jeg vil gi opplering til de som
znsker det.

Jeg har dessverre kun plass til 4-6 spillene hvis
ingen tar med sine spill. Avhengig av antall spiller.e
vil vi bruke et "Cup" system eller beste nesultab
avgjar.

PueRro Bco OXS8
IPR] Piet Skjeveland
Pulle lll+Vl+Vll * 64+ deltagere
Dette er spillet som har nevolusionert hele

spillverdenen med sin geniale spillmekanisme og er
nangsjert som det beste breltspillet noensinne. Her
skal du drive en plantasje og via 7 ulike handlinger"
bygge opp kolonien din og sende varer hjem til
eupopa. Du må hver runde velge hvilken handling du
vil gjane, men husk at dei du velger fån også alle de
andne gjare. Her er det ingen ventetid, det skier noe
som påvirker deg hele tiden.

Flrpuelc oF RoME gxåt
[ROB] lnge Canlen og Jan Tamber
Pulie Vllt * 36 deltagere
Året er 265 f.kr. Den oppninnelige r.omerske

nepublikken er i begynnelsen av sin erobringsfase,
og spillerne må stå ansvarlig for republikkens ve og
vel samtidig som man skaffer seg egen makt og
innflytelse. Det er derfor en grunnleggende del av

spillet å passe på ab staten ikke lider av spillernes
inFiger. Er man ikke forsiktig kan folket gizr"e

opprc n, barbarer invadere eller statskassa gå
konkurs - og da taper allel

Som spiller leden du en mektig fr.aksjon i det
romerske senatet, med mål om å bli valgit som dik-
taton på livstid eller vinne så mye prestisle at alle
andre legger seg for dine fotter i respekt. Du kan
selvsagt også gjare oppnsn mot senatet og bruke
dine legionen til å invadere Roma - men hvilken lo.ial

romensk general ville finne på noe slikt?

HrsK 2210 A.D. OES8
[221O] Glenn Kristian Hansen
Pulje Vlll * 36+ deltagere
Vaer med å utkjempe de siste årene av en lang og

bnutal krig. Hvem flylter"til månen og hvem blir. igjen
for å regjene på iorda? Kommen du til å vene den
fsrste som benytter atomvåpen? Dette er BISK,

bare bedre en noen sinne, og med mange flere
muligheter.

Tue Srnrgns 0F CArAN OMS8
[SET] Glenn Kristian Hansen
Pulje lV * 36+ deltagere
Som i fjor. + Det vil bli spilt finalespill med både

Cities & Knights og Seefarers tilleggssett.

Trraru 9[{[Nv!]
[TAN] Jan Enik Stonebs
Pulle l+Vlll * 10+ deltagere
Rekruuter skapningen, vinn slag for å forbedr-e din

titan, anskaff engler, og adelegg for motstanderen.
pass på å beskytte din egen titan, ellens en du fen-
dig. terreng, flyving og skyting kan bli vesentlig på
slagmarken.

WnRcRarr rHE BoARDGAMc OD(8t[Lae]
[WAB] Thomas Hefsdal
Pulie ll-lll+lX * 'l 6+ deltagere
Pnov deg på bnemspillet til det suksessrike

dataspillet.
Det spilles lag 2 mot 2. De onde mot de gode.

Mat glerne opp med en du vil spille sammen med
eller få en pantnen ved oppmatet.

$rc{I§flrlf,-
Barrlerreri GorHc 6[iV

[BFG] Kenneth Lomeland
Pulle V-Vl-Vll " 3O deltagere
Spillet vil bli spilt i 5 pitched battles den det bar.e

går enkelt ut på å knuse motstanderen der man får
poeng for hver kamp den som har mest poeng
etten de 5 rundene er vinnenen det blir derfor ikke
finale. Nayaktige negler for dette kommer seinere.

