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Viilkomna till CalCon III - Ab Ovol Vi
åir stolta över att få presentera
ytterli§are ett spelkonvent hiir i Qalrnar
Som tidigare inbjuder vi till roll- och
konfliktspel av alla de slag i en trivsam
och avspåind atmosfär.
På konventet kan du delta i turneringar,
spela rollspel med nya vänner, prova på
intrikata brädspel, utmana folk i kortspel
och leda dina tennfigurer mot seger i
figurspelen.
Som alltid på ko,nvent kan man sitta i
cafeterian och snacka, eller gå och fynda
i spelbutiken.

hlrädc
Inträdesavgiften ä 150:- för SVEROK-
anslutna och 175:- för öwiga. Nytt för i
år iir att tjejer får 100 kr rabatt på
inträdesavgiften!
I avgiften ingår inträde till alla spel,
förutom turneringarna. Rollspels-
turneringarna kostar 50 krÄag, och
brädspelsturneringarna kostar 10
kr/person.
Enklast betalar man genom den bifogade
postgiroblanketten, eller genom att ta en
tom blankett. Sl«iv då CalCon som
betalningsmotagare och Pg: 4L4879-7 .

[ohlor
I år kommer vi att hållas i Stagnelius-
skolan, en anrik och ståtlig byggnad
invid Systraströmmen i stadens hjtirta.
Den giingse konventsdeltagaren torde
inte ha några större problem att hitta till
platsen med hjåilp av den bifogade
CalCon-KartanrM.

[ogi
Det kommer aft finnas
reserverade för sömn
Övrig tid får man sova nästan var man
vill, om man inte stör spelet. Medtag i

vanlig ordning sovsäckar och ligg-
underlag/madrass. I gymnastikbygg-
naden eöjuds dusch och i cafeterian kan
man avnjuta en enkel frukost.

tict
Stagneliusskolan ligger centralt i Calmar
och det finns många restauranger,
gatukök och matafftirer i niirheten. Det
finns ett konventserbjudande pb Pizzeia
Italia, inte långt fnån konventet. (Se
annons!)

KiosI
I konvents[tjo:sken] finns som vanligt
enklare förtiiring i form av godis, Iäsk,
piroger och... CalCon-mackanrM !

0rdningsruglcr
Egentligen behöver vi nog inte skriva ut
dessa sjiilvklara regler i foldern, men
man vill ju alltid vara på den siikra
sidan. Så...

. Var snälla och rök inte inomhus!

. Medför ej alkoholhaltiga drycker till
lokalen!

. Försök att undvika klädsel o.dyl. som
kan verka stötande!

. Användande av FåirgBolls-, vatten-,
eller andra vapen iir (fortfarande) strikt
förbjudet!

Som sagt, vi hoppas att alla förstår det
rimliga i dessa enkla regler, så att vi
slipper awisa någon. :-(

Rcop,tion
I receptionen kan man deponera bagage,
stäla frågor, dra kopior och meddela sig
till sina medkonventsdeltagare. Vi har
öppet circum diem (io, det har vi
faktiskt!)

fi*igr
Naturligtvis kommer nyfikna kompisar,
fördldrar, joumalister och alla andra in
gratis under förutsättnins att de inte
deltar i någon aktivitet! Då måste man
snåillt betala. Vi kommer att ha någon
slags igenkänningstecken som man ska
kunna visa upp. Tyviirr förkommer det
ibland att vissa personer försöker roa sig
på andras bekostnad och smita in utan att
betala. Inte för att vi tror något sådant
om er, men...

Turneringnr
I år har vi fem rollspelsturneringar, som
det kostar 50 krÄag att delta i. Ange
vilka rollspelsturneringar ni vill vara
med i, och vad ni vill kalla ert lag.
Det finns även tre brädspelsturneringar,
som det kostar 10 kronor/person att
delta i. Även detta kan man skriva upp
på den bifogade blanketten.
De som åir föranmåilda får företräde,
men om det finns några platser kvar, kan
man anmiila sig på plats. Dessa
turneringar är de enda som kostar extra
utöver anmiilningsavgiften. Om ni ser
någon som tår upp avgifter fiir något
spel, berätta det för oss i receptionen.

