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GOTHCON XIII
Som vanligt kommer GOTHCON att hållas under påskhelgen,
som denna gång infaller 24-26 l3 1989. Platsen för detta års
GOTHCON blir samma som förra äreq alltsä Lundbygrrnna-
sium i Göteborg.

GOTHCON XIII arrangeras av rollspelsföreningama Biftost,
Chaos Apes, Gtr(F, Goblin och Ygdrasil, men det skall noteras
att ett halvdussin andra föreningar förutom de namngivna är
medverkande. Vi vill hälsa Mde gamla och nya besökare
rälkomna till Skandinaviens äldsta och bästa spelkongress.

Oppetider
Fredag: 0900-2400
I-ördag: 00m-24m
Söndag: 0m0-1800
Måndag: Stängt

Första dagen
(D(X) startar insläppet, 1015 genomförs öppningscermonierna
och klockan 1lfi) börjar arrangemangen.

Sista dagen
Inga arrangemang kommer att pågå efter 17fi). Arrslutning och
prisutdelning 1715-1745- I-okalen skall lämnas senast 1830.

Mat
Cafeteria med kaffe, dricka, smörgåsar med mera kommer att
finnas för den som känner sig sugen. C-afeterian kommer att
vara öppen dygnet runt. Möjligheten till beställning av vann
mat kommer att finnas.

Bagage
Lilsom förra året kommer vi att ha ett bagagerum som beman-
nas dygnet runt. Här kan du allM lltmna in ditt bagage när du
inte beh&er det och hämta ut det vilken tid på dygret du vill.
Försök undvika att ha en massa saker liggande i spelutrym-
mena-

Övernattning
Övernattning kommer, som föregående år att ske i några för
sömn arnedda kongresslokaler på bottenplanet. Övernattning
är gratis.

Ordningsregler
Vanliga ondningpre$ergäller och de kommer att poän$erasvid
invigningen.

Besölcse somuppftr sigstörande lammer att aryisas ftån l<on-

gre§serl

Anmålan
Hur du anmäler dig står på näst sista sidan, där även
anmälningsblanketten finns. Iås noga igenom rad som står där.

FörsäIjning
Ingen person, organisation eller företag fiir såtja eller stillla ut
rmror eller tjänster under kongressen, ej heller dela ut reklam,
prislistor eller liknande, utan ekonomichefens skriftliga
medgivande.

Även i år blir det flera affärer. Fyra affärer kommer att anordna
arrangemang och försäljning för er. De år följande: B&B
HOBBY, TRADITION, ÅVENIYRSSPEL OCh TITAN
CENTER.

Arrangemang
Spelen som kommer att arrangeras under konventet är uppde-
lade i tre grupper:

1) Turneringar
Dessa elva turneringar kan man föranmäla sig till. Fakta om
turneringar står på nästkommande sidor.

2) Aflärsarrangemang
De affärer som kommer till GOTHCON kommer att anordna
ett flertal alTangemang:

De gästande afftlrerna arrangerar flera fina och spetlakulärt
slående figurslag: Amerikanska inbördeskriget behöver ingen
närmare presentation, det räcker att notera att syd- och nordsi-
dan möts i något av de många brutala slag vilka utgiorde detta
krig. Nya Guinea utspelar sig på en ö i sydostasien. Här ställs
olika infödingstammar mot rrarandra i en våldsam drabbning
dtlr äran och positionen i stammen står på spel. Panzer -44 är
ett mikroslag i andravärldskrigsmiljö- Man kan våga gissa att
deltagarna i detta arrangemang kommer att fil kånna på hur det
var att leda stridsvagnar i strid. Bland figurslagen som affirerna
anordnar märks slutligen Silverpilen, dilr kombatanterna leder
orcher, troll och annat oknytt i ett slag mot alver, människor och
deras bundsförvanter.

Aftlrerna har också lovat att anordna arrangemang i rollspelet
Call of Cthulhu och bordsspelen Talisman och C.ombat Cars.

