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Välkomna till
Helcon 93

18.00 930212 - 16.00 930214
Magnue Stenbocksskolan

SP.I.F.(Spelarnas Intressefören-
ing) Har i år tagit komandot över
det efterlängtade konventet på Skå-
nes slätter. Vi hälsar härmed alla
rtammar i Svea Rike samt Daner
och Nordmän välkomna till Helcon
-93 därviskola tävla iallmängamma
för att kora mästare i olika grenar.
Skicka snarast bekräftelse via edra
löpare och (som vi säger här i Skåne)
Läd Gilled Begynna
Mjöd på er
Arrangörerna

Ett litet ord från en
av arrangörerna:

Om ni läser igenom detta utskick.så
kommer ni att lägga märke till att
detta konvent är lite annorlunda
jämfört med andra konvent. Detta
beror på många saker dels på de
synpunkter som vi samlat på oss

under andra konvent vid
diskutioner med er. Dels på om-
ständigheter med platsbrist och
dyra omkostnader. Vad det gäller
rollspel så kan de verka få men
tänk på den unika tävlingen
Roleplay SPECIAL Competition.
Där lär säkert dyka upp en del

roliga rollspel. Vi har också varit
lyhörda för att bedömningskraven
på andra konvent har varit dåliga
på detta konvent kan vi därför ga-
rantera en rättvis bedömning av er
insats. Yi har också fått en hel del
sponsrade tävlingar vilket innebär
finare priser för er.En välf<irsedd
kafeteria med billiga
priser, trevligperso-
nal, dygnet runt ser-
vice och varm mat
under stora delar av
dygnet.Yissa salar
kommer att vara
markeradeförsömn :
dygnet runt.Inget spelande i dessa

lokaler.Duschar
kommer att fin-
nas. Yi kommer
att ha besök av

öljande

Spel & Sånt.

Som de snälla pojkar vi alla är för-
står vi naturligtvis att vi inte ska
supa, missköta och våldföra oss på
inventarierna, ja helst ska vi vara
lydiga och snälla pågar som inte åker
över till Danmark och sedan i redlöst
tillstånd återvänder til kånventet.
För alla som tråts våra enkla men
dödli# stränga regler antingen inte
villfatta dem eller som allmänt skiter
i dem så har vi inrättat en stor och

/ LZ / - 27O:- vid dörren endast Lö &'
7t I § Sti" IBO:-vid dörren endast söneller klädeel E[, I ! § 5ön IUU:-vrd dörren enda§t sön
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Litta regler å annat gott

lffii ;;*JTI"*":"ä;{le Öfvrig intressant info
att slänga ut allehanda N ridernasomgällerförkonventet
fridstörare' NaturliSvis (-{-) ar: InsHpp fredag 18.00
går våra vakter att an- I\ZT Invigninliredag tB.B0
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hoonas att ni kommer 7 [ -, Daggagernuamnrng rrnns pa
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ingen Rökning -ttYtrt ,rralar, 22}z-.för SyEROKmed-

tex vandrande informa- Avslutning I5.30 på söndag
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?k Kunskapsnivåer
I : Totah obefindig lornskap om spelet

2:Spelat en ynka gång
3:Kan spelets regler hyffsat
4:God kunskap i spelet
5 : Regel guru-har konstruerat spelet

Kanslit står till förfogande dyg-
net runt med allehanda
interessant information om allt
som pågår på vårt fina konvent
(Skryt skryt)

Och Du glöm inte sista anmälnings
dagen!

rFHurertrerf
6*re

Har du några ointressanta
frågor så besvaras dom av:

PaerBank-
Utskick
M?l26UgL

MikaelSvensson &
MkaelÖstfing
-Arrangemang

0421L34326

, dY')f Pelbutiker,i*- \g "/.Flammans Spel,>vg§Wl§rradition,



Hur to anmäla sig (with Hasta assistance)
Hej j ag heter Hasta och är polare
med Torsten Vampyr, nu så ska
jug gaj..C"j..visa er hur man fyl-
ler i sin anmälan.
.Man tager en Postgiroblankett
på posten och fyller i den enligt
ftiljande...
eCyberpunk, Kult, Drakar,
Merp, TItr2000, WIIFRP& RPG
spec tävl kostar 60 -llag
.Apokalyps, Microo Battle- tech,
Space Crusade, Arthur &
Boardgame mixen Betalae vid
Borden!

ll?oa cxdtrtilw : t /t :/; t
happ ,,0&0:,9, t
4p&//r. h*,$,
Eatt/.hal; /rtrc.tcc

/tbälo : ,91/fP0tf fid/.