O:n det uppkommer några frågor, kan ni
nnga:

Gabriel Stille M80/16776
(Nej, det iir inte jag på bilden...)

salar som iir
under natten.

Siste anmälningsdag: 28 deunber. And dont you forget it!

I den niirliggande cafeterian kan man
sitta och diskutera nya spelupplevelser,
eller kanske rentav spela något
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DEN ]{ORHSKA R,RIIA}IDU ilEEN

"Kåire broder.
Jag skriver till dig från den mest magnifika plats jag någonsin skådat:
Dreva-Borgen. Högt ovarför den Edritonska plat&r som ligger snötiic-kt och
glimmande tusen meter nedanfti,r. Förhandlingararna komrner att löpa viil
kiinner jag på mig. Förvisso var den Kashiska'generalen lite surmulen, men
hardelsmiinnen iir intresserade av att få ett slut på räderna. I(anske vårt lmd
iintligen skall ktmna sluta fred med Edriton efter alla dessa år av osåimja. Jag
hoppas och tror varmt på att vi i detta iskatla vinterlandskap skall krmna
enas om ett avtal som gynnar oss alla.
Karavanen med påilsar avgick från t airabash igår och jag antar att den når
Kashien om cirka tio dagar. För första gången på femtio år behöver vi inte
hyra soldater ft)r att skydda den från Edritoner ty redan innan de officiella
ftirhandlingama påbihjades, slöt handelsmåinnen det avtalet att inga
karavaner skulle attackeras under de nitton dagar som förhandlingarna i
Dreva-Borgen pågfu. Detta, ktire broder, innebör att vi stipper betala de
2000 silverstycken som soldaterna kostar. Vilka vinster vi kommer att göra!
O store Kash, måtte dessa så redan ljusa fiirhandlingar bli gynnsamma!
Måtte vi få den fred vi så liinge viintat på!

Din broder Natharil Sebanoch"

Spel: Drakar och Demoner Expert
Arrangörer (fdrfattare) : Johan Norrman, (0461 137 395, W 0l 57 12561)
och Johan Erixon, DMF
Antal spelare:5Äag

Kopitell

"Ridicule! Vem skulle våga?! Förokimpa inte min intelligens, bara
se till att den hiir förbannade paniken uppfu)r! Sacre bleu..."

Vem utgör ett så farligt hot mot Paris att ingen knappt vågar sig ut om
nätterna?
Vad göms i skrymslen som borde liimnats orörda? Spelarna kastas in i en
berg- och dalbana av oanade mått då de undersöker nyligen intråiffade
hiindelser i hjiirtat av Europas stiider.

Spel: Vampire: The Masquerade
Arrangör: Daniel Daleke (0455 123454), Likström
Antal spelare:5/lag

Cd0on lll

Qberpunlt

Året iir 2020. Det iir en mörk framtid och
nere på gatoma överlever endast den
starke. Högt uppe i megakomplexen sitter
"maktens män" och styr över dig.
Förståirkt med cybernetisk teknologi slår
du desperat tillbaka fiir att överleva.

"Remember that information is the
ultimate form of power...

Spel: Cyberpunk
Arran gör : Stefan Wåirnlun d (0480 I U842)
Antal spelare:5/lag

ArYst

De fem måinnen hiilsar snabbt på varandra, Tom
öppnar väskan och plockar upp ett litet bylte av
läder som åir inslaget med ett snöre. Han knyter
sakta upp knutarna och frilägger innehållet. Fem par
ögon riktas mot föremålet, och alla minns de den
dag då de ftirsta gången rörde vid dess yta.
Plötsligt hör Bob någon öppna ytterdörren och
sedan stänga den försiktigt igen. Han sträcker sig
efter sin revolver och varskor de andra. En wå och
en halv meter hög, grotesk, fet humanoid med
plastisk vit hud och långa svarta Hor kommer in i
rummet, och anfaller dem med ett vrål...