Ta med egne miniatyren og brikker" som fighters,
bombers og blast markens [viktigJ ta med negelbok.
Vi bnuken reglene i oniginal boka, vis du lurer. på om
noen ekstra regler i White Dwarf gielder eller lig-
nende ta kontakt.. Men flåter som er på denne sida
er gyldige, men bare så lenge du har miniatyner til
detll http:/ / www.specialist-games.com/battle-
fleetgothic/default.htm

Brooo Bowl eXV
[BB] Stein Oddvar Rasmussen
Pulje V/Vl+Vlll * 'lO+ deltagene
Fantasi-fotball fra Wanhammer-verdenen. Ta

med bnett.
Flegelverk Living Hulebook 2.A m/2OO3 r.ules

review er utgangspunktet. I tillegg: lngen starplay
ers. lngen ogren eller troll på orcteams. Andre
unntak og negler vil det bli informert om ved tunnen-
ingsstart.

l-uLL lHRUsr Gr»<lY'i

[FT] Tomas Fluud
Pulje ll-lll+lV * I deltagere
Hver spillen stiller med lOOO poengs flåten valgt

fna Fleet Book 1+2. [evt fra Reinforcements på
hl\p:/ / v\rv\^ t.star-ran gen.com/SBStuff.htm J. Minst
en krysser pen storskip. Det spilles uten fightepe.
Sa\Vasku flåter fån bare 800 poeng. Man spiller
med samme flåter hele turneningen. Det brukes
alternatiw iniativsystem der små skip skyter fansl

Spacr MaRrrurs Eprc O[4Y/
[EPIC] Teodon Bruknapp
Pulje ll-lll

Sjekk websidene våre fon mer informasion.

WanHanaurn 4OO0O 6XV
[W4OK] Are Biksaasen
Pulle V-Vl-Vll-Vlll * 50+ deltagere
Warhammen 4OOO0 -\"ln the Far Futune there

is only Wan\" I hvert fall bnuker de ikke bordene til
noe anneL.Året er 40999 og alle rasene i galaksen
samles fon å avgjane hvilken her som en den
grimmeste i verslon 3 av reglene fan venslon 4
kommer. Vi spiller med Trial Assault Bules fra
Chapten Approved 2OO4 og det blir 4 forskjellige
scenarier.

Utfyllende infonmasion kommer på nertsiden eller

»

)

)
)



ved å melde seg på Anes Warhammer 4OOOO liste
- arerixt@yahoo.com

WaRuaruugn Farurasy Barrm 6Mly
[WHFB] Helge Aanvik
Pulle l-ll-lll-lV * 5O deltagere
Det vil spilles 5 slag med harer på 195O poeng,

2 Pitched Battle, 1 Captupe og 2 spesial scenario-
er. Alle må ta med ekstra armdliste og 3 stk ten-
reng. Poeng gis for spilling og maling. Bevised
Magic Lones fr"a Chronicles 2OO4 bnukes. Steam
Tank ellen Great Weapons på helter er ikke tillatt.
Velkommen!

lnfo på:
hLrp:/ / heim.iti. u i o. n o/ -he 

I g ea a y' a rco n. htm I

&osflilf,*
85 CCG NM O3II9

[85] Rune Aaboen
Pulje lX " 16+ 6s1x6t...
Var med i kampen om å bli den dominenende

makt i Babylon 5 universet, §ammen med Londo,
G'Kar, Morden, Kosh og resten av gjengen... Vi
spillen standand constructed 2 nunden + finale. [Det
vil bli mulighet for utlånsdeckJ

CraoeL O»X8t
ICITA] Fredrik Somerville
Pulie ll * 25+ dehagere
Lyst til å backstabbe dine venner? Stjele vilt og

uhemmet? Eller bare zdelegge mest mulig?
Citadels er et kort og enkeh spill med humoristisk

preg som kan spilles når. og hvor som helst. Passer
for folk med pokerfjes og som ikke gidder lere så
mange regler! :l

Full tunnering med semi og finale i lapet av en
pulie.

lrruvrruarr@XBE
ILL] Jo-Herman Haugholt
Pulje lV+Vl n 36+ dehagere
They'ne all around us. Secnet conspiracies are

everywhere, and where can you find the only tnuth?
Certainly not in the game of llluminati. Fnord.

The phone company is contnolled by creatures
from outer space. The Congressional Wives have
taken oven the Pentagon. And the Boy Sprouts ane
cashing in their secret Swiss bank account to
smash the IBS! Two to six playens compete to grab
powenful gnoups and increase their wealth and
powen. No ploy is too devious, no stratagem too

low, as you scheme your w6y to victory.