,9nm:

Hasta
live
consert

.Fylli som följer 1: Lagnamn,2:Spel,
3: Omgång( dag,omgång) ,4:kostnad
. Skriv in inträdesavgiften och sum-
mera spelavgifterna.
oI övrigt så skriv bara intresse an-
mälan på de arrangemang som har
mer än ett pas§.
.Vi har under jullovet en ifyllnings
jour på tel042l24 29 78
.Sieta anmälningsdag är dei22ll-
93
. Postgrronummrct är 52 43 &7
o Anmälan åirbindande!
. Glöm ej namn och adress!

öI

Rörande förf§fttnlngen ev
föUande fyna fall:
Ashld Raou1 Haufo årendenr
9I ier9-re-e3-o7
Edvln BJörkstrand är€nalenl
9e 1016-10-29-09
Erlkclohanson årenClenr
9e1ro5-1r-06-06
Petter Sund årendenr
900r07-06-1e-10
Denna transfererlng kornrner &tt
ske 93021I med transportnr
859e4696.
vanllga såkerhetsätgårder
vldtas som vanllg;t men
anstaltens dlrektör
ber vänugen &tt få vldarebe-
fordra en varnlng rtra,nde
Petter gund
som trcts att haJr her uppfört
slg utan klander gort vlsg
psyklsk påtrycknfng
av anstaltens personal och som
nu visat sig getb honom vlsseo2
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Palanthinerorden har förlorat sin förmäner.
legendslånga makt, och Kargamir Av detta kan man sluta s1g tiU

växer sig mäktigare och starkare. att sådana fÖrsÖk kommer att
A.raugii", §.P.i.F 8ke även

hos br.

z4r.t"t /aaa
Sekreterang Ann Fors

vackra flickor i gsozog
Arrangör: Ordo Imperator
Sponsor: Tradition

Roleplay SPECIAL
competition
Kunskapsnivå: se nedan
Lag om 5-6 personer

Beskrivning generellt:
Laget deltager med en spelledare
och ett äventyr samt ett lag. Det

Sista anmälningsdag 2211-93

Efter en natts slit lyckadee vi alutligen få detta
utskick i tryck och det var vi aom giorde det: Text
- Pcter Bank, Illustrationer Rickard Romoviue,
Frameida-Domie Guetavaeon, Layout-Chrietian
Merheim. Ett stort tack för lån av Macar, acuuar
och laserskrivare. För etavfel och dylikt ekyller vi
irrånogs.€"JF}LIsF 
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Rollspels tävlin gar
Cyberpunk
Kunskapsnivå: I
Lag om X spelare
Detta äventyrs ut-
formning är fortfa-
rande så hemlig att
a", ""a,,.d. d";itgiffi-§P
det kommer att vara konventets bästa
rollspelare
alla kategorier.
Arrangör:Ordo Imperator
Sponeor: Flarunans Spelbutik

Drakar & Demoner
Kunskapsnivå: 2

D&D Expert.
Ordenskrig i Berengoth.

Merp
Kunskapsnivå: 2

Elaka bovar och
Osgiliath.
Arrangör:S.P.I.F

Kult
Kunskapsni.vå I
Lag om 4 spelare
från 18 år (medtag ID)
Från öppna anstalten Beckomberga
tlll ÅmåIs slutna
rmgdomsvärdsanstali.
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delas ut priser i alla tre
kategorierna.Så här har ni chansen
att dels prova
på ett nytt rollspel och du stackaren
som oftastfårvara GMfår nu
chansen att kamma hem två /-t(
åtråvärda priser dels ett tOr'rffi'
ditt äventyr men även "* roffffi
ditt arbete som spelledare. äå
Deltävling l: I ,i I