Spel: Kult
Arrangörer: Jonas Petersson (0485/31548) och Stefan Eneman, TB
Antal Spelare:5Äag

Call of Cthulhu

Årets äventyr kommer att vara något annorlunda, i klassisk Lovecraft-anda,
Nu får du verkligen chansen att sätta dig in i rollen som huvudperson i en av
ftirfatcarens mardömslika berättelser.

Spel: Call of Cthulhu
Arrangör: Magnus "Taket" Hansson, M01930123
Antal spelare: 5/lag
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Rollspel
Förutqm våra turneringar, finns det
flera dndra spitnnande oöt sto;fristalt;
äventyr att upptiicka! Att delta i dessa
äventyr kostar ingenting extra, och man
anmiiler sig genom atl komma till
receptionen (eller annan utsatt plats) vid
utsatt tid. Alla rollspelsäventyr har inga
eller låga förkunskapskrav.

Itlellsus ileffandorum
Malleus Neffandorum var titeln på
boken, som låg inlåst bakom glas-
dörrarna i det gamla skåpet som jag så
ofta gått förbi i klosterbiblioteket.
Denna kviill, till skillnad från de andra,
stannade jag till och tog en närmare titt
på den mystiska skriften. Den var stor
och ombunden i slitet läder, och den såg
ut att vara viildigt gammal. "Malleus
Neffandorum" stod skrivet med stora,
tjocka, blodröda bokstäver, som
slingrade sig i ett myller av fiirvridna,
till synes demoniska miinniskoansikten.
Ena hörnet av boken var kraftigt briinn-
skadat, svart och sotigt, som om någon
försökt fiirstöra boken utan att lyckas.
En liten silverkedja förankrade boken i
skåpsväggen. Jag kunde ha svurit på at
demonansiktena rörde på sig, och
utstötte ett svagt plågat skrik. Samtidigt
hörde jag en duns. Boken jag höll under
armen föll till golvet, och slogs upp på
sidan 666.

Spel: Mage: The Ascension
Arrangör: Joacim Persson (MSsmOl»,
Likström
Antal spelare:4/lag

Ihrcc blind mioc

Du vet inte var du cir. Du vet inte vem
du iir. Du vet inte varför du ör hiir, Du
vet inte varför du inte vet.

Annorlunda rollspel utan några förut-
sättningar. Din karakt?ir viixer fram
medan du spelar. Var beredd på att
improvi sera blixtsnabbt.

Spel: Systemlöst
Arrangör:Björn Flintberg, (0/(lignlB),
v
Antal $pelare: 3/lag

lho Pcnt«-&le fictory
Mjau...

Även§r till Werewolf, diir de fyra
werecat-spelarna jagar ett ruttet
colabolag som utnyttjar liinder i tredje
viirlden. Bubblande svart humor i World
of Darkness.

Spel: Werewolf, The Apocalypse
Arrangör:Björn Flintberg, (@0l930l?3),

)

ttVrrn'RE GA1VIERS G,O...ff

Postorder
Bor du langt

bort kan du alltid
anlita vår postor-
der-service. TEle-
fonen är beman-
nad alla dagar
fram till 23:00.

Butik
öppn'

ffi
Liir 11-17

Sortiment
Vi har alla de stora

engelska och ameri-
kanskafiretagens
produkter. Dess
utomharvi Göt*
borgs bredaste ur-
val avtennfguler.

tr(atalog
Ring eller skiv och

bestälIvår postorder-

katalog, den åir själv-

klart gratis.

freurur.rs Sprr

Trcurnscmr S

41254 Gnsonc

Tn. Dncno 031- l8 03 87

Trr Övruc no 031-16 l9 50



Alktivitetssclhae:nna.Alktivitetssclhemna.Passivttetssaherma"r\prflorislkt flrralktfiritetsschemna o.s.v

