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Välkomna till Säucon XI
Nu är det åte gen dagr för vå rldens mest gemytigå rolhpele
konvent såvconl Årets konvent är det elfte i ordningen och
precis som sina löregångarc så kommer det alt bjuda på en
u ppsjö Ia ntaniska upplevelser.

Vi kan erbjuda systemlöså och reqelb.seGde s<eflarion som år
garänterade att passa även de kräsnaste av lä(kergommär

lårkommerviinte bara att ha ett lndierum, dår nikan prcva på
olika 5må rolbpelmedan nisörplår på lite gotl te., utån också
!ärskilda pass lör er 5om vill prövå på E€nactment eller bara
leka under avslappnade former.

Så ta och palka er upp u. soffomå, slil er från datorerna odr kom
tillossden 4 - 6 novembdr och spela late riktigt rollspel.

Shta anmälningsdag är den 27 oktob€r

/ Linu5 Räde, huvudänänqör

Övriga aktiviteter under konventet

Under hdag€n mellan 22.00- 24:00 kommerSåvar bådhuratBtå
Öppet fÖr konven§deltagamå. Här kan allä wältä avsiq och umgås
tillsåmmans under mindrc dlamatirka Iormer.

spelullånlng
I kanslietfinns deten hel del spel till utlåning. som nikån ta och
spelå under konvenlet.

Fihförsålining
som tidigare år kommer det att finnas lölsåljning äv koffeinhaltig.
dryrkeroch sockeäållig mat, även kosrriktigt o(h mättande mat
kommer e6juda5 i !åral eminenta cafå.

Coll€rtol,s point
Collecto/5 point konmer som vånligt att besöka konventet för att
viså upp och sälja rcllspelfrån sitt soniment. Det brular vara på
lödåqen, det brukar vara roliqt att qå dit.

samt €n del andra säker.
Hållutkik här pä hemsian dår del löpande kommer att komma till
information.

trEdäq tördaq 5öndaq

lnviqninq: l3 Påss l:a- 12 På$6:9-13
Pårs l: l4-la Påss 4: 13 -I7 avslutning: ca. '14

Pass 2: ZO - 24 Pass 5: 18 -22
Bad'. 22 - 24



Republlc of Falkensteln

EN6I.ANb, FhANKRIKE, BAYEhN ÖCH hYSSLAND

DET PREUSSISKA HOTET

FYRA LAG

ETT SPELPASS

KAN FALKENSTEIN RÄDDAS?
SKA REPUBLIKEN ÖVERLEVA?

STAR WARS

EN RYI\4DSTATION

FEM VÄNNER

FEM ÖDEN

EN HISTORIA

VITKA ÄR EGENTLIGEN oIN
BARNDOMS VÄNNER?

rddatarc: roö Ni5en, xampB odr Linus Råde

sysr.m: aqe1, spelar av lyG lag mol vårandG

förlaxå.e P.d« Gunävsn
SJ6tm:5l Was

Kod: RO2



Operation I(357i

-En nödtignål hårkommlt ln lapt n. Detty.kskomm. tån no.d,
nord, on l den gothkås€ktoh.

- Vct vl v.m som år aBåndaren Anropai Niemel?
- ilåvigåtor Jolett. pl lyry.cht.n "Th€ MiBge", käpten.

-HelEte.

- Ni hörde ordem?l Plåneten år lör o§ otånd, men ty.k3 fimn
bertå äv futris djung.l, ätminrtone I de delar som tommer ått

beiöB ei signålen fiän Ihe Mlråge har d6tt ut men våd vi l6lltått
rå ha.skeppettrard andat efter ett ånIåll, så vlvet lnte v.d sm

våntai Kei5.rcn år ned er. o.h konn.r upprkått. den nya vårlden
tillhäns Evlga hperlum. ffi HånsHellghetl

Ett <ena o hemmahöEnde i Wärhåmm.r 4o(-vårlden dår
atsot uT ing. fo.kunlkåper kråw! Hår kommer kenårlot ånd 16

inriktning beroende på 3p.lårn. lnårårc ån SLshemlig. dnskemål
o(h skjutglada ffngrårårc vältomnä-

All. !p.l.r fullljådrade spacem.dn6 "
(ej5cnr allå nörstå kriga..l

lndierunmet

F6. $edje konv.d.t i rad kom m., lndlerummer Nordnordort
till såvcon ffi .tt bjudä på både te o.h möjtagheten att tertå

'flna små 3pel.

som vinligt tär viemot både ånoålda lag och h.r drop-in:
annrål lagetsmvdnligt elr€rkom bårå förbt o(h kotta omdet
finn5 någon l€dig tpelledä.e. Kom€nsam, medpolaren etler

hel.laqet ien klumD.