Kunskapsnivå: 5

Äventyretn skall vara domarna till-
handa Benast 930125 på
efterföljande adress: Peter Banck, c/
o Jönsson, Lommag. 4,2527I
Helsingborg. Äventyret skall inne-
hålla följande tre saker.En
gurka.Färgen blå som skall vara som
en röd tråd. genom berättelsen.Ett
skämt om en blind varelse.
Deltävltu1g 2:
Kunskapsnivå: 4
Spelledaren,kommer att be- dömmas
dels av spelarna.och dels
av våra kompetenta domare .Bedöm-
ningen grundas på följande krite-
rier, stämning, organisation, följ sam-
het.
Deltävling 3:
Kunskapsnivår I
Spelarna, får prova ett kanske nytt
rollspel.Men vad det än ärför ettspel
ni provar på, så är det inte om man
kan reglerna i det aktuella
systemet som avgör om man vinner
utan hur man rollspelar.

Arrangör SP.I.F.
Sponsor: Spel & Sånt

Ovriga Rollspel

Vi hoppas att fler rollspel
kommer att arrangeras
men det får vi info om

först senare, är du
interesserad att

arrangera så hör gärna
av dig tyvärr har vi lite

ont om plats, men finns

det hjärterum så...

ilIEltC 2fin Owilisht 20oo)
Kunskapsnivå: I
Lag om 4 spelare

Välkomna legoknektar
hyrvapenoch
bonusjägare.
Yar beredd att dö med vapen i
hando ingen kommer att fälla en
tår.Men lyckas ditt uppdrag så

har du belöningen, pengar att
fylla ett par dagars ensamhet.
Sedan är du tillbaks efter mer.....
Arrangör: Mårten fsaksson

Warhammer Fantasy Roleplay
Kunskapsnivå: I
Lag om 4-6 spelare

En försvunnen depesch-
En rövare och mandråpare.
Jakten har börjat...
Men vem är fienden?
Arrangör:SP.I.F.
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Tabletop Tävlin
Apokolyps 40.000
Kunskapsnivå: I
Individuell tävling.
Krav: Inga, arme erhålles
på platsen.
Du och dlno män hor tillsommons
upplevf ollo fosor som slogföltef
kon erbjudo.
Kemlsko slrlsgoser som fröfer hu'
den eller skopor frukfonsvördo
holluclnotloner. Du hor seff godo
soldofer slltos sönder ov def 4O:de
århundrodef s mesf horrlblo
försförelsemosklner. Nl ör frötto
och hungrigo , men def dröjer
länge lnnon nl kon få vllo uf, med
undontog ov flendens vopen.
mynnlngorvllko kon erbJudo evlg
vllo. Eff nyfi uppdrog nolkos och
du röknor mönnen, vllko ör ollde-
les för fö. Kollor ufrusfnlngen, vil-
ken ör ollfför sllfen. Hur skoll du
kunno ufröfto någof med det hör?
Hur skoll du kunno levo upp till
dlno möns förvönfnlngor?
Krlgsmosklner völfror slg f rom som
sforo monsler över slogföltet och
spyr död omkrlng slg. Def röder
lngen fvekon om off opokolypsen
ör hör.

Arrangör: Discordian Society
Sponsor : Flamrnans Spel
A"pft : 20 Kr.

Battletech
Kunskapsnivå: 3
Individuell tävling
Ha , han vet inte vad j ag gj ort med

den här Pantern.
Men å andra sidan j ag vet inte vad
han har i sin Javelin.
Egna Mechar medtages, samt pap-
per på dem.
Öpp"t spel pågår dygnet runt.
Avgift: l0:-
Arrangör: Mechforce Sweden

Bonnie Blue/Svafta Korpen
Kunskapsnivå: I
Individuell tävling
Det hände i U.S.A. under inbör-
deskriget eller det hände under
vikingatideno spelar ingen roll för
det händer även nu på Helcon'
Deltagmed glatt mod och schyssta
tärningar.
Arrangör: Svarta Korpen
Avgift: I0:-