Notera:
Tiderna lbr de
arangemang som
ej finns i schemat
kommer att anslås
på konventet.
Fråga i receptionen
om du vill veta vem
du ska vända dig
till om ett speciellt
€uTangemang.

g

lPonsdag
18n»,

Lördag
a)@m

Löndag
G10L2t4 16 18n»,

Söndag
a)u06G1012t4 I

Ändringar kan forekomma! Hör efter i receptionen, eller titta efter på anslagstavlan!
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PEZA TTAIS
6eoffi. h«nIgfiet
rcMiEE
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IU&H
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råkor. k bbt. hlkk !klr*!
DErcEU
.ti*a boli.t
FBTETCA
akin&., ptph10
FNMDIME
rebr. ru3.lor. lt.tba
mrm
mnea. iknka
mxmxh
fukoq lotuk
M§IN^m
räbr. mu$b
HIH|o
skinka. råkor. D.plikä

IOTGR(M
.ld*r. kåbb., hk
rmiSl/rllA
3rdld, ofs, kep.la
PADNA
k$b.. papri*Å lölq dkd
PENO
itkd, peFfit, Itk.fimddffi
PIACArcRI
bofrl( l6k
PglOEHIO
räkor,l&. dtmPt{o6
rcxE
b6.ht
guamo slAoloro
do lyrr äBddorm
XONA
dlor. l6k. p.Fik
mMo
dhd, 3khlq, dtmdni@
rc8NA
Bld.*.. clE@hlorE.. kahbe
ENNffiA
ptprl6. ftk clEnrpiniomr
EMA
.kr*.. rä*or. tmf.k
WROTA
rti*s. chemdnloG. PeFik,
EWO
slinle

Ccl0on lll
Toon

Piong, katjoonck, zwwweaaak, wopp,
quaa, mmmm, gnnnnnnnyyyyyyy,
hickaaaachschlam, bjoaff, quaboomm,
xunck, plumpf, jgyyym, oiiiiii,
yypfooooo, KLONK.

Spela tecknad figur i detta halsbrytande
äventyr som får Daffy att framstå som
en fysiklåirare.

Spel: Toon
Arrangör: Tomas Gustavsson,
(0480/86170) Stefan Wåimlund,
Kampanj
Antal spelare: 5/lag

Brädspelsturnefingel

Advancsd Ci'uilizcion
Enligt många det perfeka brädspelet. Ett
enkelt och logiskt spel med trevlig
historisk anknytning. Låimpligt för
nybörjare såvdl som för erfarna. I år har
vi både kval och final. En av de stora
förmågor som krävs för att över huvud
taget komma till final åir den att orka
stiga upp till klockan åtta på morgonen...
I mån av plats får man vara med bägge
kvalen. (dock kan man bara få en plats i
finalen...) Medtag gärna egna spel om ni
har.

Spel: Advanced Civilization
Arrangör: Gabriel Stille (0480/16776),
Kampanj
Antal spelare: så många som vi har
spel . 7,8 eller 9.

Diplomaq

En viljornas kamp pä hög nivå.
Diplomati i imperiernas Europa, med
btirjan 1900. Ett spel som iir mycket lätt
att lära sig, åtminstone vad det giiller
regler. Sedan finns det oskrivna regler,
varav de två viktigaste lyder:
1) Lita ALDRIG på någon (inte ens dig
sjiilv. . .) !

2) Stabbar bäst som stabbar först!
Medtag gärna egna spel om ni har.

Spel: Diplomacy
Arrangör: Gabriel "Bre och Mar
förlorade Fall '01" Stille (0480/16776),
Kampanj
Antal spelare: så många som vi har
spel . 7.

i_:tl r'rr:,.,:-:rtil ,:ri:l ,'ilf r

:tri.. ...rlal.. rrr.ri:i a::,):.: ..:,,:t:,.. ..ll
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BloodBorl

BloodBowl åir sPelet där:

.Brutalt våld premieras

.Bollen sdllan anviinds annat än som

vapen
.Dbmaren måste båira full rustning och

motorsåg
.Fansen får Djurgårdens supporterklubb
att likna Friilsningsarmdn
.En lyckad match innebdr att mer än

halva laget har minst tre hela ben i
kroppen kvar

Förkunskapskrav: IQ och aggressivitet
som en rabiessmittad pitbulltenier på

LSD.

