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GorltCox xxr

OIVINA TILL GOTFICON >(>il

GorxCoN )ocl

AnsvaRrGA

huvudon*otv

ANDERS Quesr
Rancrtronpscarelr 37
412 59 Görrsonc
03t - 40 84 13

guest@netg.se

onmölningar

foxes ScHtörr
c/o BoHEr'r
Excrusnexrscnraru 7
4,, 27 Göreaonc
jonas.schiott@idehist.gu.se

cofeteria

Jonns Fnlou
Rrcnrnrscmrx 2B/2106
41281 Göreaorc
03r - 708 07 76

rotlspel

Heurua BTANDER

Fynxlövenscarar I I0
4,7 2, Görraonc
03t - 65 48 85
helena@netg.se

brddspel

Cxnrsren BonÄxc
Fvnrr-övenscrran I l0
4,7 2l Göresonc
03! - 23 55 76
mort@netg.se

Gsthcon XXts uakick lrycktes i J000
etamplor uTryckEorum AB, Redigering och

formgivning sladde i Goryorism Studios pi
Macintosh vio Quo*Xpress. Korrektut-
läsning utfiirdes ov lrcne Elmerot
lltustrotioner ocå tanor fifrtft§,,äildfr dt
k§tino (wing regektive rVognus Rolölt

Ett fiefis*t stort td* {ill qljo de sorn sler

Fir dtt fi in des$d texlär i ttd a& rnå demo-

nen Fap'epos elokoste ftöonnelser draF
bo ollo ondro slöfockor!

Generalen talar...
FöR ALLA ER som överlert både jul och nyår,
eliten bland överlevare, tillåter jag mig att pre-
sentera GothCon XXII En ny studie i surrea-
lism och sömnbrist, inramat av prestige§zngda

skolbyggnader och spraket från arrangörernas
desperata radioanrop.

NÅcoN r-RÅGAR stG kanske varför man utsät-
ter sig för något så vansinnigt som ansvaret för
ett konvent. Till att b<;rja med är man naturligt-
vis blåogd och naiv, detta krävs för att man
skall kunna bli inlurad. Aldå finn. der några

ansvariga som faktiskt väljer att fortsätta. Vad
får de egentligen ut av sitt engagemang som gör
det värt plågorna?

Ett av svaren på denna fråga är utan tvekan
anek?oter. Ett konvent genererar åtskilliga lusti-
ga incidenter som värmer hjartat långt senare.

Så till exempel fciljande ordviixling mellan en

kafeteriaansvarig och en leverantör: "Vi hade

bliwit lovade två frysar tillsammans med leve-

ransen av glass." "Åh fan. Men det fixar vi.
Ring mig igen efter påsk." "Efter påsk? I \t ktir
NU]"

\4sst fick wi frysar - framåt eftermiddagen.
Tills dess stod glassen i en snödriva på parke-
ringsplatsen.

Väl mött i årl

2«z.r

I HAR ÄRAN att lor det tlugoforsta året i
följd hälsa er välkomna till spelkonventet

GothCon. Som alltid komrner konventet att

hållas under påskhelgen, vilket i år infaller 28-30 mars.

Platsen for GothCon XXI kornmer att vara Hvitfeldska

Gymnasiet tillsammans med Vasa Vuxengymnasium.

Skolorna ligger bredvid varandra i centrala Göteborg

(se karta och vägbeskrivning).

GothCon XXI arrangeras i år av loreningen Goth-
Con och SverokVäst rned h.1ä1p av ,4Sf Bifrost, Chaos

Apes, Cargarkma, Korpens Niiste, Storyteller\ Inn, Whacko

Knighx,Ygdrasil,Yvaned flera. Vi hälsar såväl gamla
sorm nya besökare välkornna till Skandinaviens
äldsta, största och bästa spelkonvent.

R-eception ocl. Anslagstawla
En reception kornrner att finnas vid cafeterian under

hela konventet. Här kan du ställa frågor (t.ex. ta reda på

om det finns platser kvar i turneringar och liknande),

anmäla och annonsera egna arrangemang, rnm. Vid
receptionen kommer det även att finnas en anslagstavla

där man kan finna information or.r.r konventets olika

aktiviteter.

Elagage
Liksom ltiregående år kon.rmer vi att ha ett bagågerum.

Här kan du lämna in dirra prylar när du inte behöver de

och hämta ut dem när du vill. Försök undvrka att ha

saker liggande i speilokalerna. Använd bagagerummet!

Öwernattning
Övernattning kommer att ske i några ör sömn avsed-

da lokaler inom konventsområdet. Medtag liggunder-

1ag och annat ni behöver for er nattro. I anslutning till
konventslokalerna finns duschrum.

Precis som ftjrra året {uvstartar vi redan på torsda-

gen. Dock kan ni inte komma in i konventslokalerna

örrän klockan 17.00. Markera noga på anmälan vilka

dagar ni önskar övernatta på konventet. På torsdag

stänger konvenslokalerna 24.00

För de besökare som önskar övernattning på

hotell/pensionat kan vi ordna bra priser i år. Om du

är intresserad, kontakta då Anders Quest i god tid

innan konventet (se bredvid).

Närbutik GothCon
Det komrner som vanligt ått finnas en cafeteria med

kaffe, dricka, godis, smörgåsar och tilltugg ftjr den

som känner sig sugen på något. De sista åren har ton-
vikten ökat på mat och frukt, en trend som väntas

fortsätta i år. Cafeterran är som alltid öppen dygnet

runt, och Iiir långväga gäster som övernattar från tors-

dag till fredag smygöppnar vi en stund på kvdllen

innan konventet öppnar. I år kan vi som Iiirsta större

konvent i Sverige bjuda alla våra besökare på gratis

kaffe!

På konventet säljer vi som vanligt frukost på fredag,

lördag och söndag till en rimlig kostnad. Liksom tidi-
gare år köper vi fredag och lördag middag utifrån.
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Du rnåste därftit ftirhandsbestdlla din rniddag i
sarnband rned din ftiranmälan. Middagen kostar

50 kr per dag och då ingår smög bröd och dryck.

Naturligwis erbjuds ett vegetariskt alternativ.Vi har

också avtal med restauranger i närheten av konventet,

som erbjuder mat till rabatterat pris.

Auktion
Du som vill lämna in varor till auktionen kan göra det

i auktionsinlämningen som kommer att hållas i
anslutning till receptionen på fredag och lördag.

Den alltid lika hemliga Säcken auktioneras i år ut
for sjätte året i rad. Precis som säckens innehåll är

sponsorerna fullständigt hemliga. All behållning av

Säcken går till vdlgörande ändamål!

Försäljning
lnga personer. organisarioner elJer fiiretag Gr sälja

varor eller tjänster under konventet, ej heller dela ut
reklam, prislistor eller liknande utan arrangörernas

medgivande.

De {iiretag som kommer til1 årets konvent är New
Tiadition, Spel & Sånt, Flammans Spel,Wizards of the

Coast ochToP Games.

Om du önskar sälja eller fijrevisa produkter eller

någonting annat, tag då kontakt med Anders Quest
(se adresslistan i utskickets början) i god tid.

lfrrrneringar
Spelturneringarna kan man fiiranmäla sig till. Fakta

om turneringarna står på de foljande sidorna. Vid
beskrivningarna fiir rollspelsturneringarna finns en

formaliserad beskrivning av scenariots inriktning som

visar var konstruktören lägger tyngdpunkten i sitt

scenario (rollspel, problemlösning eller action). Ju
högre värde i scenarioprofilen, desto viktigare har

området ansetts vara. Dessutom anges de kriterier
som ligger till grund ftir vilka som "vinner" turne-
ringen. Till vissa rollspelsturneringar söker vi spel-

ledare. Det finns då angivet ett telefonnummer till
den turneringsansvarige. Om du vill spelleda en sådan

turnering, tag då kontakt med denne.

Arrangerararrg
Det finns inget sätt att {tjranmäla sig till arrangemang

via konventet. I vissa fall har de ansvariga ordnat så att

du har möjlighet att göra en privat ltiranmälan.

Exempel på arrangemang som kommer att äga rum
under konventet finns längre bak i broschyren. Detta

är dock endast de arrangemang som redan definitivt
är bokade. Ett fullständi5 schema for samdiga arran-

gemang kommer du att finna i receptionen.

Ilutiks arrarrgernarrg
De afIärer som kommer till GothCon kommer att

anordna ett flertal arrangemang, mestadels blir det

brädspel (se vidare i foldern).

I{ur du anrnäIer dig
Läs igenom dessa instruktioner innan du anmäler dig.

Anmälan är bindande och skall vara oss tillhanda senast

20 mars 1997. Den som anmäler sig senare än så får

ingen bekräftelse och tar risken att pengarna inte hin-
ner fram till oss.

1.Tao rN posrcrRoBLANKETT. Använd gärna

våra fortryckta; om en sådan inte finns tillgänglig
kan du använda en vanlig, tom, blankett. Se då till att

fylla i rätt kontonummer (487 56 09 -2) och betal-
ningsmottagare (Föreningen GothCon). Skriv ock-
så ut namnet på alla turneringar du vill vara med i.

