
Insttukioi lnrnnmälrtr:
I t yll i fomuliir€t som du bittar Ecnom åtl så in på vtu bemsida www.

iolsmkhvhlsioria-*/s3vcoo . dtu få. du nlstrukrion€ll
2. Maila kulx,ngen till $vcon@inleäktivhistr)ria.se

l. Nä.ri blivitanlrålda Iiir ni ell b€k mekmail si an ni kan vara
siikh på ått cr anmälni.s kommit tEm som den slk. Om ni int.lar svar

på dailct inom en vecka s lesla lll skicka dcl igcn.

Insrruktion rir bel!lning:
t.I lälret'rmeddd de lill belålninssmoflasarc,' skriver oi e( ]agnrmn.

2. 1 fället "belalninsero ågare" skrivcr niAem.ium de res Publica

BmkEironumnrcr: 55 71,80 I 7
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Kom ih,A.lt man INTE kah



D€ l0 §nvconBuden
Mn ni mljr dem ell.rg6ro fcl.

I . Shäp ocl dylikr krsras i papp.rskorgrma, der år därldr de finns där.

2. Enban p.Fncr med tillslånd ft vist6 ikusliet spelledarsolen och

3. Konventel är hell drogftitt och om vi uppticker au någon innehrr
drcg$blir denne omedelbarl uclängd lrän konv€nl€lutan att å nägra

4. lnsen får sovo i npp€hållsrummet, sp€lsalamn eller konidorerna. uton
enda$ i uhrttå so*6lar Alla som bryler mor regeln kommer arr ängm
sis.

5. Ledningen la. irget onsva. fd. bonkomna elle. stul.a åSodelar Ni
kd Iå d km pa sin hdjd, inSei mer

6. Inlines, skalebouds och dylikr ör li,rbjudna lllonvända i konvenlers

?.Alla nölder och olagligå aktivileler polisnmäh, eneBom Slea Rikes
Lag gäller pö konvenGt.

8. Gå§er m6st€ anstika om glis*on i kmdiel och lilr slanna h6gsl en

9. Allt dåligr uppn rande ånses som nrycket olfinpligr och kon leda till

I 0. In- och tlt8lng sker endlsr vid el€vfrk€t.

Slurligen. vett och eliket gfller. vi som.jobbar på konlenct & v$ken
em ft,låld6reller p€BonligÅ slädare, se tillså ltt vi kan göm &t vifinns
där fijr alt göm @h stiido upp efter ei

I och med a( du emå1er dig ti11 konventel så går du med pä au ft,lja

Allmi[[a |!ldlvitcacr

Under he:a konvetrter kommer det llt visas fi lm fir. de delr08rre som
inl€ spelai FilnvisninSen kommer ltr ske imiBalen dh en filmlista
kommer att 6nnas i karsliet, om mln känntr för atl låna en 6lm.

Liksom tidigare år så kommer det även i år alr finnas elt taterpass. Der
ligger son vanligt under "fripsset" pn lredagen, så au dcr ska gä stl
vam med ltlrn arl vllja bon nägot mllspel. M lar gåma emot anmnln-
ingar i forvng (under "övdgt" pä anmålningsfomulår€l lillkonvenieo
men d€r 80r även a( anmala sig p6 pldrs.

Under lördagcn mllan 22.00 - 24:00 kommer fddrcppnin$vh Sälar
b6dhos all srä öppet Er konventsdellagam& Hdr kon olh rvåth av sig
och umeås tillenmåns under mindre dEmotiska lormei

Efie. bsdel pa brdagen komner det at sjungD Singslar ftrr dem som
känne. Iirr att Ova sin f;igelslåmma.

F6m årel fmns det ell Edk&Monl-pas inlsgr under fripasset. I ä.tr
videt et sleg långre med err kod sh inrensivt rollspel. Arångör ar

Urde.hela konvenet lonrmerNiau kunna låna olika sällskåpsspel fiän
kandict, då.en lish över tillstnglisa sDelkommer ot finnos.

I är hoppas afranSöcn kunna viso upp cn ad klomde ocfi leende
service-mtunkkorsom brinner Er atl kunna s.Nera er klfle och annat
nårnisågertill.

Colletor's poinr konmer sm vanliSt alt besöka konvenrer för t visa
upp oci sålja rollspel från siu $niment. Det brukar vara på lördogen,
det brukar vam roligt a1l ga di1.

Vi re*Ne.ar oss mot aI saker konlmer att hända under lodve et sm
vifaktiskl irte har varit inblandade i.



Star Wars

Nalrgan Y.!ok 10 000 C

valo 12000 C

Pakisk! 14 000 C

Olamå Dmi | 7 m0 C

HdSdlo60000C

Andra stjärnan till höger

"Peler was f,or quiie like other boyq but hc 3a afi-did ar lasl. A
Itemur mr $.ough hinl like a shudde. pssing over the seå; bul on
the *! one shudder follows omfid till theE aE hrjndEds of thm,

ond Peler feltjust lhe ore. N*l mment he was standing eEcl or tle
rclk asair! wilh d)tl mile on his frce and a drum beå1irs wirhin him.