Bland derpelvfelbjuder iår hatrdtduAt st Fo.Mu.dqlnysiga
brinGka mord a mell.ntrig3tiden), F,as@ (ko*åde plån{ oö ivan

humor i coen-bdd€rnas åndå), och De, /fteEta dome, ((iene
fidion om att kåmpä försin tro).

Givetvit kommerdetflnn.r betydligt me.ån tå på spelfrenyn,
orh du kan låra mer om os6. vlllo 5pelvi lommerr. med. orh
vad indietpel å, f& nåsot på vär bloqq: vvw-nordDordost.se

Vålkohm.n till lndlerumm.t!

SvneD: wHro( - med modifEnnq

5ö ana.e: Wilh.lm Paon od Ande6 Bohlii
sysrd: arra oöjrisa inde,sp€l

(od: R04



Dreams

Vindenv€n och regnetphkad€ mot fönrterrut n. Nätten lång tung
o.h rvärt lroB ait gryningen borde nårmå tlg. vld en siukhus!ång
ntt en kvinna, till synet sovs nde. lutåd överden PeBon com lå9 i

$nqen.
"Doktorn.-. {innr det alltså inget... nikan göE?"

"hre i d.t hår låqet, tyvå(. Nu kån vl båra awåktå och vånta."
"Äh...-

"rag beklägar. Vlkommer riålvklån att hållä er uppdåterådeom
lägel o.h genåst inlormera er om något{öråndras."

spåren äv låkärcns b€sked tyntes I kvlnnä ns ändkte tro'E att hon
inte v vak€n. Henne. torgetunga gråt häde Över65t.B åv ällå

liwupp€hållsnd€märtinerromvar koppladetill person.n isSngen.
flårhonvalh.de lugnatnedsigså häde hon darrånde int.o*at
9örå s! rrycket annät ån ätt hålla om pcl'onens ena hand samti'

digtsm hon nrökdennå över detn pigä hårEt.
"l.g århår, hiärtat..." håde hon lor§lktigt viskat om o<h om igen,
tilldeis ått tröttheten hade kommit ikapp o(h römnen börjät dla
in henn. ien lugndröllwårld. Väd hon inte virste om vär äti yt-

r€digareen peEon hade b€funnitsig i rummet under helä tlden,
cynlig för det blottå 6gat och omöiliq att höra.

'Ou år inte ensam.'
oden lartrörtånde o.h en händ låd6lugnånde på hennca å)(el-

Trot§ ått kvlnnan rov. !å tycktes det någonn.nt 5om om orde. gick
,..m, då ett lätt l€ende spelåde löÖioch hon drog en djuP 5uck.

'Vi5ki hjålpa dig ått fixå dli hån"

Kaos, Magi och Hallonpaj

cladys kåstaren bll« utqenon föBtret r.ån andrå vånins€n.
Nere på gätan pöserdr månniskor, trollo.h dvårgar.

I g.thörnetkan hon se två städe/akter som tören kon r6kpaur.
Hon tan hö.a ljud€t åv sln. påti.nter rom 9år på nede åningen

o.h glådr åt ått de ånn u år lycLligt ov€tånde om
v.d som kmma 3kall.

Fögd vet hon att hon sjålv ockå år ovetande
om vad smve*ligen tomma tkåll.

Vålkomnå till ett åventf ron handlar om
Ankh-OloEork A5ylum o.hsm uttpelarsig ien

undeftahqalenvå dt

Fö.faliee: lohånna ilybelg
sl6lem:Filom med indag av sag., r'yrlik *h €n fi€n gnutia srlå(*



Föreningen lnteråktiv Hittoriå bildådes år 20Ol) under namoet
Aehtium de Ret Pu ica.o.tvar då en renodlad rollspelsforening.
I och med prcjektet Jrna 9ageaomvandlades föreningen under
hönen 2oo5 och bytte namn tillföreningen l.teråktiv Hittorla.

törening€ns måkåttning ärätt marknådtföE bygdensom en kol
turell möt€splaB fdr råvå I unga som qämla. Genom attarrange€
åktivitetec rom 9e. mer ån bårå undefiållning, vitär vi ått tuhuren
kan även kan anvåndäs iettunderui!.nde och intre$€skåpände

Mer lnlomation om våra produktioner hittardu påvåran hemsida
wwrlnter.ltivhisao.iå...

lnteråktiv Hktoriar rclkpelgerdig möiligheten att kliva i. i€n om'
vålvandetid av åventy o.h mystik.

