
   

    

   

    

   

  

   
   
   

      

   

    

   

  

   

Reportage 
från Boston 

The Sydcon Chronicles utsände tap- porterar från ett, på ytan, idylliskt 
Boston. 

Hur ser det egentligen ut, vad är 
det som pågår i det slutna Township of Boston? 

Är invånarna verkligen så lyckliga 
som det påstås eller är allting bara en 
fasad? 

Läs reportaget och avgör själva. 
Sidan 10 

Hawkins III 
på väg! 

Den längsta bemannade rymdfärden i mänsklighetens historia påbörjades på när rymdskeppet Hawkins III på onsdagen lämnade rymdstationen Nexus. Färdens mål är asteroidbältet bortom Mars och beräknas ta närmare 300 dygn. 
Sidan 8 

Nya bakslag 
för Sea Corps 

Problemen med att försöka stoppa vulkanutbrottet i Japan fortsätter. 
En anställd brännskadades svårt och arkeologiska fynd sätter käppar i hjulen för Sea Corps försök att borra 

sig ner i berget. 
Sidan 9 

Cynosure under hård 
mediabevakning 
En gemensam dimensionsvaluta är en av de punkter som står högt på DICKs agenda under helgens PILSK 

Sidan 16 

Årets Emmisgala på 
FSS Sydcon 
För fjärde året i rad delar Sydcon ut depresti Emmis-bucklorna till arrangörer med ambitioner. 

Nöjen 
Vann rätt arrangemang? 
Sydchron hjälper er i bedömnings- djungeln med en patenterat klatschig tabell som ni gärna får kopiera för eget bruk. 

Mitten 

Svenska Mästerskapen 
i Warhammer 40.000 
Peter Strand arrangerar under hlegen Sveriges första officiella mästerskap i Warhammer 40.000. 
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Celebert GW-b 
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Det är nu klart att den federationens alla hörn, [egendomspunna — stjärn- — Skeppet bär dessutom med sig al- kryssaren FSS Sydcon7 kom- = lehanda handelsmän med varor mer att landa i Malmö den = från kända och okända planeter 

      

29:e maj, i den vackra Rörsjö- — och som om det inte var nog med parken närmare bestämt. det finns den ökända baren Landningstillståndet gavs i Munden's ombord. början av januari och redan nu 
kommer nyheterna från 

Alla intresserade bjuds in av 
besättningen att komma och be- 

  

esök    

   

  

Klorofyllpojken i tårar 
när domen föll 

Som väntat dömdes reserv- 
hjältarna igår, mot sitt ne- 
kande, till livsti för 
morden på elva G'vorkiska 
fredsdiplomater. Världen är 
fortfarande i chocktillstånd ef- 
ter detta skändliga dåd. 

Sidan 15 

Ståndaktiga Tennsoldatener ombord 
I år får FSS Sydcon besök av glada tennsoldater som gärna visar upp sina milirärhistoriska miniatyrslag. Allt från vilda västern till stridsvagnar från andra världskriget har de med sig i sitr baggage. 

  

Andy Chambers och Jes Goodwin 
besöker FSS Sydcon under dess 
vistelse i Malmö. 

Sidan 30 
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Nordiska Mäster- 
skapen i Star 
Wars CCG 
FSS Sydcon7 bjuder in till ert 
cvenemang i världsklass. Red 64 arrangerar de Nordiska Mästerskapen i Star Wars 
CCG 

  

Sid 23 

Anmälningsguide 
Inför FSS Sydcons besök på 

| jorden presenterar vi den es- 
sentiella guiden till hur du gör 
en föranmälan. 

Sidan 19 

Var ligger Värn- 
hemsskolan? 
Fins det bankomat, minur el- ler ett apotek i närheten av 

| landningsplatsen? 
| Svaren ges på sidan 6 
Forskarskepp sak- 
nat 
Space Research Center tycks 
ha förlorat kontakten med 
forskarskeppet Schillermann. 

| Schillermann är utrustat med 
der allra senaste i högteknolo- 
gisk väg. 

Sidan 11 

Fortsatta strider 
I den gamla världen fortsätter 
striderna för åtrahundrade året i rad rapporterar SydChrons 
utsända krigskorrespondent 
Heinx Throgmonger. 

Sporten 

Svenska Mäster- 
skapen i Colonial 
Diplomacy 
Brädspelskommendör Chris- 
tian Dreyer inbjuder till ett 
enastående tillfälle att erövra 
titeln Svensk Mästare i Colo- 
nial Diplomacy. 

   
   
   

NDAT 
söka stjärnkryssaren och de utlovar en 
unik minnesknapp till alla som kliver 

-Detta är kanske det största som hänt Malmö stad, ja kanske rent av världen, säger Sverok SKuD-represen- tanterna som ligger bakom spektak- let. 

    

   
    
   

    

    
   

    

  

   
     

   

  

      

  

     

Istort sett menlös, säger Liftarens Ledare Guide Till Galaxen om Jorden. 

BÖRSEN 
federationens generalindex 
30206 (+0,396). Lucas Gates 
89097,98 (+12396). 

VÄDRET 

Molnfritt, temperatur runt 20 
grader plus. 

KULTUR 
Barnboksförfattaren Anton Karp avled efter en lång tids a sjukdom. Ert barn- 

kammarrim lämna- 
des in till redaktio- 
nen av en okänd 

Dagens dikt 

Den unge lovande Prostetnic de- lar med sig av sitt vackraste alster. 
Sidan 4 

Figrin Dan 

Varken Figrin eller hans Modal Nodes finner någon större nåd inför vår barska skivrecensent. Sidan 26 Sidan 16 kvinna. Sidan 4 Sidan 35



  

Sydeonauter på uppdrag 
av Ola Sundin, Amiral 

Det är onekligen med illa dold 
stolthet jag, som amiral för den 
stolta stjärnkryssaren Sydcon7, 
lägger sista handen vid The Syd- 

con Chronicle. Det är många för- 
ändringar som skett under det se- 
naste årets arbete med förberedel- 
serna med konventet, 

Der är i år ett ovanligt Sydeon 
på många sätt. Vi har bytt helg till 
pingst istället för Kristi himmels- 
färd, vi har bytt skola och stad. 
Ingen av de här förändringarna 
fanns med som målsättning när vi 
satte igång planerandet, men jag 
tror att resultatet i slutändan blir 
ett bättre konvent. 

Nästa år är vi tillbaka på vår 
vanliga helg, som tur är går Lunda- 
karnevalen bara av stapeln vart 
fjärde år och om vi räknat rätt 
krockar den med Sydcon bara vart 
tolfte år. Att det blev Malmö har 
en av sina förklaringar i de många 
obehagen som Polhemsskolan ut- 
satt oss för genom åren; från att 
lägga stora prov i aulan mitt un- 

der konventet till att plötsligt be- 
stämma sig för att riva matsalen 
just under den helg vi hyrt den. 
Hyressituationen i Lund är också 
olidlig, antingen tvingas vi höja 
inträdet på konventet med ca 100 
kronor eller fortsätta gå med för- 
lust. I Malmö är det egentligen inte 
särskilt annorlunda, mer än att 
kommunen tycker att Sydcon är 
någonting positivt som de gärna 
vill ha i Malmö och därför står 
bakom oss och stöttar oss, vilker 
ju alltid värmer ett konvents- 
generalshjärta, 

Foldern, eller The Sydcon 
Chronicle, är ju också lite nytt. 
Erkännas måste dock att idén, som 
kändes synnerligen god till en bör- 
jan, nu efter alla dessa vakna tim- 
mar känns allt sämre. Jag hoppas 

dock att foldern bereder, inte bara 
förvirring, utan också stor läs- 
glädje. För det är det den här 
foldern syftar till - alla vet ju ändå 
vad Magic är eller vad Junta går ut 
på (hoppas jag). Vårt koncept har 
helt enkelt varit att försöka göra 
en folder som man läser och läser 

och läser och ändå hittar någon- 
ing nytt i när man läser den igen. 

mar borde jag kanske också 
säga någonting om: det är Science 
Fiction om det inte har framgått 
med all önskvärd tydlighet. Teman 
är ett kärt ämne att diskutera, är 

der lönt med teman, märks de över 
huvud tager? Vet inte, men det är 
kul att ha ett koncept att arbeta 
med och i år känns det synnerli- 
gen givande när så många scena- 
rioförfattare och dioramabyggare 
har anammat konceptet. 

Några timmars jobb är det 
kvar på foldern, jag och Krämer 
funderar på att ingå partnerskap... 
vi har väl hunnit med allt utom de 
riktigt intima bitarna de senaste 56 
timmarna vi har arbetat med den 
här publikationen sida vid sida, 
biceps mot biceps... 
Hursom helst önskar hela be- 

sättningen på FSS Sydcon7 er alla 
en trevlig vistelse ombord och hop- 
pas att allt det nya för någonting 
gort med si 

En sista tanke går till Värn- 
hemsskolan som ställt upp för oss! 

  

Lystring Kortspelare! 
av Larsson, Magnus Kortspels- 

  

Kortspelsutbudet ombord FSS 
Sydcon7 är större än någonsin. 
Ingen har någonsin sett den 

mängd olika stora 
kortspelsturneringar som Sydcon7 
kan erbjuda, hela Universum är 
representerat. Givetvis finns det 
första, största och av många ansett 
som det bästa spelet, Magic med, 

men även en hel del andra. För att 
ge konventsbesökaren en upple- 
velse av intergalaktiska resor och 
outforskade planeter, som vår be- 
sättning utsätts för varje dag, lig- 
ger ingen på Science-Fiction. 
Stora turneringar i Star Wars, Star 
Trek och Battletech representerar 
denna genre. 

För övrigt kommer vi att ha 
turneringar i Middle Earth the 
Wizards, Legend of the Five Rings 
samt tre turneringar i Magic: typl, 
Extended och typ 2. Stämni; 
för dessa inte lika högteknologiska 

spelen garanteras på vårt eminenta 
holodeck. Dessa turneringar är alla 
sanktionerade av respektive spel- 
producent, vilket garanterar bra 
Priser. 

& Magic-ansvarig och förra 
SydCons kortspelsansvarig, Mar- 
tin Lundsgaard, återvänder i år 
ombord vår stolta stjärnkryssare 
och arrangerar tre Magic 
turneringar. Ni som var med förra 
året minns standarden då, och 
även om vi inte i år kan erbjuda 
SM-kval kommer turneringarna 
att vara minst lika prestigefyllda. 

& Från Deciphers (Star Wars 
och Star Trek) Squadron 
Tournament Team kommer Red 
64 att närvara, Turneringen håller 
alltså hög internationell klass. 
Rebellernas kamp rasar vidare och 

Red 64 är ute på ett ialupp- 
drag: att eskortera FSS öydeoe? 

$ SydCon presenterar även 
stolt arrangören av Star Trek: Sve- 
riges enda Tournament Director, 

Kaj Suokko, med andra ord Sveri- 
ges högste turneringsansvarige för 
Star Trek. Kaj har visat prov på 
duglighet inom the Federation och 
stiger snart till rangen av 

t. 
& På SydCon kommer vi att 

kunna erbjuda Sveriges första 
sanktionerade turnering i 
Battletech med arrangör Johan 
Björklund. 

& Mannen som arrangerade 
förra årets EM-kval arrangerar en 
sanktionerad turnering i Middle 
Earth the Wizards på SydCon; Jo- 
han Berrum. 

& Spelet som av många anses 
vara det mest välgjorda och spel- 
bara kommer även att ha sin plats 
På turneringsarenan på SydCon, 
Legend of the Five Rings. 

Om du spelar kortspel får du 
inte missa Sydcon7, universums 
största och mest betydande ko . 

Hjärtligt välkomna! 

  

Lystring Rollspelare! 
av Ohristoffer Krämer, Rollspels- 
kommendör 

  

Det här är Ohristoffer Krämer från 
der galaktiska — konvents- 
planeringsrådet. Som ni säkert är 
väl medvetna om så kräver utveck- 
lingen i konventsvärlden att 
rollspelsturneringarna blir allt 

bärtre och tyvärr kommer SydCon 
därför att lägga beslag på 
konventsvärldens alla scenarioskri- 
var-begåvningar så länge 
konventet varar. Processen tar lite 
mindre än 4200 av era jord- 
minuter, Tack. 
Det är ingen idé att spela för- 

|vånade. Planerna har funnits till- 
gängliga på FSS SydCons kom- 

andobi i 50 av era jordår så 
ni har haft god tid på er att skicka 
in en formell protest och det är 
ingen idé att börja klaga nu. 

Vad menar ni med att ni ald- 
rig besökt FSS SydCons kom- 
andobrygga? För guds skull 
mänsklighet. SydConauter har ju 
besökt er planet med allt bättre 
arrangemang i sex år i rad nu. J« 

är ledsen men om ni inte ens kas 
intressera er för er konventsom- 
värld så är det ert eget problem. 

AKTIVERA 13 RUSKIGT 
VÄLSKRIVNA SCENARION! 

Jag vet inte. En förvånansvärt 
oinformerad konventsvärld. De 
förtjänar allt de kan få. 

Liftarens guide till galaxen defi- 
nierar rollspel som "Ett kul sätt att 
göra bort sig utan publik” och 
berättar också att det var det gal- 
aktiska rådets första president 
Broduck Preepssons favorichobby 
som ung. Vidare berättar den att 
der tellusianska konventet SydCon 
satsade mycket hårt på denna 

hobby och att deras scenarion blev   bärtre år för år. Guiden nämner 

särskilt SydCon 7 där dessa scena-. 
rion delades in i tre kategorier: 
& Huvudrollspel — 3 till antalet. 
Dessa kostar 150 kronor att an- 
mäla sig till och gäller lag om 5 
personer, SydCon står för alla spel- 
ledare. Ju snabbare man anmäler 
sig ju större är chansen att man får 
spela då huvudrollspelsturneringa- 
rna ofta drar många lag. Priser 
delas ur till första, andra och 
tredjepristagarna. 
& Turneringar - 5 till antalet. 
Dessa kostar 75 kronor att anmäla 
sig till och gäller lag om 4 perso- 
ner. Endast de lag som anmäler sig 
med egen spelledare garanteras att 
få spela. Priser delas ut till första- 
pristagarna i denna turnering. 
& Arrangemang — 5 till antalet. 
Dessa är gratis och spelarantalet 
varierar. Dessa löper kontinuerligt 
under konventet och anmälan sker 
via de informationstavlor som 
finns uppsatta vid receptionen. 

Vidare berättar Guiden att för- 
fattarna till dessa scenarion kom 
från olika delar av Sverige och att 
deras ansträngning för att skapa 
scenarion av hög kvalité var stor. 
Genom deras ansträngningar ga- 
ranterades besökaren ett spän- 
nande scenario oavsett om de valde 
att spela en huvudrollspels-turne- 
ring, en turnering eller ett arrang- 
emang, Den rollspelsansvarige på 
konventet sägs också ha varit 
mycket stolt över både sina ar- 
rangörer och de scenarion han 
kunde presentera för besökarna. 

För den som vill veta mer i 
denna fråga hänvisade Liftaren 
guide till galaxen till alla de artik- 
Jar som fyllde det årets konvents- 
folder — "The SydCon Chronicle”. 
En källa till information angående 
scenariona lika ovärderlig som gui- 
den själv. 

Lystring Brädspelare! 
Christian by av Dreyer, Brädspels- 

Välkommen till SydCon 7 och vår 
nya brädspelsskvadron! I år har vi 
satsat stenhårt på att tillgodose alla 
brädspelsintressen. 

Hela sexton turneringar kom- 
mer att gå av stapeln! Bland dessa 
är Sydsvenska mästerskapen i 
Diplomacy, Svenska Mästerskapen 
i Colonial Diplomacy och många 
fler. Givetvis förek klassik 

  

  

& landningsavgiften för FSS Syd- 
con är 75 000 svenska kronor? 

8 den här tidningen kostar 22 
000 svenska kronor? 

9 Sydcons kopieringskostnader är 
14 000? 

& Officerarnas unifomer kostar 
2000? 

8 Sydcon är ett SKuD-projekt? 
& Amiralen har en snittlön på 50 

Öre per timme? 
& ca 200 personer arbetar ideellt 

på Sydcon7? 

pt 
Postgiro: 4947980-1 
Post: Sydcon, Box 1548, 221 01 Lund 

Besök: Lund 19, 
Telefon: 046-134258 och 040-290429 
Telefax: 046-158374 
E-post: infoQsydcon. 

              

Interner:      

Visste du att att... 
8 Peter Svärd gjort alla Sydcons 
planscher och loggor någonsin? 

& Sydcon blivit nekade att hyra 
minst en skola på falska grun- 
der? 

& Det finns ett SydCon i Austra- 
lien, Sydney Convention? 

€ Sydcon hade 700 besökar 
1997? 

& Sydcon delar ut priser till sina 
hårt arbetande arrangörer? 

€ Pingstkyrkan — hyr — alla 
comradios under pingsthelgen? 

        

    

Ansvarig utgivare, chefredaktör, Amiral ombord på Sydcon Ola Sundin. E-post: olaGsverok.se 
Sportchef och biträdande redaktör 
Christoffer — Krämer. — E-post: 
kramersverok.se 

Alls maserisl 

  

   
    

   

  

    

& Titanic är en skitfilm? 
 Sydcon aldrig någonsin gått 

med en endaste krona i vinst? 

  

"De stora konventen och 
na är i allmänhet 

mycket lönsamma för ar-   
     

040-939790 
46:390307 — SM 

som Britannia, Advanced 
Civilization och Axies and Allies. 
Men vi har dessutom valt att satsa 
på en helt ny generation spel, både 
svenska och utländska. 

Vårt mål är att var och en av 
er skall kunna komma till Syd- 

    
   

1046-158765 
1708-171377 
1040-937890 
70-5712561 
018-343854 
1046-145129 

  

   

  

   

con7, dels för att spela en gammal 
favorit och dels för ar ta del av nya, 
fräscha spel och de upplevelser och 
utmaningar dessa kan skänka! 

Dessutom vill vi att alla skall 
kunna spela brädspel och har där- 
för som policy för i år är att vi till 
inga spel med undantag för Republic of Rome kräver regel- 
kunskap för att anmäla sig! Jag som 
Brädspelskommendör ombord på 
FSS Sydeon7 kan bara hoppas att 
ni alla skall bli nöjda med årets 
brädspelsarrangernang! 

Slutligen vill jag också på- 
minna er alla att ta med egna brä- 

den om ni har några och att fylla i 
föranmälningsblanketten tydligt! 

  

   

        

          

Tidningens upplaga 1998: 4500 
Byckeri AB Fremsniden, Malé 1998 
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IB Tisdag förliden vecka avled för- 
fattaren Anton Karp efter en 
längre tids sjukdom och han be- 
gravdes igår i all stillhet. Hans 
namn säger kanske inte dagens 
ungdom så mycket, men vi som 
växte upp med hans underbara 
barnböcker kommer alltid att 
komma ihåg honom med värme i 
våra hjärtan. 