Vi rekommenderar våra udändska besökare att inte

använda postgiroblanketter eftersom informationen

ftån sådana tenderar att {iirsvinna i skarven mellan

olika länders postgiron. Skicka istället anmä1an per

brev och betala på plats. Anrnälan per brev gäller
enbart besökare bosatta i utlandet.

2.Tnxra Drrr NAMN och din adress i rutan "avsän-

dare".Texta rydligt!

3.Sxnrv Drrr FöDELsrÅn i därftir avsedd ruta.Vi
behöver veta detta eftersom vi är en Iiirening, som

du blir medlem i genom anmälan, och en {iirening

måste hålla reda på sina medlemmars ålder.

4.Ou nu vrLL övERNAtta i konventslokalerna,

kryssa {tir de nätter som du tror blir aktuella. Just
denna uppgift är inte bindande (vi wingar ingen att

sova på konventet), men vi vill kunna uppskatta hur
mycket plats som behövs.

5.KRyssA I RUToRNA för de turneringar du vill del-
taga i. Vid anmälan till lagturneringar anmäler en

person hela laget. Om turneringen går vid flera

olika tillfällen, ange vilket pass du vill spela. Om du

tar med ett eget spel till en brddspelsturnering (vil-
ket ger Iiirtur), kryssa även i rutan fir detta också.

Det går att anmäia sig till turneringar som krockar

på egen risk - vi gör inga återbetalningar vid dub-

belbokning. Man kan inte {tjranmäla sig via oss till
arrangemang (se ovan).

6.Otu »u ANMÄLER ETT LAG, skriv dess namn i
rutan "lagnamn". Alltfiir långa namn kommer att

forkortas ytterst godtyckligt.

7.L^cc IHop AVcIFTERNA for allt du anmält dig

tiil, och skriv denna summa under "svenska kro-
nor." Det kostar inga ören att gå på GothCon.

Tänk också pä att.-.
. RETovTIENDERAD MrNrMrÄLDER lor deltagare är

15 år.

. BExR.ÄrrprsE pÅ ÄNMÄI-aN beräknas komrna

någon gång under mitten av mars. Med bekräftelsen

{tiljer ett utökat aktivitetsschema, kartor över loka-

len samt material till turneringarna.

. OM DU san rvÅcna FRÅGoR angående anmäl-

ningen, kontakta vänligen ansvarige Jonas Schiött
(se adress ovan).
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RaI,LSPEL & Lrrre: :rI;R.NTERTNGAR-

GnRrs KAFFE
Är alue!
SoM FÖR TA STÖRRE, wENs(A KoN.

VEI.TT ÄR GOTHCON XXI STOLT ÖVER

ATT KUNNA EUDA AtrA srNA BESöKARE

pÅ GRATrs KAFTE. EYEMTUILLA MAGTM

ANSVARAS DOCK EJ FÖR.

GornCoN-
TRC'JAN
OM DUvLL Å6A EN ALLDELEs EGEN

TROJA MED ARETS STILIGA MOTIV l<AN

DU fIAflKERA DHTTA PÅ INBETALNING§.

rorret Du rÅN vÄL,A MELLÅN T-sHrRT

ELITRT-SH|RT, Å I 00 svENsKA KRoNoR.

Spel.t-eoaRe
Vrr-r- Du speu-eon ruÅcoN lvtunue-
RTNGARNA PÅ GorHCoN XXIITAG I

sÅ FAIL KoNTAKT MEDTURNERTNGENS

xor'rrarteensorul ALrEnuetrw xlr.r

DU KoNTAKTA H+gr'n Bnruoen pÅ

03 I (eu 0708) - 65 48 8s.

R|NG oss TNNAN vt RTNGER Dtc!

WeesrDAx
VÅGA TITTA IN PÅ FÖRENINGEN

GorHCoNs wEBsrDA" HÄR KAN DU FÅ

.TTTERLIGARE IN-FORT4ATION OM

GoruCoN xxt

rrrrJ/vwwv.ru rrc.sr/cors cor.r

Alpl-arrille
En hfudkokt, surrealistisk SFdeckate i sv-artvitt

MÅNDAc rt 20:04. Jag var framme i Alphaville. Efter

f;irden genom den intergaiaktiska rymden kändes

synen av de grå, regnvåta gatorna sorn den fijrsta klun-
ken whiskey klockan sju en söndagpmorgon. Mellan

kala, sterila byggnader myllrade folkmassorna som

mekaniska myror. Deras målmedvetna steg kontraste-

rade mot deras tornrna blickar. En naken kvinna pose-

rade på en picdestal i crt skylrlonster. Ännu ett loremål

som hade smäit samman med den v-anernässiga omgiv-
ningen.

Coltens ryngd i axelhölstret kändes betryggande.

Uppdraget kunda nog komma att kräva en del hårda

tag. Det örstod jag redan när min uppdragsgivare utan

att rveka gick med på mina lönekrar-. Så hade han inte

mycket vettig information att korruna rned heller. Det

hela kändes som den andra klunken rvhnkey en sön-

dagsrnorgon.

Jag brornsade in fiarnlor hote1l Napoleon. Snabbt

tog jag de sista blossen på min Gauloise, slängde fimp-

en genorn rutan och klev ur farkosten. Hotellpojken
snappade åt sig nycklarna och sa med sin gälla pojkröst

'Jag mår bra, tack så.mycket, varsågodl" och sträckte

fram en svettig handflata i hopp or.n dricks. Irriterat

slogjag undan hans hand och klev in i hoteilobbyn.

Arrangörer: Storyteller's Inn

Kontaktperson : J oh an Salon on s s on, 0 3 1 - 5 4 9 7 0 1,

j oh an. s dlo m on s s on @7 n a t or. s e

Turneringstyp: Rolkpel,lag om 4 persontr

Anmälningsavgift: 1 2 0 kr / lag

Förkunskapskrav: Ir.ga

Bedömningskriterier: Srrikr logiska, enligt uäldejnierade odt

nog4rannt *prövadc natenatiska kalkyler

Inriktning: Rollspel: 6 Problmiösning: 2 Attion: 2

Da-Vit'e - D".l Vgnr

Dirnrnorraas
drottning

MÅNEN KASTADE rrr spök1ikt sken över den upp-

trampade vägen. Här och var kunde man mellan de

glesnande grenverken skymta Vätterns mörka vatten

och i {ärran tornade konturerna av Omberget upp sig

mot horisonten. De tre pilgrimmerna var nu nästen

framme vid klostret. Aeifred kunde inte låta bli att

tänka på de historier han tidigare hört om berget; en

hemvist liir troil, vättar och annat oryg. Han avbröts i
sina tankar av Alexanders väna stämma. "Hur är det

fatt Aelfred? Du ser bekymrad ut." Den till synes

mycket unga munken 1og mot Aelfred och klappade

honom kär1eksfu11t på axeln. Bakom sig kunde han

känna Syster Marias anklagande blickar. Hon hade

aldrig gjort någon hemlighet av sitt ogiliande över att

det var den yngre av de båda munkarna som rycktes

bestämma. Återigen rycktes Aelfred ur sina fundering-

ar. Ett omänsligt vrål hade brutit rystnaden och Iätt

honom att ryse av åsa. Bakom sig kunde han höra

Syster Maria. "Hör! Nu välkomna oss Den Onde till
hednaland."

Arrangör: Storyteller\ lnn

Kontaktperson: Johan Englund, 031-23 11 97

Turneringst4r: Rollspel,lag om I personer

Anmälningsavgifr 1 20 kr / lag

Förkunskapskrav: Vissa kunskaper om Vamplre-uäilden oth

dtss iwånare är att rekommendera

Bedömningskriterier : Rollspelande och [nlevekeförmåga

Inriktning: Rolkpel : 6, Problemlösning: 2, Attion: 2

9*n" B""dooz

I(odnatrur.:
I{ildebrandt

Tac; pÅ snorrNcrN, häIl upp enVodka Martini (ska-

kad - inte rörd), kör fram Bentleyn och glöm inte att

besöka Q.Jarnes Bond är tillbaka...

Hennes Majestäts HemligaTjänst, MI6, ger återigen

i uppdrag åt playboyen Fred Fitzgreg, vapenspecialisten

Bertrahm'Wooster, korthajen Jonathan Baxterhof och

btrdoexperten Linda Red rtt rudda den kända världen.

Tillsammans har dessa fyra agenter tidigare deltagit i
OpER-arroN: OnmNr ExpalssrN (GothCon XIID, då

de stoppade en kidnappning av en brittisk vetenskaps-

man.1,994 deltog de i KooNa-uN: MEDUSÄ (Gothcon

XVIID, ett farligt uppdrag med målsättning att stoppa

VestaVipers planer på att stläla spionplanet Aupox,q.

1995 var de ansvariga Iiir att forhindra doktorJupiters

planer på att krossa världsekonomin i KooNauN:

Ix,a.xos (GothCon XIX), och forra året stoppade de

Ludwig "Zeus" K-laus forsök att sprida ut ett dödligt

virus i KooNarrru: Orvupos (GothCon XX).

Tänker de paranoida terroristerna kapa planet i år
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igen? Finns det någon risk att Alf Di Luna, Ludwig
Klaus våldsamme medhjälpare, har överlevt? Vilka
genialiska brottslingar ligger bakom hotet mot demo-

krati och frihet denna gång? Som alltid när James
Bond är i farten kan vi utlova möten med samvetslösa

skurkaq exotiska resmål, raflande biljakter, vackra

kvinnor (och män) samt lite ogenerat underhållnings-

våld.

