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I år kan vi återigen stolt presentera en hedersgäst, nämligen:

KBIIU HnnnER rrån CHeosruM
Keith kommer som sagt ifrån Chaosium, där han jobbat i ett flertal år, främst

då med Call of Cthulhu. ldag är han, tillsammans med Lynn Willis, den som är
tongivande i framställningen av supplement. Bland meriterna kan nämnas:

Medförfattare till Dreamlands och Cthulhu casebook, samt stora delar av
5:e utgåvan och New England-serien.

FngOeC: Första konventsdagen håller Keith ett föredrag om
allas vår favoritmysför'fattare H.P. Lovecraft. Det blir i aulan
klockan 15.OO-18.00

LÖn»eC: På förmiddagen, klockan O9.OO-15.OO, kommer Keith
att släppa lös sina hämningar över ett spelbord i dramarummet.
Publik ärvälkommen. På eftermiddagen håller han ett litet snack
om f d Chaosium-spelet RuneQuests framtid, allt efter noggranna
instruktioner från Greg Stafford. Aulan klockan 17.00-20"0O.

SÖNOAC: Som avslutning håller Keith ett föredrag om Call of
Cthulhu, klockan 12.OO-15.O0 i aulan, närmare bestämt om hur
man konstruerar sina små plotter i Mythos-miljö.
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till konventet:



Arr-r MAN r<lN cöne oM ocH NÄn MAN
INTE VILL

...1 cafeterian händer det alltid en

massa saker som du kan åse med
något billigt att äta och dricka till. Vi
har som vanligt våra suveränt billiga
priser, öppet dygnet runt och sist
men inte minst vår lika tappra som
söta cafeteriacrew som kokar kaffe
och brer mackor för glatta livet till
hungriga rollspelsmagar.

Vi förhandlar förhoppningsvis till
oss en lika bra deal som förra året
hos någon närliggande chow-
krängare.

...Affärerna är i år rekordmånga.
Spel & Sånt, Flammans Spel,
Tradition och Ragnarök Data
dyker upp. Massor av prylar till bra

priser, hoppas vi på.

...Auktionen är en höjdare för er
som vill handla ännu billigare, eller
varför inte göra ett försök att hitta
någon av alla gamla godingar som
inte tillverkas längre utan bara dyker
upp då och då på konventsauktioner.

Sista inlämning av prylar till
försäljning är lördagkväll klockan
24.0O i bagageinlämningen. Visning
av sagda prylar sker söndag 06.30-
08.00. Auktionen i sig går av stapeln
söndag 08.00-1 1.00.

Ni kan sedan få era pengar för
sålda föremål (minus 5 kronor per
såld pryl) och de saker ni inte har fått
sålt direkt efter auktionen i aulan.

...Videofilmer kommer att visas
regelbundet (?) i dramarummet. Dock
ej lördag 09.00-1 5.00, eftersom vår
hedersgäst upptar utrymmet under
den tiden.

Massor av rys, pys, skrik, blod och
action utlovas.

... Figurmålningstävling
anordnas givetvis även i år, för alla er
med intresse och kunskap på

området. Det finns som förra året tre
klasser:

1 . Ensam figur under 30 mm

2. Ensam figur över 30 mm

3. Diorama/fordon
Ansvarig är Jesper Moberg, och

han vill ha alla bidrag tillhanda i

receptionen senast 12.00 lördag.
Endast ett bidrag per person och
klass är tillåtet.

...Teckningstävlingen hål ler
Jesper Moberg också i. Här har vi

två klasser: Färg och svart/vitt.
Naturligtvis gäller samma regler och
inlämningstider som för figurmål-
ningstävlingen.

...Borås Heraldiska Förening
kommer dessutom att visa upp en

utställning innehållande en hel

massa skojig historia och kuriosa om
svensk och utländsk heraldik.
Utställningen kommer att vara
bemannad vissa tider då ni kan få
svar på frågor och undringar. Tider då

utställning är bemannad kommer att
anslås vid utställningen

...Paintball är en

väldigt kul sport,
vilket väldigt många
har upptäckt. Tyvärr Åf
lämpar den sig inte för
inomhusbruk, därför är det
totalt förbjudet att medtaga paintball-
vapen till konventet.
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AnETs SPELARRANGBMANG :
På följande sidor hittar ni informa-

tion om de olika spelarrangemang
som kommer att tilldra sig under
årets konvent.