Vi kommer också att ge tillfllle till "grillning" av representan-
ter för olika spelaffärer. Helt klart är att TITAN kommer att ge

uttömmande §/ar på frågor om AD&D II, den nya spännande
versonen av det största rollspelet genom tiderna. Gniga affttrer
kommer också få tillftl[e att tala om sina skötebarn, bl.a. hop-
pasvi på ett intressant föredrag från konstruktörerna avspelqn-
temet Svarta Korpen.

3) Grriga arrangemang
Dessa går ej att föranmäla sig till och schemat &er dem kom-
mer att fils vid nasta utskick (som föregående år). Några exem-
pel:

Civilization och Britannia är populära bordsspel som bör vara
med på rarje konvent av aktning. T!,rdrr tar CM för lllng tid för
att 6 vara med bland turneringarna, men vi anordnar istället ett
arrangemang som vi hoppas blir rälbesökt. Britannia är ett nytt
(nåja) loande spel som förtjänar större spridning, pröva gäma
pä detta spel om du är intresserad av enkla bordsspel för (helst)
fyra personer.



Bland rollspelen, vilka är med bland övriga arrangemang ge§

tillfålle att delta i Paranoia eller Call of Cthulhu och på miniar
yrsidan märks Micro HQ och Svarta Korpen.

Konstruktörerna av spelsystemet Svarta Korpen har to''/at att
överträffa sig själva ifråga om spelglädje och raflinemang på

GOTHCON )ilII. Här förväntar vi oss att historien§ svarta

vingplag skall slå tungt över scenariorna ftån detta figurslagsqn-

tem som utspelar sig på vikingatiden.

Är du själv intresserad av att anordna arrangemang med ditt
eget favoritspel, skriv en rad till tumeringschefen Ronny Wikh.

Tidpunkten för arrangemangen kommer att stå på anslag-

stavlan i foajen.

r@Åa*,

§ i FBTHAMNEN -l§7 t

AUKTIONEN
Auktionen är liksom föregående år uppdelad på två tillfälten:
lördag 08004945 och söndag 0800-1045. En avgift på 5:- kom-
mer att tas för varje utrop, så man tjänar på att stå ihop flera
artiklar tillett utrop. Det går att sätta ett minimipris på varorna,

men tänk på att avgiften måste erläggas även fÖr varor som inte

blir sålda.

Varor som skall utauktioneras, lämnas in vid entrÖn vid fÖljande

tid (Auktionens arrangör: Jacob HallÖn, Biftost):
Fredag: 1400-1600

Inlämnarna ansvarar för att inlämnade spel och tillbehör är

kompletta. Pengama för försålda spel kommer att utbetalas

efter auktionens slut på Ondag. Ej försålda spel finns att
avhämta (mot erläggande av avgift) efter auktionens slut på

söndag.

BOARDGAME TRIPLE
Detta är turneringen för dig som verkligen gillar bordsspel. Om

du spelar minst hå av turneringarna Junta, Diplomacy och

Kremlin, deltar du i denna tävling. Beroende på placering i re-
spektive av de tre turneringarna Er man poäng. Den som lyckas

ffi ihop flest poängvinner. Den här tävlingen harvi giort §om en

extra morot för alla er som spelar mycket bordsspel på kon-

ventet. En turnering kan man vinna med lite tur, men här gäller

detatt ktara sig bra i alla tre grenarna. GiveMs Ökarchans€n att
vinna om du spelar alla tre turneringarna.

FTGURMÅLNING SIWi STBNSKAP
Här är din chans att mäta din skicklighet i konkurrens med an-

dra figurmålare. Tävla i följande klasser: Historiska, Science-

Fiction/Fantasy, Dioramafly'injett, samt den öppna klassen.