Naturligtvis har hans böcker 
alltid levt i skuggan av andra mer 
internationellt kända verk, såsom 
Alice i Underlandet, Trollkarlen 
från Oz och Peter Pan, men de 
förtjänar art jämställas med dessa. 

Det är därför med stor sorg vi 
säger farväl till denne barndoms- 
vän. Som hyllning publicerar vi 
nedanstående barnkammarrim, 
som igår inlämnades till redaktio- 
nen av en ung kvinna. Hon upp- 

Titta, där ligger Anton Karp på sin 
dödsbädd 

Det kan nog tänkas att han är nå- 
got rädd 

I hans sovrum är det lugnt och stilla 
Utanför bullrar staden allsför illa 
Hotande kanonpipor riktas mot skyn 
Visst är det en deprimerande syn! 
Fabriksmaskiner håller en rytm så 

fast 

Skifi på skift - aldrig någonsin tar 
Z rast 

Regnet gör allting i den stora staden 
vått 

Det enda människor ser är dödande 
grått 

Anton däremot ser liv bland maski- 
ner 

Han hör annat än tristess som viner 
Fridsamma munkars klockor som 

klingar 
Det ljuva fladdrandet av fjärils- 

vingar 
Som färg hans tankar över staden 

rids » 
I hans sinne allting till lycka förvrids   

Ånton Karp i sin krafis dagar. 
gav inte sitt namn, men berättade 
att hon kände herr Karp väl och 
att han skrev detta rim under sina 

sista dagar som en föraning om sin 
annalkande hädangång. 

Öl barnkammarrim 

Framför oss vi ett skimrande sago- rike ser 
Där allt vi trodde var helt omöjligt sker 
En flygande ödla idogt sin tobak tug- 

gar 
Porslinsdockan den söta sina ögon 

gnuggar Skalbaggar kungliga kungörelser 
skriver 

Skrifiställaren själv sin arma skalle 
river 

En doktor så glad dricker sin medi- 
cin 

Småbarn tittar på med glada grin 
Den kedjerökande vesslan ständig 

hostar 
Månen är gjord av grönmögelostar 
Visst är väl allt detta vackert att 

skåda 
Där glada tankar en yster dans tråda 
Men snart kan fantasin vara ett 

minne blott 
Då Antons sinne slurgilsigt lämnar] 

sitt slott     

   ER TVN 
EH Med tanke på den häfti 

i diverse publikationer 

ning: 
     

     

    

   

redaktion polariserat frågan genom följande uppställ- 

          
enl. atomfysikens laga; 

   

turlingdromes. 

Med anledning av de 
hemska våldsdåd som 
härjat staden den se- 
naste tiden har 
Bacchus Förlustelse 
Falangs DramaMedia 
grupp haft öppet hus. 

av Onar SE 

BI sina lokaler och i sina medier 
har dessa driftiga pojkar fört en de- bart och en workshop kring feno- 
mener våld, bl. a. sett ur ett histo- 
riskt perspektiv och med tyngd- 
punkten på det fiktiva våldet som 
presenterats i hologram och tv. 

Även tidigare skildringar av 
våld, exempelvis 1900-tals filmer 
som Clockwork Orange och 
Reservoir Dogs har det hållits fö- 
redrag kring. Romaner med våld- 
samma inslag har man dock inte 
behandlat i sina workshops, Erik 
Lundström kommenterar sorgligt 
detta tillkortakommande med att 
människor idag helt enkelt inte har 
tid att läsa böcker om de inte är 
manualer till nätläsare, "Dessutom 
har jag själv haft svårigheter att få 
tag i de riktigt gamla godbitarna, 
det är ju inte precis så att de kom- 
mer i nytryck något mer”, säger 
Erik ironiskt och skrattar. "Sist en 
roman trycktes var visst tre år se- 
dan tror jag”, tillägger han. 

Materialet som tagits fram för 
tillställningen är mycket blandat 
och har mer av tema än tidi 
produktioner från BaFF. "Jag har 
länge velat göra något kring temar 

våld, de är ju om fe- 

Oh freddled gruntbuggly thy micturations are 
tome 

As plurdled gabbleblotchits on a lurgid bee. 
Groop I implore thee my foonting 

And hooptiously drangle me with crinkly 
bindlewurldles, 
Or I will rend the in the gobberwarts with my 

icheon, 

  

        

    

      

    
     

    
nomen liksom”, säger Erik utan att 
förklara närmare vad han avser 
med nygammalt, "Det handlar mer 
än någonsin om att ge en stäm- 
ningsbild av våldet och att låta be- 
sökaren känna sig såväl utsatt av 
som ansvarig för vål ingar. 
Jag brottades länge med problemet 
att inte falla i den fälla som 
med avsikt att skildra våldets fasor fallit i: att genom att gestalta våld 
och göra det tillgängligt för all- 
mänheten själv skapa nöjesvåld. 

Erik har varit ansvarig för detta projekt såväl under förberedelserna 
som under själva workshopen. 
"Stefan har haft fullt upp med nå- 
got annat projekt”. (Stefan Karls- 
son är BaFF's andra ankare inom DramaMedia produktionen). Ste- 
fan som också är närvarande vid 
intervjun tittar med sömniga ögon 
på mig och skakar på sitt 
huvud...”äh, jag vet inte” mumlar 
han. Som vanligt, tänker jag och 
går för att se lite mer på de olika 
momenten i BaFFs öppna hus 
"Vald? 

Erik förklarar senare för mig 
att tv varit på honom för att få göra 
ett program om tillställningen och han har givit förhandlarna sin til- 
låtelse men endast under villkoret 
att han själv ska få vara med un- 
der produktionen. "Ja, jag har själv 
många idéer om hur ett sådant 
program skulle se ut. Det går inte 
att endast göra ett reportage om 
vår debatt/workshop, det skulle 
inte föra fram budskapet. Nej, det 
måste finnas med något annat, nå- 
got som passar sig i tv-mediet.” 

På frågan vad hans idéer be- 

Spdcon Chronicle 

Anton Karp avliden 

  

Våld - ett nygammalt fenomen 
står i svarar han att programmet 
bl.a. kommer innehålla en inter- 
aktiv teater som modifierats för art 
passa i tv-programmet. "Det är en 
berättelse som både väcker avsky och eftertanke. Handlingen kret- sar kring en ung man och hans 
livsöde i staden.” 

Berättelsen Erik pratar om bär 
den förbryllande titeln "Lyft på 
hatten för Herrelifru Tinkari” och 
är avsedd för 4 interaktiva berät- 
tare. Undertecknad har själv del- 
tagit i en förhandsupplevelse och 
så mycket kan jag säga att det är 
en mycket nyanserad skildring av 
våld som erbjuds. På frågan om Erik inte inspirerats väldigt mycket 
av ovan nämnda film, Clockwork 
Orange, nickar han instämmande, "Inte speciellt svårt att upptäcka”, 
tillägger han. 

Hela programmet har döpts till 
"Hugger som Stucket” och kom- 
mer att sändas varje kväll hela hel- gen på kanal Jeux de röles d'art. 
— EEE 

    

   

  

    

     
   

      

MY VANNaN 
ALLT 

  

1. Uppstår när elektriskt laddade 
partiklar från solen med relativt 
stor hastighet infaller mor jono- 
sfären och där bromsas upp genom 
stötar mot dennas molekyler. De 
infallande parrtiklarnas rörelseen- 
ergi omsärts härvid i ljus och värme 

  

Net 

2. Görs i den hemliga norrskens- 
fabriken i Norrland av en f.d. 
leksaksdesigner.-— 

Vad tror ni? 
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CRADITION         

HOS OSS KAN INGEN HÖRA DIG SKRIKA 

Här finns allt för fanatiska spelare. Det bästa Magic-laget, Warhammer FB-laget och 40K-laget. 
Stor försäljning på kort, löskort, figurer, böcker, rollspel, SEM TOTT GT tabletop games, 
PC spel och mycket mer. 

Vår organiska databas är stor, så kom hit och fråga om det är något du undrar över eller letar efter. 
Vi har den coolaste utställningen med äkta filmprops från bl.a. Star UCL El: Troopers, Bond, 
Indiana Jones, Alien m.fl. 

Vi kör turneringar och andra galna upptåg oavbrutet! LOTTE drop your linen! 

ÖPPET DYGNET RUNT HELA KONVENTET MA
GN
US
 
ER
IK
SS
ON
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FSS SYDCON BESÖKER ÄN TLIGEN JORDEN 
Nu kommer äntligen 
federationens freds- 
styrkor till Jorden. 
Hundratals besökare 
väntas komma till "The 
Loveboat”. 

Av Ford Prefect 

Den stolta stjärnkryssaren FSS 
Sydcons nästa anhalt på sin tu- 
senåriga resa genom vår del av fe- 
derationen blir Jorden och den 
gamla anrika staden Malmö i 
Sverige. Olyckligtvis blir ankom- 
sten någont försenad på grund av 
att skeppets dator havererade un- 
der några intensiva dagar i som- 
ras. FSS Sydcons ankomst skulle 
ha varit den 22:a maj, men sena- 
reläggs nu till den 29:e maj i stäl- 
let. 

-En vecka hit eller dit, vad spe- 
lar det för roll när den totala resti- 
den är tusen år, frågar sig amira- 
len retoriskt när vi talar med ho- 
nom via satellitlänk. 

FSS Sydcon kommer att landa på 
Värnhemsskolan i Malmö och 
nyfikna är välkomna att besöka 
skeppet och se vad besättningen 
an roa sig med under de långa 

mörka dagarna och nätterna i rym- 
den.. För de som kommer lång- 
väga ifrån kommer det att 
tillhandahållas sovplatser i en in- 
tilliggande byggnad. 

Stjärnkryssaren kommer att 
öppnas officiellt för besökare den 
30:e maj klockan 10:00, men för 
de som absolur inte kan vänta med 
att gå ombord kommer det att fin- 
nas möjlighet redan på kvällen den 
29:e. Absolut sista chansen att se 
innandömmet på FSS Sydcon är 
måndagen den 1:a juni fram till 
klockan 15:00 då besättningen 
påbörjar förberedelserna för avfir- 
den mot alla de världar runt om i 

vår galax som väntar på att få ta 
emot skeppet och dess besättning. 

Receptionen kommer att hålla öp- 
pet dygnet runt och vara beman- 
nad med den trevliga receptions- 

  

personalen, anförda av förste ste- 
ward Andreas Tullberg. De finns 
där för att svara på frågor och 

hjälpa alla besökare till rätta. Det är viktigt att alla besökare checkar 
in vare sig de är föranmälda eller 
vill efteranmäla sig. 
-På förra stället utlöste tre 
oanmälda besökare = våra 
säkerhetsdroider. De klarade sig 
som tur var, men hade det inte va- 
rit för vår raska transport till när- 
mast belägna med-facilitet hade 
det kunnat sluta riktigt illa. Nu 
kom de undan med åtminstone trettiofem procent av kropps- | volymen i behåll, skrattar 
säkerhetsofficer Fredrik Ström- i 
berg. 
I receptionen kommer också att 
finnas anslagstavlor för alla de ak- 
tiviteter och upptåg besättningen 
har i beredskap åt besökarna. De 
tar även emot ert bagage, men kan 
tyvärr inte ta ansvar för inlämnade 
saker dock kommer receptions- 
personal att finnas på plats under 
hela konventet. 

Vill du vara säker på att få delta i 
aktiviteterna ombord på SydCon 
bör du föranmäla dig, I vilker fall 
som helst måste du anmäla dig när 
du går ombord och betala den av- 
gift som gör att Sydcon kan färdas 
från värld till värld och sprida sitt 
budskap om fred och kärlek till alla 
federationens raser. Antingen för- 
anmäler du dig på något av de sätt 
som anges i anmälningsguiden 
(sid. 19) eller också anmäler du dig 
i receptionen när du kommer till 
konventet. Fördelarna med att för- 
anmäla sig är att det dels är billi- 

gare och att det ger förtur till vissa 
aktiviteter. 

För mer information om för- 
anmälning se Anmälningsguiden 
(sid. 19). 

För de som önskar övernatta om- 
bord på Sydcon finns det särskilda 
sovbaracker att tillgå på området. 
Det är endast på anvisade platser 
man får sova. Anledningen till 
detta är de jordiska 
myndigheternas krav på säkerhet 
och att Sydcon måste kunna lyfta 

De första Sydconauterna på den tiden det begav sig. 
med kort varsel om freden skulle 
behöva bevaras akut på någon 
plats i vår galax. 

Lämplig utrustning att medta 
om man ämnar övernatta är na- 
turligtvis sovsäck, kudde och ligg- underlag eller Iuftmadrass. Inga 
faciliteter i den vägen kan 
tillhandahållas, alla kryobäddar 
som finns ombord är reserverade 
för besättningen. Entrén till 
sovsalarna bevakas av Sydcons 
vaktstyrka dygnet runt. 

För de som föredrar en be- 
kväm hotellsäng framför vår un- 
derbara sovbarrack kan vi givetvis 
hjälpa till med bokning av detta. 
Kontakta Sydcon i tid så ordnar 
de det. 

Ordningsreglerna ombord på FSS 
Sydcon är väldigt enkla: Gör i 
dumr för då åker ni ut! Till vad 
som är dumt räknas till exempel 
paintballskjutning, vattenkrig och 
att moa stel Sydcon, att 
röka inomhus och uppföra sig stö- 

   
rande, 
-Vi utgår från att det inte ska bli 
ip problem. Våra besökare har 
aldrig någonsin misskött sig, det 
vågar de inte, flinar Säkerhets- 
officer Strömberg med ena handen 
lugnt vilande på sin respektingi- 
vande Kill-o-Zap. 

Någon mat ombord serveras inte 
ombord på Sydcon, om man inte 
räknar mikrovågspizza, hand- 
bredda mackor och kaffe som mat. 
Det finns däremot gott om mar- 
ställen i området omkring 
landningsplatsen så ingen ska be- 
höva gå hungrig under sitt besök. 

Cafeterior, eller cantinor som 
de kallas, finns det ett par stycken 
av. I skeppets hjärta huserar 
huvudcantinan där alla träffas för 
att prata, spela lite enklare spel och 
ta en fika. I utkanterna av Sydcon 

finns en mindre bar där det råder 
ett sällsamt lugn och inga höga 
röster hörs. Hit går besättningen 
för att slappna av efter en hård 

  

natts arbete och för att dricka en 
kopp santrangiliansk java. 

Skulle detta inte tillfredsställa 
den fikasugne finns ytterligare en 
cantina, som egentligen är avsedd 
för de diplomater som skepet bär 
med sig på sin resa. Pratar 
man bara tyst och Eu stör diplo- 
materna i sitt diplomatiserande 
kan man nog våga sig hit för en 
java och en marsbar. 

Handelsmännen passar på att resa 
med Sydcon från planet till pla- 
net.  Federationens mest 
välrenommerade handelshus finns 
ombord: Bosses Hobby, Flamman, 
Fantasy World och Tradition. 

All annan försäljning ombord 
på Sydcons däck är förbjuden utan 
skriftligt tillstånd från amiralen. 
Kontakta honom före konventet 
eller förste stewarden under 
konventet. 

  Så här hittar du landningsplatsen 
Sydcon7 landar på 
Malmös största skola. 
Var ligger den, hur ser 
omgivningarna ut och 
hur tar man sig dit? 

av Hotblack Desioto 

Värnhemsskolan i Malmö ligger 
idylliskt inbäddad i Rörsjöparken. 
Strax utanför kan man skymta den 
majestätiska Paulikyrkan med dess 
karakteristiska cirkulära byggnads- 
stil. Det är kanske inte så lätt att 

hitt Värnhemsskolan om man ald- 
rig varit där, 

Från centralen tar man lämp- 
ligast cityshuttle 14 eller 17 mot 
Värnhemstorget och kliver av på 
hållplatsen som heter just Värn- 
hemstorget (punkt 1 på kartan). 

Från Lund tar man 
intercityshuttle 130, 131 eller 171 

vilka alla tre landar på Värnhems- 
torget (punkt 2 på kartan). 

Oavsett om man kommer från 
centralen eller Lund är det samma 
sak: 

Gå vänster, i förhållande till 

skyttelnslandningsriktning. Efter 
några få hundra meter kommer 
man fram till Värnhemsskolan på 
sin vänstra sida, det är framsidan 
där går man inte in utan man går 
runt byggnaden och går in från 

    
Lund 

ten 

Fredmansgatan eftersom där kom- 
mer vår huvudingång att vara. 

Mat kan man hitta nästan 
överallt runt torget, det finns ett 
stort utbud så ingen ska behöva 
svälta. 

1. Landningsplats för Cityskyttel 
Jrån centralen 

2. Landningsplats för 
Intercityskyttel från exempelvis 

3. AGs Favör 

4. Bank med bankomat 
5. Hemköp, post, apotek och minu- 

6. Foo Palace. En halvtaskig 
kinarestaurang, det finns bättre 
på kort gångavstånd (vid Drott- 
ninggatan tex) 
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EB HOUSTON På utsatt tid ut- 
förde rymdskeppet Hasvkins III på 
onsdagsmorgonen en lyckad start 
från rymdstationen Nexus på sin 
resa till asteroidbältet bortom 
Mars. Det kontroversiella projek- 
tet har därmed passerat en oåter- 
kallelig punkt. 

Resan är den längsta som nå- 
gonsin utförts med en bemannad 
rymdfarkost och har krävt mycket 
avancerade beräkningar och 
simuleringar, Detta beror på att 
när skeppet nått asteroidbältet tar 
det över 15 minuter för ett med- 
delande att nå skeppet. Hawkins 
III har därför utrustat med en 
mycket avancerad dator SAM.   

Kapten Tatjana Basentskaya, 
och hennes besättning Nicole 
Derioux, Robert Haynes, Yuri 
Zuchov och Sato Yamada uppges 
vara vid god vigör. Enligt de se- 
naste uppgifterna förbereder de sig 
nu på den mycket omskrivna 10 
månader långa kryogeniska 
dvalan. Vid en presskonferens för 
en månad sedan fick förste pilot 
Nicole Derioux vad hon 
tyckte om tanken på att bli djup- 
fryst: ”Som liten ingick det inte i 
mina drömmar att spendera två år 
av mitt liv som levande död. Men 
det här jobbet är i sig inte ofarligt 
och jag är villig att betala det pris 
som krävs.” 

Ordkriget fortsätter 
BE TOKYO Ordkriget mellan 
Ryska federationen och Japan 
trappades i veckan upp. Den 
Japanske utrikesministern Yoshi 
Shimada anklagade Ryssland för 
att vilja ta tillbaka Kurilerna med 
våld sedan en stor gasfyndighet på- 
träffats. 