KOM, SE, DÖ!

Spel: BloodBowl 3:rd ed. + Death Zone

Arrangörer: Andreas Karlsson (0480-

73505), Daniel Routovaara
Antal spelare: 8+
Det kommer även att bli fritt sPel

fortlöpande under konventet.

Brädspel
Förutom de fie turneringarna' finns det

ett arrangerat brädspel, och en hel drös

med halvarrangerade. Det dåir kommer
ni nog atl ftirstå niir ni läser

nedanstående texter.

Combrt Cerc

En klassiker. Spelet som var så däigt att

det reades ut från stora lastpallar direkt
från lagret. Ändå köpte och spelade vi
allä som besatta. Skaka liv i gamla

minnen' och sätt dig tillrätta bakom

ratten i din bestyckade pansarbil.

Spel: Combat Cars
Arrangör: Olle "Ezoghoul" Sandström

$480127374), Tacita
Äntal spelare: Så många det finns plats

till. (Många, många...)

BrädsPIsPolcn
Vid utsatta tidpunkter kan alla som vill
samlas vid receptionen göra det och

sedan tillsammans med våra kticka
lekledare glaft marchera iväg till någon

liimplig sat. Olir vidtar sedan seriöst

spelande av det eller de spel som flest
vill spela.
De spel som vi kommer att hålla i iir:
Junta, Illuminati, Axis & Allies,
Britannia, och om ni ber riktigt snällt, så

kanske vi plockar fram Trivial Pursuit,
Kampen om Citadellet eller Monopol!
Du kanske har ett eget favoritspel? Du
kanske vill liira oss det? Varsågod!

Spel: se ovan!
A-rrangör: Receptionen, med lite hjiilp
från blå David "Läder" Johansson och

kanske just Du!

&l&n lll

Kortspel
De numera så populiira kortspelen
kommer att spelas i riHig miingd, både
organiserat och oorganiserat. Nedan
följer de olika turneringar som
arrangeras. Till alla kortspel (utom Rage
och Dingo) gåiller: ta med egen lek.

Meghlhc&thoing
Turneringen kommer att vara av typen
1, men med vissa modifikationer. Kort
från Alpha, Beta och Unlimitied
kommer inte att vara tillåtna. (Ha ha,
inga moxar!), Det kommer inte heller
att finnas några sideboard (he's got oh
no sideboard...). Totala regler kommer
att delas ut på konventet.

Spel: Magic: The Gathering
Arrangör: Gabriel Stille (0480/1 677 6),
Kampanj
Antal spelare: 2,4,8,16,32,@ eller
128

Rainhul{egio
Spela med din favoritftirg. Alla
artefakter och kort av andra fiirger samt
dubbelland av alla sorter åir ftirbjudna.
Regler delas ut på konventet.

Spel: Magic: The Gathering
Arrangörer: Jakob *Nafs" Stille
(M80116776), Simon "Drudge"
Magnusson (M80 I IU3 l), Tacita
Ett stort tack till: Ozzy, Barry,
Derek, Giles Copeland och Frank.
Antal spelare:5X

Mogitr Dubbel

Spela i lag om två personer. Regler delas
ut på konventet.
Spel: Magic: The Gathering
Arrangörer: Andreas "Ante" Brudin

(0480/86401) & Niklas Rosenlund
Antal spelare: X.4

{hed
Regler för vilka kort som ä banned och
resticted meddelas på konventet. Vill du
ha direktbesked iir det b:ista att våinda sig
till arrangörerna.