Onsrnvrna attJames Bond dven i år löper över två pass!

Arrangör: Mattias Elfsuam och Anders Andersson

Tirrneringstyp: Rollspel, lag om heslt tre personer men fura iir
också a«eptabelt

Anmälningsavgiftt 1 20 kr / lag

Förkunskapskrav: lnga - Alla vet ,äl vem James Bond iir?

Bedömingskriterier : Huvudsakligen problemlösning

Inriktning: Rollspel: 3, Problemlösning: 3, Action:4

C"[t"f C1A"1A"

Ingen frrrktan,
intet hopp

Ja, ett gammah ordspråk sAget att det aldrig går så illa som

manJruktar och aldrig så bra som man hoppas.Till det hål-

Ier jag mig.Jag hyser ingenfruktan och intet hopp.

NATToNALRoMANTTKENS vÅcoR svallar högt i
sekelskiftets Sverige. Följ med herr Stålenheim på en

djärv expedition i polartrakterna.

Ja .jag uill leua, jag uill da i Norden.

Författare: Sus Henrikson och Magnus Lundgren

Kontaktperson,. Sus Henrikson 031-23 26 93, Magnus

Lundgren 031-16 75 91, Krktifla Knauing 031-13 04 49

Tirrnerings§p: Rollspel,lag om 5 personer

Anmälningsavgift: 1 5 0 b /lag

Förkunskapskrav: Irga

Bedömningskriterier Rollspel eller möjligen mutor

Inriktning: Rollspel: 6, Problemlösning:2, Attion: 2

I ffåiltarrras fotspår
Dp:rra BLIR DEN {iirsta gången Sveriges fantasy-

rollspei Eon spelas på konvent. Ett äventyr med alla de

riktiga ingredienserna - hjdltemod, skönheter, sryggel-

ser, magi, ädel kamp, Gstligheter och kämpaglöd! Se så

- se nu till att anmäla dig till årets bästa arrangemang!

Arrangör: Marco Behrmann,031-47 94 26

Turneringstyp: Rolkpel, lag om 3-5 personer

Anmälningsavgift: 1 20 kr /lag

Förkunskapskrav: Irga

Bedömningskriteriet:. Rolkpel / problemlösning

Inriktning: Rollspel:4, Problemlösning: 3, Action: 3

Sagan orn
I{ernligheterrras bok
INGÄ vÄNNER, inget bra utseende, ingen flickvän...

Däremot finnar, dålig mage och en elak st,.vfarsa: För

fortonårige Dante Fältlund kändes varje ny dag som

ett verkligt helvete.

Föga anade han de mystiska och fortrollande hän-

delser som väntade honom; de underliga varelser han

skulle möta och det stora ävenryr han själv skulle spela

huvudrollen i...

" Gargarisma berättar en sdgd om en mobbad ung pojke

från en betongftirort sorn plötsligtfars in i en uärld au

legender och trolldom. Diir dras han med i en kamp på liu

och dad mellan onila och goda makter. Det dr en spännande

hktoria diirfantasins röda rosor och uerklighetens grå asfak

uiius in i uarandru. En äkta naiu ungdomsfantasy, i samma

anda som Alan Garners, Lloyd Alexanders och Michael

Endes uerk, på gott och ont."

Barbra Guld-Olausson, Li11a Kulturkrönikan

Arrangör: CARCARISMA

Kontaktperson : Kris toffu Sch ollin, 0 3 1 - 7 0 9 0 2 1 4,

krk tofer. s ch ollin @hgu s.gu. s e

Tlrrneringstyp: Rollspel Jri forn, lag om 4 personer

Anrnälningsavgift: 1 2 0 kr / lag

Förkunskapskr av'. Inga alls

Bedömningskriteriet: Beiittarglädje oth rolltolkning

Inriktning: Rolkpel: 7, Problemlösning: 0, Attion: 3

Boltnört
& belladonna

Err elisabetansk rnardriirn

The RoseTheatre

Dsssa rönnaNNADE bräder. Dessa plankor som spri-

der pest och omoral. Och våld och stöld och syndigt

leverne. BIod rinner över scenen.

Blod fläckar dessa Iiirbannade bräder. Publiken viss-

lar, väser, applåderar och reser sig for att gå. Nötskai

och grus krasar under Iiitterna på adelsmän och kittel-
flickare, horor och kokerskor, {tirfälskare och barn.

Från galleriet och från wåpenny-rummen tömmer

teatern sitt innehåll. Kastar ut dem i stanken från

gatan.

Det ligger en död man framfor skådespelarnas ötter.

"I pausen mellan akter vikarjag på prosa. Bortom
blankvers berättar jag ftir er: Det finns någonting

annat. Någonting utan{iir och bakom. En grön och

vidsträckt bortglömdhet. En sjumilaskog som morrar

och visar tänderna."

City of l-ondon

Dr,r rrccr,n EN srANK av död och dynga över sta-

dens gator. Smeder och nasare, präster och astrologer,

§F ffi=,p*#ö
CI'!1., IrÄR i§r1+yå*.€4lREfg";Sry:,ö §FÅ o*J e6;ig.,*l,-
SIG ATT At\lt.{ÄtJA sIG soFI ARBETARE TITL

KoNVENTET. @. s,\ HÄR:

., ,org-*vallruäi*ng.,, ;
SMi{N OCH ANMÄL DlG soM ARBFTARE

sLrNff M o$ :l$&§ 09t- t;,04i
49 eu-en 070 - 540 67 12 *rs
claersun&trorn@nail bo<.swipneue

Sh ryA*BnrAR,,xlprirtnr e 1sr: ,

scxri,er) UNDER r(oNvENTET FÅR r,rAN

sq r*,*rrrurn*lmf !{ §r. Å-rErsEr_q; r+
SOruOECCru. PÅ S{ SÅTT FÅR DU KANSKE

lÄE n'rr d«r.sm sENi{#*.ATr, }ia .

3R{NT ÅLtå:Fll[4 FENGAR PÄ I(9RT FEL

W ö.öF"
THE COAST
GÖR oss ÄvEN I ÅR ÄRAN ATT BEsÖKA

vÄFr Kor.rvEtrT. Tnlne orN er-r"rio

LIKA FÖKTTUSANDE Krrrr FeenMANS

st,$1,114 *r, r :rEPeE§ryl,EBt,s.ss
KORTSPELSFÖRETAGENS KINGKONG!

(E Hg r,,,,1§ ffi :

SÄCKEN MED DEI ALLTID UKA HEMUGA,

HEN GARANTEf,AT VÄRDEfULI.Ä INNE.

HÄ[Lsr nuKToNeMs r ÅR ur röR stsT-

rr lnrr riuafuLT GÄR oAvl(oRTAT

TILT VALGÖRANDE ÅNDAMÅI.

,§r3N§ö*E* ÅR.r,:OCxSÅ,ue*s-lG*!: : : :
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GornCoN-
'RösTeR

ROLLERNAVI SPELAR

DEN UNGÅ TJEJEN YÅR HGIT INNE

r BoARDGAMET. HENNEs NÅGor I{-DRE

MorsrELAE,ETrrrÄDE PÅ HENNE tlED

HAPNAD NÄR noH srner: "DÖDA
DoDA,DÖDA!!!" Hm sÅc eÅ

HENNE SOM OM HANYILLE SAGA:

"MeH... N:N DU ÄR JU rJEJ,JU..."

SoH TjEJ FÖRVÄNTAS HAN GÖRA

vlssA sAKER. AttoRl snrrn GöR HAN

rrurr. SÅ Än D€T t'4ED ALLA TYPER AV

RoLLER. NÄR MAN ROLLSPELAR D,\RE.

Mor ÄR D€T Ju T8ors ALLT "eAM" rEA-

rtn. Mmr BsHövER TNTEYARI "TRÅKI-

GA lÄG" urAN KAN vAna NÅcoru uelt
ANNAN.

NÄR rAc BESöKTE H|NA FöRsrA

KöNVENT vAR DET vANuGT ATr DE tÅ

TJE,ERNA sOMVAR DÄR,VAR MED FOR

ATT DEFÅ§ ''RE§PEKTIYE'' SPETÅDE.

Twrr*n um mÅNellv DEssA sLurAT

KOMf.IA NÄR TÖRHÄLIAND T TAGIT

sr-ur! ANoÅ HAR INTE DET KVINNLIGA

ANIALET SJUNKIT UTAN SNAMRE TVÄR-

ror.Jec rrorarr DET BERoR PÅATr

DET HAR l(OMtllT MED RIRTJE ER SOM

BÖRJAT MED LEVANDE ROLLSPEL. DETTA

ÄR BRA, FÖR JAG TROR ATT DESSA.TEJER

srANNAi,. NÅR DEr KoHMEåTILL RoLL-

spsr- sÅ rrruls DET tNcrN soH ÄR sÅ

BRA PÅ Arr SPELA KVTNNA soM KvtN-

r.ronNe. Jlc HAR IALLA FALL |NTE

rtÅner NÅCoN SÅoaN Ulrr, OCu1lC

HAR §ETT EN HEt DEt HAN TÖR§OI(A.