Varje klass är indelad i följande figurskalor: upp till 30mm, 30-

75mm, samt över 75mm (Figurhöjden mäts från fotsula till
ögonen). Figurerna behöver inte vara av metall. Det är tillåtet
med endast ett bidrag per klass och tävlande. Jurun består av

arrangörer samt företrädare för de sponserande återförsäljarna
och importörerna.

Figurema lämnas in vid entrön vid följande tid (arrangör: Björn
Hellkvist):

Fredag: 14(n-1600

Figurerira kommer att stå uppställda i glasmonter för allmän
beskådan och de kan återhämtas direkt efter arnlutningen på

söndagen.

ALI,A TURNERINGAR
Material kommer att utsändas samtidigt med bekräftelsen.

Om ni bor i närheten av Göteborg och är intresserad av att
spelleda i någon av turneringarna, kontakta turneringschefen:

RonnyWikh
Klippebergsv.32
434 40 Kungpbacka



ADVACED SQUAD LEADER
Arrangön Mats Olsson, YGDRASIL
Tävlings§p: IndMduellt bordsspel
Tidpunkt Fredag: 1100-1,H5 (Kval)

1500- 1845 (Kvartsfi nal)
I-ördag: 1000-1,145(Semifinal)

2m04145 (Final)
Anmälningsavgift: 10:-
Förkunskapekrav: Goda regelkunskaper

I är pr&ar vi med direktuslagning titl finalen med sexton delt-
agare från början. Om det blir många fler anmälda än sexton så

kommer vi eventuellt att välja ut sexton deltagare med hjälp av
ett slags pro\r', annars tar vi de sexton först anmälda.

Alla regler, inklusive de små tilläggen i WOA och erratan ftän
1987 gäller för turneringen. Om vi hunnit f,i errata nftån 1989

så används den också. Om ni inte har WOA så behöver ni inte
oroa er för det, de tillägg som publicerats där kan vi upptysa om
vid behw.

I de tre första scenarierna kommer enbart spelpjäser ftån kom-
plementet BEYOND VALOR att användas, dllrefter behövs
också WEST OF Ar AII',fAIN. IQrtor som kommer att
användas är 5, 1, lO, 16, 17, ?fi , 21, ?2 ogh 32.

Det första scenariot, RYSSARNA STORMAR, placerar oer-
farna finska soldater i den oawndwärda situationen att ta emot
en massiv r)6k attack. Semifinalistema koras sedan med hjälp
av, KANON FRAMÅT!, ett scenario som utspelas under hårda
hus-till-husstrider på ostftonten t94L Finalisterna utses sedan
med KANONER! som utspelas när ett r,6kt granatkastarför-
band stiftar sin första bekantskap med BJskarna§blitzjaieg l94l-

Finalen (och B-flnalen) utspelar sig slutligen under de
förtvivlade striderna i ARNHEM, då t,§ka SS-soldater under-
stödda av bland annat tigerstridsxagnar åter går till anfull.

Medtag gäma egna spel (markera på anmälningslappen).

CALL OF CTHULHU
Arrangön Staffan Lundön, GOBLIN
Turnerings§p: kg rollspel (4 personer)
Tidpunkt Fredag: 19fl)-2345, eller

Iirdag: 790['-23/'s
Anmätningsavgift : 40:- per lag
Förkunskapskrav: Rollspelserfarenhet

Mer skuggor i dunklet, mer hasande steg i natten, mer mörka
dimslöjor, mer lik och romantik, mer panik och kalabalik, mer
skärrande skräc§ mer isande §!a, mer namnlösa fasor, mer
mörka avgrunder, mer kallsvett, mer ångest, mer ondska, mer
st...

Turneringen spelas i lag om 4 personer. Det kr&s inga re-
gelkunskaper, men för att delta hör man ha stor erfarenhet av
rollspel; vinner gör nämligen det lag som sammantaget roll-
spelat bäst (och haft roligast).

Scenariot är menat som en stämningpfull bakgrund, eller scen,

för de agerande karaktärerna, och det är därför varken 'Slå &
Bankal eller."P56sel & Klur" betonas i äventyret. Meningen är
att spelarna inte skall behöva känna av något regelq/stem - detta
sköter spelledaren.