Spel: Jyhad: The eternal struggle
Arrangörer: Daniel llåkansson
(0454/48355), Jakob Gars, Likström

Regs

Det blir en sealed-deck turnering, man
köper två grundlekar på plats och
bygger spellekar utifrån dem.
Regelgenomgång. Nybörjare våilkomna.

Spet: Rage
Arrangörer: Mattias Andersson,
Dragon's Den och Gabriel Stille
(0480116776\, Kampanj
Antal spelarez 2.X

Dingo

Har du kiint att inget spel tillfredssäller
dig i snabbhet och disciplin? Kiinner du
att du häler på att sjunka ner i
koboldtriisket? Då åir Dngo din
hj?ilpande hand i ntrden! Nu får du
iintligen tid för diplomatiska för-
handlingar och gråtaskiga sannolighets-
kalkyler. Dra på dig dina blåa
latexhandskar och kör igång. Vem roffar
först åt sig de fem hobbyartiklarna? Det
enda som krävs av dig iir att du måste
kunna uppfatta fyrafiirgers 2D-bilder
och örflytta dessa över en plan yta med
en maximal lutning pä2,73".

Regler: Vi utgår från Dingos
grundregler med ett litet tillägg
viindning. Reglerna förklaras
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300000000000000000000 attosekunder
innan spelets biirjan.
Obs! Det iir förbjudet att över huvud
taget använda vaselin eller andra
friktionsdiimpande medel under spelets
gang för att öka vinstchanserna.

Spel: Dingo
Arrangörer: Olle "Ezoghoul"
sandström, Jakob stille (04801 1677 6, n
Mhz-bandet kanal 11.), Tacita
Antal spelare:5.X

Figurspel
Spel med små f?irgglada figurer av lenn
eller plast. Respektive arrangörer håller
med figurer, utom för WH40k-
turneringen.

tlleficmma 4ol( tumedng

Arrangörerna låter meddela, art
turneringen spelas på den snyggaste

terriingen som någonsin anYänts i
WH40K-sammanhang. Ta med en egen

2000-poiingsarm6.

Spet: Warhammer 40K
Arrangörer: Johan Petersson
(0455128661) och Mats Olsson,
Likström
Antal spelare: Så många som får plats.

Worhemm$ 40(: scenado

"Sir, somewhere in Hive Septimus o:t
Necromunda a single squad of the

Planetary Defence Force is checking up
the rumours of a sinister cult. However,
they seem to have disappeared. This is
the last words heard from them."

>WE ARE NOW ENTERING SECTOR
>B4 OF THE CLOSED AREA,
>SERGEANT. THE SCANNERS ARE

>SHOWING LOADS OF MOVEMENT
>HERE.
<JUST CHECK THE LAST DATE ON
<WHICH THE SECTOR HAS BEEN
<SECURED, KID. THEN GET THE
<FUCK OUTTA DODGE. QUICK.
>ROGER THAT, SERGEANT.
>OFFICER WESTON IS ON HIS WAY
>NOW. IT LOOKS LIKE HE'S...

[sounds disturbing]
<RHAMES? RHAMES?, ANSWER ME
<GODDAMMIT!RHAMES?
lsilencel

Detta WH40K-scenario spelas på otroligt
snygg stadsterrång. Reglerna ar en

hybrid av WH40K och Necromunda.
Varje spelare kontrollerar varsin grupp
med figurer.

Spel : WH40K-Necromunda
Arrangörer: Johan Petersson
(0455128661) och Mats Olsson, Likström
Antal spelare: 6/omgång

Teutoburgu trlald 9A.D - Örnemas fell

17:de, 18:de och 19:de legionerna går in
i ett germanskt bakhåll. Kan du som

Quintilius Varus lyckas, eller kommer
de germanska stammarna offra dina
officerare til gudarna?