JAG BöRADE sPEtA DÅ MtN BRoR

OCH HANSVÄNNER OCKUP€MDE HELA

Husgr EN HELG ocH speLeor Pnm-

NoATYÅ MÅNADER S€NAREVAR TAG rÅ

Mrrr FöRsrA GornCoru.

ANTLIGEN FANN,IAG ANNORLUNDA

MÄNNIsKoR MED ÖPPNA SINNEN SOM

KUNDE LEVA r oL|KAVÄRLDAR!

ScurzornrNel jn vssr, MEN vEM ÄR

trsrs oErl Alll NyA rERSoNLIGHETER

MAN TMFFAR OCH DE GAMLA MNDEN

MAN KNUTIT GÖR ATT JAG KOMMER

TTLLBAKA ÅR EFrER Ån erren Än.

Drr Ån oÅ*rön;Ac ÄR HÄR PÅ

FrnrnoNDE GorHCoN.

vissångare och taskspelare klafsar över gyttlan - genom

gränderna. Ropen genljuder över hustaken, björnar

morrar mot hundar på marknadsplatsen och från

Bedlam stiger de sinnessvagas vrål. Kring staden står

portarna och vakar: Aldersgate och Aldgate, Moorgate

och Bishopsgate, Cripplegate och London Bridge.

Bron över detta forbannade vatten. Themsen som

rinner av pest och död. Av hedendom och kättersk

lusta. Blod rinner från de avrättades huvuden på port-

husets tak.

Världen är en scen och blod fläckar dess forbannade

bräder.

Arrangörer: NlsseNyll

Kontaktperson : Ander Bj örkelid, 0 1 8 - 5 0 6 4 5 1, hris tina. sj o -

lund. 5 1 1 @s tudent. uu. se

Turneringstyp: Rolkpel,lag om 5 personer

Anmälningsavgift: 1 5 0 fu /lag

Förkunskapskrav: Iuga

Bedömningskriteriet Rolltolkning och dramatisk lyhördhe t

Inriktning: Rollspel: 5 Problemlösning: IAction: 1

f.oun[/n.

Spinrvard rorrrzrrr"ce Er

Rimrvard clairvoyance
Till: Be;falhauande olficer, styrka 8723C

Uppdragsprofl:

BECE ER ttLt Darrian/Darrian 0627, säkra formel

lor psi-inhibator kallad "Merrzug". Formel och drog

framtagen av Professor Jeri Gino-Voll, Darrian.

Inrperiets inblanding får ej avslöjas, operationen måste

vara diskret. Rapportera till bas 33C29 efter uppdra-

gets utörande, dock senast 100 standarddagar efter

detta meddelandes ankomst.

Byrån fiir lorskningsamordning,
Merh tsek Hfoon. Överste

ÄvnNrvnEr Än upptrsLal i wå delar. För att delta i
turneringen krävs att man spelar bägge delarna, men

{iir nöjes skull utom tävlan kan n-ran vä1ja att enbart

spela en av delarna. Ni har som synes ganska fritt val i

antalet spelare som deltar, rnen spelar ni båda delarna

skall det vara samma spelare i laget vid bägge ti1lfd11en.

Arrangör: Bifrost: Ronny Wikh oå Cdrl Hallön

Turneringstyp: Rollspel, lag om 1-6 perst»ter

Anmälningsavgift: 1 5 0 kr / lag

Förkunskapskrav:. Erfarenhet au rolkpel ir nöduiindig, tiss

ufarenhet auTiaveller är önsktärd

Bedömningskritetiet J ämn.fördeln lng nrellan rolkpel,

problemlösning odr hur kul spelledare odt spelare har

Inriktning, del 1: Ro/lspel; 5, Problemlösning: 3, Aoion:2

del 2: Rollspel: 2, Problemlösning: 4, Attion: 4

7)mptre - Ene

Carpe nocterar
DrN uönra LUFTEN stinker av ftirruttnelse och

b1od. Ljudet av polisens sirener närmar sig alltmer

medan månens sken gör en fasansfull skepnad synlig.

Varelsen hukar sig ner och ger ifrån sig ett avgrunds-

vrål som känns ända in i ryggmärgen samtidigt som

dess rakbladsvassa huggtänder speglas i vattnet. Snabbt

ftirsvinner skuggan graciöst in i en gränd och nattens

ro härskar åter.

Fontana di Trevi är ftlld ti11 brädden av kroppsvarmt

blod när poLiserna komrner fram. De stirrar varandra

stumt i ögonen sanltidigt som de ytterst örsiktigt när-

mar sig fontänen. Plötsligt avbryts tystnaden av ett

fruktansvärt vrå1 och wå människoliknande varelser,

som från ingenstans, s1år ner polismännen med enor-

ma silveraktiga klor och sliter av deras huvuden med

sina starka käftar i den korta men intensiva striden.

Innan kropparna ens har fallit till marken har de wå

varelserna tagit varsin och bö{at suga blodet som for-

sar från såren likt wå vulkanutbrott. Efter någon minut

sätter sig de båda männen i polisbilen och ger sig av

söderut, från stadens centrum mot utkanterna och de

rnest brottsbelastade områdena i Den Eviga Staden.

Oljefatens eldar visar dern vägen ti1l sitt revir, där de

andra väntar på deras berättelse om nattens sista v-akt-

pass. Om wå futtiga timlxar kommer solen att lysa

överjordens yta igen och då rnåste de ha beslutat vad

som skail göras i fortsättningen. De kör sakta genom

de kvarter där inga normala människor frivilligt går

ute om nätterna.

Inne i lagerlokalen är stämningen tryckt bland de

40-ta1et vampyrer som vågat sig hit. Alla väntar spänt

på att någon skall böga tala om det fruktansvärda, som

orn inget annat någonsin spelat någon roll. De vet vad

som hänt men ingen vågar riktigt tro på ryktena som

spridits som löv Iiir vinden. Al1a stirrar på den stora

ornamenterade stolen vars skräckirrjagande dödskallar

grinar elakt tnot dern som tittar, soln om de kommu-

nicerade genonl tånken... Den störste av de wå män-

nen som sist äntrade denna dystra 1oka1 går frarn till
stolen och vänder sig långsamt mot församlingen vars

ögon lyser av ny,Iikenhet. Hans röst är ytterst svag och

1ångsam, men gör ett starkt intryck på de närvarande.

"Vårt nästa mål är att utse en ny prins eftersom Prins

Niccolo har avlidit under nattens strider. Länge leve

Prins Nicco1o..."

Arrangör: Armagedon

Kontaktperson: Daild Hagnran,019-36 45 82,

Daui d. HagmanH 9 6 1 @;tu d.hoe. se

Turneringstgr: Live, individuellt

Anmälningsavgift: 5 0 kr

Förkunskapskrav: lnga, allt leommer i utski& oth

genomgångar

Å41fl,q frrofirrssot,



6 Göxlist

]RINTGAR-

\Zärtdsrnästerskapen
i Diplornacy

SvrNsra DrprouacyFöRENTNGEN har blivit till-
delade den stora äran att eftar,gera det sjunde världs-

mästerskapet i Diplomacy och tillsamrnans med SVE-

ROK och GothCon hälsar vi er hjärtiigt vdlkomna till
detta arrangemang.

Detta blir den andra internationella diplomacy-

turneringen som utspelar sig i Sverige, den {iirsta var

EuroDipCon på Lincon 1992. Denna gång kan vi
örvänta oss att det kommer än mer utlänningar ftir att

spela Diplomacy.

Vi fiirväntar oss representanter från England, Frank-

rike, Belgien,Tyskland, Finland, Danmark, Norge och

USA. Dessa tillsammans med de bästa Svenskarna bor-
gar fiir en högklassig turnering.

Nu KANSKE DU stdller dig frågan vad du har att göra

i detta sällskap. Mycket år svaret.De "bästa" kommer att

ha fu1lt upp med att slå på varandra vilket öppnar upp

dörren for de mindre erfarna, har du spelat spelat

minst en gång har du stora chanser att placera dig på

en topplats och röra om i grytan. För dig som aldrig

har spelat spelet for kommer det att arrangeras nybör-
jarbräden där du möter andra nybörjare, dessa bräden

kommer att få mindre poäng tilldelade, vilket gör att

alla har chansen att nå goda resultat.

Det kommer att arrangeras en individuell turnering
och en lag turnering.Två pass på ftedagen, wå på 1ör-

dagen samt ett finalpass på söndagen. Du kan spela tre

av defira passen på ftedagen och Lördagen plus final-
passet. lJnder sista passet på lördagen kommer det att

finnas lagurnering såvdl som individuellt pass. Lagen

består av tre personer och sammansättningen kan vara

hur som helst. Det kan vara en forening, ett kompis-

gäng eller bara tre personer som slår ihop sig.

Poängsystemet kommer att yara det av fransmännen

uwecklade C-DIPLO, mer information om detta

kommer på konventet

Priser kommer att delas ut till de sju främsta i den

individuella turneringen, de tre främsta i lagturnering-

en, till den som spelar respektive land bäst, till bästa

diplomat och bästa taktiker/strateg.