Medan l(ejråmå stdder om heiiavåldet i€urcpä hårskar folktront
väsen i de dlupa skoqarna. ,(.!trdt & Jåsner år både ett hlno tkt
rollspel som sklld rar livet a Sveris€ och Finlånd lbörjan åv lS(xr
tålei och €ft åventylsrolkpel som tär dlg med tlllen vårld dår
,olktro och myter forttarände årverkllgå. hn€håller ett komplett
r€qelsyn€m. en omtättånde vårldsbeskrivning såmt myctet mer.

villdu och ditt lag veå;er om inlerikit H inori; åndrå ve*ram-
heter? Korh o<h delta på vårat p.s5 för €xercie och svartkrutrskyti€l
Vi komm€r att vhä på re-enactmehtdeleh äv fö.€ningen med
ex€rds från lSoctalet. unifo.meroch möjlishetatt pr@skiuta åttå
muskoterfrån samma tid. Oetvi kommer Eå isenom år hur man
rör tig itrupp, hur en laddning g€nomfö6och avrrånde åv sjålvä

Äldelsgrånsen för ått få delta på wärtkruBikyttet år 15 är, ånnå6
kds medgivande från måbmån. Ett fomulårsom målrmän skä
fylla ifinne. du hår nedanför

f6r att deltä på slålvå skytiet krås en ålderpå minn 15 år eller
medgivånde från måliman. Sk).ttet innehålle. vis€ moment som
kån vårå Iårll9å o(h orgakä ikädä. om du år under 15 o(h villdeftå,
be dln måkman rlla i nedanstående.

Vid svankrutskytte finnr många olyckritke. Svartkrut år explosivt
o.h kan o6alalkådor. Åv€n musköten a sig har vårsa deläroch
kan o6äka rkädor. Vipå lhterakiv Hinoria kommergå igenom
hurållt*å görarpå ett rå 3åkert rått rom möiligt. T.ob alla för
riktishetråtgårder em lölj5finnralltid en oly*rLt o.h genom
ått undertecknä d€ttå godkånnerdu 5om måltman att allt*er på

Jå9 hår lå3toch förstått detovån.

Datum o.h underskrilt:

notBpeleikan du köpa på såvcon. För mer inror
måtion te g00.lnter.ttivhi3tcrir...rkrutrek



Vinterns jaktrnarker
Modern bearao$.,, ro.ystodpåknå is.ön som nådde hoom upptill
mldran. Ham svarta mantel va, ,lve. i l asor och kölden från den wa.t.
ringbrynjåo t!(tt6 brånna hans sllnn tots d. månqa iiocka lager av
w6rr yue. Hån lbrrökre l6rgåv6 fä bloder.tt st.6mma till i hans stelfr6-
n. hånde,, men rory,odde k..ppt 6tt de skulle ko.nå hålla a *årdet län-
Er.. Vå4. åndo69 brånde m eld i lungo.m. Strq brl@m honom nod
Ja.k o(h Lindon med deras tånqe. vlldmannen bar bakblnden o(h hado
åven hån sjunkh ner på knå I tiön, rrots attantiktettillnordelräckrera!
det kråftisa, b$lis6 ikägg.t kunde Jory litvål s€ att ,tr6cken n! låmnat
m.nnens iigon. Hln vet- Hän vet .tt vi lomme. dö.

oe hade spåråtvildhånn.n i 6 wkairid innan de fun.itd*as lågei
(vinnorch b.rn. smulEg., uidsnå.d. «h frus.. o.h 3krå.t!l.gnå
allihop. De flydde soderut. alltller va,ie d.g. De h.de lycr,t5 tå en wde
wxna månn€n tallfånga innan de var 6w, dem, Ut u, mö,lret *6 de.
oe.d kå116, d6da blå ögon gl6dand6 i m6rkret,

Ro$ ha& måttat ett hogq ml den föda e dem, men tll.gan hado
rplitt,å8 son om de. varit av glas. Dä tlydde de. varlen dy eller d.
ånd.å rå9 eig om 6ve. .xeln med.n d. ?r!ng. Oet endå $m hörd.s vår
vildmä.neBplågade d6d$krin. De ir död.,.llihop ir dödå-..