Car Wars Classic
Kunskapsnivå: I
Individuell tävling

Nu gäller det ! Polera
kofångaren,sätt in en ny
doftgran,olja kanonerna. På fre-
dag brakar det löst. Skånska
motormötet är tillbaka.
Regler: Kompendium II
Budget: 30.000 $

Arrangör: SP.I.F.
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EPIC Spacemarine
Kunskapsnivå: I
Individuell tävling
För Kejsaren! Tag chansen att
spela EPIC dygnet runt! Tagmed
din egen
arme eller låna en gratis!
Både nybörjare och erfarna spe-

lare är välkomna.Vi står för
spelledare
under hela konventet. För ny-
börjare håller vi regelgenomgång
vid varje
bord.För allas trevnad kommer
endast målade armeer att få spela '

I5-20
färdiga styrkor fi nn gför utlåning.
Arrangör: Dragon's Den

War{rammer Fantasy Baflle
Open
Kunskapsnivå: 2

Individuell tävling.
Regler:Gamla Fantasy Battle reg-

Individuell tävling.

Urguth lutade sig mot hillebarden medan
han tittade ut över den

fimöverhöljda ängen.

-Uuuhh, Ganthor, sa han ur mungipan
med en dov röst, de där råttfolket

e dom svåra o slåss mot, för jag har ännu

aldrig mött någon.
-Med våra allierade är ingen annan arme

något problem, morrade
Ganthor tillbaka, varefter han tillade, återgå

nu till vakthållningen
för om vi missar någon av dem så kommer vi
att få problem.
Men prcblemen hade bara börjat och varken
Urguth eller Ganthor
märkte rörelsen under dem när
Skavenledaren röt ut sina order till de

hårt arbetande trälarna som grävde gången.

Regler:Gamla Fantasy Battle reglerna.

Krav:Inga,arme samt scenariobeskriv-

ning erhålles på platsen.

Space fleet
Kunskapsnivå: I
Gigantiska rymdskepp milj ontals mil
långa en bredsalva förstör tre plane-
ter i jordklass. Men även en felaktig
mutter kan ställa till med stora pro-
blem. Är du rätt befälhavare för att
föra dessa enorma skepp genom den

allt annat än tomma världsrymden

Micro öst - Slaget SV om
Leningrad, september 1942
Kunskapsnivå: I
2 st. lag om 6-I0 spelare (de lag som

anrnäler sig först har förtur).

lerna. år 40.000???
Krav: Egen arme a' 1500 poäng. Arrangör:S.p.I.F
Max Lv 15 Magiker.

All framslagrring sker på nlats. pS 
: Håll till höger om det svarta hålet

Pris för bäst målade arme kom- annars gäUer inte din vagnskade
mer också att delas ut. försäkring.DS

Tyskarna har befäst I*nin grad- fron-
ten och ryssarna anfaller ihärdigt för
att skapa ett hål i de tyska linjerna.
Spelas halvdolt.
Arrangör: Mikael Palo & Torbjörn
Hestad
A"gft : I0:-/spelare

Micro öst - Slaget om
Nowoja,juli 1943
Kunskapsnivå: 2

2 st. lag om 6-10 spelare (de lag som

anmäler sig först har förtur)

Fronten har stabiliserats och bägge
sidor upprustar för den väntade
stora kraftmätningen.
Spelas helt dolt.
Arrangör: Mikael Palo & Torbjörn
Hestad
Avgrft.: l5:-/spelare

Ovrig Tabletop
Cryomech
Kunskapsnivå: I
Ej tavling

Vågar DU låta ditt lag möta de

brutala och blodtörstiga,
benknäckar-lagen
i denna våldsfixerade turnering?
Då ska just DU anmäla dig och ditt
lag för att ni skall ha chansen att
vinna turneringens
ooootrooooliga priser i Blod,Svett
& Dårar!!!l!!!!!!!

Arrangör: SP.I.F.