Den ryske presidenten Oleg 
Seminskij kallade sent igår kväll 

anklagelserna för absurda och på- 
pekar att den militärmanöver som 
Pågår utanför Vladivostok varit 
planerad sedan länge. Enligt käl- 
lor i Japan kommer en mobilise- 
ring av Japanska stridskrafter att 
ske inom de närmaste dygnen trots 
ansträngningar i FN att förmå 
bägge sidor att trappa ner konflik- 
ten. 

Tekniskt framsteg eller 
Pandoras Ask? 
IB PARIS De vetenskapliga as- 
pekterna av Hawkins-projektet 
kommer redan från början att 
ställas på sin spets, Den kry- 

iska teknik som kommer att 
hålla de fem besättningsmed- 
lemmarna i dvala under resans 
första tio månader har aldrig ti- 
digare testats under denna typ av 
extrema förhållande, 

Tekniken går ut på att sänka 
kroppstemperaturen till 2”C för 
att därmed minimera förbruk- 
ningen av syre och näring. Vid 
de mest kritiska momenten, 
nedkylningen och uppvaknan- 
det, är besättningen helt utläm- 
nad åt tekniken. Medicinska tek- 
niker vid NASA påpekar dock 
att automatiseringen testats nog- 
grant och fungerat felfritt under 
testerna. 

När Hawkins III nått sin de- 
stination kommer vetenskapligt 
arbete av annar slag att påbör- 
jas. De = nyutvecklade 
navigationssystern som skall föra 
skeppet genom asteriodbältet 
kommer för första gången att 
provas under verkliga omstän- 
digheter. Det är kritiskt att dessa 
system är korrekt programme- 
rade och besättningen kommer 
också att vara tvungen att kali- 
brera instrumenten efter de fak- 
tiska förhållandena. 

Expeditionens huvuduppgift 

att finna utvinningsbara metal- 
ler, främst uran, kan sedan ta sin 
början. Provtagningsmetoder är 
väl utprovade på månen och 
Mars, men svårigheten ligger i 
navigationsproblemen som 
nämndes ovan. 

När man hittar en asteroid 
av rätt storlek och utvinnings- 
potential kommer sedan en 
mycket kontroversiell metod att 
användas för att ta med asteroi- 
den hem till jorden för utvin- 
ning. Hawkins III bär med sig 
kärnladdningar som kommer att 
detoneras på asteroidytan för att 
föra den ur sin bana. Kursen för 
asteroiden kommer att kunna 
korrigeras med 
kärnvapenmissiler under resan 
till jorden. Asteroiden skall se- 
dan placeras i en fix punkt, en 
sk Lagrange-punkt, mellan jor- 
den och månen. 

Mängden kärnladdningar 
ombord är hemlig, men uppgif- 
ter har läckt ut om att Hawkins 
III bär på en total sprängkraft på 
över 1500 Mton. Denna teknik 

har aldrig prövats i praktiken och 
oberoende experter anser att det 
är svårt att uttala sig om chan- 
sen att lyckas, Inom Hawkins- 
projektet hävdar man dock att 
omfattande simuleringar visar på 
att metoden går att använda. 

VILL DU VETA MER? 
www.pandorasask.home.ml.org 

  

   lira 

Yuri Zuchov på rymdpromenad 

  

    

SENATE IEEE TEE Rn 
Hawkins III på väg till asteroidbältet Munden's Bar i fara | 

EH Än en gång har Statliga Ministeriet för Otillbörliga Of- fentliga Lokaler i Cynosure 
(S.M.O.O.L.C) hotat med att dra in licensen för Gordon om han envisas med att tillfredsställa allas 
behov. 

-Vissa dimensioners organism- ers livsuppehållande funktioner är icke förenliga med Cynosures 
mänskliga population, säger en 
taleskvinna från S.M.O.O.L.C. 

Än så länge har Gordon inte 
svarat och ärligt talar så får 
S.M.O.O.L.C svårt att driva ige- nom sitt beslut eftersom deras in- cident från förra året när Mundens 
Bar skulle rivas och bli parkerings- 

| hus slutade i ett fiaskor 
  

48 LFN har debatten tidigare va- 
fit livlig om projektets vara eller 
icke vara. Arabvärlden har flera gånger velat ta upp projektet till 
omröstning, men USA har tydlig 
deklarerat att de i så fall köniner 
att använda sitt veto för att rädda 
projektet. 

Många ledande energiforskare 
hävdar att man kunde använt de 
anslag som gått till projektet 
bär ttre. Energiexperten Mick Esta- 

toff uttalade sig att ”Hawkins 

Är Hawkins III dömt 
att misslyckas? 

Diplomater ombord 
B Även i år kommer SydCon- 
flottan att medföra sina kunnigaste 
diplomater för att förhandla fram 
nya avtal och nya pakter med de 
europeiska länderna. 

I år har vi liksom tidigare år 

projektet kommer att sluta som ett 
totalt fiasko”. Detta med tanke på 
att chansen att finna uran eller 
andra metallfyndigheter i tillräck- | | sven en speciell id kafete- 
MI | 

pe t utrustac lete- jigt stora halter för att det skall vara | | ria för att Diplomaterna inte skall kostnadseffektivt att utvinna dem behöva svälta. Till skillnad från an- är mer eller mindre lika med noll. | | dra ”konvent” bryr vi oss om våra USAs energiminister Elisabeth | | Diplomater. Därför ger vi dem en McGregor hävdade dock motsat- | | central plats i rymdskeppet med sen på en presskonferens igår. Hon | oalertutrymmen i närheten och, citerade JFK: ”Vi gör inte detta för | | som sagt, tillgång till mat och att det är enkelt, vi gör det för att 
det är svårt”. För att vi ska kunna förhandla   

  

Styssjsien: 5 :VRTS (Wayfa 

 RadarllR Targeting 

  

      

  

under avspända omständigheter 
tänker vi anordna en tävling i spe- 
let Diplomacy. På detta sätt kan 
alla diplomater under trevliga för- 
hållanden diskutera och debattera. 

Diplomacy är inte, som man 
skulle kunna tro, ett årsmöte i det 
som ni kallar SVEROK, utan det 
klassiska strategi-spelet där du iklä- 
der dig rollen som sändebud för 
en av Europas sju stormakter. Ge- 
nom list och diplomati, sluga 
truppföflyttningar och starka 
pakter gäller det sedan att erövra 
en så stor del av Europa som möj- 
ligt. 

Gruvdrift på månen 
inledd 
IB I dag klockan 23:00 Svensk tid 
lämnar skytteln Lincoln jorden 
med destination Månen. ”Det här 
är en barndomsdröm som går i 
uppfyllelse” säger Lou Gerstner, 
VD på IBM. 

Vasilij Moskalenkov är chefs- 
ingenjör för det teknikerlag som 
skall I: inden till basen At- lands på minens baksida. Klon- 
dike är den tredje fasen av fyra i 
4re juli-projektet. Bakom projek- 
tet står flera multinationella före- 
tag som IBM, Siemens Nixdorf]| 
och Coca Cola. 

"Vi har arbetat med projektet   
sedan starten 1987, och det känns     

  

skönt att äntligen få njuta frukten 
av mer än 10 års hårt arbete, säger 
Vasilij. 

Gruvdrift på månen är ingen 
ny tanke. Redan 1961 spekulerade 
gruvingenjören Joseph Smith i 
möjligheten att bryta malm på 
månen, 

Man räknar med att inleda 
slutfasen av 4:e juli-projektet nå- 
gon gång i mars nästa år.       
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ÄNNU ETT BAKSLAG FÖR SEA CORPS 
En anställd svårt 
brännskadad och yt- 
terligare förseningar 
på grund av arkeolo- 
giska fynd. 

IB JAPAN Ännu ett bakslag har 
uppträtt i samband med den rädd- 
ningsaktion som i höstas tog sin 
början då man i Japan fick stor- 
larm på sina scismiska detektorer. 
En rad räddningsaktioner före- 
slogs och en av dem var alltså 
SeaCorps försök att avleda delar 
av det magmatiska trycket. 

På grund av den omfattande 
undersökningen som företogs 
innan man beslutade om ett lämp- 
ligt tillvägagångssätt, ligger det 
mycket prestige i om SceaCorps 
lyckas eller misslyckas. Ett miss- 
lyckande kan få mycket grava åter- 
verkningar på företagets ckono- 
miska ställning, Vid rapporte- 
ringen om olyckan som skedde 
igår kväll sjönk företagets aktie- 
värde med 0.3796 vilket är deras 
kraftigaste nedgång hittills. 

En anställd brännskadades 
svårt då en lavaström som undgått 
upptäckt — av — företagets 
försaanningar nästan bröt igenom 
den tunna bergväggen. Detta 
kunde i värsta fall orsakat en igen- 
fyllning av en av de borrade tunn- 

lar som väntar på att tas i bruk. 
Mannen befann sig vid borrens 
manuella regleringsstation då 
olyckan inträffade och brändes 
kraftigt av det heta vatten som 
pressades ur en hålighet i berg- 
väggen som sprack då borren ma- 
nuellt sattes igång igen. Mannen 
ligger för närvarande på SeaCorps 
huvudfarryg. Han är för tillfället i 
stasisdvala, och har genomgått 
omfattande cellkirurgiska och ke- 
miska ingrepp. Läkarna ombord 
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Tunnlarna under havsytan inspekteras av Sea Corps personal. 

   
bekräftar att det är ett av de största 
ingrepp av detta slag som gjorts 
under havsytan. Mannens DNA 
sägs inte ha påverkats av de radio- 
aktiva ingreppen. Hudvävnaden 
har dock tagit stor skada och man- 
nen väntar på att skeppas upp till 
ytan för omfattande plastikkirurgi- 
ska ingrepp. En talesman för före- 
taget säger att misstag som beror 
på magmatiska rörelser är helt na- 
turliga eftersom det är extremt 
svårt att förutsäga de krafter som 

  

bokstavligen talat rör sig nere på 
havsbotten. Lavaströmmar ändrar 
hela tiden riktning i den porösa 
berg inden. Det har vid tidigare 
tillfällen hänt att man fått evaku- 

era vid liknande händelser då mag- 
man brutit igenom tunnel- 
väggarna. Talesmannen 
också att alla tänkbara försiktig- 
hetsåtgärder vidtogs av företagets 
personal vid justeringen, men att 
mannen som skadats ignorerat att 
avläsa sin scanner innan han åter- 
uppstartade borren, och därige- 
nom själv orsakat sin olycka. Sea 
Corps har framlagt en rapport som 
tjänar syftet att påvisa att den an- 
ställde helt ignorerat de regler som 
gäller under dessa omständigheter. 
Mannens advokat vill inte uttala 
sig om vare sig SeaCorps eller 
mannens privata legala åtgärder. 
Dock står der klart att han är be- 
redd att motbevisa Sea Corps an- 
klagelser om slarv. 

Ett arkeologiskt fynd djupt nere 
i berggrunden orsakade ytterligare 
förseningar. Det skall enligt tid- 
ningens källor röra sig om en grav- 
kammare med någonslags 
inkapslad eller på annat sätt beva- 
rad livsform. Fyndet är av avsevärd 

ålder enligt de C14 tester som sägs 
ha gjorts. Talesmannen ville dock 
inte uttala sig om vad man funnit 
i detalj, eftersom utgrävningarna 

ännu inte helt avslutats. Däremot 
påpekade han att det rörde sig om 
ett fynd som var ”mycket intres- 
sant ur en rent biologisk/historisk 
synvinkel”. Företaget har medde- 
lat att man skall låta följa upp de 
fynd som gjorts. Detta kommer att 
ske idet nykonstruerade underjor- 
diska labb som sedan augusti stårt 
till företagets förfogande. 

Evakueringen av Japans största 
ö, Hokkaido, fortsätter under ti- 
den. Upplopp har rapporterats 
från måmga håll, bland annat To- 
kyo Airport som utsatts både för 
bombattentar av japanska nationa- 
lister, samt en panikflykt då ett 
skalv bröt ett kontrolltorn mitt itu. 
500 människor uppges ha blivit 
svårt skadade under incidenten. 
Än så länge har 134 dödsfall rap- 
porterats. 

Nationalisterna, som anser der 
vara en skam att fly undan den 
annalkande katastrofen, har med- 
delar att ytterligare attentat kom- 
mer att iscensättas om fler 
cvakueringsåtgärder vidtas. Ryoshi 
Ikegami, som är nationalisternas 
ledare, har flera gånger hotat både 
FNsoldater och ledamoter ur 
japans styrande parti. Som vi rap- 
porterade förra veckan har minis- 
ter Kosugis mördare ännu inte gri- 
pits trots att nationalisterna tagit 
På sig skulden. 
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The Township 
The Township of Bos- 
ton, en hägrande dröm 
för vissa och en på- 
trängande verklighet 
för andra. 

Av Zecephyr G'ngahaal 
IB Åsikterna om Boston är många 
och — synnerligen = delade. 
Immigrationslägret utanför 
Bostons stadsmurar där tiotusen- 
tals väntar på en chans att få bli 
medborgare säger en sak medan 
vittnesmålen från dem som utvi- 
sats säger något helt annat. Följ 
med till denna mytomspunna stad 
och döm själv. 

Till Boston tar man sig bara 
med flyg eller monorail. Området 
kring Boston är synnerligen ogäst- 

vänligt och att färdas längs vägarna 
är inte att rekommendera utan 
tung eskort. 

På avstånd liknar Boston en jätte- 
lik medeltida borg med dess 
enorma stadsmur, kantad av vakt- 
torn, men den bilden förändras 
snabbt när de enorma stadspor- 
tarna öppnar sig för att släppa in 
monorailtåget. Det första som slår 
mig är hur rent och prydligt all- 
ting är. Istället för smog, skräp, 
gäng och gatuliggare möts vi av grönskande parker och Ickande 
barn. Knappast någon trafik, inga 
tjutande polissirener, inget bråk 

och bara leende människor så långt 
ögat kan nå. Väl ute på gatan efter 
en något övernitisk säkerhetskon- 
troll på stationen förstärks in- 
trycket av Boston som en fram- 

gångsrik och välmående stad. Alla 
verkar så oerhört naturliga, ingen 
cybernetik, inga överdrivna frisyrer 
eller sminkningar. Det verkar som 
en utopi men der är verklighet, 
idag, i The Township of Boston. 

-Detär inte av en slump som Bos- 
ton har blivit vad det är 
idagBorgmästaren, förklarar Ro- 
bert Thornton, vi har satsat hårt 
på att locka hit eliten bland före- 
tag och forskare och det har givit 
lysande resultat. 

Det finns också en begräns- 
ningav folkmängden för att slippa 
trängsel och alla de sociala pro- 
blem som överbefolkningen i 
många andra städer har innebu- 
rit. 

-Med tanke på hur många som 

  

Bostons polisstyrka visar med önskvärd. tydlighet att reportageteamet inte är välkomna 
vill immigrera hit så ger 
befolkningsbegränsningen oss en 
möjlighet välja och vraka bland de 
sökande för att se vilka som lever 
upp till våra krav, säger borgmäs- 
taren, 

Alla medborgare rankas mellan ett 
och tre miljoner, en siffra som ta- 
lar om vilken din nuvarande posi- 
tion inom samhället är. Uppdate- 
ringar sker månatligen och 
beskeden skickas omedelbart ut till 
respektive familj. Det är ett enkelt 
och bekvämr särt för våra medbor- 
gare att se hur mycket samhället 
uppskattar deras insats, Och den 
som hamnar långt ner får en fing- 
ervisning om att det är dags att 
skärpa sig. 

När jag frågar vad som händer 
om inte den som får ett högt 
rankingtal skärper sig tystnar Mr 
Thornton för ett ögonblick medan 
han lurar sig framåt sätter armbå- 
garna på skrivbordet och svarar: 

-Vi kan ju som sagt inte hu- 
sera hur många människor som 
helst och de som inte platsar får 
helt enkelt flytta. 

Jag fortsätter med att höra mig för 
angående de rykten som gör gäl- 
lande att de som förlorat sitt med- 
borgarskap har försvunnit under 
mystiska omständigheter. 

Struntprat! Det där är bara 
rykten från dem som är avund- 
sjuka på vår framgång. Jag tänker inte kommenteraden frågan yuwer- 
ligare, svarar borgmästaren på det 
med en yresig min. 

En företeelse som Boston är 
mycket stolta över är den låga 

of Boston 

brottsligheten och Mr Thornton 
berättar gärna om detta faktum, 
han säger själv den obefintliga 
brottsligheten”. 
Brottsbekämpningen är onekligen 
en viktig del av hans strategi. 

-Vi tolererar ingen som helst 
brottslighet i Boston, något som alla våra ärliga och hårt arbetande 
medborgare uppskattar. Gå ut på gatorna och se hur många som lå- 
ser sina bilar. Svaret är ingen, det 
behövs inte i dagens Boston, säger 
han utan att lyckas dölja sin stolt- 
het. 

Vapen är förbjudna i Boston ef- 
tersom der inte finns några behov 
av sådana enligt borgmästaren. 
Avsaknaden av brottslighet gör att 
alla kan känna sig trygga menar han och att ha beväpnade medbor- 
gare på gatorna är ett hot, ingen 
[i 

ing och utegångsför- 
bud för ungdomar är delar i 
Bostons program för att öka trygg- heten försina medborgare, an. det 
skulle innebära någon inskränk- 
ning i de medborgerliga rättighe- 
terna vill inte borgmästaren kän- 
nas vid. En viss rutinövervakning 
stärker medborgarnas trygghet och 
ger oss möjligher att snabbare be- 
kämpa alla former av oönskade 
företeelser, menar han. Utegångs- 
förbuder innebär att ingen behö- 

ver oroa sig för vad deras barn syss- 
lar med nattetid och ungdomarna 
riskerar inte att fastna i ett olämp- 
ligt beteende. 

-Att bo i Boston är inte en rät- 
tighet utan ett privilegium. Vi har 
lite striktare regler än andra städer 

Från idé till system 
Databaser, internet och datorer 

UU 
http://www.eyecom.se 

    
men se vilket underverk vi har 
åstadkommit, säger borgmästaren 
själv med ett leende och gör en sve- 
pande gest mot sitt panoramaföns- 
ter med utsikt över ett jättelikt 
parkområde. Bortom träden 
skymrar en jättelik byggnad i glas 
och stål, bostons största sjukhus, 
där en helikopter just landar för 
att föra en patient till vad som an- 
ses vara världens bästa vård. 