It was sying. "To die will bc a, awfully bis .drentffi."

- Petet Pdt hv.LM kn.te

Fö[att@: Padet CnstdslM oah Å11den BoNi, Fttfotto'e: UtM An h,annt
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u. R.fth€las lrFån rik srå k §{greC'

200 ,r e&r sjöiilslrrinscn Sveaborss iäIl låler Imerukriv
tlistoria d kli!, in i halnd.lscms cedtrm undcr dc! ryska
b€lå8 n8en. I deD isolcrade nilj.n sprider sig rylde, sod
€n faNl, ryskl spioncr och överlöpårc tan an.s överallt och
cn åffva$tyn8d bcnthåvde dr trå väg an fattå eu ödesdige.t

ÅJets leErå dn såga en sdll§@ be|åuelk om vad sn vila i
stuggorE av nkcB stöuta sjbItr-sh1ing. Våran Mga handl6
bld€ oln hjiut mod o.h skråck, om ati våga slräckå ui en
hjälpu'd! hud odr nöta det som vilar i skuEAomå-
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.X.m o.å bcdn errn s0€a !åårcrs Såveon!
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Ohsaq Liu Rl& o.h r,6!ru Nihs.cMlrj



Vilja, rätt och mannamod Undergången?

Hen Matsf.id Gröne satl och tittade po de ondrl som samlals kring Rökch lnttu dhftriidzlso bln tr.llit, dct u lptt*likt t)4t eh b t
border idet rdkisa lilla rummer. Hm kånde igen dein allihop. Mft emol ttugtu rilsttu tbP hörs i0nrru\.
honom så( Esbati Jålv€I, en månskligr mulerad mon länd fitr iim ku-
skaper i förklådEd @h oxpedh i knivkdtup. En ,venty. till det post.polalyptiska agentrcllspelet Höstdimm!.

. Rollspelel ucpelor sig i en väld som he stoa likheGr med
På Jafvels högE sida s.lt en kvinrlig amnbie av sadant slag som oft! tumpeiskl 1600 och I 700ral, i alla fall som de1 b€skrivs i De lre
hillas i §odems lräslimarlei Hennes namn var Wczkhs. llcn Oröne muskeorem!. varyamas p6kt eller Den n da n€jlilan.
kunde inle läts bliau lägga märkelillhurhon inie kunde slita sina ögon Blando s€dan in en gnuxå mystikoch lile mdrd elemenr som hörhem-
frdn mannen mill cmot he!1ne a i fåntasy och vips har du kommil rilu nåm.

Olinur Rambo, mannen pä andra sidan, verkode inre vara bekymmd
över de bokslavligt talat usläende ögon som vor rjkIade mor hononl.

IIan bar ett utwnde äml fån slagfältet nrcn cn åskäda€ b€hövde inre
lundem länge innan ian nrärkle all Olinra. Rambo vor av renaste män-
niskoblod. H€r Gdne länkle en stund och kon§otemde atl alla kring
border pa e( eller enat såu var anniillda d der pyrista samfundet§
hemlisa polis.

Hjalar bdr lrekanliBa hauar, svingo sin vårja och skjurer med sin
ffiodåspistol och det 6nns va*en rustningar och tvölandssvård så långl
ögoL kon nå.

Undergången? är en fad&llr åv€rryr med mansa kan, både i lid @h
rum, ftr.ry6 tll fem spelG.

Fö{atkw: Dtrid.Eh Ai.lt: Noklnt Förfatktu: Dt^,i.|Gtutkh.tx @h ll/ilhch, Pclso



Tystnad Råder
Keft erligt påbud XXXVII:

Ditt Erhållringssän tiI den troende

I
Du ska i e lyssna pä den tuerde.

Dets dd dr lLgn!

IT
Du ska inre skydda dcn lro€nde.
Des axi oB br enfo.4lb alla!

Itr
Du ska frukra dd rro$dc.

DckFu Mtu det iake4fiNfligo.

Du ska hata &n lrcende.
Detli lnrsh»q ulh dpt d hitlet*n.

Y
Du ska EE valsm.

Den tmetule kal r .o lent too helrt ,onDöl ttisstontar tlq din tokakt
tdnrEsnnkt.

VålkonM lill våmt äwntyr Tyslnad råder Etl åvenlyr $m sko i våmn
kaDparjr{rld dlr sp.lei Asylm tidigarc ulspel&l€ sig. Se fEm €mo1 eu
onodundå åv.nlyr dsi msn komm.r au urkämpo m nåstinritl hoppl&

kanp mol do möika Dakr som sH,ppls ul i vrrld€n.