Rändallkunde hån inte se långre. Den gåmle utbygdragåren var
dera§enda hopp att hitta tillbaka tillmlren levånde igen. Han
såg på de andra. Oeviseteock5å. Vinden tyckter åntlig€n.vta o(h
snöfå llet dämp.de5 något. Jory rå9 upp mot den svana nätthim-
len.5tora enötlingörsegläd. nu ner möt d€n 9stå rkogen. Orh det
var tyd. onatud igt tyit. Hela stosen iyckter hå llä andan. Tråden
,unt omk ng dem tycktet luta sig nårmår€ firr ätt lystna. Jory 9åg

på svårdssk idan. Jag hann lnie ens dla svårdet råg båråvånde och
eprång. rä9 rå9 mag inteenrom efter Landon och räck...

Plötsligt tyckte han *ymta en.ö.else längre fram. Hån giorde en
g.st mot de åndra och {tit lång$mt handen runt två.drhreltet-
Den hårgåtrgen slGiag inte fly. Han hördesinå kåm.ater dra 3ina
svård. En mörk gestah o(h ett pår blekä, blå ögon f.amtrådde u,
nattfnÖrkret, iorydrog o§tådlgt dtt §vård. rotr ldlden kunde hän
kånnå svettpårlor bryta Låm i pannan. 5å framtrådde en g€nah
till, o.h ånnu en, och €n till...

I
I

lorysn!.funna mod riönk lika snabbttillbaka ib.östet o(h k.ll
fruktan rpred lig ihånt k.opp når svåd.t föll till må.ken utan eit
ljud...

vålkomnå till såv(on xl o(h uppföliåren på föna året'äventyr i
George R.R Mårtlnsvådd åv lnlriger, §/et, väld o.h ridderllghel.
Bortom murcn råd€rden evlEä vint€rn3lånd och detår Natrent
Våktarereviqa uppqift att hålla vareke.na son d!ålirdårttånqnö.

airlållarc: AndEs lohånsn €h Einår Ärdsq
Sr5tem: A Gane ol ft@n6

kod: Roa



1

Pojke fiircvunnen

Det vår kring mldnått nått6n lnot lörd.g€n soltl tö6tdr.rn.
enlnåld€ poik.n för5vunnen. Port.n ,om b.r. år 11å, !åss
renast .v sln kompi, o.h denn6 föråld.ai

"Han 5ka ha tagitcykeln långst medväg 103 5om vånligt" såger en
komiFrie vid rai i€w polisen. lnsa tpår efter cykeln eller den f6l5-
vunna pojken har hlttåts efter ett no.t polirpådråg dåråven lokala
jåktlåg rtållde upp medslnå hundårr& ättfinnå pojken.

"lag bertillgud ått vår lilla pojke tka tå komma hem och ått det
inte blirsom i Jäcksonvile, !åger ,ean inge Brådy en.hockåd vånn
tillramiljen. Polkama brukåde lekä ho3våråndrä öch detvarante
{ornå 9ån9€n nåEon avdem c*lade nråckan 2km *ogsvåg mel

fö allarc: Andd och David Nordin
Syrlemr Wdld ot Da ne$

Spe!ledarkurs

r0r dig som villtesta på attspelledå,
fåtipsom hur man blir båttr€

och våd män rka Uinka på.

Ku6en kommer hållar!nder
påss 1,2 såmt4 och kän med fö.del

anmålattlllfler ån en gång,
man Un aldrlgfårdig-

utbaldåd lpelledåre.

Vikån åven ta emot individlJella
anmålnlngär till denna kul'.

FörlatlaE: A.dr6, D id och Teie Nodin 5aml lohän 069qm
sysrem: oeslåms d deltaqena

K6dr R10



Den sanna skrönan

Vi tar en paus lrän kampanjvårlden
o(h inbjuder hårmed till spelet

Den sannä skrönän.

Föruånta er
kollektivt

improvisation,
beråttände

och keraktårsfokus.

Glöm tårningar, statr och lyckligä slut.

Er historiä må vära storslagen,
men den slutar älltid med d6den.

fi'rl.taa P6 Rdrdson odr Berlil Frylholm
Systen: tget, genre beniims d spelarnå

Kod: R13



STROMAI'BROTT

,a9 kan lnte ändas.
Blodet rus.. genom ådrornå,

knackår mortinningama
o(h §urår iöron€n.