LorFl TCG gV[Nvl]
[LOTB]Zyvind Schiatt
Pulie lll-lV * 8+ deltagere
Det blir" holdt 4 runder og vi regner med å vere

ferdig til mellom 22 og 23. Prisen er 1Okr" pr per-
son for å holde en sankslonert tunnening. Husk at
det en den nye x-list ute fon kont som kom ut i

starten av mai som gjelden.

LorB TCG NM ES.?[NYI]

ILOTB NMI Zlyvind Schiatt
Pulje V-Vl * B+ deltagere
Dette en det offisielle Lond of the Rings TCG NM i

Norge 2OO4
Det er en standard tunnening og vi satsen på godt

oppmate. Det blir holdt B nunden og vi regnen med
å vene ferdig til nundt 1B.OO Prisen er 1Okr" pr pen-

son for å holde en sanksjonert turnering. Husk at
det en den nye x{ist ute fon kort som kom ut i

starten av mai som gjelder.

Maoc Arr Nnrr OE}
[MAN] Thomas Refsdal
Pulie l/ lllll / lV / V / Vl-V ll/ Vlll/ lX * I delta ger.e

Det vil bli arnangert små I manns turneningen
under hele ABCON så lenge det er ettnespsrsel til
det. Formatene er opp til deltagerne så lenge vi har
kort til limited formatene. Constructed kan kiares
ubegnenset.

Maerc rHr GarrrRrrve NM gffiV
[MTG] Bune Horvik
Pulje V-Vl-Vll-VllllX * 12O+ deltagene
Lzrdag og szndag arrangeres nongesmesten-

skap i Magic the Gathering! Formatet er" draft den
ene dagen og standard den andre.
Forhåndskvalifisering er nadvendig. Kontakt Flune
på rune@mtgnorway.no fon men informaslon.

lrG;lBfIlf,-
7rH Sra: Jarnru pÅ LoBD Arsv @E[Lae]

[7TH] Torgrim Husvik og Jzrn Slemdal
PuljeltSO+deltagere
Jakten på Lord Algy
En assortert gnuppe tapre mennesker han satt

seg fore et vanskelig mål: A finne og befri Lord
Algennon Fitzwilliam-Clairbourne, helt i den
Avalonske manine og dypt savnet familieoverhode.
Men hvem en alle disse som pnaver å legge kjepper

i hjulene på våre helten, og hva vil Den Hellige
lnkvisislonen egentlig med gode gamle Lord Algy?

7th Sea en et spill som lan deg leve ut konseptet
Swashbuckling som aldni far, i en verden beslektet
med, men også temmelig fonskiellig fra vår egen på
16OO- tallet" Hen finnes neligionsskismer, invasjon-
skrig og piratvirksomhet side om side med troll-
domskyndig adel, menkelige monstre og minnen fra
urgamle sivilisasjoner'. Bobin Hood, De Tre
Musketenen, Captain Blood og Tsarens Kurer,
Greven av Monte Christo og Den Tnettende Krigen,
alt har sin parallell i Theah. Sving fra lysekroner,
flsrt med barpiken, dueller på hustak, bortfsn din
hjertes utkår'ede, avfl7r alle kanonen mot fiendens
skip, og mest av alt, lev livet som om hver dag van
den siste.

Regelkunnskap er fordelaktig, men ikke påkrevd.
Ta med skrivesaker, en håndfull d1O og gierne en
fjong hatt eller en lapp å ha over 6yet. Spilleder bzr
ha tilgang til både Playen og Game Master-bakene,
skjont Player eP nok viktigst.

Ensket alden på spillere: 13+
Bruker' 7th Sea Roll and Keep systemet, Znd

pninting, IKKE Swashbuckling Adventures d20.

AcroNl Svsreru: Drlra-Laee-r OES8
IDEL] Jo-Herman Haugholt
Pulje I * 18+ deltagere
I fnemtiden har nevolusjoner innen nomfart og

konstruksion gjort det mulig for menneskeheten å
spne over hele solsystemet, selv om med nevo-
lusjoner innen biogenetikk og kybernetikk han gjorr
ondet'menneske' vanskelig å definere.