Spoce Crusqde
Kunskapsnivå: 2

Individuell tävling
Kejsarens order löd: Hindra
Hivefleet Kraken att nå sektor 7
eller dö medan ni försöker. egna

styrk,rr kan godkännas på plats.
Avgift: 5-30:- betalas på plats
Arrangör: Erik lljelmstedt
Sponsor : Tradition

övriea Dioramor
Advance-d Heroquest

Monster,mod och morske män. Kunskapsnivå: I
Arrangör SP.I.F. För er alla som vågar er ned i de

vi kommer i m&n au tid och ptats i::;Tf:lf;ff,f;::';;';
fiirhoppningsuis ha ytte-rligare ar- hvet i behåli, men orn ni lyckas så
rclngenl'ang au alla de slag' ffiafu kommer ni ut nerlusade med aI-

DiOfama TäVlingaf Y lehandakostbaraföremål. Såtag

BroodBowr 
""--:-{%;^;,:}' 

i::,iä'Tl'"t'å:i
Kunskapsnivå I \t§F sk"l"tt"r,, kaoskrigarna och
Individuell tävling H\ f.o*tör allt mangdJr och åter

lr mängder av skavens.
"Somebody please call an pris till bäste spelare!
ambulance'o -Crunch Arrangör:S.p.i.F



Myten om Arthur
Kunskapsnivå: I
Individuell tävling.
Greppa tärningen och ge dig i kast
med världs herraväldet, hjältar,
magiker, monster och lagoln många
trupper. Med ett eget land och en

rörlig arm6 ger du dig iväg för att
röva och plun,. bygga en vacker
värld för dina underaåtar.
A"gft 30:-/person
Arrangör: Grendel

tävlingar
BoardgamesMixen
Kunekapsnivå: 2

Individuell tävling per spel
Varje spel som presenteras nedan
kommer att starta med regel-
bundna
intervaller. Tiderna för start kom-
mer att meddelas via det ständigt
bemannade sekreteriatet. Ingen
ftiranmälan.
Avgift: l0 :-/spel. de som medtager
eget spel betalaringen avgift om

derae spel används.
Advanced Civilisation

Sponsor: Spel & Sånt
Diplomacy

Sponsor: Flammans Spel
1830

Tågspel i det vilda västerlan
det.

Junta
Bananrepubliken aom inte
bara har apor i djungeln utan
äveu i politiken.
'Want 

a banana?

llluminati
Hårt kortspel med underfun
dig humor.

Kremlin
Lär dig hur rysk politik funkar
så vet du vem du skall rösta på
-96.

Britannia
Engelsk maktkamp under den
grå? medeltiden? ja slåsg e

de i varjefall.
Shogun

Så var det maktkamp i
Japan.Sukta friskans.

Neobunnies
Maktkamp mellan kanr-
ner!?!

Priserna i dessa turneringar kom-
mer att vara rikliga.
Arrangör SP.I.F.

Boardgames Allmänt
Kunskapsnivå: I
Dessa spel kommer att arrangeras
men det kommer inte att vara som
tävling.
Upfront
Blackbeard
Candidate
Uppvisning av Axis & Allies med

SP.I.F:s Houserules.

Arrangör: SP.I.F.

Axis & Allies
Kunskapsnivå: 2

Individuell tävling
-43, Kriget rasar och du inte bara

deltager utan rent av leder det!
Slå de andra och skapa ett 1000 åri5
rike.
Arrangör: SP.I.F.

Sixth and Second Fleet
Kunskapsnivå: 2

Ej tävling
Flytta duttar på havet och i luften
ftirkampen om Medelhavet och Öst-
ersjön.
Arrangör: SP.I.F.
Advanced Squad Leader
Kunskapsnivå:3
Pristurnering ASL är för er som
tycker att SQL blev för omständigt
mot slutet, det blir en turnering där
ni skall spela båda sidorna i varje
scenario för maximal spelbalans.
Vilka scenarion ni skall spela kom-
mer att meddelas under konventet,
Turneringen kommer att spelas efter
Monradsystem vid många deltagare,
arnarE alla mot alla där de två bästa
möts i en final
Arrangör: S.P.I.F

Squad Leader
Kunskapsnivå :3
Ett klassiskt spel. Det rör sig om

originalet och inte om ASL! Det är de
gamla välbeprövade scenariorna vi
skall spela. Vid många deltagare 5

ronder enligt Monradsystem, annar§
alla mot alla.Ni spelar båda sidorna
i varje scenario så nbågon form av
tidsbegränsning kommer att finna.
Ett plus om ni kan ASY och
Terrängreglerna från COI.
Arrangör: S.P,I.F

övriga Tävlings
Arrangemang

Målningstävling
Kunakapsnivå: ?