Åventyret spelas i två omgångar och man kan därför bara rara
med i en av omgångarna. Det skall noteras att natten är lång!

CARWARS
Arrangön Jan Ramsöy, YGDRASIL
Tumeringstyp: IndMduellt bordsspel
Tidpunkt Fredag 1100-12145 (Kval)

Fredag l90{J'-2345 (Final)
Anmälningsavgift 10:-

Förkunskapskrav: Car Wars Deluxe kunskaper

I en nära ftamtid är du en av de fli som har kvalificerat dig till
årets final. Du ska visa vem som har bäst fordon och kan
använda det§amma på ett "mÖrdande" effektM sätt.

Vid bekräftan skickas tullständig information. Fordonet skall
vara fltrdigt vid konventet. I kvalet gäller DMsion 2() och för de
som lyckas nå finalen gäller då Division 30. Endast 16 personer

är lnalificerat till lvalet och av dessa går upp till 8 personer till
final.

DIPLOMACY
Arrangön Jan Stein, BIFROST
Turneringstyp: Individuellt bordsspel
Tidpunk* Fredag: 1200-1745 (Kval)

Söndag: 1100-1645(Final)
Anmälningsavgift 10:-
Förkunskapskrav: Inga (Regelgenomgång)

Erövra Europa med hjälp av list och diplomati! Spelet tar sin
början vid sekelskiftet, och sju stormakrer strider om her-
raväldet över kontinenten. Genom skickliga förhandlingar och
taktiska man&rar till lands och sjöss gäller det att skaffa sig

livsrun för sitt folk, och med hjälp av tillfälliga allianser gäller
det att försöka behålla detta.

Spelet är en klassiker i ordets rätta bemärkelse! Det har i prin-
cip varit oförändrat sedan 1957, och är det mest spridda
bordsspelet av mer avanoerad natur.

Både lval och final spelas fram till och med hösten 1907.

Ångaog 1982 års regler kommer att användas. Spelet är maxim-
erat till 49 deltagare. Medtag gärna eget spel (markera på

anmälningslappen).

En regelgenomgång kommer att hållas en timma före turnerin-
gens början. Nybörjare är välkomna OM de gått på denna
genomgång. All tid som a\xsatts till själva spelet kommer att
behövas!

INDTVIDT JELI"A ADYANCED D&D
Arrangön Ingvar Gräns, IVIIXOMATOSIS
Tävlingst;rp: Individuellt rollspel
Tidpunkc Fredag: 1100-1,145 (Kral I), eller

Fredag: 1500-1&15 (Kval II)
Inrdag: 1000-1445(Final)

Anmälningsavgift. 10:-

Förtunskapslcav: Goda rollspelskunskaper

Detta år en tävling där rollspelet och underhållningsvärdet
kommer att vara bedömningpgrunderna. Total rätwisa efter-
sträva§ alltså inte.

Namnet på del ett år: En ring at blod.

Man ffir ställa upp i något av kvalen och de kommer att spelas

av fyramannalag som sammansåtts slumpvis. I finalen kommer

fra §namannalag att fil spela.



JAMES BOND OO7
Arrangön Mattias Elfström, QUENDI
Tövlingstyp: kg rollspel (4 personer + 1 splledare)
Tidpunkh Söndag 1300-1645
Anmälningsavgifb 40:- per lag
Förkunskapskrav: ffi erfarenhet hos några i laget

På uppdrag av M löser ni uppgifter mot svåra odds för Hennes
Majestats Hemliga §änst, MI 6. Ni samarbetar för att a\§löja
er brottsliga motståndares ränker och dras in i vilda jakter och
våldsamma strider.

James Bond-splet är ett välutvecklat rollspel med effektiva
regler och många tillfllllen till rollspel och möten med NPCer.