Efter pratstunden med Mr 
Thornton ger jag mig tillbaka ut i 
stadsmiljön där jag träffar en grupp ungdomar som sitter på 
gräsmattan i en av stadens många 
parker. Alla fem tycks vara studen- 
ter i övre tonåren. En av dem, en 
blond flicka med håret ledigt upp- 
satt i en hästsvans, tittar upp när 
jag kommer närmare. Hon ser lite 
trött och sliten ut, det är väl slut- 
examina som tar ut sin rätt, men hon ger mig ändå ett bländande 
Icende och lägger ifrån sig sina 
böcker. När jag presenterat mig 
som journalist ser hon sig lite för- 
strött omkring, som om hon letade 
efter någon, och vänder sig sedan 
mor mig igen och presenterar sig 
som Catherine Monroe. Hon frå- 
gar på ett misstänksamt sätt vilken 
tidning jag skriver för, men avbryts abrupt av den unge, välklädde 
mannen bredvid henne. 

Han presenterar sig som John 
Lewis och ursäktar hennes miss- 
tänksamhet, hon ihärdar dock och 
påpekar att det finns all anledning 
till misstänksamhet - något John 
inte verkar vilja lyssna till. Jag för- 

klarar art jag håller på med en ar- 
tikel om Boston och att jag gärna 

  

skulle vilja intervjua dem. Cathe- 
rine tittar fortfarande misstänk- 
samt på mig medan de andra ung- 
domarna lugnt lägger ifrån sig sina 
böcker och lyssnar. De presente- 
rar sig artigt som Stephen, Richard 
och Amanda. Jag frågar vad de 
tycker om att bo i Boston: 

-Toppen! Boston är verkligen 
den perfekta staden. Ingen brotts- 
lighet, utmärkta skolor och mas- 
sor av fritidsaktiviteter. Vad mer 
kan man önska sig, svarar Stephen 
utan att tveka. 

Lite fritid kanske? Svarar Ca- cherine ironiskt på en gång. 
-Jo, nattlivet är inte precis nå- 

got att jubla över i... John tystnar 
när ett par kostymklädda män dy- ker upp, som från ingenstans, och 
ber mig legitimera mig, Jag visar 
dem presskortet och ber lite skam- 
set om ursäkt för den slitna 
holobilden. 

"Ni är inte härifrån förstår jag? 
-Nej, men jag fick tillstånd av 

Mr Thornton att... 
-OK, det är bra. Fortsätt in- 

tervjun, för all del. Lår inte oss 
störa. 

De båda männen tar ett steg till- 
baka och ställer sig med armarna i 
kors. Catherine och John ger var- 
andra ett menande ögonkast och 
vänder sedan blicken ner i mar- 
ken. Stephen bryter tystnaden och 
pratar glatt vidare om stadens för- 
träfflighet en stund. De andra sva- 
rar bara undvikande på mina frå- 
gor. Amanda vill inte ens möta 
min blick utan stirrar bara ner i 
marken. Jag inser snart att inter- 
vjun är slut och packar ihop min 
utrustning. Innan jag går tittar jag 
år Catherines håll en sista gång. 
Hennes bländvita leende är som 
bortblåst och ersatt av hårt 
sammanpressade läppar. I hennes 
ögon finns bara har och förakt. 

Det är med blandade känslor 
som jag lämnar Boston. Den strå- 
lande utsikten från monorailen 
berättar om en blomstrande stad, 
till synes ljusår ifrån Night 
City&rsquo;s smogfyllda gator där 
reklamskärmarnas budskap bara 
överröstas av sporadiska skottsal- 
vor från någon gänguppgörelse. 
Samtidigt kan jag inte glömma 
Catherines blick. Hur kan ert så 
högtstående samhälle nära ett så- 
dant brinnande hat? 
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Rättegång i 
av Sven Artermos 

BH Mordet på Josh Martins, Liverpools skickligaste och mest 
kända urmakare, har länge nog 
förbryllat allmänheten. Baechus Förlustelse Falangs utsände på LLA betsrum och hans förvåning var = stafettpinnen cill Bacchus Förlus- -|meters djup stötte bergsborren på = rapporterar dock att dess värme- 

plats I Liverpool 1871 bestämde = Pets ringa när han upptäcks on — uj Filang 1998 och län or fort. |hårt motstånd, så hårt att den slut- — ledande funktion var låg och dess 
218 fr all undersöka det hela när- facralj som helt och håller gått po- — sätta detekivarbete. Vi uppmanar |ligen gick sönder. strömförande funktion hög. I öv- 
soner Han kunde inte finna [isen förbi. Det var någon, eller - nu mänskligheten år 1993 -llnan | = Röse på det trasiga borr- — rigt kändes ytan av föremåler 
sog varar motiv till illdäder och, — ven 5 nägon som mumlade i — hetoch SydCon-besökare i synner- | huvudet som inte kundi Ke sval”. Enligt uppgift föreställde 

Vd värre äs inte heller någon kon- — 32 gamla vitrinskåp. Nyfiken — hetat hjälpa oss med utredningen |tas i laboratorier ledde Doe metallplattan dels ert stiliserat 
tkr odsorsak. Obduktions- — Jog's Bal pA ek vår utsände — genom all gestalta ett av dessa fö- | tester tillbaka ill platsen med or berg, dels en text. Texten var skri- 
vekniken år 1871 är ju, som ni alla skåpet och fick se några dammiga = remål i sökandet efter sapningen. | din nellt arbetslag, spadar och — ven med et alfabet som varken, [9,, 

När inte speciellt pålitlig. Vår ut- föremål föra en lågmäld diskussion = om Josh Martins död. Tackpå för- |en grävmaskin. Efter sex timmars = Forrester eller hans kollegor lyck- 

fond bevlerdes ock tllsändall — fy sv föra yllan. Han försökee = ham lägga Sunde man tillslut blott- = ats kopplat koppla till någon our 

forsla Joshs lik cill vår tid då stor 
äga en enorm metallplatta. = tida eller historie kultur Han rap- 

skepticism mor tidsresor råder 

    

är, valde dock att inte ge upp så lärt. Han utförde grundliga under- 
sökningar av Joshs bostad och ar- 

  

Vår utsände, tapper som han kunde up) 
och "mot 

Vår utsände kunde inte göra 
annat än att lämna över 

rd”. 

höra vad de sa men det var i stort sett omöjligt. De enda ord han 
pfatta var ”rättegång” 

  Forskarskepp försvunnet 

  

   
rskning om höga halter av radioaktivitet i Ne- 

vada-öknen, gjorde förra månda- gen en spektakulär upptäckt. Då 
man skulle ta jordprover från 15 

   

  

Metallplattan var kvadratisk och väl över en manslängd. Organiska 
fester i jorden kring metallplattan var för knapphändiga för att sä- 

1" 

vitrinskåpet 
i ä 

i geol bland Liverpools polismyndighet under 1870-talet,    

    

  

    

      

föremålet var gjort av, dock att der 
Var gjutet i ett stycke. Dr. Forrester.    

     
     

   

    

   

  

   
            

       

       

  

porterar dock att metallplattans gåta snart kan komma att få sin 

  

     

      

   
   

   

och jordfederationen har, som Under hela gårdagen pågick ärag I BORh PA upp: ram ica gande inter vidumna dan ana EE saknat. terat drygt 4 miljarder EF-dollar i = för FSRCs huvudkontor i centrala skeppet. $a0 Paolo. IGN var på plats och Enligt en källa på FSRC så talade med en av aktivisterna. ”Det skulle det senaste livstecknet från är skandal att Federationen slå er 2v Benarhar Burto Sigma) brer ha variten nöd — ur nästan fo miljader på ana EH SAO PAOLO Intergalactic signal. Presstalesmannen, Ms Jo- grus på någon jävla planet som 
News rapporterade igår att Fede- nes-Lindberg, på FSRC försäkrar ingen har hört talas om” säger den 
ration Space Research Center för- — dock att dessa påståenden är helt före detta gruvarbetaren, som vill 
lorat kontakten med forskar- grundlösa. ”Detär inte ovanligt att vara anonym. ”Med över sextio 
skeppet EFS/Schillermann. Skep- = vi tidvis förlorar kontakten med — procents arbetslöshet finns det väl 
Pet undersökte för tillfället läm- = våra skepp med tanke på dessa av- — byrrre saker att satsa pengar på. ningar efter en högstående civili- stånd” säger Ms Jones-Lindberg. Någon kommer att få skit för der 
sation på den fjärde planeten isol- = ”Vi är inte det minsta oroade och här.” systemet Boras Major. EFS/ så fort vi hört något så kommer ni EFS/Schillermann, som är ett 
Schillermann är utrustat med det — naturligtvis att bli informerade” skepp i Gallileo-klassen, är tillver- 

EFS/Schillermann som skeppsarkitekten föreställde sig det allra senaste i högteknologisk väg avslutar hon. kar av Asea Brown Boeing i Johan-   nesburg. IGN har sökt produkt- chefen Rudi Därchfall för en kom- mentar utan resultat. På ABBs kontor i Johannesburg uppgav man att herr Därchfall för tillfil- ler är oanträffbar, IGN 

  

   

Massmördare lös På rymdstation?    
uppsnappade det, i flera avseende 
spektakulära, meddelandet som 
sändes från Weyland-Yurtanis högt 
säkerhetsklassade rymdstation Ja- 
nus. I meddelandet, som sändes 

utan högfrekvensskryptering - ett 
tecken på mycket stor brådska - 

Pulssändaramatör 
snappade upp nödsig- 
nal från Weyland- 
Yutanis rymdstation 
Janus. 

    

   

  

     

  

Upprensning i Boston 
EB Obekräftade rapporter från 
Boston gör gällande att myndig- heterna genomfört en större upp- 

       

     

     
     

      

  

    

    

        

   

        

rensningsaktion mor den marxis- 
bar hjälp från CIU då sitar er, 

tiska motståndsrörelsen PLF, 
I ARCTURUS LOOPEN En av = beskrevs som ”mycket oroande”. 

häller ao bertion Fr font Detär 
Weyland-Yutanis topphemliga angavs vara ”dödsfall 

beväpnade poliss kor dör äll 
rymdstationer i den av Interstellar — under ovanliga omständigheter” 

mor P bön ria Bo 
Commerce Commission [ICC] — något som antyder ett eller flera 

deras högkvarter i stadens 
       

  

   aksystem. 23 medlemmar saknas och antalet skadade uppgår till 
minst 50. PLF hävdar att polisen 
skör urskiljningslöst och att målet 
med insatsen var att utplåna orga- 
nisationen snarare än att före dess 

svårövervakade Arcturus-loopen 
sände natten till fredag en begä- 
ran om hjälp med utredandet av 
ett, eller troligtvis flera, mord till 
ICC:s utredande organ Colonial Investigativ Unit [CIU]. Rykten 

mord. Det faktum att Weyland- Yutani på detta sätt ger tillträde år 
representanter för ICC i den mycket känsliga Arcturus-Loopen och i synnerhet på en av företa- 
gets lågprofilstationer - Janus - be- 

    Yutanis 
operative chef vägrar inte helt 
oväntat att kommentera SydCon 
Chronicles uppgifter men Danabe 
Otoru, CIUs pressekreterare i 

   
   

        

  

        
innehållet. I förtroende av- 
slöjar han dock att ”Våra grabbar 
kommer att lösa det här snabbr 

      
    

    
    
           

    

             

  

den li fa dare ombord på — kräftar yuerligare att situationen ICC, bekräftar "ar CI) In mot- — och effektivt som alltid”. herernmar inför ve yndig- 
den militärt känsliga stationen är Påstationen måste vara av mycket tagit ett meddelande från ten som ". dad tyktesrid 
obekräftade, Det var under fredag — allvarlig art. Weyland-Yutanis rymdstation Ja- 

verun Pp! 

    

ning” och lämnar inga ytterligare 

natt som en pulssändar-amatör 

kommentarer. 

nus, men vill inte kommentera 

      

Tierry sans Terre, Weyland-   
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M.H.J. 
WE"'RE HERE, THEV'RE HERE, AND NOBODY'S SAFE... 

THE GARAGE KIT INVASION OF SWEDEN! SKANDINAVIENS "FÖRSTA" SPECIALIST PÅ GARAGE MODELLER ERBJUDER DIG BYGGSATSER 

  ALIEN, ALIENS, ALIENJ, PREDATOR P, JUDGE DREDD-THE MOVIE & THE COMIC 

HALCYON 
HALOIA.PC. Armoured Personnel Carrier (Past). Skala 1:35.295:- 

HALOA4 Mien Warrior with base & egg (Plast). Skala 1:9.325:- 
HAL12 U.S.S. Sulaco (Plast). Skala 1:2400. 535:-" 

HAL14 Attacking Mien ( Plast). Skala 1:9.295:- HT19 Judge Anderson (Vinyl). Skala 1:46. 415:-" 
HALO? Drop-Ship (Plast). Skala 1:72.340: 

HT18 Judge Death (Vinyl). Skala 1:6. 415:-+ 

HAL10 Narcissus Escape One Shuttlecraft (Plast). Skala 1:144. 435:-+ HALI 1 Mien Creature with base (Plast). Skala 1:9.325:- HAL13 Predator 2 Creature (Plast). Skala 1:9.340:- HAL16 Mean Machine (Plast). Skala 1:9. 340:- FITOS Mien Queen (Vinyl). Skala 1:12.560:- 
HAL15 Judge Dredd (Plast). Skala 1:9. 340:- HT16 Judge Dredd (Vinyl). Skala 1:6. 415:-+ 

"Endast fåtal exemplar kvar i lager av dessa utgågna modeller, först till kvarn! 

HORIZON 

AMT/ERTL 

  
X-Wing Fighter, Y-Wing Fighter, A-Wing Fighter, 
Falcon Imperial TIE Fighter, Imperial Shuttle Tydirium, Imperial Speeder Bike, Imperial AT-AT, Imperial AT-ST, Slave 1, U.S.S. Enterprise NCC- 1 701-A/B/C/D/E, U. S.S. Excelsior, U. S.S. Reliant, Klingon Battle Cruiser, Klingon Bird of Prey m.fl. 

Detta är vad vi har lager, 
science fiction, skräck fantasy, tecknat, action o.s.v. från film & television. Detta är sedan 5 år tillbaka Skandinaviens första, största, enda och mest kompletta pris- lista över just denna typ av modeller. 
utbud av modeller som finns i injektionsgjuten plast, resinplast och vinyl. Du kom- mer att hitta senaste utgåvorna från modelltillverkarna samt de s.k. garage-ba- 
serade företagen. 
Sätt in 60:- På postgiro 643 65 49-7, betalningsmottagare Lars Olzon N.H.I., 5å 
har du prislistan inom 2 veckor! 

DC € MARVEL COMICS 

HC023 Venom (Vinyl). Skala 1:6.340:- 
HOROS2 Cable (Vinyl). Skala 1:6.340:- 
HOR026 Cyclops (Vinyl). Skala 1:6.340:- 
HCOI8 The Thing (Vinyl). Skala 1:6.340:- 
HOROS 1 Carnage (Vinyl). Skala 
HOROS6 The Joker (Vinyl). Skala 1: 
HCOI3 The Incredible Hulk (Vinyl). Skala 1:6.340: HOROSS The Green Goblin (Vinyl). Skala 1:6.34 
HOROSO Wolverine (New costume. Vinyl). Skala 1:6.340:- HOR049 The Amazing (New) Spider-man (Vinyl). Skala 1:6.340:- 

  

485:- 

  

STAR WARX € STAR TREK 

B -Wing Fughter, Snow Speeder, Millennium 

Ring för mera information! 

så beställ vår prislista med fantastiska modeller från 

I prislistan får du en översikt av det enorma 

M.Hil. 
Korstavägen 7, BV. 

S-856 32 Sundsvall, Sverige 

Tel: 060-611962 
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Tur att säsongen näs- 
tan är över, säger 
lokalbefolkning 

av Sid Hudgens 

I DAYTONA BEACH Lagom till 
sommarens avrundning kommer 
besynnerliga meddelanden från 
den lilla staden Daytona Beach i 
Florida. En vandal stör friden med 
olika medel — medel som inte alls 
uppskattas, varken av de boende 
eller av polisen. Men vem är det 
som ligger bakom denna attack 
mot en av apelsinstatens pärlor? Vi 
åkre till Daytona Beach för att få 
reda på mer. 

> Det är för väl att somma- 
ren nästan är över, säger 74-årige 
f.d charkuterist George Shiffrin till 
vår tidning när vi pratar med ho- 
nom om de händelser som hela 
Daytona Beach idag talar om. För 
just nu är det inte det närliggande 
Cape Canevaral som drar till sig 
uppmärksamheten. Istället är det 
märkliga nattliga händelser 
runtom i bygden som fått den an- 
nars så harmoniska solstaden att 
spekulera. Teorier om en ensam 

ing som iscensätter upptåg av 
Påde obehaglis och Iavarslasde 
natur gentemot idyllen och dess 
invånare har presenterats öppet av 
polisen - en uppfattning som 
många tycks stödja. 

= Inte alls roligt, konstaterar 
herr Shiffrin, och fortsätter: 

- Det är knappt så man vå- 
gar gå ut om kvällarna. 

Polisen har fått in ett flertal 
rtapporter om bland annat dubiösa 

ljusfenomen, nattliga och fullt olovliga besök på diverse inrätt- 
ningar i staden, och oidentifierbara 
sjukdomsfall. Allt detta måste tyda 
På något. Men vad? Många vi ta- lat med har egna åsikter om äm- 
net, och nästan alla har själva haft 
direkta eller indirekta erfarenheter 
med de ovanliga händelserna. 

Den senaste veckans elavbrott har 
också förbryllat invånarna. En för- 
klaring till dessa kan 
kanske ges av 
chefen för 
Daytonas 
elverk, 
Ran- 
dolph 
Sudbn 

Nja, 
säger 
Sunhm 
en detal- 
jerad för- 
klaring 
kanske är för 
mycket att begära, z 
men der jaga säga idag 
är att en smärre överskriden 
elkonsumtion orsakat tre av de fem 
avbrott vi haft hittills. 

Elchef Saunderson laborerar 
med tanken att avbrottet kan ha 
någor att göra med sommarhettan, 
som gör kylaggregaten otillräck- 
liga. 

> Det hände sommaren 56, 
och som jag ser det kan det hända 
igen. 

En person vi sökte upp var 

   

  

   

    

   

  

   

      

   

  

    

rklig man mystifierar 

Andrew Basin, ordförande i 
föreningen Daytonians Against 
Invasion. Han är mycket oroad 
över de mönster som han och hans 
kompanjoner i DAI uppmärksam- 
mat i anslutning till många av de 
rapporterade fallen. 

- Det är ingen tvekan om sa- 
ken. Men vi är förberedda. 

Vad herr Basin talar om är 
despår av utomjordiskt liv han sä- 

ger sig ha siktat, i och runtom Day- 
tona County. Den allmänt 

+ utbredda teorin om en 
ensam galning fny- 

ser han åt, 
- Det är 

bara larv. Hade 
polisen tagit 

1 kontakt med 
oss tidigare 
hade vi för 
länge sedan 
rett ut alla 

oklarheter. 