Spet: De Bellis Multitudnis
Arrangörer: Eddy Baåth, Jan Åke
Julafton
Antal spelarez 2+

the cnd FurY

Amerikanska intördeskriget, sommaren
1862. Plats: Shenandoah Valley, Union
Church. Kommer rebellerna att lyckas
igen? Brigadstrider. Enkelt spelsystem
med många finesser.
Spel: Fire and Fury

Cd0on lll
Arrangörer: Eddy Bååth, Jan Åke
Julafton
Antal spelarez 2+

t{itro Östfront
Tysk pansargrenadjäbataljon på
marsch. Året 2ir l9zl4.
Orden iir enkel: Befria inringade tyska
trupper.

Spel: Command Decision
Arrangörer: Eddy Båath, Jan Åke
Julafton
Antal spelare: 2+

lego - Efrcr ketestrofen

försvar brutit...
Sex år senare: Lego åir en karg,
ogästviinlig planet. Alla vitala natur-
resurser tog Duplo-imperiet med sig niir
de liimnade planeten åt sitt tide. I de
kvarvarande ruinerna kiimpar de få
överlevade om den sista bensinen och
den sista maten.
Det åir en tid då bara de starkaste
överlever!

Spel: Lego - Efter katastrofen
Arrangörer: Mattias Andersson,
Dragon's Den, Jakob Stille (0480/16776)
Olle "Ezoghoul" Sandström, Tacita
Antal spelare: många

Under de första åren var lrso en höst r r n - r

civiliserad planet med o"begriinsad"e tärgn[g f0rcPel
resurser., Utvecklingen gick..hela tiden 1tr, MCSqUeredc
snabbt ffT3': och" stora säder våixte i", w"ro fortsatte: "och iir det inteIram' r'orKet pa 

^*1',u ^_IT:t sant att Ni i sjiilva verket var med om
legofigurerna, växte snabbt i antal och .:-:. .

viile fiitta nya platser att befolka. De uromrngen enDan ror aII gagna trra

gi orde enorma rramste g i,raä' iåi'iä, :c^1, 
tYj:::11 

Yl^lt. Lt',t^X TX" :i
äar de hittade b" Livsi;mde rlenal personer saga Just oera' rorslar

Kristallerna. Irrea oessJLrd; f" ä;i; ni inte att en plats som Sheriff innebär
, ' *-:^-- .-- ;.-?* en hel del ansvar? Svara Oss!" Tystnadenleva Da navem Donen r srsannsKa.., " i sDreo slg snaDDt I siuen. urolrga anorare

komplex. lrgofigurerna nöide sig dock :."-'_-,
inte med detta, utan sökte ite i ömden :1Y::^,iå'l'ei^pt^Iy11i;-ili"']il
efter platser att kolonisera. oe rann :fl:T:"pi :1å ?i:"t j-''lj'1,];,S^l
många planeter som tillfredsstiillde deras nagonstans I safi Jon - pa er alloeles

krav, men trots detta mrä"äåiri" rrgäå strå'lande humör'

ner sig. De skickade ut ett antal sonder n^.
som skulle lokalisera friimmande :"',. Kommer aE rtnnas cia +)

tiirdiggiorda och genomarbetadellvsrortner"' traraitäer till detta lajvl Ftir att man
__ , _.c-_.r. _r_ dock till fullo ska kunna njuta av lajvet

§exnunorasexuo ar senare konlronterade . ..

regongurerna de f#;"";;ä;ää; s:l:-:j: :i :1,:11,'::1T_i^worrd 
of

vielsärna. En gigantisk armada kom L'arKness' meo allt vao oet lnneDzu'

farande mot Lego. ,:^.1*^"" ,::l Spet: The Masquerade 2nd ed.groteskt fula Duplo-figurerna hade ;'_:.. _..- _, _.. .,. . _ _r. Arrangorer: unsuan KeseDo

::::^",:: :T..-1-":"j l'3:l:1 ?:i e4sst;s4si), Martin HE Assarsson,
tomma dess resurser' T YI-"".Y tl?H Limtom octr'bltirn Flintberg, v
utkämpades, men inom kort var allt lrri"l ,put"re: C:a 45

t0