Denne store spnedningen har giort hadisionelle
lovhåndtenings strukturer utdaterte, med det store
mylder av bebyggelser på astroider, nomstasjonen
og planeter. Behovet for private såkalte
'trsbbelkonsulent'-finmaer har vokst frem, og et
firma er spesielt ansett som det beste. De har
sikret seg en markedsmaloriteu ved å kunne tilby de
beste tnzbbelkonsulentene i solsystemet.

Taktikken bak denes suksess bestod i å tilby så
gode vilkår for sine ansatte at de lokket til seg de
beste som van. Baksiden ved denne taktikken var at
det var praktisk talt umulig fon dem å spanke noen...
Derfor har de en uoffisiell policy som går ut på at de
mest'pnoblematiske' blir silt ut til såkalte deltalag...
Ryktene om at tre advokatfinmaer og fem PR-
byråer ble kjapt opp for å håndtere damage-control
etter delta{agene er stenkt overdrevet...

BESM PsvcHE WAHS OXB8
[BES] Marius Einan Storeide
Pulje lV * 25+ dehagere
Et par år inn iframtiden har man funnet ut hvon

dan man kan fremkalle psykiske krefter ved å bruke
spesielle medisiner. Ulempen er at dette bane virk-
er nån test-personene er mellom 13 og 17, etter
dette "bnenner" kneftene ut. Fon ayeblikket eksister-
er to selskaper som benytter disse midlene; Bio.
Genesis og Onacle. De er bitne rivaler, og tilbyr hlelp
under bondet til de som kan betale fon det, alt fra
snikmyrding og horoskop til tankelesning av konkun
renter. Onacle har, etter en biEter strid mellom de
to selskapene, sikret seg en kontrakt med en anti.
terr'on styrke.

Etten et par uker blir en ofetanker kapret, og
Oracle blir kalt inn på banen. De sender et team av
ny-vervede ungdommer. Dette er sjansen de har
ventet på til å vise hva de er gode for.

Cau or Crnuruu OE[Nvl]
lCOClAlf Risberg
Pulie Vl-Vll * 25+ deltagene
Vi listen oss så stillt på tå.....

Call of Cthulhu [Gaslight]
Hyktene fontellen at godseieren på Winford

Mansion nettopp han mottatt en fonsendelse med
gullbarrer. Fem "helter" fra Londons underverden
bestemmer seg for å hielpe godseieren av med byr-
den og sniker seg ut i tåkehavet fon å bryte seg inn
på godset Det visen seg r.askt at det foregår men
enn de i utgangspunktet hadde forestilt seg og de
vikler seg snart inn i et komplott der dekadente
lorden, vandade og gale vitenskapsmenn er noen av
ingnediensene. lkke kan de kontakte politiet heller.....

OBS: Dette en samme modul som "G|jRPS
GASLIGHT" i 2OO0. Men det var kun fem stykker
som deltok på denne.

Meld deg på hvis du kunne tenke deg en blanding
av Sherlock Holmes, Cthulhu, og Dataspillet Thief.

CvaespuNr Acrnrul Svsreu OXB8
[CYB] Daniel Christophen Tneidene
Pulie lV * 18+ deltagere
Det regner over nattens by, slik det bestandig

giar. Det er ikke mange som husker hvordan en sol-.

skinnsdag ser ut. Det glimren av Neonlys fra byens
monstnase bygninger som reklamerer for alskens
meningslase produkter. Rotter og underverdenes
reprensentanter sammler seg i byens bakgater
der" de kan finner mene sole og negn og kanskie en
kule i ryggen i leten etten penger ellen hva det er



som gin dem de trenger. Spis eller bli spist er
underverdens lov, dog det slettes ikke en stort
andenledes i forretningsverdenen hvor alL sen mye
bedre ut fra utsiden.

Hva må man gjor-e for å overleve en slik venden,
bli mest mulig cyborg på kostnad av av ens men-
nesklighet eller appelene til mennesker ved hjelp av
rock&roll? Ellen vil du bare finne noe å spise?! I

denne verdenen er det ikke uvanlig at folk blir r-anet
og denetter solgt, bit for bit. Er du en som vil endre
verdenen eller er du ute etter å knuse flere
kneskåler?