Eftersom detta är en turnering med speciella {iirut-
sättningar kommer det att stdllas en del krav på er som

spelare. Man {år inte överge ett parti örrän man är eli-
minerad, dragen skall vara riktigt skrivna och man {iir-
väntas ha ett gott humör även om man stabbas.Varje

parti är enskilt och man har inga allierade när man går

in i partiet, kompispakter kommer inte att tillåtas. Man

skall spela spelet med målet att vinna själv och inte åt

någon annan. Dessa fiirhållningsregler är viktiga efter-

som vi får besök utiftån och den svenska diplomacy-
hobbyns anseende står på spel.

Arrangör och kontaktperson: ltif Bergman,

Mölndalsudgen 3,412 63 Cöteborg,031-83 20 17

Turneringstyp: Briidspel, indiyiduellt

Avgift: 30 krfar hela miistersleapen eller 10 kr per parti

Förkunskapskrav: Se oyan

Britannia
ENGLANDS GRöNA KULLÄR dåsar sömnigt under

fridens lugna skyar, utan sklant av oro. Stammarna

lever i frid och sämja, boskapen äter sig fet och allt är...

trist. Tråkigt. Helt enkelt dödstrist. Om du vill att allt

skall bli underbart, och råda bot på denna tristess

under de närmaste tusen åren, är du välkommen till
årets Britannia-turnering.Väl mött!

Arrangör: Marcus Gustafsson, moJ@Sd.thalmers. se

Turneringstlp: Briidspel, indiuiduelh

Avgift: 30 kr

Förkunskapskrav: Inga (regelgenomgång)

Illrrrninati
Han lusr Du känt en obewinglig lust att ta över

världen, men tvekat eftersom folk skulle bli avogt

inställda om du annonserade dvlika intentioner? Då är

detta spelet ör dig!

Du kontrollerar en hemlig organisation, vars enda

syfte är att skaffa makt över resten av världen.Tä kont-
rollen över de onda flourtanterna, de kornmunistiska

havsmonstren och foreningen Onda Genier för en

Bättre Morgondag. Kontrollera porrtidningarna som i
sin tur kontrollerar kongressfruarna som är de som

egentligen bestämmer över de internationella kokain-

smugglarna...

Det finns inga gränser fijr vad som kan hända (och

händer gör det) i Illumrnati.

Arrangör: Bifrost, Martin Rydstram, d3rydma@dtek.chalmers. se

Turneringstyp: Brädspel, indiyiduelh

Ar'gift| 30 kr

Förkunskapskrav: lnga (regelgenomgång)

GffiHCöHi
RÖSTER

GorxColr Xlll
brrv *l;n-.r+oa+ie:Cotg€ ., , . ,

ÅnEr nNlN HnoE MINAvÄNNER xom-

MIT HEH oCH BERÄfiAT HUR KUL DE

xlOlEx*tr:n*n,:- I j : : : :,.,,,,
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ANDM S|OAN urO rrr SOlrcr teruor)

(Fs§1s.pÅ:NrsrA smJ
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GornCoH-
ROSTER

(Forrs. FRÅN FöRR^ srDAN)

'VAD TRoR DU or4 Ä.1-r jAG GöR sA

HÅR ocH pu sÅ oarl BLrn prr sRÅi"

Vto savmlNrarrrurucrN: "O.;,vlNr'r

1rcl"
MAN SKULLE KUNNATRoATT KL-

I^RNAYID F}NAIEN SKULTE HA INSETT

ÄTT HoN aonoe xl clorr ruÅcoN-

TING FÖ* A1T HA}4NA I FINAL, MEN

rcre. HrsrorrEN upFREflADE src... JEc

SKALL LÅTAYARA osAGT oM HoNVANN

ELLER I(oM PÅ ANDM ELLER TREDJE

pnrs. Mtrr M|NNE sÄcER MrG ATT HoN

VANN, },IEN DET ÄR 7 ÅR S€DAN NU,

T;1, NÅcoxrtNc SKALL MANvÄL HA

FÖn ATT MAN ÄR TJq!

HEI.ENA B,ANDER

M=oemrra
MASSA
FÖRR^ ÅREf LYCKADE§ AYGRUNDEN§

MAKTER sToPPA oss, MEN I ÅR ÄR vI

TILLBAKA rceu! PÅ eÅs«rron r<ouNen

VIATT HÅLLA EN MÄs§A MED MEDEIflDA

FöRrECKEN. Mvcrrr stÄt'tNtt'tc urlo-
VAs I H$TFELDSKÄS ANRIKA LoKALER,

I{istory of the'W'orld
Han ou alrrrn onöur orrr att ändra historien?

Spela då History of theWorld, där du spelar civilisation

efter civilisation från det forflutna. Ett spel som trots

sina okomplicerade regler är mycket komplext strate-

giskt sett. Kom och spela History of the World och

svep igenom historien i en rasande fart!

Arrangör: Clrister Boräng, mort@yd.rhalmus. se

Tirrneringstyp: Brtidspel, indiuiduellt

Avgift: 30 kr

Förkunskapskrav : Inga (regelgenomgång)

Junta
Välkommen till bananrepublikernas spel, ett klassiskt

rövarspel. I Junta premieras beteenden som skulle fä

mor att svimma. I Junta är det nyttigt att vara socker-

söt, falsk, beräknande, listig och hänsynslös. I Junta räk-

nas frarngången efter storleken på det schweiziska

bankkontot. Inga småtjuvar göre sig besvär, här är det

landcts nräktigaste larniljer \om gör upp om pengrrnä.

I\egeringen är deras egna lekplats, var sku1le annars de

fula fiskarna simrna...

Arrangör: Christer Boräng, mort(gld.chalncrs.se

Turneringstyp: Brädspel, individucllr

Avgift:. 30 kr

Förkunskapskrav:.. lngd (regelgenongång)

FLoboR.ally
M rtt r,... höger... mbiip... framåt... mbiip... vänster...

rnbiip ...full fart framåt... mbiip...höger... nibii <bzati >.

Robotprograrnmering är något lor digl Det är inte

svårtl Allt du skal1 göra är att programilrera din robots

väg genon'r det forvirrande industrilandskap som är

dess lodslokarnmare...och undvika att b1i krossad...och

undvika att örsvinna i avgrunderna...och undvika att

bli sönderskjuten...och undvika att bli avknufäd...

...rnot det hägrande rnålet och reparationen!

Arrangör: Ciri-r ter Boriing, mort@\ d. rhalnrcrs. s c

Tävlingstyp: Brad spd, in di,i d uelk

Anmälningsavgift: ) 0 kr

Förkunskapskrav: lnga

Som officiell distributör av Wizards of Coast i
Sverige, kommer vi att hjälpa folk över hela

Sverige att ordna tumeringar som är
sanktionerade av DCI.

Det finns 2 saker du bör trinka på:
1. Det måste vara minst 32 spelare i tumeringen.
2. Anmälan måste ske minst 6 veckor i förväg

Förvänta er följande under 1997:

Magic f Edition släpps i marsl Mycket ny
artwork. Ett måste för alla magicspelarel

Magic the Gathering: Oltrciäl Strategt Guide
slapps i april. Detta iir en stor bok helt i f?irg

som ersätter Pocket Player's Guide.

Magic the Gathering PC-CDROM - kommer att
fnnas utel

Batfletech: Mechwarrior fran FASA Interactive
kommer att sopa banan med alla andra

strategispel i klassen. Kommer att
släppas under varen.

Harnmaster kommer att kompletteras med
kompendier om MAGI, RELIGION &

MIUTÄR{ FAKTA.
Dessutom släpper de piirmar (3-ring).

Glöm inte boft JLINITA, SETTLERS OF CATAN
ellerAXIS &ALLIESI

Vi har även rollspel & boardgames fran ICE,
FASA, WHITE WOLF, TALS ORIAN,

\[,ESTEND, HOLISTIC DESIGN, ATLAS
GAMES, AVALON HILL, GMT mm.

Yi har spelen alla frågar efter!
\i distribuerar över hela Sverige
Irta inte mer - RNG oss idag!

Aschebergsgatan 1 1

411 27 GÖTEBORG
Tel: O31-7742225

ffi

Adwanced Ciwilization
SRxrt rnyprn den fran'r... Historien.,. Arrangör: Cfukter Boräng,mort@rd.rhalmers.se

Påverka den allra ticligaste historien och fijr "den Turneringstyp: Brädspel'individuellt

kända världen"'från barbari till civilisation. Utveckla Avgift: 30 kr

filosofier, religioner, ör krig, handla med andra Förkunskapskrav: lnga (regelgenomgång)

nrakter till du har korrunit franr tili åntikens guldålder.
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Anna.NrGErvrANG: ELou-spEL ocr{ Ln/E

7.i f"rm la{AsÄoa

The Ri.l<y Late shorv
KoM ocH ÄGERA puBLIr i GothCons version av

"the Ricki Lake show" - TV3s mest trashiga talkshow!

Arrangemanget tar cirka en halvtimme och kvällens

ämne är mer kontroversiellt än någonsin.

Arrangörer: Sus Henrikson 031-23 26 93, FredrikJonson

031-15 09 95

Arrangemangstyp: Fri form talkshow

3/*7d*'

Dr"t"p,"

I-erreransera

Err parrr rÅ avvägar? Ett svårpostat brev? Ett sam-

manbrott i rörpostsystemet? Ett viktigt telegram? När

vanliga brevbärare inte räcker ti1l, kallar Poswerket in...