7" Polismästare Leon 
7 Custard håller inte 
riktigt med. Han har se- 

dan en vecka tillbaka utrett en 
rad olika fall som tycks peka mot 
en och samma gärningsman. De- 
taljer är den gode polismästaren 
inte ännu redo att diskutera med 
pressen, men han bekräftar vad 
många hittills trott: 

- Vi har att göra med en 
mycket oberäknelig man, som 
mycket väl kan vara farlig för all- 
mänheten. 

Men att gå så långt som herr 
Shiffrin eller herr Basin tycker po- 
lismästare Custard är att ta i. Polis- 

mästaren låter meddela genom 
denna tidning att allmänheten inte 
ska oroa sig för att gå ut på sta- 
dens gator. 

- Det är fortfarande varmt 
och skönt ute, och jag råder speci- 

ellt våra fina ungdomar att vara ute 
och roa sig nu dessa sista veckor innan skolorna börjar igen, säger 
polismästaren och stolta trebarns- 
fadern Custard. 

Daytona Beach är det perfekta 
solresemålet. Här finns kilometer- långa gnistrande badstränder, in- 
tressanta shoppingmöjligheter och 
en aldrig sinande sol. a de unga 
finns sodabarer och närhet till 
både kanotpaddling, danspalats 
och biograf. 

Utöver allt detta ligger Day- 
tona Beach inte långt ifrån Cape 
Canevaral, och basens närvaro har 
också inneburit ny glöd för alla 
älskare av vår rymd — restauran- 
ten Space Meals har nu i sommar 
öppnar på Brewer Street, och inte 
långt därifrån ligger de unga vux- 
nas nya favorit The Rocket, ett modernt café med jukebox och 
franska kaffevariationer. 

Så trots den tillfälliga oron 
är Daytona Beach, Florida en stad 
att räkna med i framtiden. Vi läm- 
nar Daytona tills vidare, och som 
avslutning ger vi er några visdoms- 
ord från borgmästare Gregory 
”Old Uncle” Ölson; ord som ger 
en fingervisning om hur saker går 
till i Daytona: 

- Ibland går du inte av bus- 
sen. Vi ser framåt här i Daytona. 
Framåt och uppåt. 

  

TV-bolag experimenterar med människor 
Doktor Arnhem 
Randhew, en framstå- 
ende komaläkare, an- 
klagar NetLife i ett öp- 
pet brev till åklagaren 
för att utsätta sina 
kunder för experimen- 
tell teknologi. 

Av Sarah Kant 

B Enligt Doktor Randhew har 
NetLife i sitt nya kabelsystem 
WorldVision 3000 ny oprövad 
teknologi och det är denna tek- 
nologi som är ansvarig till de fyra 
komapatienterna Doktor 
Randhew behandlar, 

Patienterna kommer från så 
spridda delar av landet som New 
Haven, Massachusetts och Tin 
Town, Texas, Deras enda gemen- 
samma nämnare är att de lider av 
en oförklarlig koma och att de alla 
nyligen fått WorldVision 3000 
installerat i sina hem, 

NetLife förnekar att deras nya 
kabelsystem kan på något sätt vara 
inblandat, men de har tagit på sig 

   

Ål 
lov 
— 
HORROR BEYOND IMAGINATION 

Den nya TV-tekniken låter tittarna ta Sig an tittandet på ett konkret sätt 

sjukhuskostnaden för de drab- 
bade. De har tvåtusen testpersoner 
och ingen utom dessa fyra har på- 
visat några som helst hälsoprob- 
lem. 

WorldVision 3000 är enligt 
NetLife det system som ska föra 
TV-n in i nästa fas. Framtidens 
informationskanal. WorldVision 
3000 är der första fullständigt 
interaktiva kabelmediet. Förutom 
Kristallklar bild och en perfekt 

  

   
självjusterande ljudbild så styrs 
hela systemet med rösten. Det 
finns med en fjärrkontroll för de 
som vill spara sin röst. 

WorldVision 3000 tillåter att 
användaren kan kommunicera 
med alla större datanät och dess- 
utom kan man ladda filmer från 
NetLifes nya filmarkiv. För test- 
personerna är detta ännu gratis, 
men detta kommer naturligtvis 
vara NetLifes mjölkko när och om 

  

systemet blir ny standard. 
Detta nya system har varit en 

dröm som många väntat otåligt 
på. En dröm som nu kanske för- 
vandlats till en mardröm. Enligt 
Dr Randhew har patienterna 
ovanligt aktiva hjärnvågor. Dr 
Randhew tror att patienterna fak- 
tiskt lider, att de är fast i en evig 
mardröm, 

Hans kollegor tillbakavisar 
allt Dr Randhew påstår, Själva de- 
finitionen av koma utesluter att 
hjärnan är i REM-tillstånd. Dr 
Randhew menar att hans patien- 
ter är unika. De drömmer trots 
att de är i djup koma. 

Patienterna enda gemen- 
samma nämnare tycks vara just 
deras koma. Olika livsstilar, olika 
stater, olika kön, olika åldrar, olika 

blodgrupper osv. 
Två av patienternas familjer 

har stämt NetLife för att ha kri- 
minellt riskerat deras anhöriga och 
demsjälva. I stimningen kräver de 
NetLife på hundra miljoner dol- 
lar per patient. 
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Oroligt i Svea Rike 

8 STOCKHOLM Kungen utta- 
lade igår sitt missnöje över de 
adelssläkter som deltagit i det se- 
naste kriget mot Polen. 

"Varför skulle ni förlora, sägs 
han ha sagt till Fredrik av Tre Ro- 
sor. Inte mindre än fyra stora släk- 
ter blev av kungen fråntagna vars 
en förläning och fick dessutom 
leva med den offentliga skammen. 

Däremot undkom Stureätten 
kungens vrede genom att helt so- 
nika låra bli art deltaga i kriget. 

Vi ansåg att vi inte hade nå- 
got att vinna på kriget säger en ta- 
desman för det Stureska huset. 

Alla ättens polska handelsmän 
stannade dessutom kvar i landet 
medan kriget pågick och har nu 
återupptagit sin handel. 

Flera andra ätter anser att 
Sturarna inte har rent mjöl i på- 
sen. 

Risk för bråk 

BE TELLUS VER, 1.1 De röda 
arméerna vann förra veckan stora 
segrar och de svarta väntas snarast 
slå tillbaka. För närvarande kon- 
trollerar de röda hela Europa vil- 
ket ger dem ett oerhört övertag 
ekonomiskt. Sannolikt kommer Australien snart att hel ligga i de 

gulas makt men vem vet vad som 
komma skall? Sydcons ambassad 
rekommenderar alla att hålla sig 
ifrån denna krigiska parallellplaner 
till Tellus. 

Vapenstillestånd 

IE BERLIN 20/6 1940 Frankrike 
skrev idag under ett vapenstille- 
stånd med Nazi-Tyskland i en 
järnvägsvagn utanför Paris. Tysk- 
lands invånare ser detta som ett 
stort steg framåt i sin strävan att 
erövra världen men Sydcons 
expertbedömare vet annat att be- 
rätta. Pass Iffiz Terja, den kände 
fredsforskaren från planet SydCon 
sa igår i en radiointervju att han 
tror att Tyskland ”kommer att ha 
fått på nöten allra senast 7 maj 
1945” och talade sedan om hur 
han tror att det hela kommer att 
& till. Troligen kommer man att 
förlora Warszawa redan 17 Januari 
1945. 

Britannia invaderat 

8 REUTERS HASTINGS 1066 En 
stor här bestående av till största 
delen normander som sedan en tid 
trakasserat södra England vann 
idag ett stort slag utanför Hastis 
odla England Normandernas 
herravälde ser ut att bli slutet på 
ett årtusende av olika härskare i 
Britannien. Inte sedan Romarna 
erövrade ön har en så stor vapen- 
makt haft fäste i landet, Sannolikt 
kommer normandernas ledare, 
Vilhelm, snart att kunna kalla sig 
Kung av Britannien.   
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soldaterna kapitulerar vilken dag 
som helst, 

        
   

Teggur. Rullarna berättar inte bara om en okänd civilisation utan även om djur som hittills undgått ve- tenskapen. Huruvida rullarna bör 
aktas som sägner eller faktiska 

också att Göring redan planerar en spektakulär flyguppvisning till 
Hitlers ära när staden fallit. 

dare för den arkeologiska 
utgrävningen, 

av Peder Stål fyndet dad - Pergamentrullarnas text. - I De pergamentrullar som hitta- nader har Hjeltorm och hans des på Nimmaslätten för några forskarstuden, parader sedan har visat sig inne — först, tyda hålla information om en tidigare — är av något känt slag. Det lilla man okänd civilisation På planeten lyckats få fram berättar om ett 
svärt odjur vid namn Nid- hugg och religiösa strider mellan 

två folk. 

ter på universitetet 

-Om, jag säger om, händel- vittnesbörder är ännu osäkert sår — än 0. åtskilliga milj ger professor Waygn Hjeltorm, le- år bakåt i a Kg från den 

NERNA SÖ 

  

Arkeologiskt fynd på Nimmaheden 
Nimmafyndet berättar visade sig vara av sådant intresse om liv på Teggur för = för Hjeltorm att han på stående miljoner år sedan. for erbjöd McT joner dalfer i hi 

igt intressanta med 

premifruniska eran, menar profes- sor Hjeltorm. 
Kritikerna menar att det hand- lar om gamla sägner och myter som nedtecknats av ett hittills okänt folk på Nimmaheden och att texten inte på någor sätt ska tas Påallvar. Före den mifruniska eran 
ingenting annat På Teggur än sten och gas menar en enad 

expertis. 
Hjeltorm bemöter kritiken med hån och säger att det inte finns några iga bevis för att det inte Kand liv År Teggur långt innan den första lavaperioden och att så länge inte tidsresor existerar kan man inte vara säker på någon- ting som hänt i forntiden. 

      

   

     

    
          

     
     

        
            

   
   

  

   
   
    

  

    

  

   

  

   

          

   
2 ag A Pr = Professor Hjeltorm på fyndplatsen 

   

        

  

Det var när jordbrukaren Far- den McTrypphaug skulle till arr plöja sina marker inför den årliga selva-sådden pergamentrullarna hittades. Efter en hård arbet; 
upptäckte McTrypphaug att nå- gonting kilats fast mellan plog- bladen, det visade sig vara en kista av metall som plogen släpat med sig hem från fälten. 

I kistan hittade McTrypphaug flera rör och ett fåtal smycken, knivar och hårspännen. Medveten om det dödsstraff som införts för 
att inte rapportera fynd som kan tänkas vara av. arkeologiskt intresse ringde han genast till universitetet i Esk och redan morgonen efter anlände professor Hjeltorm med några av sina studenter. Fyndet 

    

    fö,      lem som förebild där ni kämpar till sjöss, i luften, på marken och i fabrikerna. Der, 
kommunistiska solidariteten skall 
segra.” 
Föregående klipp saxade Sydcon Chronicles reporter ur den sovje- tiska dagspressen. En högt uppsart tjänsteman vid försvarsstaben 
meddelade också, i förtroende, att 
de tyska trupperna förväntas- 

    

        

        

      

     
     

  

hjältarna 

Maximalsäker| 
Superskurkar, Zo; 

redan ver 
Polarpojl 
Klorofyllpojken, 
Stenpojken och 
odramatiskt av sina 
i Rymdens Hjältar natten till i förrgår, intergalaktisk tid. Det var 
ettanonymt tips som ledde Rym- 

greps Reseryhjältarna 

  

Reservhjältarna förrädare! EH Som väntat dömdes Reserv- igår till livstids fingelse r morden på elva G'vorkiska diplomater på fredsuppdrag ill den Yleziska krigszonen, De 

dens Hjältar till en asteroid i bana runt planeten Ylez, där Resery- hjältarna kunde gripas på bar 
gärning. 

Rymdens Hjältar har kritise- 
rats av Jordens president för bris- 
tande säkerhetsrutiner: 

> Hur ska vi kunna vara säkra På att något sådant här inte hän- der igen? Kan det t o m vara så att Reservhjältarna begårt andra brott tidigare, men att Rymdens 
Hjältar valt att tysta ner detta? säger Jordens president. 

Hjältars nuvarande ledare, Blixtpojken (som även ledde det team som grep Reserv- 

   

    

hjältarna), kommenterar: 
- Vi tycker naturligtvis art 

denna händelse är fr äl och ska se över våra medlems- rutiner, Men jag svär på min he- der som Rymdhjälte at vi aldrig skulle tysta ned brottsliga händel- ser i vår egen inre krets! 
Reservhjältarna har hela tiden hävdat att de är oskyldiga och offer för en komplott. Domare Wyq'forg tog dock ingen hä till dessa påståenden när han dömde samtliga Reservhjältar för morden på fredsdelgationen. 

(Förenade Planeternas Ny- 
hetsbyrå) 
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Tenssoldater i 
cantinan 
En av FSS Sydcons underligaste 
besättningsföreningar, och samti- 
digt den som är gladast åt vårt be- 
sök på jorden, är föreningen för 
simulationsstudier av terransk his- 
toria. Det exklusiva sällskapet som 
ibland skämtsamt kallas de stånd- 
aktiga tennsoldaterna på grund av 
sitt specifika intresse, har speciali- 
serat sig på att återskapa och spela 

PILSK lockar presi- 
denter till Cynosure 
för fredliga samtal, 

men risken för väpnad 

konflikt finns. 

av Barbo Libby 

8 Ofta brukar Cynosure stå i cen- 
trum men sällan under sådant upp strategiskt intressanta sekven- = FUM « ser ur den terranska historien i —diabevakande som idag. Under miniatyrform. det senaste dagarna har det varit 

Tennsoldaterna kommer art — 2 stadig tillväxande ström av pro- minenta organismer som anlänt 
från alla tänkbara dimensioner, 
galaxer och tidsströmmar. 

För första gången i Cynosures 
historia står vi värd för den vart 

låta FSS Sydcons besökare att ta 
del av sina expertkunskaper i 
kantinan där de kommer att sätta 
upp sina bord och återskapa några 
otäckt aggressiva avsnitt av den 

    
     

äckt aggressiva avsni 10:e år återkommande Pangalakti- — flikt. Höjd beredskap har redan gans som har uppmärksammast | YUCATAN 1304 Det nomadi- Del på vad delle upa da Intradimensionella Lagom  udyus och extra inkallad personal — mest är "En amöba är lika mycket —|ska folket Areckerua lär igår med- & Axla Kejsarens mantel och — St0r2 Kongressen (PILSK) och det = från närliggande dimensioner har — vård som en Vulcan”, eler på ori- = delaatt man sedan i fredags morse de upproriska kartagerna till —ÄF med stolhet i rösten som vår = fått genomgå snabburbildningar i = ginal språk: "Slslslsl.. ss...shsh..” — Jär en militärt organiserad stat och frojcade upproriska borgmästare välkomnar den ena. kravllkrig. fet o, Oavsett vad som änder på förväntar sig total underkastelse . iga presidenten efter den an- m allt löper fredligt genom kongressen är jag personligen över- andra folkslag, amerikanske Iabördakrn [det dre. Just denna kongress kommer kongressens två dagar kan vialla — tygad om att de flesta, hetaste, far- | — Man räknar med ace inom kort  Vissla Morriconereman i — åkert atc bli ihågkommen som en — se fram emot en bättre dimension- — ligaste och mest sanningsenliga |ha byggt minst två större mona. äkta Western-miljö av de viktigaste i PILSKs historia — skoordination, Representanter diskussionerna inte kommer att |ment och förhoppningsvis redan Ta befälet över Merrimmac då två av de allra största organisa- — från både AIDS och DICK har ill — yttras inom den stora kongresshall —| nästa år ha erövrat der legonda. eller Mons lord tionerna, Autonoma sammans med övriga medver- — ensstängda dörrar där de olika fa-  |riska Inka-skatten. Allting är snabbt, enkelt och krä- —IBterDimensionella Samfundet - kande organisationer tagit fram en = langerna måste samarbeta, utanpå | — SydCons ambassad låter fram- ver varken anmälningsavgift eller (AIDS) och Dimensionella agenda som tycks beröra de vikti- — kvällen mellan de två konferens. föra. mr stan hjärtligaste konföd per då en nsoldate- — IAterCentrala Kommittén (DICK) = gaste punkterna för att få en ge- = dagarna. lyckönskningar till den nya staten rna är mycket glada över cI för första gången möts i fredliga — mensam dimensionsstrategi bl.a Räkna med att de flesta med  |och vill som ett råd på vägen ge ån få pröva dirr kunndlaper mot — diskussioner. Vi skall komma ihåg — genomförande av en gemensam pondus och makt kommer att be | dem följande ord: Hats LR art dessa två organisationer har — dimensionsvaluta, kallad söka Cynosures mest berömdavat- | — "Lia aldrig på folk som kallar Väl möt i kancinan vid näs- = Yktihop många gånger förut, ofta — Dimensions Ekonomisk Central- — tenhål på kvällen, Mundens Bar. |ert land Indiö r tan olla kosan ene med dödlig utgång. valute Union (DECU). I övrigt = Jag kommer själv att befinna mig mmar. Cynosures dimensionspolis kommer man att behandla tids- — där för att ta reda på vad som verk har i denna veckan redan beslag = regleringarna, en gemensam mili- = ligen händer och sker i dimensio- |Kremlinkupp Genombrott inom  ugi tillrickligt med vapen från = tär, kycklinghandeln och den nerna. IH MOSKVA 1965 Igår meddelade genforskningen smugglare för att inte utesluta mycket viktiga punkten; jämlikhet President Piotr Jagischykov att han 
Forskare vid Harvarduniversiteter "ss vad hemmdieräde) Lydia Zens 

  

Cynosure åter i centrum 

   Dimensionspolisen skyddar DICK mot AIDS när PILSK kommer 

möjligheten till en väpnad kon- 

  

4 N i 

mellan livsformerna. En av de slo- 

Juntan tar över 
IE CIUDAD LA BANANA 1984 

Igår utropade General Cigarro 
Grosso sig själv som ny Ever 
president i republiken Chiquita. 

Stridigheter har pågått sedan 
förre presidenten Benito Bomba 
vägrat ge armen det ekonomiska 
stöd den krävt av vårbudgeten. 

Bomba hittades igår död i 
hamninloppet och antas blivit 
mördad av säkerhetschefen José 
Securia-Sanchez på uppdrag av 

Cigarro Grosso. 
Grossos självutnämnande 

mötte på tot ällen inga som 
helst protester och han lovade alla 

4 | departement ökade anslag, 

Världshistoria 

  

  

  

i Boston meddelade vid en press- 
konferens igår att de i kliniska för- 
sök på människor lyckats reparera 
den defekt på tumörsupres- 
sorgenen p53 som är involverad 
vid uppkomsten av ett flertal 
cancerformer. 