D&D Durrr 6h3
IDUEL] Espen Sortland
Pulje ll-lll-lV * 20+ deltagere
Lag en mer eller mindne "spillbar" D&D 3rd ed

[3.5 baker overstyrer 3.OJ karakter med 48 poeng
"point buy" og 4OO OOO xp.

En xp = 2 gull og eventuelle magiske gjenn-
stander kjapes for. "manket price". [Dvs, full cost,
ikke build costJ. Det er noen snille magikere som
lagen dem for deg......... MUHAHAHAI

Alle d2O system 3rd ed Dungeons and Dragons
baker [dvs: D&D logo på bokalJ Man spiller en mot
en - "There can be only onel"

Sjekk nettsidene for komplette [?] regler, og send
meg gjerne en email om det er noe du lurer på...

espenso@online. n0

D&D Durucroru Cirawr @D{
[DC] Espen Sortland
Pulje lX " 2O+ deltagene
"Du stån foran en stor tredon, bak deg har

vennene dine netbopp forsvunnet ned i avgrunnen,
og taket har rast sammen. Veggene er overgrodd
av mose, og det nennen vann nedover veggene.
Jevnt plassert rundt i rommet er det faklen som er
i fend med å brenne ut.

Det vinken som du er helt alene - hvordan kommen
du deg ut?

Du hsnen lav snakking bak dsna..."

D&D Dungeon Crawl er en ny type duell tunneing
der det er om å gjzre å komme seg igjennom en
dungeon - alene. Du vil mate vanskeligere mot-
standere etler hvert som du kommer innover i dun-
geonen. Pass deg for feller etc.

Du lager en karakten med opptil 66OOO xp, og
med stats som tilsvaner 25 pts point buy. Utstyr
kan klzpes for xp, hvor 1 xp = 2 gull mynter. Husk å
kjope alt av hva du måtLe trenge.

Må 1O-fot's-staven vere med degl

D&D NM 9M
IDDNM] Mangnete Somerville
Pulie l/lllll/Y+Vl-Vll+lX * '1 25+ delragere
I byen Lexwar finnes det et guild som kalles

Skyggelauget. De har stor makt i byen og områ-
dene rundt, og medlemene en de som ikke passer
inn andre i samfunnet. Lauget tan kun opp nye
medlemmer en gang hvert fjer.de år, og om selve
opptakspraven en det få som hvet noe. Det eneste
som vites sikkert er at de ferreste overleven, og
blir du fsrsi medlem, en det på livstid. Spillerne en
pensoner som av forkjellig grunn ansker å melde
seg inn i Skyggelauget, noen fordi de ikke passer
inn, andre for"di de znsker amnesti for tidligere for"-

brytelser de han begått.
Bruker 3.Oed ikke 3.5ed.

Dnaue @MBt
[DRA] Matthijs Holter
Pulie Vlll * 3O+ deltagere
Det en glovarmt, det en tart; snart skal sankthans-

bålene tennes. På deres vei over fjellhaugene har
dere m6tt så mange former for glestfrihet, hos fat-
tige og rike. Dere n&rmen dere nå Gnålend, også
kjent som "hslet i bakken". Forventningene er lave.
Men solen står h6y[ over gresskledde bakker.

FaauLA OMH
[FAB] Tomas Msrkrid
Pulle lllll/V/Vl-Vll * 54 deltagene
Tne eventyr til Fabula i år, alle sentnert rundt rol-

letypen "jeger". Det betyr ikke at alle rollene er
jegere. Du velger selv hva slags rolle du vil ha, men
noen jegerferdigheten har alle. "Monster i mznke"
spilles fnedag kveld, og rollene må finne monsteret
som stjeler spedbarn i landsbyen.

"Vinden fra Dauingfjell" spilles lzrdag fonmiddag,
og rollene må til toppen av fjellet fsr kornet råtner
på åkrene.

"Skogens Hlerte spilles lardag kveld, og rollene er
gitt et oppdrag de ikke kan si nei til, og som de ikke
kan overleve.