I år anordnar vi så mycket som
15 rollspel, 13 brädspel och '1 7

dioramor/figurslag. Dessutom har vi

två stycken datorspelsarragnemang,
samt ett RC-bilsrace.

Nytt på turneringsfronten är att
Cyberpunk ersätter gam la trotjänaren
Traveller som en av de sex stora,
d v s rollspelturneringarna.

lnformationen om spelen är
utskriven enligt följande mall: Under
namnet på arrangemanget finns en
symbol som talar om vad för sorts
arrangemang det rör sig om. Symbo-
lerna betyder:

l. Rollspels-

turnering

2. Övrigt
rollspel

3. Diorama/
figurslag

4. Brädspel

5. Dataspel

Under det hittar ni de tider som
arrangemanget går av stapeln och vid
vilka tillfällen det är kval respektive
finalomgångar. Därefter anges hur
många spelare som kan spela varje
omgång och huruvida eventuell
föranmälan är individuell eller i lag.
Efter det hittar ni namnet på den eller
de som är ansvariga för arrange-
manget i fråga, och dessutom några

ord från densamme om arret.
OBS! Endast rollspelsturneringarna

och P-Robot kräver föranmälningsav-
gift. Till brädspelen och King of the
Skies gör du en anmälan på inbetal-
ningskorlet men de kostar inget. Alla
övriga arrangemang är gratis och du
anmäler dig till dem på konventet.

Förutom de spel som står upp-
räknade här i häftet har vi fler säkra
arrangemang under bearbetning. Mer
information om dessa kommer i

bekräftelsen och på konventet.

Vill du sjålv ordna ett arrangemang
på konventet tar du lämpligast
kontakt med konventsordföranden
senast sista anmälningsdagen, för att
vi ska hinna ordna lämpliga lokaler
och få med en blänkare om det i

bekräftelsen.

Har du slutligen några frågor
angående arrangemangen eller
konventet i övrigt kan du ta kontakt
med någon av följande personer:

Konventsordförande:
John Bredal 033-10 88 63
eller 033-13 27 23

Rollspelsansv:
Erik Norön 033-11 97 66
Brädspelsansv:
Fredrik Nättorp 033-13 41 33
Receptionsansvr
Christian Johansson 033-14 12 35

AuvDr,NcsoNs & DnRcous

Spelledarsamling:
Söndag 09.00-10.00

Speh Söndag 1 1.00-15.00
Föranmälan (5 spelare/lag)
Ansvarig: Jesper Moberg
. Fem magiker tar hjalp av en pseudo-
teknologisk arteåkt i sina djärva örsök
att rädda kungariket från en ondskefull
konspiration. .

A»vSquno LsADnn

Kval: Fredag 1 9.00-23.00
Kvartsfinal: Lördag 'l 3.00-1 7.00
Semifinal: Lördag 1 8.00-22.00
Final: Söndag 1 1.00-15.00
Föranmälan (individuell)

Ansvarig: John Bredal
. Scenarion bl a från ASL Annual
-91. Medtag egna spel o

Aru<ene.sn

Antal spelare: I st
Ansvariga: Gunnar Alm och

Greger Lundstedt
o Världens grundstenar håller på att
rämna, det onda magikergillet har
splittrats och onda krafter har sluppit
ut i världen. En grupp på åtta modiga
äventyrare skickas in i kaoset... Baserad
på Magikergillets Märkliga Mästartest. .

CHRISTIAN JOHANSSON
Texter och ansvar /:

/{k
PER IDBoRG /fltÅ.
Layout och sidnumrering [#/ffi
JESPER MOBERG Nå
Omslag och karta W
GBEGEB LUNDSTEDT \
lllustrationer *q

Alt,rsRrKANsKA

INrön»nsKRrcET

Tid: Fredag 1 6.00-22.00
Antal spelare: 6-8 st
Ansvarig: Martin Holm6r /YLY A
. I862, slaget om Cedar mountain.
Nordstatsgeneralen Banks fordröjer
Stonewall-Jackson på dennes marsch
mot Culpeper courthouse . .