JaE fryser,
som om ir krålaröverminö ömar
o.h tvingar hrrrtdmä ätt r€rä sig.
Därmingama går genom kroppen

rom en el.kkkk puh
o(h lungoma kEmpär

närpänlken gdper
om d.m med.n Jårnhänd.
Nårjag öppnär munnen s

å rmiter den kålle skrå(ken ut
odr Ilyger runt i rummet

klattrår på vå99årna.
Mln rd6t år kållsom ettn ard,

jäg kånner inte igen den,
den årtunn
och ynklig

§om ett lftet barni:

Lekpass

tenskå kyrkåos fripasr för såwon Xl:

Kom och lek enltund!
Kluriga pårtylekär, springlekar,
fånigå lek.r,lårdig något nyft

ell€r{örlola dlg len gämmållln lek.

Lekar år inte bara roliEälörnd.ker
utan åv€n något nyttigt

o(h en genvåg rlllått lår3 kanna
månniskor lhe båttre.

(om ch l.k en stund.

tMall*: simn Ande65on
Synem:Lekar

kod: nl2



Säurons Allsmälrtiga Regler
Förkoitet S.A-E

I - Pä konventet råd€r svea Rlker tag, alla arerträdelser i form av stölder
Eh ändrä oläqliq. äktivilder polisrnmåk-

2. sl«äp oö dylikt k.stas I pappenkorgarn., {ret Inns övelallt på omd-

3. Enban peGoner med lillstånd far vina5 i kansliet ocl på konv€nt5ornrå-

4. Konv€ntet är helt alkohol- odr drogfrit o.h om !i upptäck€r att någon
inn€har drcqer bln d€nne orn€d€ban uEängd ftän tonvenier utan att lå
nå96 p€ngär tillb.kä.

5. hq€n I& sovå i uppehållsummet, speh.lamå eller konidor€nä, urån
endasl i utmåttå solsalar. D€na pä grund .v såkedetsdsker.

6. Konv.ntet iär inget änsv för nuhä,t§lådade ågo&låi så vär ddd om

7. Ö€rträd€ke av r€glema eller dåligt upptörande på konvEm€t l(an leda
tillälsl,gning.

8. Allä gåster måsie.reöka om gåstkod i kansliet och koMnBlednirE
tar sig råtten att köra ul obehöriga som inre har på pläEeo alt göra.

9. Låmna konwntlsalarE i det ltick ni fånn dem.

10. hliner, rkäteboädr o(h dyl. år fööiudnä äti anvåndå ikonventet

slutliqen, vett oö etikett 9åll€r. vi som iobbar pä korNeniet år va*en era
Idlåldd eller perlonligå slådäe, e till så än vi k.n jobbä för konwntet
odr nåda etter €r. I och med att du .nmåler dig lill konvenrer så g& du
med på aft fölia ovanstående rcgler.

Att hitta till konuentet

Ta busr I lS ldr var.plan (utanfcf, Norländsop.6n) mot såvar 5ti9
b6sen vid lCA. Om ni inte Et vär det ligger kän ni fdqB busr.häufftts
så hiålper hån/hon er räkert.

Gå sedan över cykelbrDn mot rkolan o(h gä Iööilotbollsplärcn så år ni
vil r,tthLrs. ning tillLinus0TS -41619!1 om riinre hittir, hän hjålper

M.d bll

om Nikommer E4:an $deiffin, (irån Umeå) rå svånser ni av vid den
andra avfart€n lill såvar left€r bron). Kör 5€dan lakt fram db ni ser en
EFs-kyrka på höger 5id., den år gul och h ett kou på vå99en. Då rkä
ni 5vän9a lölsta vånner och lodiåha Ekt IEm tilh ni s en palkering.
Pä*e ngn & belåg ut.nf& en qlön byggnåd 6ävår höq6tådieslola)
sm §iålvå konv€ntet kommer ått hålla§ i. Leta rcda på rått dörr, vrlket är
dören ntunrl gymnastlksalen.

Om nl komm€r E4:an nonifrån, (frän skelleft€åhålle0 sa svånger nlav dår
niser att der stär såvar på en skylt. Följ sedan inrtruhionerna ov.n.

Del år bard aft dnqa Linr6 på 073 -41619 31 om nlkfivllt€-