Forskarna räknar med att pro- 
dukten skall vara helt färdigut- 
vecklad inom några månader. Det 
är dock fortfarande oklart om den 
kommer att bli tillgänglig utanför 
Boston innan patentet går ut 
2096. 

       

      [BS Weyland Yutanis juridiska om- 
Bud Solomon Iskariot lär idag 
meddela att Weyland Yutani har 
nått en överenskommelse om er- 
sättning med de 632 släktingar till 
offren vi den tragiska 
reaktorsprängningen på 
terraformstationen Hadley, belä- 
gen på LV426 även kallad 
Acheron. 

  

      

      

        
       

      

  

    

F-SHIRTEN 
BITEN Ak 
KVALITET SOM 

KAN LEVA UTAN! 
GARANTERAT OVERLEVER DIG 

FINNS I S, M, L, XL OCH XXL, KOSTAR BARA 100 SPÄNN 
KRYSSA I PÅ BLANKETTEN 

  

Weyland Yutani gör upp i godo 
Olyckan, som helt förintade 

kolonin, tillskrevs brister i centrala 
reaktorfundament av de ICC-ut- 
redare som gjorde undersök- 
ningen, något som Weyland 
Yutani till en börja bestred. Efter 
hot om ytterligare och grundligare 
undersökningar backar nu 
Weyland Yurani betalar alltså ut 
ersättning. 

giska olycka. 

summa som betalas ut. 

Alkemi 
I Mimers brunn, avslöjas 
den stora hemligheten 
bakom den vises sten och 
evigt liv. 
Rollspelets språk 
7 revolutionerande 
begreppsterminologin 
för mekaniken mellan 

lajvfansinet och dess 
dödsruna. 

    

  

fråga efter NisseNytts porrblå nummer på 
konventet, hos din butik eller på biblioteket! 

En talesman för de drabbade 
säger att det är skönt att saken är 
utagerad. Weyland Yutani låter 
meddela att företaget gläds åt 
denna chans att få lindra smärtan 
hos de annhöriga efter denna tra- 

Inga rapporter finns om den 

     

   

      
    

  

Oppositionspolitiker och po- 
litiska bedömare menar att han 
svag av sjukdom låtit sig förledas 
av den vackra Well som dessutom 
länge misstänkts för att vara ut- 
ländsk spion, 

Meningsmotståndare menar 
att der är dags för ett nytt slags 
politiker som har lite råg i ryggen. 
Iwan T Wariowskij sade under en 
presskonferens igår att han är redo 
att axla den tunga manteln som 
landets president och tillika parti- 
ledare. 

För övrigt anser Wariowskij att 
Afghanistan bör förstöras. 

    

    
    

  

   

   

Ny konsul i Rom 
BROM 441 AB URBEM 

CONDITA En ny konsul valdes 
igår av senaten. Det var överste- 
prästen Perius Christianus 
Dreierius som av en enhällig se- 
nat valdes till ny konsul med an-. 
svar för de militära området. 

Perius valkampanj var en av de 
största hitintills och han beräknas 
ha spenderat motsvarande 753 
guldtackor på mutor och skåde- 
spel. Perius sade i ett tacktal att han 
speciellt vill tacka Karlius 
Stengardius och Tomasen De 
Larsonius för sin titel. ”Utan dessa 
två utomordentliga män och de- 
ras uppoffringar hade der aldrig 
gått” sade Perius. 

Nu frågar sig alla hur länge han 
kommer att tillåtas sitta kvar på 
tronen och om han nu avsätts, vem 
skulle tjäna på det? 
Lod     
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    NYFIKEN? Söndagen den 30:e juni har Sydcon7 öppet hus, då är alla väll oss, Axel Haig kommer att föreläsa om vad rollspel är och en skrymslen arrangeras för de som så önskar. 

  

   

  

    
   

   

komna att titta in och se vad vi har för guidad tur genom konventets innersta 

Passa på att se konventets innersta väsen och få svar På de frågor du alltid velat ställa! Datorsimuleringar Fyndeti Jeriko frilagt med hjälp av verklighetstrogna | I Tidigt i torsdags morse, lokal kumenterade. stridssimulatorer såsom Quake, | tid, lyckades det Schweiziska Vad som antas vara plattornas 
Duke Nukem 3D, Command and specialistlaget äntligen friläggaden = översida pryds av en relief av ett 
Conquer med flera. Dessutom trä- enorma metallskiva som utgör det stiliserat berg jämte texter på ett 
nas skeppets byråkrater genom | senaste fyndet i utgrävningarna av — symbolspråk som språkforskare 

Program som SimSydcon och Sim- | den bibliska staden Jeriko. Metall- och historiker inte lyckats tyda. 
city. Mellan varven hålls | skivan som NPpmärksammades i Världen över lägger man nu pus- 

turneringar för att kora galaktiska media i förra veckan har varit täckt sel med ivet för att kunna 
mästare i diverse spel eller bara för | av stenrester från byggna- = utröna vilket berg som avses på 
att roa hårt arbetande personal. — | der och har fram till dess nu suttit Plattorna. Under FSS Sydcons besök På | som i ett skruvstäd. Den kvadra- Faktumet att plattorna inte 
jorden så kommer besökarna att tiska metallplattan, som nu är fri- kan dateras med existerande me- 
ges tillfälle art nyttja de datorer och lagd är 10 cm tjock och mäter 2 x toder eller att de civilisationer i 
Program som finns, Ett antal | 2 meter. Denär så tungatt en lyft- — vilka de återfunnits är allt annat 
turneringar kommer också att hål- | kran måste användas för att lyfta — än samtida (åtminstone enligt da- 
las av FSS Sydcons kompetenta | upp den. gens historiker) förbryllar nu fors- personal. 

Fyndet som i förra veckans kare världen över, Detta kan an- 
Tyvärr har Federationen nekat mediestorm sades vara unikt har tingen vara ett stort nederlag för 

Sydcon att ge turneringarna offi- | nu kopplats samman med nästan samtida historiesyn eller ett ge- 
dell status som galaktiska mäster- | identiska fynd på flera andra plat- — nombrott och nyckeln till någon- skap då bläckfiskvarelserna På | ser. Så sent som på 1960-talet upp- — ting större, Dromguul 12 inte kan närvara på | täcktes en liknande platta i Ne- "Trots att man under slutet av 
grund av sin bisarra kittlare-helg- | vada-öknen av geologen David = 60-och i början av 70-talet gjorde Forrester och ytterligare en platta, — intensiva försök art såväl fastställa identisk med den i Jeriko aktuella, — materialet plattorna är gjorda av har återfunnits i källarna under = som tyda dess symbolspråk lycka- British Museum i London, troligt- — des man inte komma någonvart Sö ere ömd från utgrävningarnaav — och det finns idag skeptiska arkeo- pyramiderna i Alexandria på slu- — loger som hävdar att detta inte är terav 1890-talet. Totalt finns fyra något annat är århundradets fynd av identiska metallplattor do- — practical joke. 

    

   

Sydcons inner- 
sta, — bortom 
cantinan och 
nedanför den 
stora reaktor- 
hallen, ligger 

ett av rymd- 
skeppets viktigaste 
rum  datorsim- 
ulationscentret. I 

detta hård- 
le rum står 

rader av 
brain-datorer upp- 
ställda och sam- mankopplade i en svagt surrande 

förväntan. 
Datorsimuleringscentret används 
huvudsakligen till utbildning och rekreation. Här tränas FSS 
Sydcons piloter med hjälp av av- ancerade flygsimulatorer av typen X-Wing och Tie-Fighrer, Här trä- nas FSS Sydcons säkerhetsstyrkor 

       

  

     

       
Självklart övervakas 

simulationscentret av FSS 
rekryterare i jakt På potentiella be- 
gåvningar. En duktig datorflygare kan alltså finna sig bakom spaka- 

rna på FSS Sydcon när skeppet väl 
lämnar Malmö och Jorden igen. 

    

     
Spel för kriminella? 

B Reality som är en lättspelad — bad guys - halvkriminella .mental- korsning av ”Tjuv och Polis och = fall, smågangsters, langare och/el- 

    

   

    

   'Monopol” blev uppmärksammat = ler mördare på gatunivå, Typen land och rike runt när det kom återfinns i filmer som hösten '95, Intresset fokuserades ”Trainspotting” eller ”Pusher”. På spelets kontroversiella natur. Nu har du chansen att mäta Spelarna gestaltar nämligen the — dina krafter med regerande världs 
mästaren Christoffer Sörensen i de 
första öppna galaktiska mästerska- pen i Reality. Om du (förutom övnings- och uppvärmni 
med spelets konstruktör Richard Öhman) vill deltaga i den andra 
Realityturneringen genom tiderna är det dock bäst att föranmäla sig. 
Adekvata priser tillkommer vinna- ren och samiliga finalister. Richard 
Öhman kommer att agera domare, 

DU VETA MER? 
http://w1461.telia.com/-u 16102836 

Solen har förmörkats 
en mörke martyren har be hellre än att förenas med den Ende liga mörkret. Två tvillingar märkta friats ur sitt fängelse. Ur gudens tfånare i kampen mot den av en uråldrig profetia leds av en den öppnade Järnportens fa” spirande ondskan står furstarna vis beskyddare genom det sansfulla djup strömmar det uräld= ensamma. krigshärjade landet, för att försöka riga mörkret och väcker de slum I sitt avlägsna rike bortom ber- art för allrid försegla den öppnade rande demonerna. gen sörjer färnalvernas drottning n. Renhfärtade präster och modiga den = förrädiske vasallen innu är det inte försent. Ännu ordensriddare ser fyllda av fruktan Malachdrims fall cill mörkret och är kampen inte förlorad. 4 hur mörkret nästlar sig in i kyr- dvärgarnas stolta folk är söndrat (4 kans innersta kretsar och frestar efter ett dåraktigt förräderi. Men kampen behöver hjältar. 

bar du vad som krävs för att 
bekämpa mörkret? 

ban 3 

J dem som skall vara oantastliga. I denna fördömda medeltida Människornas mäktiga furstar värld kämpar de stolta, de modiga är splictrade, daraktiga nog att och de förskräckta mot der förhar |” vägra sin ärkefiende kyrkan fred. 
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Catan koloniserat 
I Catan år 312 i den fjärde ima- ginära dimensionen Fyra folkslag landsteg igår på den lilla ön Catan, 
Dalgeni På planeten 
Ledarna för de olika 

enades om att den som först 
upp sitt samhälle till en bestämd 
nivå skulle få ensam rätt Ppåön, Redan samma kväll sågs Krigs- 
herren Harald Gröhn en ny stad och hövding Scsam Rööd påbörjade en väg ut till kus- ten och de där belägna handels- möjligheterna. 

Man antar att den boskapslöse 
Sesam där vill anlägga en hamn 

där för att på så sätt kunna idka byteshandel med de timmertörst- ande fastlandsborna. 

  

    
   

   
    

   
         

         
    

             

         
                 

      

           

     

     
   Renässansen kom- 

mer 
EB GENUA 1237 Staden Genua 

r de senaste åren expanderat 
snabbt och smärtfritt. Sedan de- 

      

   
   

     
          

           
      

      

    
        

         

       
  bygga bättre skepp för att På så sätt kunna handla även med 
mer fjärran länder. Dessutom tror 

landväg till fjärran östern. Detta skulle isåfall leda till en ökad rike- 
dom och möjligen till en snabb väg 
till renässans tror SydCons speci- 
ella medeltidsenhet. ”Troligen”, sä- 
ger Julio Petrarca, italienexpert, 

'Genua att redan år 1336 stiga in i det vi kallar renässansens 
gyllene ålder.” Vi kan alltså kon- statera att mycket spännande för 
närvarande händer i Europa och 
the SydCon Chronicle vill varmt 
rekommendera sina läsare ett be- 
sök i staden. 

Nya civilisationer 
EB Romår nollab urbem condita I dag uppstod i Rom en ny civili- 
tion. De kallar sig romare och 
påstår att de inom kort kommer 
ha hela Medelhavet i sitt grepp. 

Samtidigt har rapporter in- 

    

                  

  

           
        

         
                

     
    

    

    

    

   

  

   
   
     

     

      

    

      
   

  

   
   
   

    

   

    

   

      

   

  

  

  

VAD ÄR GEMINI? 

Det som gör Gemini till en unik 
spelupplevelse är den väl ge- 
nomtänkta och i detalj skildrade 
världen, de enkla, lättförståe- 
liga reglerna samt den bakom- 
liggande bärande berättelsen 
om två tvillingars kamp för att 
rädda mänskligheten. 

VILL DU VETA MER? 
ring 08-673 30 20 
cellAdsigner.com 
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SVEROK 
FÖRBUNDET SOM BARA ÖKAR! 

. 

Spelar du spel? 

Redan över 1000 föreningar, 
och varje vecka startar fler. 
Du kan också starta en med 
dina vänner. = 7 

Kontakta oss så får du hjälp! 

  SVEROK 
Tel: 013-14 06 00 "> Köpmansgränd 4 http: //WWw.sverok.se Fax: 013-14 22 99 582 24 Linköping 

E-post: info Qsverok.se 

    

 



  

Spdcon Chronicle 

19 

å här anmäler du dig till Sydcon? 
I år finns det två olika sätt anmäla sig till SydCon. Antingen kan du i vanlig ordning fylla i en Postgiroblankett, summera beloppen och sedan betala. Din anmälan räknas då efter det datum som vi mottagit betalningen. Alternativ två 

anmälningsdatum efter den dag som vi mottog din anmälan via web-sidorna (krångligt? Allting finns tydligare förklarat på våra websidor). Om du vill anmäla dig på det gamla vanliga sättet så skall du ta en av de förtryckta blanketter som följer med foldern och fylla i den enligt nedanstå- ende instruktioner, 
OBS! Endast en person per blankett! 

Innan du börjar: titta noga på postgiroblanketten! Anmälningskoden är den siffra du hittar under varje arrangemang i tablån (längst bak i tidningen), Priset hittar du också där, 

Så här gör du 
Endast en person per blankett. Det är endast den som anmäler laget till en rollspelsturnering som fyller i och betalar! 
Inträde är obligatoriskt för att deltaga i något arrangemang på SydCon7. Besö- kare som inte spelar någonting kommer givetvis in gratis. Genom att betala inträde blir du också medlem i föreningen SydCon under hela 1998, När du har bestämt dig för vad du vill spela kryssar du för de arrang- emangen. 
WH40K: Observera att du väljer block I eller II, kolla noga i schemat vilket du vill spela! 
Epic och WHFB: kryssa i de pass du vill spela! 
Brädspel: Välj ut ett av passen du vill spela och kryssa i det på talongen! Rollspel: Om du tittar i schemat eller i Programtablåerna ser du att andra gången ett rollspel spelas är det märkt repris eller (r). Om du vill spela "reprisen" kryssar du i rutan i kolumnen under (r), annars i den utan. Om du har egen spelledare med dig sätter du ett kryss i rutan längst ut till höger, det ger dessutom förtur att ha egen SL. 

Fyll i ditt födelsedatum. Det finns flera anledningar till att vi vill ha detta. De viktigaste är att landstingen börjat kräva in detta från föreningar samt att vi vill kunna undvika alltför stora åldersklyfor i rollspelturneringarna. Snälla. fyll 

   

   
POSTGIROT 
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i detta. 
Om är medlem i en förening ansluten till SVEROK skall du nu fylla i namnet på den förening som du är medlem i. 
Räkna samman priset för alla kryss du prickat in och skriv in summan under svenska kronor 
Om du anmäler ett rollspelslag fyll i namnet. & — Fyll till sist i namn, adress och telefonnummer. Glöm inte att texta tydligt! 

Exempel : Ossian och hans kompisar vill anmäla ett lag till Pandoras Ask. Laget skall heta ”Ossian Ovulators”. Ossian är med i den Sverok-anslutna föreningen ”Hemulens vänner” och är född 1975. Ossian kryssar sålunda i rutan för Sverok, dessutom vill han självklart ha en fräck T-shirt och sätter också kryss i rutorna för dessa (XXL blir der för Ossian). 

Ossian bläddrar nu fram Programtablåerna i ”The Sydcon Chronicle” och tittar efter när Pandoras ask går och konstaterar att han vill spela reprisen, det vill säga det pass som är märkt (f) och sätter ett kryss i den kolumnen på talongen. 

På raden för födelsedatum skriver Ossian 750123, på raden för förening skriver han Hemulens Vänner och så slutligen på raden för lagnamn skriver han Ossian Ovulators. 

Tänk på följande 
Om du inte har tillgång till ett av våra förtryckta anmälningskort så kan du använda ett blankt. Det är då väldigt viktigt att du tydligt anger anmälnings- kod. 

Sista anmälningsdag är måndagen den 4:e maj 1998. Anmäl dig snabbt eftersom principen först till kvarn... gäller för alla turneringar (undantaget är om ni har egen spelledare till turneringarna). 
Anmälan är bindande! 

En bekräftelse på din anmälan kommer ca 1 vecka innan konventet. 
Inträde vid dörren 

Tor Fre Lör Sön 
SVEROK-medlem 225 200 100 50 
Icke SVEROK-medlem 250 175 125 75 Född 83 eller senare Rabatt endast vid föranmälan 

     
INBETALNING/GIRERING 

Kod 1 Till postgirokonto 

än 4947980 
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Pandoras Ask Nidhugg 
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Mm mannen som gjorde Norrsken, Rättegången i Vitrinskåpet, Dumburken, Hugget som stucket, Reservhjältarnas förräderi 

Star W. Sealed Deck 
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FEEL IS 

HUR 

K
O
N
V
E
N
T
E
T
 
Ö
P
P
N
A
R
 

IN
VI
GN
IN
G 

md med 

Munden's Bar 

Magic Extended 

JI 
Advanced Civilization FINAL 

Diplomacy 2 
LCEKIL EDET 
[ETTER 

Risk FINAL 

Republic of Rome 2 
LOT NEVER 
MT Black Death FINAL 

Äl Kremlin 2 

Roborally 1 
Trivial Pursuit 2 
Svea Rike FINAL 

Magic typ I 

Fl RSA Legends of. 

Advanced Civilization 2 
Diplomacy 1 

fa EL ETT EET 
Risk 2 

Republic of Rome I 
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Braindance, Forskarskepp försvunnet, Droidzone, Historiska figurspel, Necromunda, Stalingrad, Datorspel 

Blood Bowl PO1    18 20 22 24 02 04 
HH SL-samling H Spelarsamling 

06 08 1 

  

  

FSS Sydcon är så späckad med upplevelser och äventyr att det kanske kan vara 
svårt att komma ihåg allting när helgen är över. Med vår tabelluppställning kan 
du, tillsammans med dina vänner kvantitativt bedömma varje enskild upple- 
velse ni gått igenom på ett helt objektivt sätt - siffror ljuger inte (om man får tro 
Marwin i alla fall). När sedan längtan blir för stor kan ni sätta er tillsammans 
och minnas alla trevliga siffror ni delat ut till arrangemangen och på så sätt 
indirekt få återuppleva FSS Sydcons storhet. 