Varje deltagande lag medför en spelledare som sedan leder för
ett av de andra lagen. Stora krav ställs på spelledarna och de

kommer att testas före tävlingen. Iag med spelledare som inte
kvalificerar utgår ur tävlingen. Minimiålder för spelledare är 17

år och samtliga skall delta vid spelledargenomgången före
tävlingen.

Observera att spelledaren är den som anmäler laget och betalar
in anmälningsavgiften.

Samtliga regler ur både JAMES BOND m7 BASIC GAMES
och Q MANUAL kommer att användas. Spettedare medör
egna regelböcker.

JUI.fTA
Arrangön C-arl Hallön, BIFROST
Turnerings§p: IndMduellt bordsspel
Tidpunke Fredag 1900-Ba5 (Kval)

Lördag 1500-1945(Final)
Anmälningsavgift: 10:-

Förkunslupskrav: Inga (Regelgenomgång)

Alla drömmer vi om makt och feta bankkonton i Schweiz.

Tyvän är det fll som överhuvudtaget filr ctansen att uppnå
detta. Du är däremot lyckligt lottad. Altt du behöver är att ställa
upp i Junta-turneringen på GOTHCON. Junta är spelet där
nästan alla blir presidenter med välSllda bankkonton. Junta är
ett lätt och roligt spel som tar några timmar att spela.

Junta kan du spela på konventet utan att ha giort det tidigare.
Reglerna lär vi dig med start en timma före turneringen. An-
talet deltagare är t, årr begränsat till 49 personer. S§nda dig
att anmäta dig, så att inte du missar wenemanget! Medtag
gäma egna spel (markera på anmälningslappen).

KREMLIN
Arrangön C-arl Hallön, BIFROST
Turneringstyp: IndMduellt bordsspel
Tidpunkt Lördag: 1100-1445(Krral)

Itrrdag: 2ffi-2345(Final)
Anmälningavgift: 10:-
Förkunskapskrav: Inga (Regelgenomgång)

Himlen är ryfld av moln, och det blåser kalla vindar ftån norr.
Folket vid R(Ha Platsen huttrar i väntan pä paradens början.
Allt är som det varit de senaste decennierna. Ett par nya mod-
eller avstrid.wagnar, nya robotar i gamla fltrgerär det enda som
ftlrmått ändra denna festlighet. Mmknaborna bryr sig inte. De
är inte här för att s€ militärer som marscherar utan för att titta
på partitopparna på Irningmausoleet. Har partichefen blivit
ftisk? Ä,r ryktet om att Ideologichefen är i Sibirien sant?

Moskvaborna våntar på att partichefen skall vinka. GOTH-
CONdeltagarna spelar KREMLIN. Detta är spelet där du själv

kämpar om makten i Kreml. Skicka dina motståndare till Sibir-
ien, befordra dina egna. Målet, att själv bli partichef och varje år
vinka till folket ftån kninmausoleöt.

Du behöver inte ha spelat KREMLIN tidigare för att vara med.
Vi lär dig reglerna med start en timme innan turneringen
börjar. Antalet deltagare är maximerat till 36 deltagare. Har du
ett eget Kremlin-spel som du kan ta med dig, så markera det
när du anmäler dig.

LAG ADVANCED D&D
Arrangön Johan Lindqvist, YGDRASIL
Turneringstyp: Iag rollspel (5 personer + l spelledare)
Tidpunkh Iördag: 1900-2345 (Kval)

Söndag: 1100-1645(Final)
Anmälningsavgift: 50:- per lag
Förkunskapskrav: God erfarenhet hos några i laget

Fem äventyrare med god erfarenhet har här samlats för att lösa

årets problem. Det krävs som vanligt mer än en säker
wärdsarm. List och välutvecklat samarbete lär beh&as för att
klara den uppgift som den store Ärkemagikern Timolas gMt er.