Axrs & Aluns

Tid: Fredagl 2.OO-Söndag 1 6.00
Spelare/omgäng:3-5 st
Ansvariga: Föreningen Puff
. Enkelt och snabbspelat andravärlds-
krigsspel. Spelare bör helst kunna
World expansion och alla extraregler.
Nytt spel påbörjas direkt när flore-
gående parti är Pårdigt. .

Bmo» & Srssl,

Tider: Fredag 24.00-06.00
Lördag 22.00-04.00

Spelare/omgångr 4 st
Ansvarig: Lars Persson
. - \4rhats your situation, overl
(Sprak...knaster... )

- Low on power, low on ammo and
there 's only four o[ us left...

- Can you hold your position for 24
hoursf

- Watch us!!! (IGaster...sprak...) o





. 1921. Professor St Iohn och hans

expedition har äntiigen ftinnit den!
Genom ett schakthål begynner de

således flirden mot rikedomen och
berömmelsen, in i evigheten... '

CwrlzRuoN

Kval: Fredag 1 3.00-1 9.00
Final: Lördag 16.00-22.00
Föranmälan (individuell)

Ansvarig: Björn Westling
. Vilken väg du än väljer; diplomatins
krokiga stigar, fredens lugna gata e1ler

krigets blodiga f;ilt så är målet ett och
det samma: Att vara främst i ulveck-
lingen och örst nå civilisatiorrens topp.
Medtag egna spel. .

CrgnnpuNr

Spelledarsamling:
Lördag 08.00-09.00

Spel: Lördag 22.00-02.00
Föranmälan (5 spelare/lag)
Ansvariga: Andreas Ekelund och

Christoffer Krämer
. Da spirit has spoaken, da dead has

awoaken. Executive exorcism...
In orbit!f You have to smoke a lot of
ganja to get that high. .

DIpr,ouecy

Kval: Fredag 20.00-02.00
Final: Lördag 09"00-1 5.00
Föranmälan (individuell)

Ansvarig: Fredrik Nättorp

. Högt spel på ultranivå. Var finns det
kalla spelets rnästare, han med tiilräck-
ligt tryck i ord och handling att pressa

motståndarna att väja i detta stor-
skaliga chickenrace. Medtag egna spel. '

Dner<nn & DnMoNsn

Spelledarsamling:
Lördag 08.00-09.00

Spel: Lördag 1 6.00-20.00
Föranmälan (5 spelare/lag)
Ansvarig: Andreas Carlsson
. "Algorions fiirbannelse":
Omtumlade tittar ni er långsamt
omkring. Ni finner er vara omgärdade
av geometriskt uppställda marmor-
pelare, som om ni skulle vara med i
någon underlig religiös ritual. Era
tankar örsvinner snabbt då en liten,
luxuöst klädd man kommer fran-r från

bakom cn av pelarna. "Var goda ö1j
mig. I(ejsaren harväntat er länge nog." o

Dner<er. & Dsa,IoNnR.

Tider: Lördag 07.00-1 1.00,
Söndag 1 1 .00-15.00

Spelare/lag: 5 st
Ansvarig: Stefan Kindblad
. Tiden är inne ör Eiwind och hans

örtrogna att bryta sigillet till en

rnycket gammal hemlighet. '

HenNuesrnn

Tiderr Fredag 14.30-1 9.00,
Lördag 09.30-14.00, 16.30*21 .00

stor grymhet och det var ofta hans

slavar rymde lor att undgå döden via
spöstraff. Det var t,,värr så att dessa

alltfor ofta biev inångade igen och
utsatta för den grymme plantage-
ägarens nycker och lustar, ofta ett öde
värre än döden.
1862,17 augusti, av en grupp om
totalt 25 manliga slavar släpas fem
tillbaka till plantagen ör att ställas
inör "rätta". Det är om dessa fem
olyckJiga själar den här historien
kommer att handla. o

Cnr. Wens Lnr

Tider: Fredag 1 3.00-1 4.00,
1 4.00-1 5.00, 1 5.00-1 6.00
Lördag 13.00-14.00

Spelare/omgång:4x2 st
Ansvarig: Stefan Bede
. Namnet säger allt!!! RC-bilslaig.
Den enda begränsningen av vapen-
tillbyggnad är er plånbok och fantasi.
Max wå personer per ekipage
(örare + skytt).
P.S. Viktigt att veta: Du tar med egen
bil med eventuella tillbyggda vapen,
och i så fall slcytt.
OBS! Tänk på att bilarna kan "råka"
gå sönder. Vi fråntar oss allt ansvar...
(avtal finns hos Skrot-)ohan). .