Hvert eventyn kan spilles for seg, men du kan
også spille ålle tre med samme rolle. Og alle even-
tyrene en knyttet til det nye Fabula-hefteu Villmark.
Opplev villmarken på Arcon!

GUHPS:Drscwonln OX
[DW] Katrine Myra
Pulle ll-lll+Vl-Vll * 36+ deltagere
I Det Selsomme Pinnsvins år ble en gruppe elite-

INTERCON 2OO5
Oslo, fredag 29. - sondag 31 . juli 2005

Aresgjester

John-Henri Holmberg
Tanith Lee

Elizabeth Moon
INTERCON 2005 setter fokus på den fantastiske litteraturen, science fidion- og fantasy-boker, Vi byr på såvel
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soldaten sent uskyldig i fengsel av en militen dom-
stol. De rzmte ayeblikkelig, og s6kte ly i Ankh-
Monpor"ks undervenden. Forusatt ettersskt av
byens vektere, overleven de nå som leiesoldater.
Hvis du han et problem, og hvis du kan finne dem,
kanskle DU kan leie... Anhk-Ligaen,

Kurr, "Cnacxs tN rF{E MtHBoB" OXåt[Lao]
[KULT] Ronald Larsen
Pulje lV * 2O+ deltagere
Å begynne på en ny skole kan vere tzft, men i

Craneville er det et rent helvete. Baphael, Gabriel,
Dina og Michael flytten sammen med mamma og
pappa til den koselige småbyen Cnaneville, men ting
blir ikke helt slik de hadde forventet.

Hva feilen dei alle barna på skolen? Og hvem er
den mzrke mannen, og hva har han i drammene
deres å gjare?

Du må vaere 16 år eller men fon å delta i denne
turneningen.

For mer info se websiden wwwnollespill.no/kultc-
itm

Maee rxr Ascrrusnru ONSt[LaeJ
IMTA] Erlend Johansen, Mikael Gydhagen, Marrin

Gudmundsen, Trond Bznsum
Pulle Vl-Vll * 49+ deltagere
Vinkeligheten står på randen av stagnering. Et

ferskt kabal i berlin viser seg å bli ett av virke-
lighetens siste håp. Dette en den ellewe time, vil
mennesket våkne i tide?

Maee: N,cRrinERE ENN BRaDBE OMffi
[MAG] Anla Eliassen
PulleV * 36+ deltager.e
En gang van det syv magikere med en ting til

felles, deres Avatar, så lot en av disse syv seg fr.iste
av Nephandi sine lafben om makt. De seks andre en
lolale mot Tnadisjonene og ukopupterte, men hva
gjar de når de alikevell blir damt for a vene
Nephandi av Horizon sine domstoler, damnt til det
venst tenkelige, Gilgul, den totale utslettelsen av
denes felles Avatar. De seks har fåft en uke på seg
til å bevise sin uskyld, og tiden bar de bruke gost,
for klarer de ikke de, mister de alt.

Modulen er skreved for 2ed av Mage.

MarRx vs VEBDtKoMMtsaBENE OX[Nv!]
[VER] Are Biksaasen
Pulje ll-lll t 6 deltagere
"Ver en av de yppenste av vitenskapsmenn som

er invitert til en sumealistisk fonskningskonfenanse.

Verdikommiserene er et ultnavoldelig avant-
garderollespill bygd på URSUS [Ukonvensjonelle
RolleSpilleres Ultimate SystemJ og anbefales der-
for ikke fon tanter over 5O år."

MarRx vs. ftNG Suur OXSE
[MAT] Martin Bull Gudmundsen
Pulie lX " 25+ deltagere
Velkommen til tunneringen som bygger på årets

tema. Kapteinen på overflateskipet Camelot,
Arthur, er tatt til fange av agent Mordned. Kroppen
hans en fortsaEt i live. Skal dere dna inn og redde
ham, selv om det sikkert er en felle? Spillet bruken
en hjemmesnekret vensjon av Feng Shui-neglene,
som vil vere å få tak i på kongressen. Hvis du
melder deg på NA, er du garantert en kveld med
action og eventyr.