De deltagande lagen medför var sin spelledare, som sedan ftlr
leda för något av de andra lagen. Detta ställer krav på

spelledarna och visar han inte god spelledarerfarenhet kommer
hans lag ej att fii ställa upp i turneringen. Minimiålder för
spelledare ät 17 år. Spelledaren skall vara med på
genomgången som börjar tre timmar före själva turneringen.
Observera att det är spelledaren som skall anmäla laget.

Spelfigurer och allt bakgrundsmaterial kommer att skickas ut,
tillsammans med de regeländringar som gjorts. Bedömningen

Bgger F hur uppgiften löses, rollspel samt hur er spelledare
sköter sig.

Turneringen spelas i ett kval och en final. I finalen kommer alla
sex lagmedlemmar att fll spela. Ygdrasil och Bifrost står då för
spelledarna.

RUNEQUEST III
Arrangön Sten Åhrman och Chaos Apes såklart!
Tumeringsty;r: Iag rollspel (4 personer)
Tidpunk* Iördag: 15fi)-1845, eller

Söndag: 1200.1545
Anmälningsavgift: 40:- per lag
Förkunskapckrav: Se nedan

Ni som anmäler ett lag bör åtminstonde ha en i laget som kan
RQ-reglerna (II eller III spelar ingen roll), däremot är känne-
dom om RQ-världen Glorantha en fördel men inte ett måste,
det skall nog gå bra ändå.

Som vanligt utspelar sig årets Gothcon-äventyr till RQ-I[ i Glo-
rantha, PCna är i huwdsakde gamlavanliga medvissa undan-
tag (Fionullan, Eurnalaren ni vet, har dragit sig tillbaka och är
numera drottning, hjälp!!!, istället har en ny pajsare kommit
med i ert nu ännu häftigare gäng, en Yelmalio-initierad Aloran-
dur Gulkul.) Vad som kommer att drabba er i årets äventyr vill
jag inte närmare gå in på, men jag kan nämna att det kommer
att finnas en egocentrerad fegis, en lösskäggsbeklädd ö<lletyp
och ett gäng högaggresiva typer, plus en del annat.

Samma ävenqtr spelas i bägge omgångarna och det innebär att
man endast kan delta i en av omgångarna.



TRAYELLER
Arrangön Martin Börjesson, BIFROST
Turneringstyp: I-ag rollspel (5 personer)

Tidpunkh Lördag: 11m-1545
Anmätningsavgifb 50:- per lag

Förkunslopskrav: Någon kännedom om spelet

Traveller är ett Science Fictions-rollspel som tilldrar sig i en

avlägsen ftamtid. Människan befolkar stora delar av galaxen,

och legender om Jorden a@rdas som sagor. Det tar bara en

vecka att ta sig från en stjärna till en annan eftersom man

upptäckt hur man "hoppar" via hyperrymden.

Ulngt in i framtiden, en kvinna mördas. Av vem? VarfÖr?

Jakten leder till en planet där ni är främlingar. Ert.uppdrag, att
finna mördaren. Pölj med till framtiden, med TRAVELLER.

Reglerna som kommer att använda blir (som föregående år)
Basic Traveller med förenklade stridsregler.

Schema ftir turneringarna

DTVERSE
För er som kommer långväga ifrån erbjuder vi övernattning i
kongresslokalen natten mellan torsdag och fredag. Detta måste

anmälas på anmälning;sblanketten genom att skriva &er-
nattning torsdag längst ner i vänster hörn. Vi har begränsat an-

tal plats€r och ni kan ej komma tidigare än 2000. Vi låser loka-
len vid Zfi). Om möjligt undvik övernattning denna natt fÖr att
underlätta för arrangörerna.

Vi jobbar på överraskningar för er, men det presenteras senare

omdenu blirav.

I foajen kommer blanketter ligga för den som vill skriva upp ett
anslag angående spel. Alltså är ni §na personer och vill spela

Diry sätter ni upp ett anslag om att det fattas tre personer och
vilken tidpunkt ni tånker starta. Ni som ej klarar av att q/s-

seMtta sig själva kan hålla koll på anslagstavlan.