Låt inte våra tabeller begränsa er, lägg gärna till egna kategorier (ni kan ju rita 
egna streck eller göra en helt egen tabell). Bedöm arrangörernas kläder, morgon- 
trötthet, bordsskick och frisyrer - det finns ingen hejd på hur kul man kan ha om man är några stycken som tillsamman enas om några roliga kategorier. 

För att roa sig extra mycket kan man ha tävlingar i bästa bedömning och man 
kan ha mycket skoj genom att läsa varandras bedömningar högt, precis som på 
riktigt! Slå vad med en kompis eller släkting om flera tusen intergalaktiska dinarer 
att Beatrice Jensen kommer från Karlstad eller gissa vem som skriver friform- 

3 

Med Sydchrons konventstabell kan varje dag bli en melodifestival 

scenarion i år, låt helt enkelt fantasin flöda fritt! 
Vi på Sydchron använder en vanlig hektagonal bedömningsmall och gör allt 

holografikst med presentationer av både röstande och tävlande. Med lite tur 
kanske ni rent av stöter på en annan tabellbitare med diametralt motsatta 
bedömningsgrunder och råka in i en riktigt het diskussion om vem som egent- 
ligen är bäst på att bedömma vad som är bäst och vem. Glöm inte att bedömma 
bedömningarna, mest siffror vinner! 

Och när ni tröttnat på allt detta så kan ni väl stanna upp ett slag och fundera på 
vilket arrangemang eller vilken person eller egentligen vad som helst som gjort 
er allra gladast på Sydcon7. Den fullkomligt ologiska Sydconledningen anser 
nämligen att det alltid är trevligt för en arrangör att få höra att just dennes 
arrangemang gjort någon annan glad. Skulle det dessutom vara så att flera tyckte 
sammalunda så kan vi ju ge honom ett pris för att göra honom (eller henne) 
extra glad. 

  
LÄGG DIN RÖST PÅ DET SOM GJORDE DIG GLADAST PÅ KONVENTET! 

      
Era röster ligger till grund för priset Publikens Val 
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av TooOnceBee 

EH Ärkemagiker ombord FSS 
SydCon Martin Lundsgaard in- 
bjuder till ikersamling. Vi har 

intervju. Ärkemagiker ombord FSS 
SydCon Martin Lundsgaard in- 
bjuder till Magikersamling, Vi har 
lyckats få tag på Martin för en kort 
intervju. 
Hur många turneringar kommer 
att hållas för de tillresta magike- 
rna? 

I år kommer vi att ha tre 

stycken, typ 1, typ 2 och Extended. 
Detta är färre än förra året, men 
dessa är sanktionerade av självaste 
Kustens Trollkarlar vilket mer än 
väl kompenserar för mängden. 
Kvalité sätts framför kvantitet. Det 
är hög klass på alla våra magi 

och det hela kommer att bli ett 
forum för såväl nya som gamla 
utövare. 

Finns det någon övre gräns för 
.magikerantalet? 

Jas iår kommer vi att begränsa 
annaler till 64 deltagande magiker 
i varje turnering så anmäl dig   

snabbt. Vi vill inte skapa en okon- 
trollerbar formelsoppa genom att 
ha för många besvärjelser i luften 
samtidigt. Jag hoppas att alla som 
vill delta även får göra så, men blir 
intresset för stort är det först till 
kvarn som gäller. 
Vad kan vi vänta oss av årets 
magikersamling? 

De 64 lyckliga magikerna i 
varje turnering kommer i sanning 
att få uppleva någor alldeles speci- 
ellt! Naturligtvis kommer de att 
lära sig en hel del då deltagare från 
hela Sverige samlas och utbyter er- 
farenheter, besvärjelser och 
artefakter. Dessutom kommer det 
att delas ut fina priser till de magi- 
ker som utmärker sig mest och vi- 
sar stor talang så att de kan fort- 
sätta och utveckla sina förmågor. 
Tack för att ni tog er tid. 

Ingen orsak 

Varpå Martin försvinner i en blå 
liten rök genom en knyck på han- 
den. Nästa gång han materialiseras 
har FSS Sydcon landat och intagit 
Tellus, Väl mött då! 

Magikerna samlas då FSS Sydcon landar 

  

  

  

Han sköt först och drog sedan 

av Feta Bobb 

IB För länge sedan, i en galax 
långt, långt borta utspelade sig en 
rad underliga hädelser. Vittnen på 
platsen berättar hur de sett en 
mörk Lord av Sith springa runt 
och jaga en bondpojke och flåsat 
”kraften är stark med den här”. 
Han fick tag på pojken och skrek 
”Jag har dig nu!”, när plötsligt en 
rymdpilot dök upp ur från ingen- 
stans, Piloten knuffade undan 
Lorden och skrek ”Tjoho! Du är 

helt klar, gosse”. Lorden lär ha bli- 
vit förgrymmad och sagt något i 
stil med: ”Du vet inte den mörka 
sidans kraft”. Bondpojken kom 
undan och den mörka Lorden gick 
hem till sitt rymdskepp ”Bödel”. 
Jaglyckades dock få tag på piloten 
för en intervju. 

Fantastiskt fint ingripande du 
gjorde där, hur är namnet? 

-Mitt namn är Solo, Han Solo. 
Killen som i ”Årtusende falken” 

gjorde Kessel-loppet på mindre än 
två ljusår. 

-Hur kunde du lyckas med 
denna bedrift? 

-Jag polariserade den negativa 
kraftkopplingen. 

-Oddsen för att lyckas med det 
är 3720 mot 1. 

-Tala aldrig om oddsen för 
mig. Jag har en dålig känsla angå- 
ende det här. 

-Hur menar du nu? Vad är det 
som ger dig en dålig känsla? 

-Jo, det är så att bondpojken 
är på väg till Toshistationen för att 
plocka upp några kraftkonverter- 
are. Problemet är att Hutten Jabba 
befinner sig i krokarna och vill 
göra alla bönder till bantha foder. 

-Oj då, då känner, förändrar 
och kontrollerar Jabba mycket i 
omgivningarna då? 

-Japp, han har mycket ilska, 
rädsla, aggression. Men jag har 
kunskap och försvar. Jag är verkli- 
gen en legosoldat. 

Kerensky är tillbaka 
IB Från House Kurita har det ny- 
ligen inkommit ett flertal oroväck- 
ande rapporter om en ny och 
övermäktig fiende, vars mål tycks 
vara den totala förintelsen av alla 
successor states, och övertagandet 
av makten i hela Inner Sphere. 
Trots försök till förhandlingar från 
ComStars sida, har fienden, som 
kallar sig själva ”klanerna”, hittills 
obarmhärtigt igt krossat alla försök till 
motstånd, organiserat som oorga- 
niserat, som gjorts, med överlägsna 
”mechs och skickligare piloter än 
vad som någonsin skådats, Vårt 
enda hopp är att alla successor sta- 
tes lägger sina meningsskiljaktig- 
heter åt sidan och gemensamt be- 
segrar detta hot. 

Med gemensamma ansträng- 
ningar har Ilanerna saktats ner, 
men inte stoppats. Ryktet säger 
dock att ett enda avgörande slag, 
som skall avgöra rätten till hela 
Inner Sphere skall hållas och av- 
göras på SydCon 7, och att det 
kommer att vara sanktionerat av 
Wizards. 

Borg är komna 
8 You will be assimilated! är de- 
ras hotfulla budskap. The 
Enterprise har precis stött på en 
okänd ras i sitt sökande efter out- 
forskade världar. Uppenbarligen är 
Borgs inte fredliga och de hotar att 
förstöra allt vad Federationen 
byggt upp. Federationen behöver 
nu alla män de kan få tag på. 

Borgs är något som alla bör se 
upp med. The Enterprise lyckades 
med nöd och näppe undkomma 
deras första möte med den nya ra- 
sen. Enligt kapten ombord 
Enterprise har Borgs endast en 
hjärna som kontrollerar dem alla. 
Inte ens Data vet hur man bäst 
skall bekämpa dem. Kommer de 
gamla strategierna att fungera? 
Vem vet? Men med all säkerhet 
kommer First Contact att påverka 
Universum mer än vi anar     

  

Plötsligt drog Solo upp sin 
tunga strålpistol och sköt sönder 
vår bandspelare. När han gick 
därifrån mumlade han ”Tråkig 
konversation hursomhelst”. 

Allt verkar vara en lek för Han 
Solo, en lek som ingen vet hur den 
ser ut, en förseglad lek. 

  

   

     

NORRA KYRKOGATAN 17 (VID MARIAKYRKAN) 
TEL: 042-24 24 94 

BJUDER IN TILL EN JYHAD 
SEALED DISPLAY - TURNERING 

150:- PER DISPLAY (36 BOOSTERS) 
TURNERINGEN BÖRJAR LÖRDAG KLOCKAN 12:00 

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER - ANMÄLAN PÅ KONVENTET 

    

 



Spdcon Chronicle 

LTT STOLT 

NORDISKA MÄSTERSKAPEN 

  
Decipher's Squadron Member Red 64 inbjuder till Toola Regional och VM-kval. Vinnaren av turneringen representerar hela Norden (Toola Region) i VM i USA. Resa och uppehälle betalas av Decipher! 

The Facts: Nordiska Mästerskapen kommer La Guidelines och formatet är 3 ru . De USE EES LU: ETT ELLE EN matcher , en Light side och en Dark side. 
US änsningen på varje spel UT TT: TE 30 kronor . Alla av Decipher UML TTR 
LUC DERES regelfrågorna. 
Frågor ställs till kortspel& sydcon. CET 
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Ausflug 2: 

Pris: 50.000 Dm /person 

Ausflug 3: 

Er Kreutzberg, 
nära håll och har vi tur stö 

Rolser-Berkowitz 
Bergenstrasse 1148B:123 
2113 BERUN   

underbar vistelse i den aldrig sovani 

Ausflug 1: 
Åk med kryssningsfartyget Germania 
aldrig sett den förut. Ombord på Gej 
annan underhållning I form av holografer och badhus etc. Det kan tilläggas att badhuset är byggt med g' simturen kombineras med en otrolig utsikt. En oförglömlig resa. Pris: 215.000 Dm/person (Barn 1-9 åker för halverat pris) 

Följ med oss på en fantastisk tur i Europas hjärta. Vi 
att se maktens korridorer inifrån. Reiser-Berkowitz 
av material från Taj Mahal. 

För den äventyrslystne resenären ordi 
st 

ter vi på en eventui 
Pris: 5.260 DM/person (Barn 1-13 deltar för halverat pris) 

Grundpaketet består av flyg till Berlin Tempel 
pension) och flyg från Berlin Tempelhof Airport. 
Pris Grundpaket (fre-sön): 5.600 DmM/person (Barn: 34 pris) 

'jadsdelen där gatugängen härjar bland 

  

de staden. 

jorden runt på 24 timmar. Ni åker 
rmania erbjuds förstklassi i 

kan som enda reseb; 
Säkerheten I InterZone är rigorös, och krav 

Ihof Airport, övernattnin 

ordnar en rundtur i den annars för allmänheten föl 
yrå låta Er skåda den magnifi 
för att deltaga är följande: 

Med detta hälsar Reiser-Berkowitz Er välkommen till Berlin, Europas huvudstad 

g i Berlin med vårt exklusiva wochenende-paket. Bekanta dig med pol, Berlin. Ta chansen att uppleva Neu-operetten ”Weissbart Schmuser” urpalatset Imperial Alstadt med världens största holograf och Europas största Neu-opera- del världsberömda Atmoskryssningen som tar dig jorden runt på 

Nar vi en guidad rundtur i Berlins mörka kvarter. en bepansrad svåvare visar vi ä fattiga och luffare. Ni ges möjligheten att se dekadens på lell göngstrid med livsfarliga vapen och oftast med döden som utgång. 

9 två nätter på Berliner Hilton (halv 

Spdeon Chronicle 

eiser-Berkowitz erbjuder dig en underbar hel 
Europas huvudstad, 2000 -talets kulturmetro 

24 timmar färdandes i 

bjudna InterZone, där det unika tilfället gives 
ka parlamentsbyggnaden som delvis består 

giltigt EU-pass och ett fläckfritt brottsregister. 

    

   

  

   Tel: +4X313)444 334 444 
Net: eu.deut.telserberkowitz.com 

  

ITU 

en överdriven auktoritetstro? 
ett onaturligt vapenintresse? 
[LAT ed främlingar? 

   LU TRIT 
A Proud IS 

   

  

   
   
   

        

   
   

  

   

  

Vår dåtidskorrespon- 
dent har besökt en pla- 
net där = landet 
Rokugan drabbades 
av den vedervärdiga 
sjukdomen inbördes- 
krig. 

av Deckart 

8 Kjesaren var döende och lan- 
dets klaner började samla sina ar- 
méer för krig. En ronin, samurai 
som inte står på någons sida visade 
honom till en stridsplats och för- 
klarade vad som hände. 

I dalens två ändar stod två ar- 
méet, en i gult och guld och den 
andra i blårt och silver, de tillhörde 
klanerna Lion och Crane som va- 
rit i luven på varandra i tusen år. 
Generalen för Lion red till dalens 
mitt, lyfte sitt spjut och talade. högt 
till sina motståndare. Jag slog på 
min NAP-generator och smög 

fram för att bättre höra vad han 
sade: 

-Jag var vid slaget om Deno- 
ben falls, Det var min pil som dö- 
dade Iuchi Kizawan! När Otomo 
Chizen's huvud föll från hans ax- 
lar var det jag som torkade bort 
hans blod från min klinga. Jag är 
Marsu Turi. Blod från hundra ge-   
  

Rokugan brinner! 
nerationer av Lions flödar genom 
mina ådror. Denna dag kommer 
ditt blod att göda gräset under dina 
förter. 

Ginawa, min guide, grymtade 
om Matsus och deras skrytande 
och bytte samtalsämne, det var 
dags för Cranes general att rida 
fram och påtalade att ett slag här 
endast skulle gjuta blod och inte 
medföra ära. Uppenbarligen var 
hans armé större och han var vil- 
lig att kompromissa för att spara 
onödigt lidande. 

Matsu Turi lyfte sitt spjut och 
stötte det i riktning mot Crane och 
ett meningsutbyte bröt ut vilket 
slutade med att Crane-samuraien 
kastade sitt spjut till marken, pe 
kade på Lion-generalen och sedan 
på sin Katana. Framför mina ögon 
eskalerade diskussionen till vad 
som slutligen skulle bli ett slag. 

-Hedern har blivit ifrågasatt, 
förklarade Ginawa med en själv- 
klar ton, 

De stod endast 5 steg ifrån var- 
andra och hade ännu inte dragit 
sina svärd. Efter endast några sek- 
under drog Lion-generalen sitt 
svärd och störtade framåt. Crane- 
generalen väntade till sista ögon- 
blicket innan han drog, högg och 
hoppade tillbaka samtidigt. Ett 
hjärtslag senare låg Lion-genera- 

  

len vid hans fötter, död. Hans 
armé utnyttjade Lion-arméns till- 
fälliga chock för att anfalla. Men 
när de nått fram till sin general, 
nu obeväpnad, hände det något jag 
inte väntat mig. En pil borrade in 
sigi generalens nacke och även han 
föll död ner. Lion-armén störtade 
framåt, men det var inte de som 
skjutit pilen. Snett bakom mig 
hörde jag Ginawa muttra: 

-Scorpions, innan jag hunnit 
fråga honom vad han menade, 
hade han sprungit iväg med dra- 
get svärd. Jag såg tillbaka till slag- 
fältet där de båda armérna nu nått 
varandra. Det blev en massaker. 

De souvenirer vår korrespondent 
Sick med sig. 

  

  

  

Paj kastning 
I PLANET SPELPLANEN Den 
gula tårtan ankom så sent som 
detta drag till den blåa 
pluppfrågan. Frågan som lästes 
upp av den rosa tårtan löd som 
följer: ”Vilka länder gränsar till 
Sverige?”. Den gula tårtan svarade ”Norge och Finland så klart.” 

Kallabalik utbröt då den rosa 
tårtan vände på kortet och kon- 
staterade att detta var helt och hål- 
let fel. Svaret skulle vara Norge, 
Finland och Danmark. 

Nu hävdade den gula tårtan att 
det var en liten bit internationellt 
vatten mellan Sverige och Dan- 
mark och att dessa alltså inte 
gränsade till varandra. Då lade sig 
den bruna tårtan i med inlägget 

att om man kan åka mellan två 
länder utan att åka genom ett 
tredje så gränsar de de facto till 
varandra, 

Detta höll icke den blåa tårtan 
med om eftersom man kan flyga 
mellan Sverige och Grekland utan 
att juridiskt sätt befinna sig i nå- 
got annat land. Den bruna tårtan 
invände att man faktiskt befann sig 
i andra länders luftrum på 
utan att ”officiellt” få en stämpel i 
passet. 

Vid det här laget urartade dis- 
kussionen och Planet Spelplanen 
drabbades av en mindre jordbäv- 
ning som fick till följd act alla 
tårtor och dessas tårtbitar låg 
strödda över universums oändliga     golv.



  

    

   BM Det blodiga inbördeskrig som till och från härjat mellan i stort sett alla intelligenta raser i den gamla 
världen verkar inte mattas under det kommande året. Tvärtom tyder de 

|flesta rapporter på att tfientligheterna 
ökat under senaste säsongen. 
Detta skulle kunna vara ett tecken på att världen står inför strider av 
en magnitud som inte synts till se- dan Nagashs glansdagar eller kan- 
ske något ännu värre. 

    

    

     

    

    
     

    

     

    

  

För att få klarhet i dessa frågor 
sökte SydChron dels upp Nagash, 
som tyvärr inte kunde kommen- 
tera då han spred blodig terror över 
Kislevs utkanter, och dels Morgach Ljusböjare, en välrenommerad si- 

  

   

   

      

SO ty 
Karak Kadrins stolta gossar på väg tillbaks från träningskampen 

diga kampanjer. 
Morgath, som 

den har sett på många 

terna på grund av på 
från vadslagningsindustrin så an- 

kan komma till korta under de största 
slagen”, 

Någon som inte alls uppskat- 
tar Morgaths profetior utan 
ärtom avfärdar dem som 

tyder han dock att ”d 

   

  

are och stundtals bisittare i SydConstudion under särskilt blo- 

it mån; dimmar år att soudera framider i 
sitt ockulta bibliotek i Nuln, är säker på att vi under slutkanten av våren och i början av sommaren kommer att få se några av de mest brutala strider som den gamla värl- 

år. Samti- 
igt som Morgath inte vill avslöja 

äs exakta resukaten av stridighe- 

”oiniterat mumbo-jumbo av det 
slaget som man kan vänta sig av 
en feg, mänsklig, mespropp i kjol” är Karak Kadrins materialförval- 
tare Thorgaard Stenknackare. 