Javisst det är den som skall
bedömmas. Två klasser kommer
att arrangeraE.
Klaas l:Öppna klassen alla
deltager genom att på konventet
måla en
tilldelad figur som sedan bedöms
av juryn.
Klass 2:Peoples choice, medtag
den figur du tror att
konventedeltagarna
väljer.
Arrangör: SP.I.F.

åYrlr:

Hatt tävlingen
Naturligtvis så var vi tvugna att
åter upprepa denna stora succ6
från föregående år. Samma regler
som innan och bästa hatten vin-
ner, eller?
Killer
Detta spel behöver ingen när-
mare presentation. Det gäller att
elliminera alla deltagare ftir att



A/\
För DigpoTn sPelar

fi.gurs|el hhr oi bdde
s^f4s@ansQtrEiDsta

modellerJy.tt stalla
i d.eh.
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qR(N»(t
OCH MODELLER

För Di.g som sysslar
RollSpel

ejälv gå säker. Några house rules
kommer att gälla, dessa kommer at
finnas i receptionen. Godkända va-
pen: Barrao, Gum*ijkniv &
Sugproppspistol. Yid föranmälan
bifoga två foton på er själva med ert
namu på baksidan. Föranmälan
rekomenderas.
Arrangör: S.P.LF

Den hemliga tävlingen
En fin liten tävling som kommer att
offentliggöras på konventet. Fint pris
till den flitige vinnaren. Kom väl för-
beredd hälsa4alla vi i S.P.LF

Ovriga
Arrangemang

ESP
E., tarUrrg för digisom kuå 

".rarråuhuvudet mitt i natten när okända
väsen sveper föibi ute i natten
Arrangör:S.P.I.F

Shack
Detta är första gången vi ser det på
schemat, strategispelens konung. Vi
kommer att ha löpande turneringar i
blixtshack. Tids handikap kommer
att beräknas på eventuellt rankingal.
All info kommer att ges på konventet.
Ev pris till bästa spelare.
Arrangör:HG Shack

Filmvisning
Filmer dygnet runt hela konventet,
action, skräck ,Sceience fiction och
mycket mycket mer. AIlt detta på en
storbilds duk i aulan. Medtag gärna
kudde ty stolarna avger träsmak.

Live Roleplaying

Två arme6r som möts på slagfal-
tet, över hundra man i varje.
Med ett fruktansvärt vrål smäl-
ler ile två massorna dhop, virv-
lande svärd, fladdrande vimplar
och mitt i detta står du.
Årets live kommer att bestå av ett
stort slag till vilket vi hoppas vi
skall kunna frå fram både hästar
vagnar och tält. Full action utlo-
vas, medtag gärna egna vapen.
Arrangör: S.P. I. F/Blandade
Skånska livegäng



II

INGEN ROK UTAN
ELD

F'lammans spel
Helcon 93

opa

PANG-ERBJTJDAI\DE!
Komplett paintball-kit 147 9:-

NTJ ENDAST 995:-

Sheridan PGP Pump F

Vents Predatormask,
20 färgbollar i tuber +

single&faceguard (ord. 459:-)

drivgas (ord. 25:-)

o

a

a

FyIl i namn och adress på ett postgiroirrbetalningskort och
sätt in 100:- i handpenning på postgiro 72 54 90-7. Vi tar med
ditt paintball paket till Helcon l2-14 Feb där du betalar
resten. Satt in pengarna innan 5/2 odn märk inbetalningen
paintball paket.

Du måste vara myndig för att få köpa paintball-vapen

(16gtTIoN
Stockholm. Sturegallerian 08-611 45 35, Göteborg. Femmanhuset 031-15 03 66

Linköping . Gyllenhuset 013-ll 21 04

Pistol (ord. 995:-)