PS.ll Just det, Postens Särskilda Insatssryrka! Med

sedvanlig dystopisk effektivitet levererar man allt från

blankettorginaltryckklich6er till Sjung-O-GramrM,

från 1ägsta underklasskvarter ti1l högsta överklasstorn-

spirorl Ingetjobb är for stort, ingetjobb är ftir litet.

PS.l:s leveranser kommer alltid fram! Eller...?

Vi utlovar: Rörpost! Istappar och snöslask! Galna

vetenskapsmän! Blanketter (såklart)! Varmt vin med

kryddor! Sann Kärlek! Held1ös action! Samt, sist men

inte rninst: efterlängtade glimtar från det Dystopiska

rymdprograrnmet.

Missa inte chansen att spela spelet de flesta andra

missar chansen att spela! Välkomna!

Glötu cvnrnvairapvx-gn och muterade monstrositeter

lrån universums yttersta gräns! Här kornmer Dystopia,

spelet liir dig som rycker att "Brazil" är en schysst {ilm!

Vad är Dystopia då? Dystopia är inte slimmade cyber-

däck. Dystopia är hålkortsmaskiner. Dystopia är inte

fiberoptik. Dystopia är metertjocka kablar. Dystopia är

inte e-marl. Dystopia är rörpost. Dystopia är lnte

läderkläder och piercingring i läppen. Dystopia är en

sjaskig överrock och en handrullad cigg hängande i

läppen. Dystopia är inte attacktechno. Dystopia är dys-

ter jazz och blues. Bö{ar du fatta? Inte?

Film- TV-tips: Brazil (forstå$, Metropolis, G som i Gem-
utredningen, En galakväll på operan, Riddarfalken från
Malta.

Serietips:Terminal City (viktig$, Mister X.

Boktips: Kallocain,Venus är vår!,1 de sista tingens land.

Arrangörer: OlaJanson. UJ t-$U i2 72 orlt Hcnrik Ornc-

bring,031-17 27 11

Arrangemangstyp: Rollspel, lag om fyru personer

Förkunskapskrav: Irgc

DrtÄrr ..

TÄVLING
PÅ s^M|4A sÅTr so|! 1IDIGARE ÅR r(oM-

fiER Eft DRÅKTTÅVL|NG ATTANotDNÅs

uruoen NÅcoru ev I@NVENTSDAGARNA.

DRÄKTKREAIoNERNA BEDoMs EFTER

ÅBRANGÖRERFIAS XOEGRNruNI ÖCA,VI

REKOMMENDIRAR ER SOM KÄNNER FÖR

DET ATT TA HED ER GARDEROEEi.IS

VACKMSTE EI-LER HÄFTIGASTE KREA-

rtoN.ANrwARtc Än Tugnesr

BENGT§ON sOM IATTAST NÅS PÅTEL

031-r30449.I hans rnajesfäts
hernliga t'åinst

mneriafisofff#HrBurGau

Gb$cllGGco[c:it!

Arrangörer: ASF: Custau Edman oth Patrik Eriksson

Arrangemangsry'. Rolkp el, fii form, I ag om 4 p e rs oner

Förkunskapskrav: kga

Föranmälan: Custdu Edman 031-68 50 40. Föranmälan

ger.förtur, SL garanterar plats.

Celest sinne
Master oJ puppex, I'm pulling your strings

Tluisting your mind and smashing your dreams

Blinded by me : you can't see a thing

I will occupy, I will help you die

I'll run through you, nolu I rule you too

Metallica - "Master of Puppets"

S rADEN srrv sig aldrig lik igen...

Arrangörer:,4SF: Eik Frumerie och Gustav Edman

Arrangemangstyp: Rollspel, Jri form, lag om Jyra personer

Förkunskapskrav: Irga

Föranmåilan: Eik Frumeie 031-28 29 59. Föranmäldn

gerförtur, SL garanterar plats.
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PÅsKÄGGs.
TÄVLING
I TRADITIoNELL ANDA I(oMHER MAN

ÄTT KTJNNA D*LTA I DEN FRE§TGEML.

pÄ ÅöcilÅr-r.,rrNGsrÄvuNcrN. MÅr-r

DETVACKÅ,§T€ OCH MffiT pFrdufill(A

ÅGGET ErLER slrsl eÅ DEN ExFREssto-

NISTISKA FORMEN OCH SNO HE}4 DET

ÄRoRrKA ÄGG-PRrsEr.

FrcunmALNrNGs-
TAYLING
EN ncunuÅu*rr*csrÄvlrNc ANoft DNÅs

ocrsÅ. l-evNn rN Drrr BIDnlG r

RECEPTIONEN SENASI LÖRMG KVÄLL.

DE tNt MNADE FTGURERNA KoMt'rER

ATT STÄLLA5 UT I KAFETERIAN,

BDTAGEN BEDöMS r FLER KATEGoRTER

BERoENDE PÄ MÄNGD€N INLAMNADE

uouc. Fmm KATEGoRTER ÄR "ENsAfi

FGUR" ocH "DtoRÅHA". hJsER DELAs

uT PÅ AVSLUTNINGEN,

TecrNrNGs-
TAYLINGEN
EN TECKNtNGsTÄvLtNG ANoRDNAs

UNDER KoNVENTEI. LÄMNI IN OTTT

BTDRAG r REcEmoNEN sENAsr LöRDAG

Kvfut. DE INLÄMNADE BIDRAGEN KAN

eEsKÅDAs I (AFETER{AN uNDER l€,N-

vENTff, SIDRÅGEN BEDÖH§ I I(ATEGo*

RIERNA svARTVtrr ocH FÄRG. PRSER

DEr-As ur PÅ AVSLUTN|NGEN.

Sagan o n Illråd"et
HALLEDUDANIå, femhundra år sedan, dagen efter det

Sista Slaget:

"Välsignelse", utbrast den bländande Alvkonungen

Aedhelbrecht. "De onda krafterna äro besegrade.

Världen är räddad. Skåda! Här är huvudet av Den

Ondaste själv!"

De vackra Alverna, de stolta Dvärgarna och de

modiga Människorna hurrade. Så glada var de alla att

ingen lade märke til1 att inte alla Ondskans hantlanga-

re dukat under. Fyra srycken svartsjälade och illa-

sinnade kräk bö{ade kräla bort från de s.lungande

Alverna...

GnÅspp.ÄNcoa BEnceN, idag:

"Tystnad!" röt Bergagubben, och de fyra Onda

Hövdingarna tystnade wärt. "Illrådet är florsamlat. Nu
skall bestämmas vem ev er som är ondast och som kan

leda ondskans återtåg in i världen. Låt os blicka till-
baka femhundra år..."

Spela en ond Hövding och dennes Föfader, var spel-

ledare åt dina dina motspelare och utred ondskans

natur i Illrådet!

Arrangörer: C,q nc I p.L s.tt t
Arrangemangsstyp: Rolkpel,fri form, lag om 4 personer

Förkunskapskrav: Irga

Förtursamälan: Magnus Rolö.[,031-2j 01 j0

De sista
action§ältarna

"VÄcEN TILL ToppEN är lång och farofylld, men det

är vårt öde att lolja den."

Furst Arlion och hans foljeslagare gav sig av med

raska steg uppör sluttningen. Högt ovanliir dem reste

sig den Sjunde Svärjarens citadell och från de spre-

tande tornens Iiinster spreds ett qukligt grönt sken. Då

och då skar plågade skrik genom nattens rystnad.

Fö1j rned på en hisnande upptäcksf;ird genom den

episka åntasyns rike på jakt efter svaren som Conan,

Elric,Belgarath och de andra mrss\ckades meci att finna.

Arrangörer: St afian An ders s o n, 0 1 I - 2 5 1 9 5 0, s a (@fy sib. uu. s e

Arrangemangsstyp: Rolkpel, lag om 1- 5 personer

Förkunskapskrav: lnga, men leiinnrdom om genren episk

fantdsy är enfördel

To.anoio

The I-ord of the Rings
"I rHINK I KNow already what council you would

give Bor-O-MIR," said Frod-O-HOB. "And it would

seem like wisdom but for the warning of my heart."

"Warning? Warning of what?" said Bor-O-MIR
sharply.

"Against delay. Against the way that seems easier.

Against refusal of the burden that is laid on me.

Against...well, if it must be said, against trust in
strength and trust of men."

Arrangörer: ToM,qs Wecr,an qN»

Arrangemangs styp: Rollspel, lag om 4- 5 personer

7å.,

Rrrrnors of trvisted
intrigrre in the
hell of Elethe n

A ooup KNIGHT, an insane priest, a seer (sort of), a

barbarian woman and a weli-informed merchant will
attempt to convert the land of Rethem in the name of
the goddess Larani.As the penalry for Larani worship

is death, this is obviously a clandestine operation.

The journey begins in Golotha where our travellers

meet with Orsin, the noble knight who has requested

their presence. He has information about where they

can turn to convert those ofweak belie6 in the circle

of Nobility...