CueuoN rrr:s FöRBANNELsE

Gäf
Tider: Fredag 20.30-23.30,

Lördag 00.00-03.00,
12.00-15.00

Spetare/omgång: B st
Ansvariga: Per Augustsson och

Greger Lundstedt

BouNrn BLus

Tider: Dagtid - hela tiden
Spelare/omgång: 6 st
Ansvarigar Dåmm från Malmö
. Figurslag om amerikanska inbördes-
kriget. Starttid fredag ej säker, närmare
info på konventet. .

BnrTANNrA

Final: Söndag 1 1.00-1 6.00
Föranmälan (individuell)

Ansvarig: Myran
. Tag chansen! Bränn, skövla och
plundra dig igenom Englands tidiga
historia. Medtag egna spel. .

Cer,l oF CTHULHU

Spelledarsamlingr
Fredag 12.30-13.30

Spel: Fredag kl 20.00-24.00
Föranmälan (5 spelare/lag)
Ansvarig: Christian Johansson
. Året är f862. Vi befinner oss i den
amerikanska södern, närmare bestämt i
Charleston, South Carolina. Inbördes-
kriget pågår ör fullt och sydsidan
börjar känna av problemen med
nordsidans hamnblockad och från-
varon av egna resurser till krigs-
industrin. Dessutom har de lidit sina
första stora motgångar på slagåltet.
Ett av sydsidans många lägre rankade
beäl var en man som hette lohn
Carter Beuridge . Han var en man av

,roF:l:* ./ f, ,/" :x
Kva!: Lördag 1 7 .OO-22.OO
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Spelare/omgång:4-5 st
Ansvarig: Per Augustsson
. Willst thou, sir Jemia of Lakner,
Constable of Parnam, prote ct this
maid from harmf Willst thou guard her
from Evilf Arld you, Lady Alenya of
Tyrensal, young, sweet and innocent
child, willst thou accept this guardianf
Willst thou both hold faith and be

brave, and willst the patron of the
bride, Erfin oflngitel, accept this
husband as guardian for herf Then
embrace, and pay heed to the Lady of
Paladins, for her to protect you from
Evil. May Larani bless you all. Man
and wife. Rejoice, let the feast begin! '

It luittm,ttl

Kval: Lördag 1 0.00-1 5.00
Final: Söndag 1 1.00-16.00
Föranmälan (individuell)

Ansvarig: Fredrik Nättorp
. Utnyttja de dumma människornas
okunskap om din dolda makt.
Problemet är att du inte är ensam i din
strävan efter världsherraväldet. Men
kom ihåg: Den enda regeln är att det
inte finns några regler!
Medtag egna spel. .

IN NourNs SRTANIs

Tider: Lördag 21 .OO-24.00,
Söndag 01.00-04.00

Spelare/lagr 4 st
Ansvarig: Stefan Kindblad
o Ont och gott i bitter tvekamp om en

åtråvärd uppfinning. Franskt iollspel i
nutidsmiljö. o

IuNre

Kvalr Fredag 2'l .00-02.00
Final: Lördag 17 .00-22.O0
Föranmälan (individuell)

Ansvarig: Fredrik Nättorp
. Ljug och stjäI, hota och mörda - allt
for att nå de åtråvärda posterna i

Banan-republiken som ger pengarna,
makten och lyxen. Medtag egna spei. '

Iurr,ANo rgrs

Tider: Fredag 1 6.00-22.00,
Lördag 10.00-16.00

Spelare/omgång: 8-'l 0 st
Ansvarig: Dag Thorwaldsson/YLVA
. Tyska högsjöflottan möter engelska

grand fleet i örsta vdrldskrigets största
och kanske viktigaste sjöslag. Tag
chansen att fl5ra befil över en tysk eller
engelsk flottskvadron. .