Mutrrcuauseru OMffi
[MCH] Lasse Lundin
Pullel*75+deltagene
lgjen samles adelige og andne dzdelige fon å

fortelle histoner fra sine liv. Munchausen en et
morsomt spill som baserer seg mye på fantasi.
Veldig enkelt spill.

Murucu«rr'l D2O OM
IMUN] Margnete Somerville
Pulje ll-lll * 25+ deltagere
Lyst til å vinne et rollespill? Har du alltid dr6mt om

å bli verdenshersker... Nå har du muligheten! Det
ryktes om at den aller mektigste magiske gjen-
standen [The Ultimate-ultimate somethingJ noen
sine en blitt lokalisent i The Caves of Doom and
Horrible Dearh... Så da er det bare å lape til hulen,
hakke ned alt i din vei, og sarge fon at du, ja DU, og
bare DU blir eien av denne gjenstanden, og verden-
shernedsmme er ganantert ditt, og mest sansynlig
så kan du slenge med univenset og multivenset
også, om verdenshenredamme er litt for snevert.
Detrte er også spillet hvon det er lov og bestikke
GM'en, så om du han lyst på ekstr.a fordeler- husk og
ta med godteri til GM/Amangaren...

Vanlig 3ed D&D negler, men med klasser og
feats etc. fna Munchkin d2O.

My Lre wrH MASTER OE38
[MLM] Matthijs Holten
Pulje Vl-Vll * 25+ deltagene
Et sted i ast{uropa, en gang fon 2OO ån siden.

Mester en misfonnoyd. Mester syns ikke dene han
gjort som dere skulle. Hvem får straffen denne

gang? En tenens liv er hardt og kienlighetslast.
Men kanskje... kanskje... kanskje er det endelig noen
som liker deg. Den rana lille jenta i landsbyen? Den
stumme bakeren? Klokkestopenen med de stin
rende zynene? Fån du nok kjerlighet, blir det kan-
skje du som... som overvinnen Mesten. [tkke si det!
lkke si det til noen! Å nei, ikke si det!]

Ocearun O»<åt
[OCE] Jonathan Brandrud
Pulle lX * 25+ deltagene
Rollespillet Oceania er et nytt, nonsk rollespill, om

korsarer, heltegjerninger, klenlighet og svik ute på
det blå havet Drammer om et land bak horisonten,
om heltegjerninger i nådelase kamper mot pinater,
korsarer og slavehandlene, drammen om heder, ry
og ere, slike ting dniven menneskene ut på siaen. Er
du en fislete landkrabbe som siEter igien for å råtne
i en stinkende rennestein? Eller han du det som skal
til for å bli en ekte seiler? Fanene tnuen, men gullet
lokker, og fnemmede riker ligger bare der ute og
venter på oss. En stappfull pose salvknoner i beltet,
en kiaeneste i hven havn, en skarpslipt huggert i

skleftetl Ä hvilket liv, som siamann! Forsvinn inn i

honisonten, i rollespillet Oceania!

RouarusrlOEB8
IBOM] Karianne Gnanningseten
Pulje ll-lll * 1B+ dehagere
Velkommen til spillet der gutter er Herren og ien-

ten en Damer"! Sak lykken i det romantiske
Manmadura, la ditt mot og din klakt fane deg til den
Store Kjerligheten og la ingenting skille der"e!

Selskapssesongen er godt i gang, og Hertuginne
Nuna Murcia holder midtsommerball for adelen i

Marmadura. Det viskes fonventningsfullt i alle
knetser om et pnaktfullt ball, og om hvem som er
invitert og ikke. Ryktene sier at Hertuginnen til og
med har invitert noen av de hayadelige fra Legant,
det store kongeriket på kontinentet Moria, oven

havet! Samtidig er det alle historiene om hva som
skjen på midtsommernatt på Hertuginnens slott,
Celano. Men det en lo bane overtro, er det ikke?