Lite mer exakta resebeskrivningar till Lundfgrmnasiet kom-
mer tillsammans med bekräftelsen.
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HURMANANMALER SIG!
SISTA DAGEN 3TII

Läs noga igenom hur du anmäler dig. Sista anmälningsdagen
är 31 januari, men endast de femhundra ftirst anmälda tas
emoL

-W to boa emot föranmiilda personer, alltså inga icl<c

föranniildatas emot vid dönarna" Detta ib tvunget pågrund av
utryufles- och wrangemangssl<åL Förr,t anmäld fb fitrst plots,
och awnålon bbindande.

-Vat och en somvilll<omnatilll<ongressm fylkr i nedanståcnde
blanktt och skiclran denna (eller lapia) till anmäkingsansvaig
Milcael Pala. Inbetalningslarl lammcr senare tillsammans med
beböfian Avgiften skall betalns senast 28 februai frr att
annälan slallrölows som godleåttd

-Sjdlva intritdesavgifien ttr 100:- för alla och drl tillkommer last-
naderftr d.eltagaruv§{ter i de urneingar man föranmöler sigtill
Det gb ej att anmAla sigtill mmcringar somloelcm med varun-
dra Man l«an yiorite*anmåla sig mcd di slall det Hart frangå
på amfilningen Anangemangl«an man ej förarundla sigtill och

fullsttlndigt lrongresschema kommer illsannans med belaöfian
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AnmäIningsblankett

O Advanud Squad l*ader
fr CallofCthulhu
O CarlYan
E »tptomacy
E IndividucllaÅD&D
E lames Bond 007
E Junta
E Kremlin
E I^agAD&D
E Rurcqrcst
E Travellcr

-Förcök att tamed egna spel till kongressen och marl<cra detta fi
anmfrlningsblankztten Wd bis pioriteras de som tar med egna

spel till berörda nrneringr.

-Wd la7 attnfrlcr en penton laget och betalw fi),r dena )ir ni ej

fullt lag ör det er sak an sleaffa lagmedlemmo wdcr själva lan-
gressen.

-Till LagAMD ochlames Botrd anmliler spelledoenlaget. Ob-
selvera att splledaryetamgången iir 3 timmar före LagAD&D
och 2 timmarföre lattus Bond-

-Glöm ej att slaiva lagnann ndr ni awnfrler ett lag. Bltsta la-
gnailn kon*ncr alt uppmtblaannas under kongresse4 så det
giiller att hitta på bra lagnamn. Ej för långa lagnna d.ll d.essa

lammer att förlartas-

-Wdfrågor angåendc anmiilanl<an brev skicl<as dA Mil<ael Pata
och om ni får ng på migvia telefon går detta också brq men ring
ej senwe ltn ldockan elva på lafillen-

Mikael Palo
Dr Forseliusg.44
413 ä Göteborg
TeL 031 - 81 23 98
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Hörmed anmöler jay mig till GOTHCON ruII 100:- I

Följande turrcrtngar önslur jag deltaga i:
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Lag;

40:-
50:-

Namn:
Adress:

Tdfon:

UnMoifr
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Spel medtages
( )It2

Spelmedtages
( )il2

Spelmednges
Spelmedtages

( )1t2

10:-

I0:-
50r

Lag:

Lag:
Lag:
Lag:
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Titan på hemmaplan
Titan Center kommer (giveMs) att närvara

på Gothcon XIII. Det betyder:

' Massor av spel till försöljning

' Otroliga speciakrbjudanden

' Högvis med heta nyheter

' &andiga demo-spel

' MD ochAD&D arangemang

' och en otoligt tevligpersonal

Välkomna till Gothmn XIII och Titan Center

TITAN GENTERGAMES &
@MPUTER

MIIUEL PALO
Dr FORSELIUSGATÅN 44
413 26 GOTEBORG
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