Ituc oF THE Sxrss

Tider: Meddelas på konventet
Spelare/omgång: 10 st
Ansvariga: Ragnarök Data
. Tävla om konventets finaste priser i
ett enstaka arrangemang.
Vi kommer att köra Amigas senaste
(troligen inte ens släppt ännu) flyg-
simulator. Målsättningen dr dessutom
att alla tio spelare skall kunna kopplas
samman och slåss alla mot alla!

De tio bästa spelarna i kvalen kommer
att mötas i en final på söndagen, då de
gör upp om priserna.

Anmal ditt intresse att d,elta på

anmälningsblanketten. .

IfugMLIN

Kval: Fredag 1 4.00-20.00
Finah Lördag 1 7.00-23.00
Föranmälan (individuell)

Ansvarig: Björn Westling
. Grymt maktspel i kyians korridorer.
Kan man överleva med både hälsan

och lorståndet i behåil, eller blir det
enkel resa till IGemlin-murenf Medtag
egna spel. .

Kulr

Tiderr Lördag 01 .00-07.00,
Söndag 00.00-06.00

Spelare/lag:4 st
Ansvariga: Kalle Andersson och

Pär Jorw6n
. Självmord är en väg till liv! Ta
midnattståget härifrån till evigheten!

LoNr TnRr,'slrun

Tider: Lördag 1 6.00-20.00,
22.00-02.oo

Spelare/lag:4 st
Ansvariga: Thomas Alm och

Morgan Johansson
. 3I3-lII3. Klockan är 05.58. Om
två minuter skall rymdskeppet Bee-

breeze hoppa ut i hyperrymden...
"Vem är dul" - "Don't panic." o

MeN»ou, Mo»
Monsrr MÄN

Tider: Fredag
21.OO-24.0O,
15.00-18.00,
23.00-02.00

Spelare/omgång: 2-G st
Ansvariga: Jesper Wasling och

Stefan Bede
. Sverige, 1300-talets mitt, kung
Magnus Eriksson är död eftersom de

alla strök med i pesten.

Fältet ligger fritt for de många stor-
män som gärna skulle vilja kalla sig
kung av Sverige. .

MscARvÄaDHULK

17.00-20.00,
Lördag 09.00-12.00,
19.OO-22.O0.

&

, i"w
Tider: Fredag 22.OO-01

Lördag 21.00-24.OO
Spelare/omgång: 10

.00

St

Ansvariga; Tomas Davidsson och
Andreas Ekelund

. Ratatatatatatata... I(ick... Slash...

Urk! Första örband någon..l! '

Mnt,roowll (Atc)

HGäEr-
Tider: Fredag 20.00-02.00,

Lördag 15.00-21.00
Spelare/omgång:10 st
Ansvariga: Mikael Lilja och

Erik Nordn
o Väggar glöder, kroppar blöder. '
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Mr»om Eerru RP

Spelledarsamling:
Lördag 08.00-09.00

Spel: Lördag 1 0.00-1 4.00
Föranmälan (5 spelare/lag)
Ansvariga: Mikael Lilja och Erik Nor6n
. Vi hade just varit uppe i Dimmiga
bergen och hade gott om guld i
fickorna, så vi tyckte att den lilla lugna
staden var ett bra ställe att tillbringa
den till synes mycket bistra vintern.
Thered Brin, som den lilla staden
hette, låg mitt ibland Rhudaurs kullar
och var det sömnigaste ställe man
kunde tänka sig. Därfor blev vi alla lite
örvånade när vi blev kallade till ett
nattligt möte med borgmästaren.
Undrar vad han kan vilja ossf .

MvrsN ou AnrHun

Tider: Fredag 1 4.30-1 8.30
20.OO-24.0O, Lördag 1 0.00-1 4.00,
22.00-02.00, Söndag 1 1 "00-1 5.00

Spelare/omgång: 10 st
Ansvarig: Erik Malmcrona/YlVA
. Figurslag i Pendragon-miljö. Led
dina tappra riddare mot dra och
berömmelse och kanske en plats i
Camelot. Dit är vägen emellertid lång.