Arrangörer: Jon as T'hornander och Frcdrik Thorkildsen

Arrangemangstyp'. Rollspel,lag 3-6 pereoner, helst minst en

l<uinna, uarje lag tas om hand au två spelledare

Förkunskapskrav: kga

6ne ljatJv[ay;nq

Farni[ie-
angelägenheter

\/i tar hand orn de vrir:a

I sIN sÄNG lyckades den gamle mannen pressa fram

orden mellan sina stela läppar:

"Samla åmi1jen. Det är ont om tid att välja min

efterträdare."

De kom från hela landet {iir att lägga vantarna på en

så stor del av kakan som möjligt. De var vapenleveran-

törer, knarksmugglare, hdlare, bordellcheGr, korrupta

poliser - och advokater. Självklart fanns också den

innersta kretsen av familjemedlemmar där. Sist, men

inte helt obetydlig, kom rikskriminalen.

"Det dr bara att hålla ögon och öron öpprn, gubbar. Förr

eller senare gör de ett misstag, och da tar vi dem allihop!

Så öppnade Sveriges maflia sitt konvent på Hvit-
Gldtska Hotell år 2018, ftjr att välja en ny gudfader.

ScENARIoT ÄR ett live som pågår under hela kon-

ventet, där vaSe spelare representerar en rörelse eller

ett intresse inom den svenska mafiian. Det gäller att
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senast på söndag morgon kunna presentera en ny och

fungerande organisation som är stark nog att stå emot

polisens utredningar.

Det gdller också att {tir egen del sno åt sig en så bra

position i den nya hierarkin som möjligt. Det är inte

Gl att bö{a som buse från Norrköping och sluta som

gudfaderns hö gra hand. D r lftighe t, I oj alite t, muto r !

Scenariot är avsett ftir 30-80 spelare. Man behöver

inte vara ledig hela tiden. De som aspirerar på en roll-
person i den innersta cirkeln bör kontakta arrangörer-

na. Betoningen ligger på diplomati och intriger med

ett minimum av krav på rollspelande. Mer info foljer i
andra utskicket.

Ar rangörer : J aanrs z Maxe

Kontaktperson: Jaanusz Maxe,031-15 77 32

Turneringstyp: L{ve ho a rd - pl ay mg

Anmälningsavgift: 30 fu per person 't medhaut passfoto eller

sj 1lvkos tnad Jör polaroi dfoto

Förkunskapskrav: kga

O"*Vy.-E;un

Arvet
PntNsrN söKER DELA sitt blod. Endast en kvinna
kan vara värdig hans arv. Därfilr ska1l alla berörda vam-
pyrer samlas ftir att utse den enda.

Detta är ett stämningslive baserat på intrigerande
och rollspelande med låg'White Wolf-profil. Anmäl er

trll Magnus ellerJonas så skickar vi en karaktär till er.

Arrangörer: ASF: Magnus Alm othJonas Frizell

Arrangemangstyp. Liue

Föranmälan: Magnrs Alm 031-28 80 jS,Jonas Fizell 031-
10 80 79

GorxCtrN§
N(}\/ELLTÄYLING!
PENNAN ÄR MÄKTTGARE ÄN WÄRDET...

ELLER I ALLA IATL LÄTTARE ATT HANTE-

RA. KÄNNER Du Drc mer'lAD lt-,r srRr-

VA NÅ§OTI'ILL N0\IEI.ITÄVIrI*CEN 5Å

LÅT oeT Iruru STANNAVID ENMST EN

I§å.TILL §KITLNAD.IBÅN I §KoLAil 5Å

ÅR pET FRtrr FRAH arrvtRÅ rnertrv
UTAN ATT BEHÖVA ÖDATID PÄ HUR

MAN KAN FÅ IN EN MAGIKER ELLER

ANNÄT INTRESSANT I EN UPF§AT§ O}4

FMNSKA RENÄssANSf ÖRFATTARES

INVERKAN pÅ osru svnrsra rorcA
I 900-rn-surrenarunrru.

Der Du H|4NAfl rN'HÅsrEvARÅ

LÄ§L}GT UTAAIÄTT P'ÄN STUDERÅT 20

POÄNG DECHIFFRERING, MEN DET BÖR

INTEVARA S,{ SVÅTT I DESSA DÄTORISE-

RADE TTDER. (lDEÅrEr ÄR l0- I 2 FUNK-

TER TrMEs Nwr Rou*N, neolvstÅr.ro

1,5, sroruumner.ar...)

S«r.v Drr NAHN oqH BTDn,eGET§

?TEr- fÅ HT §EF{RAT PAPPER sÅATIAG

KANVAM oPARTtsK. OcH sNÄLrÅ,

LAMNA INTE tN Drrr etoe ExEMPI-AR

Av D.| T sToM MÅSTERYEM FÖR JAG

TÄNKER INTE rA Ar.{svAREr oM DET

t(ol.tt4[R BoRr, DET frNNs EN Kopr€-

fuNG5MÅSKIN.,.

- Srrx

[/fa.crc: Tr{E GATr{ERTNG

GornCoN HÄLSAR alla kortspelare, samlare

med flera varmt välkomna. Turneringarna i år

kommer att bli några av de största i Sverige

hittills och givewis är priser och ära därefter.

Det kommer även att ordnas flera arrange-
mang rullande under hela konventet (t ex

Sealed Deck och Grand Melee) där ytter-
ligare priser och ära står att vinna. Byte och
fiirsäljning av kort är självk1art tillåtet. Det
kommer även att finnas en kortspelsreception
där man dygnet runt kan fä reda på vad som
händer.

IVIagic, Classic Nlagic, Standaird
Vr pönvÄNtaR oss en total uppslutning kring
denna ädlaste'av ädla turneringsformer, där man

ohämmat kommer att kunna njuta av yttranden

som "Ciry Rödmax, Blåmax, dubbel Vrse,

Ancestral på'rej!" i en avslappnad och sofistikerad

rniljö.

All övrig information kommer i bekräftelsen.

Arrangörer: Mattias Srendsen, Nexus "Wrcre mind and

Magb meet"

Tirrneringstyp: Kortspel, individuelh

Turneringsformat: Classic, typ 1, 7 rundor Swiss, 8

el. 16 går uidare, uarje runda iir 7 timma lång, bast

au tre dueller uinner

Förkunskapskrav: Fullstiindig memorisering au alla exis-

terande Magic-kort

Deltagaravgift: 40 kr

Tidet : Regis trering (auen Jar anmiilda ) sker fre dag

1 0. 00-1 1. 00, Stdfi : fedry 1'1. 3 0,

Matpaus : 1 6. 3 0- 1 7. 00, Fortsättning 1 7. 1 5

Typ 2, HMM... Enligt många är detta den slutgil-

tiga rypen av kraftrnätning i Magic. Må era boltar

träffa!

A1i övrig information kommer med bekräftelsen

(andra utskicket, alltså).

Arrangörer: Mattiu Svendsen, Nuus "Where mind and

Magk meet"

Turneringstyp: Kortspel, indiuiduellt

Turneringsformat: Standard, typ 2,7 rundor Swiss,

8 el. 16 går uidare, uarje runda tu 1 timma lång,

bäst au tre dueller uinner

Förkunskapskrav: Tievlig instnllning till liuet

Deltagaravgift: 40 kr

Tider: Registrering (auen-far anntälda) sker lördag

10.00-11.00, Start: lardag 11.30,
Matpaus:16. j0- 17 .00, Fortsäilning 17 .1 5
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GEMANG: BR.ÄD- OCFI FTCUTN*SPEL

Blod & NIod Blodörnerr

För.m Årsrs succt, anÄosrursplneN,

|@MMER ÅvEN t Ån err HÄue nu t

cAFETERAN, I BAREN FrNNs ALLA NYA

OCH KLASSISKA BRÄDSPEI. SAMT ENTUS.

IAST1SK PEfl§ONALATT SPETA MED.

Tlruxrru Än ltt DU soM TNGET HAR

ATT GÖR,A SKALL KUNNA FÅTILLF/\LLE

ATT SPELA NÅcor uuoenxfut-lruor

N1TT BRÄOSPEI.

Burrrs-ARR.
FÖRuToM DC HÄR ARMNGEI'TANGEN

KoMMER VÄR^ GÄSTANDE AFFÄRER MED

SÄKERHET ATT ARRANGEM SINA ALLDE.

LE§ EENÄ FE§TL}GHETER.

FrumvrsNrNG
I ÄR ÄGER KONVENTETS FILT4VISNING

num r Nr«las "Fux" KÄnnsrmruos

nect.Vlo HAN HAR Görr I RocKÄR-

MEN BL|R töRHoPPNtNcsvls EN övER-

RasKNTNG FöR BÅDE oRGANISAToRER

OCH BESÖKARE.

BRÄDSPELS.
BAREN

BLoD & Moo utspelar sig på den ryska fronten.Vilka

scenarion som kommer att spelas meddelas senare, tro-

ligrvis i det andra utskicket. Blod & Mod är ett figurs-

slagsspel i 20mm-skalan.Tidsåtgången är 6-8 timmar.

Anrnälan tas upp på fredag och lördag ftirmiddag.

Endast ett scenario kommer att spelas på fredagen och

ett på lördagen. Start kl. 12.00 båda dagarna.