Fad tue: Pet Rolandnon och Berttl l.n*holm

Värld utan bråk

Kl@k»tv öna &ieftle sdry,
ti ran»Mns i Henfineqt 

'LSloiken i tut oat D&lens ?ctlons,
fujenm l@lnit till han L

Ack, ögon !.n i n$on sotg-
Litliisa, wc*ra so Ntt.
Fir'stöd.a rcNeMde, hjtt oN lorA,
.lar ogt aa nu leker tdlat[

Kfs\ dtr spitrlelt0vtl hi, nel,

Wnetdd öret s ts och ben.

Yd! i det tustute vimpl,
.tu .lrana @h g,1tulytru sken-

Sktllq sM ickat i tokt.r
gttlloppot tpelor sin sr.äk
D?t ki ek eh lfckan iir nake,
i ea vdid dttt .let i efn'a hill

Vtuld urd bdk n ett n&tidslajv em utspela år 1976 då detrmkig.t
tog dul. Del skildE! m grupp Edrf,iskor sm tlppade kotrtakred ud.r
triaet och nu lovar au tdrla vå@dr. ånnu en gång. Men Dyckel hå.
ändmls, och IB komer !u dndms...

Fötft tttc: Den,rl! lYtk»@l



Hurdu trrdig dll §Ivcor

Odestaden:
Det Levande Helgonets folk
''Ko Iott! HclgaEt h talat!"

Den Åldsr€ ryckte snabbl nr sia sin rtuda medicinvriska och spmng så

sott he kunde eRer den unse budb&åen, D€ pa3s€rade rvå f0miu.rs
h.mrun! f6fti .n wÅmpodling, ned fdr den bort€rslå t Epps dår e@
väggen sak ådes i ldgenhelsbyggnaden och rusade in i hetgoners IiiF
mak d mell€llla vininsen.

Såken halva slåkrer vdntode, och nå. den Äldsr. kom in rysrnade del
omli$ muml.l. De bildadc viig flm rill den turga m6*a döftEn in dtt
helgonels siingkamrde @h dödsb:ldd...

Nnr Den Åldsr€ vrl kom ul igen formligq bad alh olt lä v€la Ed sonr
hänl deEs L.vande Hdgon. De befamde del vdl§t0 nUr D.n Ätdsre sM-
hanbitel lyslad€ dem ned er gesl.

'' Helgurct §phili! hn tulat. k $ke lni Iist. SåWetl Hoh hat wr
nat hL l«otskeJb ctig-

Klagomper fyllde del lilla rumm€t, kvinnoma glål och månnenjen-
Ed€ sig nEd ögonen liid! ov tillbakshålln! låBi

'' Mitt folk, b'§tu pil DiS! Sotj tnrc dnw, ldr ni lqt i e hö tld n 4

Etl nytt hopp uplEnboEde sig och alla lysnlde spänr.ner Sophirios
sisla ord lill silt släkle. De bod ![ d. skutte kunna vögled! do g€nom
sin lddusl sonr det Leyande Helgonet allrid kunnar vågleda dcm g€nom
livel.

"Hor ld.le a lEtnq tilktkxl An afi boto, 
"tc» 

i, e ar niAe er
oågot vi hat htu End6t q katltnd det... och @dast nBd tidlp ar
si'tu en'tret kan hotfr,n..let li hlto t tost."

Lntfat k@ : Khs Ltr.lq|ist.

Ta bos I l8 ftÅn !r'.eplan (uirnf6r Norrla'rdropeE, NY BUSSHÅLL-
PLATS, noiem) mot Siive. Srig Ev h{sen vid lCA, Om ni inte vet var
det lisser kan ni frågå bussohluffören rå hjålper h8dhon .r !*ik rt
Gå sedan över ryk€lbmn mot lkolan och gå lr,rbi fotbollsplmn så är ni

Om Ni kommer E {:an sddqifina (fdr Umeå) ,å svånger ni av vid d€r
åndm avftften till Såvu (efio brsn).
Kör s€dan mkl lirm tilh ni ser .n EFS - kyrkÅ pi höaer !ida, den & gul
Eh h.r ett tN d vågg.n. Då sk ni siirA! nÅsl! vänst€r och fortsåtla
Ekl 6am iilk ni s en p.rkerin&
Pdke.insen är belägen utanfdr etr st6n byssud (S0wr hösstadieskola)
som sjålva konvmtet konner alt tållas i. LetÅ r€da på rått dön, dor iir
dön€n n{msre gymnastiksalcn.

om ni kommer E4:an nonifrån, (frår Sk€||.toåhåll.l) så svän8a ni av
dår ni ser an det stät Sävd på cn skylt ftlj s.dan instruktioiema ovu.

Det iir boo o rinqo Satw o hi ki* tilp (070 - 28 23 683).