SuuRre«Rrcrru 4: BonernnEr,roLUSJoN OE 3t
[SMURF] Margrete Somerville
Pulie Vl-Vll * 16+ deltagene
Smunfene er nå tilbake, og denne gangen en det

faktisk ekte smurfer, av den typen du blir gal av å

hore på syngingen til. Hva som vere er er at deler
av befolkningen i "Gnekkaro" ser ut til å ha blift gale
allenede, og han startet en kampanje fon at

Smurfene skal bli likeverdige borgere på lik linje
med Gnevlingene, Ekornene, Kanarifuglene og
Rottene, og enda mer sknemende er det at det peF
soner fra de fire rasene sammanbeider om dette.
Det er denfon på tide å igjen tsrke stav av
Grekkaro's politistyrke og przve å stoppe dette far
det er for sent

Om noen znsken bakgrunnshistorien for smur
fekrigen 'l-3 er det bare å spon'e vi mail, men det
er ikke nadvendig å ha spilt fsr ellen ha kjenskap til
settingen for å vaere med.

Ta med 1dB

T OM}E
[T] Henman Ellingson
Pulje lX * 50+ deltagene
Pensjonsplanene for avdankede frihetskjempere

har aldeles ikke blin noe bedne det siste året -

snanere Wert i mot. Til tider virker det som om deu

hele kommer til å ende på serdeles spektakul@rt
vis med det farste, gierne innledet med at noen
Hellcat'en passerer i lav hayde.

Biktignok har våre vennen kommet seg til et
noligere hjanne av venden, men i dag har jakten på
avdankede frihetsklempere nådd selv denne frc-
delige avkroken av verden, med fonuisigbart resul-
tat.

VnuprRe Danr Asrs @XBt[Lae]
[VDA] Enlend Johansen, Mikael Gydhagen, Martin

Gudmundsen, Trond Bznsum
Pulle lV * 49+ deltagene
År"et er 1335, i Venezia har familien Giovanni

invitert til maskeradeball. I Casa Giovanni kan
maskenee skjule både venn og fiende. Tsn du sette
din lit til noen?

VausRr rHE MASoUERADE [GEHENNAJ @E1]t[-qo]
[VTM] Erlend Johansen, Mikael Gydhagen, Martin

Gudmundsen, Trond Bsnsum
Pulje Vlll * 49+ deltagene
I lyset av den rade stjernen samles et ungt

cotenie seg i benlin. De eldste rarer seg nok en
gang, har de styrken klaktet eller feigheten til å
overleve den siste natten?

WrRrworr ApocaLypsE OE}t[-qe]
[WAP] Erlend Johansen, Mikael Gydhagen,

Martin Gudmundsen, Trond Bsrsum
PulleV * 49+ deltagere
Alle Gaias krigene hanen moderens siste r"op til

kamp. Et uerfarent pack i skogene nundt benlin fsler



kallet, kanskje sierkere enn noen. Fienden viser seg
endelig, er du nede til å kjempe og dz med dine brs-
dre?

WHrrr cF TIME: Frurr OEffi
[WOT] Anja Eliassen
Pulje lX * 36+ deltagere
Seks menn vandrer i en ugjestrlild verden. Seks

menn fra totalt for.skeilige bakgrunner, det eneste
som binder dem sammen er en egenskap som de
al{e bode elsken og hater, de er channelers, og cle

en menn. Denne egenskapen han dnevet dem ut på
en evig flukt. Nå vandrer de onrkr.ing og tar på seg
jobber fra hvenr nå enn som tilbyr en. Kan de holde
sine egenskaper under kontroll og gemt fra verden,
eller vil de bli adelagt av kreftene nundt dem og i

dem?
Modulen er skrevet med spillsystemet til World

of Darkness, merr jeg legger ved stats til spillets
egentlige D2O system ooså.

WoD: ByeorrtE BESTIARy : Erl rcRrcLLniG oM MyrER
A[/@Urnd.b

IWDBB] Anja Eliassen
Pulje Vlll * 36+ deltagere
Seks mytiske vesenen lever i vår venden. De har.

tätt form som venelige mennesker og lever
vanelige liv. Men når en gal magiker klekker ut en
plan for å bringe rlagien tilbake til verden, en plan
sonl er dsmnt til å feile og i s[eden fr:rdrive enda
mer äv den lille nragien sor't er igjen, da må noen
grlpe rnn.

Jeg bruker noe i fna Bygone Beastiany suple-
mentet, men vanlig r.egelkunskap om World of
Darkness holder.
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