Arrangörer: Mats Antonssott

Arrangemangsstyp: Indiuiduellt figurpel, max tio spelare

Förkunskapskrav: Irga

Deltagatavgift: 30lzr

Grorrplåtskarnpen
GnovplÅrsraMPEN ÄR ett figurslagsspel i 20mm-

skalan. Du for befälet över en mrndre grupp stridsvag-

nar och forsöker utmanövrera fiendens stridsvagnar

och slå ut dessa.Tidsåtgången är 1-3 timmar med 4-6

deltagare.

OBS! Grovplåtskampen dras igång efter avslutat

Blod & Mod-spel, eventuellt körs de parallelit.

Armngörer: Mak Antorcson

Arrangemangssryt Figilrspel, indiuiduellt

Förkunskapskrav: Inga

Deltagaravgift: 20 kr

MED TIDSMASKINENS H1Ärl har spelsystemet ti1l

Tienchraiders flyttats tillbaka till medeltid och

vikingatid. Här kan du i man-mot-man-strider ftirsö-

ka erövra en befistning eller helt enkelt slåss for ära

och berömmelse.

Blodörnen är ett figurslagsspel i 25mm-skalan.

Tidsåtgången per scenario är 1-3 timmar med 2-4 de1-

tagare; pågår kontinuerligt under konventet fredag ti1l

söndag.

Arrangörer: Mats Antonsson

Arrangernangs stypt: Figurspel, indiuiduelh

Förkunskapskrav: Inga

Deltagaruvgift: 20 kr

Ifurnpfgruppe
KAMIFGRUIeE Än ett figurslagsspel som utspeiar sig

under andra världskriget. Du har befi1et över en infan-

terisektion med eventuellt understöd. Ett antal olika

scenarion kommer att spelas, bland annat att erövra en

by, befista ruiner m.fl.

Arrangörer: Mats Antouson

Arrangemangs stypt: Figurspel, indiuiduellt

Förkunskapskrav: Inga

Delt^Bar^vgift 20 br

I(ellys \iåiltar
EN DESTLLUSToNERAD amerikansk soldat vid namn Kelly Iår höra ryktas om att en bank

bakom de ryska linjerna i Normandie hyser en större mängd guldtackor motsvarande ett värde

på 16 miljoner $ - i 1944 års penningvärde...

Al1a modellbyggens moder gästar traditionsenligt GothCon.Till er som fortfarande inte sett

ljuset konrmer här en lorklarrng:

Detta diorama utspelar sig på en mode11 med måtten 260 x320 crrr,i skala 1:100, av den by

där {ilmen Kellys Hjä1tar spelades in. Precis som i filmen skall några amerikaner med seriösa

disciplinproblem liirsöka komma åt guldet i banken.

Arrangör: Marr Crieues, Martin Holmer oth Cai Heath

Arrangemangstyp:. Figurspek drrangemang

Avgif[ 30 kt

Förkunskapskrav: 1u3a

7 ''&'* .r.) '.3 ;F
I cyberrymden kan ingen
utom ai höra dig skrika...

NetGuide
httpJkw.netg net. 031 ' 50 79 40 info@netg
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Trenchraiders
IJppmv DE BITTRA och blodiga striderna i s§tte-
gravarna under Itirsta världskriget där ryskar,
fransmän och engelsmän slaktades i massor {iir att

forsöka erövra några hundratals meter mark.

Tienchraiders ger dig möjlighet att ftirsöka erövra

eller örsvara en skyttegrav i strid man-mot-man.

Trenchraiders är ett figurslagsspel i 25rnm-

skalan. Tidsåtgång per scenario är 1-2 timmar

med 2-6 deltagare. Trenchraiders pågår kontinu-
erligt under konventet fredag till söndag.

Arrangörer: Mats Antoreson

Arrangemangs sqvg.:. Figurspel, indiuiduellt

Förkunskapskrav: lnga

Deltagaravgift: 20 hr

StarVars - Figrrrslag
25uria rtcup.srac ombord på en Corellian

Corvette. Tonvikten ligger rner på action och

strategi än på tärningsslag och tabeller. Arr-
angemanget körs 1öpande under hela konventet.

Arrangörer: ASF:Patrik Eriksson och Dauid Freed

Arrangemangstyp: Dioruma, 10 spelare per tillfalle

Förkunskapskrav: Iaga

Anmiilan: Föranmiilan hos anangörerna under kofruefltet

ger förtur

I{ack re'sack
You, THE EMpERoR of the srnal1 no-name

empire in the long away rcaLn, sits in your cosy

casrle and fleel no cosy at all.

Spread out before you on the heary oak table

are the latest reports on your crurnbling empire

- and your informers report of your glorious

neigbour's tat,lazy and rich realms.Your emprre

has a lousy pretense of a town and a village, and

an area you haven't realJy gotten a grip on yet:

from your neigbours fi1ter in reports of hidden

valleys, trade routes, temples and everything.

You stand up, sudden rage filling your body.

"There must be an end to this!" vou shout to

the assembled leaders.

"Muster my army! There's a world to win...!"

Arran görer: Ei k Malmcro na gho s t (@ne tg. s e, D ad d

Hansson, Stefan Claeson,Andreas Dilot et c

Arrangemangsstyp: Figurspel, individuellt, System:

Warhammer Fantasy Battle

Reglell Warhammer-S, de 13 olika armt-lktorna och nya

Magic-boxen

Avgift: 20 kr per sla.q eller 100 kr "spela så ntytket du

hinner"

Förkunskapskrav: ltgom

Speltider: Fpr 1: 10-13,2: 14-17,3: 18-21

Löp. 1: 11-14, 5: 15-18, 6: 19-22

Söx 7:11-14

Andra krav: Minx de 1500Jörstd poängot skall uara

målade! (Det är så himld tuist ffied "miölfdbrikstyr-
kor " )' . Mrxnn- tmti : 1 5 00p. M,txr :vru u- t Bt r E : ? ? ?

(,i -får uäl se hur det gårför dig...) Snr,:lltr cHAr.tc-
rep-s:Tillåtna men måste ha undeilag inom riket oth

Jår inga l<ampanj-bonusar. ALurs: Tja, kan du fi
någon dtt sfilld upp med 500p o& spela med dig istiil-

let Jör att erövra själu så går det brd...

Slaget vid l-eipzig
16-18 oktober 1813

Slacrr vrD LErpzrG 1 813 var Napoleon-
krigens största fdltslag. Under tre dagar kärnpade

195000 fransmän, polacker och ryskar under

Napoleon mot Jt5 000 ryssar. preus\are. ösrerri-

kare och svenskar (samt ert brittiskt raketbatteri)

anliirda av Blucher, Schwarzenberg och kron-
prins Karl Johan Bernadotte.

Denna enorma drabbning kommer att utkäm-
pas med över 5 000 (l) 15mm figurer på en yta av

fi,ra srycken pingisbord. Slaget böiar på fredagen

och utkänrpas därefter fram till söndagen.

Reglerna sorn används är Napoleon Battles

från Avalon Hi1l.

Arrangörer: Föreningen\1ud / Daniel Staberg

Arrangemangs styp i F i luts p e I

Förkunskapskrav: Inga

Nlicro Nloderrrt
Bt-sv t)u rNTE Panzer-soldat i år heller? Nu har

du ett gyllene tillfdlle! Har du alltid önskat mala

ner dina bästa vänner under en kvalitetsprodukt
från Krauss-Maffei?Tillhör du dem sonl anser att

fransktillverkade stridsvagnar är ungefir lika

användbara som kylskåp på Grönland? Har du

alltid velat veta vad kombinationen Rheinmetall

och HEAT har liir verkan på ett pansarskytte-

fordon? Då bör du inte missa ett besök hos.Jens

och Anders son'r är här, i vanlig oseriös ordnrng,

igen.

Arrangörer: Pauar-Anders Petterson odt Jens
" Bandhaubits" Agby

Arran gemangs styp : F igurs p el

Förkunskapskrav: lga
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VlrPtne: Dinurornas Dronninq

Ingen Fruktan. Inrer Ho

Plnmole: The Lord of rhe..

SraRU/ARS: I Han: lla1suirs...

@60d6$49N@oo tN6$6€Ndooooooo

Sagan om Hemligheternas Bok Alphaville Sa*:r om Hemliqheternas llok

Eott: I Hjältarnas Fotspår lngen Fruktan, Intet Bohrört & Belladonna
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Smn Wans: I Hanr Majesrärs..

HÅRN: Rumors offkisted...

Panaxota: The Lord of the..

Sappn om Illrådet

De Sista Action\ältarna

Vaxptne: Drrrurornas

DrsroPla: Lereransen

Celest Sinne
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TnvLn: ...Rimward Ciairvor

007: Operation: Hildebrandt I

Alphaville

HÅRN: Rumors ol-Iu.isted
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lngen Fruktan. Inret Hopp

007: Operatron Hildebrandt II

VaMPIRE: Dimrornas

Sagan om Il1rådet

DYsroPta: I er-eransen

De Sista Acnonijältrrna

Celest Sinne
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Förklaringar

"Vamprne": Vnmprne - Dnnr nces

Cnrr or CtHuruu

"007": JnNes BoND 007

"TRVLR": TR.lvrllen

"Dvsroprl": Drsroprn
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