NnoNezrpuNr( IN Penr< Zoo

Tider: Fredag 1 7.00-23.00
Lördag 10.00-16.00, 1 7.00-23.00
Söndag kl 10.00-16.00

Spelare/omgång:4 st

Ansvariga: Jesper Moberg och
Reine Holmsten

. Gibson-inspirerat intrigspel i en inte
alltfor avlägsen framtid. .

NnorscH

Tider: Fredag 14.00-'l 9.00,
Lördag 10.00*15.00

Spelare/lag:4-6 st
Ansvarig: Carl Johan Ström
. Neotech är ett nytt svenskt rollspel i
cyberpunkmiljö. Alla ni som tycker det
skulle vara kul att besöka Japan om
sextio år, har chans att göra det NU,
utan att lämna Borås! .

OprneuoN Torcn

Tid: Fredag 1 3.00-01 .00
Antal spelare: 20 st
Ansvarig: Marcus Hedlund
. 8 november 1942. " ...rhe beginning
of the end..." Has begun! I(ombinerat
stabs- och brädspel om den allierade
landstigningen i nordafrika. .

Puonxrx Couuex» wvtrll

;G":
Tid: Lördag 1 7.00-01.00
Antal spelare: 20 st
Ansvariga: Marcus Hedlund och

Torbjörn Jennerhed
. 18 september L942. Slaget om Stalin-
grad har bara börjat. Wehrmacht mot
Röda Armdn. Hus for hus, rum ör
rum, hex lor hex. (Förhandskunskaper
i Phoenix Command är en fördel) .

P-Ronor

Tid: Söndag 1 2.00-1 5.00
Antal spelare: Obegränsat
Ansvarig: Joakim Lundvall
Kostnadr 20 kr (självkostnadspris

för diskett och porto)
. Programmera din egen stridsvagn i
Pascal! Med din bekräftelse år du en
diskett med all nödvändig informatior.r
och regler om hur du konstruerar din
kombatant. Du bestämmer dess styrka
och svagheter, och på konventet slåss

du mot andra stridsvagnar konstruera-
de efter samma premisser. Det hela
kommer att spelas och visas via en
LCD-skärm och väggprojektion.
Specificera diskettstorlek vid anmälan,
System: IBM-PC. .

Rppunnc oF RoME

Kva!: Lördag I 0.00-1 5.00
Final: Söndag 1 1.00-16.00
Föranmälan (individuell)

Ansvarig: Fredrik Nättorp
. Och riket är ert, så ock makten och
härligheten, i evighet... - eller snarare
tills Hannibal, Punerna, Germanernaoch
alla de makthungriga lägre senatorerna
sätter sina kappar i hjulet och börjar
bråka på allvar. Medtag egna spel. .

RonorueNm

Tidr Lördag 22.00-03.00
Antal spelare:16 st
Ansvarigar John Bredal och

Per Augustsson

. Du ser inget, du hör inget, du åttar
inget. Vad är du, var är du, var{ör är
du ocl-r vad fan är det som händer
egentligenf Den här situationen skall
du klara av under tidspress och hot om
disassemblisering. Men som tur är har
du den röda lampan som blinkar så

varmt och innerligt. .

RuunQursr

Spelledarsamling:
Fredag 12.30-13.30

Spel: Fredag 14.30-18.30
Föranmälan (5 spelare/lag)
Ansvarig: Per ldborg
. Åter en tur till Gloranthas myt
omspunna universa. o

Sne»owruN

%M,,
Tid: Fredag 2l .00-03.00
Antal spelare: 12 st
Ansvarig: John Bredal
. Was ist ein Stickelschnurferf
Saedler/IGupps anläggning i Seattle
döljer hemligheter... .

Suocur.u

20.00-23.00, Lördag 09.00-1 2.00
16.00-19.00

Final: Söndag 1 2.00-1 5.00
Spelare/omgång:5 st
Ansvarig: Per Augustsson
. Dags for fyra fårdiga att sållas ut av

20, för att utmana den store Shogun

Kval: Fredag 1 4.00-1 7.00,
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