- Tvärtom kommer dvärgarna i år mer välförberedda än någon- 
sin, hävdar den kortvuxne kriga- 
ren. Under vårt samtal visar oss 
Thorgaard oss runt i dvärgfortets 
rustkammare och det är en impo- 
nerande syn. Armborsten blänker 
från väggarnas alla vapenställ, väl- 
slipade yxor ligger travade i högar och ölkaggarna står uppradade 
redo att skeppas iväg till första 
bästa krigsskådeplats. 

- Vi tänker inte göra om förra 
säsongens misstag då vi var 
otränade under de inledande stri- 

    

naren och fortsätter: 
- Vår ärorike 
   

      

    

    

     

   

               

        

   
     

B / vår serie Taktiksnack, där vi dryftar teknik och taktik inför den 
kommande säsongen, har turen idag kommit till Arkan Blodglupske den 
Okontrollerbare — Khornes stormäs- 
tare och lagkapten för förra årets 
succéförband Khornes krigskadaver. 

Vi möter Arkan direkt efter en 
träningskamp och han stiger blod- sindränkt fram till vår reporter. 
Från hans onskefullt ornamenterade axelklaffar hänger 
fortfarande resterna av den förre 
lagkaptenen. Med ett vässat leende 

slår han sig ner för att svara på våra frågor. 

Vad har ni för förväntningar inför den kommande säsongen? 
-Vi känner att vi är väldigt väl- 

motiverade och ämnar förvalta 
förra årets framgångar väl, Vi tän- 
ker fortsätta våra framstötar och   

Del4- Arkan Blodglupske den 
har som mål att förvandla Erengrad till ett flammande in- ferno innan vintern. Självklart har 
vi också för avsikt att öka antalet 
skallar under Khornes tron avse- 

Farhågor? 
Vi fruktar intet. 
Har ni några intressanta nyför- 

värv? 

-Jag känner att det är dumt att 
ändra på ett vinnande lag, så stora delar av förra årets trupp återfinns intakt. Dock har jag varit tvungen 
att ersätta en del förlorade trup- 
per och dessutom ett och annat 
högre befäl som köpts över till 
Nurgels Näsdroppare. Mest intres- sant av nyförvärven är ett förband 
bestmän som imponerat stort un- 
der försäsongen, och en allierad 
kaosdvärg, Uurgad Vredesmod, 
som jag hoppas skall kunna döda 

urskillningslöst. Jag ser med till- 
försikt på mina truppers framtida 
Prestationer. 

Vad tycker du om de föränd- 
ringar som skett inom krigskonsten 
de senaste åren? 

Det tycker jag var en mycket 
intressant fråga och det är ju nå- 
got man kan tala mycket om. Låt Mig först säga så här: jag är inte på 
någor sätt en motståndare till de 
många krigsmaskiner som intro- 
ducerats de sista århundraden men 
det känns som om u ingen 
har gått för långt, Numera kan 
man ju knappt visa sig på slagfäl- tet innan det börjar hagla 
domedagshjul, ballistor, krig- saltare, skelettvagnar och Khorne 
vet allt. Det känns som om lite av 
nöjet har gått ur striderna nu för 
tiden. Jag menar, när det kommer 
till kritan så handlar det ju ändå 

   Okountrollerbhare 
om vilken sida som krossar flest 

5 raserar mest oskyldiga stä- der och vältrar sig mest skamlöst i 
sina motståndares förnedrande nederlag, Det är i alla fall min öd- mjuka åsikt. 

Tårar av ohejdat ursinne | fram ur Arkan Blodglupske den Okontrollerbares ögon när han tänker på dagens slagfält, någor som gör vår traditionella avslutningsfråga — ”När grät du 
senast?” - överflödig, 

Efter denna utläggning önskar vi Arkan lycka till under säsongen 
och lämnar honom till vidare för- 
beredelser. 

Missa inte nästa veckas Takrik- snack — då talar vi med Aengil 
Maruviel den Välmanikyrerade, ledare för skogsalverna i Lorens Legionärer. 

    

derna, säger den välkammade väp- 

ledare Hirgin 
vässat våra trup- 

Oavsett vem av de två som har rätt så kan alla intresserade följa | | a utvecklingen under SydCons sär- | |. 
skilda Wa 

    

Träningskamper inför årets säsong Sea of Claws Troph; y Kamp 
Undead - Empire .... 
Chaos Nurgle - Wood elves 
Dwarves - 
   

   

Victorypoints 
12-28 

Chaos - Bretonnia 
Empire - Norsca .. 
   

  Bloodmonger Cup 
Chaos Khome IV - Chaos Khome I Chaos Khome II - Chaos Khome II 

        

   

    

   

  

       

    
     

    

Pestigt för bengaler 
IE Den bengaliska bukbrännan 108 igår onsdag ledningen i årets mycker dm de ninE Med ett otroligt dödligt svep genom 

som renderade en del av staden obeboelig för all fram- 
tid lyckades Bengalerna komma 
upp iden nästan magiska summan 10 miljoner oskyldiga offer och 
passerade därmed den sydkandi- ska svulstigherens 9 miljoner döds- fall. Vadslagningsfirmorna väntar nu med spänning på den mutation 
som kan väntas drabba bukbrännan och har fryst all vad- 
slagning tills vidare. Slaktmasken, som började säsongen starkt, är nu 
hopplöst efter. 

Twonky går vidare 
EB Den stora mästaren i 
RoboRally, mr Twonky blev igår klar för ännu en final. Det var på den årliga krossarfestivalen som Twonky överlägset vann sin kval- runda och därmed kvalificerat sig till lördagens finalrunda. Twonkys huvudkonkurrent 
mr Trundlebot däremot total- misslyckades i sitt första försöks- heat. Hans enda chans nu är att 

insom s.k ”wildbor” genom 
den direkta utsl ”mgången för 
de som förlorat sinal kvalheat. Om Trundle lyckas med detta kommer han nog ändå få svårt att ge Twonky en match eftersom 
Twonky då är utvilad medan 
Trundle har ett heat i ”benen”. Givervis kommer The SydCon 
Chronicle att rapportera från fina- 
len. 
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VEM BLIR SVERIGES FÖRSTE OFFICIELLE MÄSTARE? 

Välkommen till Sveriges första officiella SM I Warhammer 40.000. Turneringarna runt 
om I Sverige har nu en så pass hög standard att federationen anser det vara dags att 
utse en enväldig svensk mästare i Warhammer 40.000. 

Under helgen då FSS Sydcon landar i Malmö arrangeras ett SM av den ärrade krigs- 
veteranen och härföraren Peter Strand. 

Registrering sker under fredagen den 29:e maj, dock senast klockan 20:00. Det är 
också då alla arméer ska lämnas in för bedömning av målning. Spelpassen är inde- 
lade i två block och äger rum under lördagen och söndagen, två 3,5-timmars pass per 
block och dag (se programtablån). Totalt spelar alla fyra matcher, final ej inräknad. 

Första och andrapris delas ut samt priser till den som vinner mest I sina slag, den 
som har den bäst målade armén eller armésammansättning. Dessutom kommer det 
att delas ut överraskningspriser. 

Zz i en TH 

Armélistorna skall skickas i två (2) exemplar till Peter Strand samma ” dagai betalar anmälningsavgiften. Sista anmälningsdagen är 8:e maj 

För att underlätta poängbedömningen ska armélistorna vara uppställda 
enligt nedanstående modell. 

Följande förutsättningar gäller: 
9 2000 poängs armé (Squatspelare är de enda som får 

använda den preliminära armélistan i Warhammer 
40.000-boxen) 
Space Marines, Imperial Guards och Sisters of Battle 
får ha en allierad från någon av Imperial Agent Co- 
dex 

Armé: Space Marines Namn: Rasmus Andersson 

Captain: Bolt pistol, frag grenades, power armour 96 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9 Gällande regler: se regelböckerna, White Dwarf och Power sword 6 Codexböckerna (dock gäller ej bunkrar eller firebase) Crak frenades 3 9 Inga special characters Co en fold ST 9 Inga Strategycards eller Tyranid event tables nverston 
9 Wargear cards enligt White Dwarf nr. 195 - =115 0 Inga Power-3 formler (power 1-3 blir 1-2) Tactical Squad: Bolters, bolt pistol, frag, power armour = 300 
9 Vi kommer att använda det nya poängberäknings- Veteran sargent 5 systemet (1 poäng = 1 poäng), tex: en squad kostar Flamer 9 

320 poäng. När hälften eller mer är eliminerade får Missile launcher 45 
man hälften av poängen (160 poäng). När alla i =359 squaden är eliminerade får man totalt hela summan Rhino: 50 
(320 poäng). Autolauncher (blindgrenades) s e Allt skall vara målat 

=55 9 Konverteringar och scratchbyggen godkännes/döms 
ut på plats (höga Games Workshopkrav) 

9 Givetvis gäller what you see is what you've got 
Vi hoppas ni har förståelse för att kraven är höga. De är ställda med 
tanke på er egen säkerhet och bekvämlighet! 

Tag själv med allt du behöver för din armé, Codex, Warpdeck, tärningar, templates etc 

Ring gärna mig om du har frågor eller funderingar. 

  

Peter Strand telnr 046 - 145129 
Flygelvägen 136 
224 72 Lund 

Vill du veta mer? 

www.sydcon.org/wh40k.html 

www.peterstrand.se 

  

FEST
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BH Ett flertal rapporter talar samma språk: en batalj av gudars nåde kan vara förestående i skiftet 
maj/juni. Korrespondenter från olika oberoende nyhetsbyråer och Propagandaministerier har alla meddelat om —  fasliga uppladdningar och oroväckande aktiviteter bland alla potentiella stridsdeltagare. Så också vår kor- respondent Fenton Polebreaker, som ger oss följande berättelse. 

Flottor närmar sig. Stora last- 
skepp har redan ankrat upp. Nå- 
gonstans pågår febril aktiviter med 
utarbetandet av strategier. Åtmins- 
tone om man får tro alla de rap- 
porter som just nu strömmar in 
från galaxens alla hörn. Någon- 
stans stundar en episk strid, och 
detta någonstans kan vara plan- 
eten Sydcon 7. 

Planetens invånare är inte roade över de uppgifter SydChron 

Touchdown på Sydcon7 
presenterar för dem. Snarare tvärtom. Många av de jag talade med vill inte uppge namn, men gamlingen Yttwe Frugg är inte rädd. 

-Någon måste värna om vår 
planet, suckar han. Det är alltid så här, så fort de bestämmer sig för 
att puckla på varann är det hos oss 
der ska ske. 

Det ligger också en rimlig his- 
torisk anknytning till vad den 
gamle stofilen vräker ur sig. Syd- 
con 7 har faktiskt varit 
skådeplatsen för hela femton stora 
strider bara under det här årtusen- 
det. Inte minst under Horus 
Heresy då planeten nästan förin- 
tades. Men likväl, trots lokal- 
befolkningens protester, fortsätter 
den stora uppladdningen. Så sent 
som förra veckan dök det upp en 
stor Space Marines-konvoj längs 
med horisonten, och fler flottor lär 

    
vara på gång. 

Vem är då mest trolig att vinna 
det här slaget? Ja, det beror förstås 
på vilka som deltar, men storfavo- 
rit måste sägas Eldar vara. Med sin 
makalösa segersvit på tolv borta- segrar och endast en förlust — iro- niskt nog på hemmaplan — kan de 
antagligen sopa banan med de 
flesta det här århundradet också. 
Det enda som kan sinka dem ser 
ut att vara eventuella skador, Man vet dock aldrig, både Blood 
Angels, Orks och inte minst (mer 
än på ett sätt)Squats kan ställa till 
det, och detta vet Eldar om — visa 
av erfarenheter. 

Hursomhelst kan invånarna på Sydcon 7 inget annat göra än att gömma sig i sina bunkrar undan 
den titanernas kamp (eller 
garganternas som orkerna föredrar 
att säga) som troligtvis kommer att 
braka lös. 

          

    

        
         

       

  

    
   

   

  

   
   
    

     
        

  

   
            
    

      

   

  

    

Århundradets kanal- 
krock 
Helgen 29maj - 1 juni ser ut att 
kunna bli detta århundradets vär- sta kanalkrock. Vi på SydChrons 
sportredaktion har gjort en över- sikt över de evenemang som hålls 
i olika delar av galaxen den kom- 
mande helgen och vi kan bara råda våra tittare att bunkra upp med cola och chips framför 
holotubarna. Under en och 
samma helg utspelar sig följande 
större mästerskap: 

& Nordiska mästerskapen i 
Star Wars CCG (Regional för 
Toola Region) annordnad av 
Squadron Member Red 64. En 
kamp mellan den ljusa och mörka 
sidan som kommer att ta vinna- 
ren på en gratis resa till världs- 
mästerskapen i en galax långt, 
långt borta. SydChron har kraften 
att följa allt. 

& SM i Warhammer 40.000. 
Enorma stridskrafter drabbar sam- 

Kvarvarande lag i årets liga 
Lag Krigade Eldar 13 

9    

  

   

   

Dessutom, 

Vi har ALLT från Games Wor 
tillfälligt slut), 

Därför ger vi dig 102, rabatt på allt 
om du handlar för minst 300 kr sam 

kshops 
Rollspel, Kortspel, 

Chronopia figurer), PC-spel och m 

IMPORT AB 
Tyvärr kan vi inte komma till Sydcon i år, men vi finns fortfarande kvar i Lund. 

den Syttende Maj firar vi 3-årsjubileum på Lilla Södergatan 2. 

i butiken mellan den 17:e och 31:e maj 
ma tillfälle och visar upp den här 

(ok någon enstaka artikel kan vara 
ventyrsspel (inkl. Warzone & 

assor av tennfigurer och tillbehör. 

GaMeS Import, Lilla Södergatan 2, 223 50 Lund, 
(30 m från Botulfsplatsen) 

Tel: 046-184570 

Vunna — Förlorade Oavgjorda 
1; 1 - 
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man på bästa sändningstid. Det största arrangemanget av sit slag. Blodiga närbilder i SydChron-vi- sion. 
> SM i Colonial Diplomacy. Tellus mest erfarna diplomater möts på FSS SydCon för att av- göra miljontals människors öde i de olika kolonierna. SydChron rapporterar från varje sejour. 
& Öppna galaktiska mäster- skapen i Reality. Kriminalitet, droger och sjukdommar härjar frite när galaxens värsta avskum sam- las för att avgöra vem som är allra värst, Sydchron uppdaterar kon- tinuerligt de som är intresserade. 

Ladda följaktligen videon och låt magnetremsorna rulla. Om du lyckas spela in alla kanalerna så har du förstklassig underhållning i många år framåt. Vi på SydChrons sportredaktion önskar er lycka till. 
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Det går utför med 
Necromunda, säger 

desillusionerad gäng- 
ledare. 

av Enrique Orgoya 

EB Under de senaste veckorna, 
under den vanligtvis mycket blo- 
diga försäsongen då många gäng 
testar sina Juves inför vårens och 
sommarens = bataljer, har 
Necromundas Underhive varit 
ovanligt tyst, Vår gäng- 
korrespondent Enrique Orgoya 
blev nyfiken och sökte sig djupt 
ner i Underhiven för att finna för- 
klaringen till det ovanliga lugnet. 
Läs hans skakande och avslöjande 
intervju med en av stadens mest 
hårdkokta gängledare, En intervju 
som handlar om galna Wyrds, 
okänsliga Imperial Guards, oför- 
stående myndigheter och om en 
livsstil som kanske håller på att 
försvinna. 

| Jag möter Brakat Zombiestomper, 
ledare för ett av huset Delaques 
mest fruktade gäng, i en inredd av- 
loppstrumma. På de runda väg- 
garna sitter gängets märke omgi- 
vet av diverse troféer, tecken på ett 

  

Gängkrigssäsongen inställd! 
stolt förflutet, men Brakat verkar 
närmast dyster när han tittar på 

  

- Ha! utropar han. För att slåss 
- Fnys. Juvesen idag är som 

spartisar hela högen. De har ingen 

  

dem. med zombies måste man ha kri- — stake. När man skall ut och härja - Så som utvecklingen går nu = gare. Och varenda gång man sam- = så börjar de tala om otäcka Wyrds så känns det som om allt nöje har och instabila bypgnadsställningar, försvunnit ur krigandet, säger han Snart vill de väl bara slåss inom- klagande. hus... på betald arbetstid... med 
i raster, Jag ber honom utveckla sitt reso- 

nemang. Brakats ögon rullar i sina hålor när - Alltså, börjar han, förr i ti- han tänker på det och jag inser att den var det mycket enklare. Man det här måste vara slutet för de samlade bara ihop ett gäng och stolta gängkrigen på Necromunda. gick ut och slogs för sitt territo- = Då antar jag att det är slut rium. Idag är allt så invecklat. Ny nu. Ni kommer att ställa in hela teknologi, nya regler, zombies, säsongen? 
scavvies, wyrds och allt annat. Det Brakat tittar chockat på mig. är inte så lätt att vara gängkrigare - Ställa in! Du är inte riktigt längre. Dessutom får vi inget stöd klok. Nä, vi skjuter bara lite på det. från myndigheterna på de övre Jag mötte ledarna för husen Van våningarna. Man tycker ju att de Saar, Cawdor, Goliath, Escher och borde visa lite tacksamhet. Hade några till idag. Det var till och med vi inte slagits här nere så hade vi ett gäng redemtionister där. Vi be- ju säkert tagit oss upp och ställt 
till besvär hos dem. Men inte så 
mycket som ert bidrag till vapen 

får man, inte ens ett tack. lar 

  

En modstulen Brakkat 
slutade oss för att skjuta säsongs- 
starten till månadsskiftet maj-juni 
så att alla skulle ha rid att samla 

ihop ett gäng riktiga veteraner — styrka. Men då kommer det att Brakat låter nedslagen och jag — så kommer Imperial Guard och = smälla ordentligt. 
försöker muntra upp honom: tvångsrekryterar hela bunten. Det - Men efter det kemiska utsläp- — är hopplöst och otacksamt. Brakat ser lite hoppfull ut, per förra veckan så borde det väl. Jag nickar medlidsamt och vå- = — - Jag menar, att slåss är ju det finnas många zombies att slåss 
mot? 

gar mig på att fråga om inte åt- 
minstone återväxten är god. Bra- 

enda vi kan. Det är ju ett sätt att 
leva och hur skulle man kunna 

Spdcon Chronicle 

  

  

  

2565 Champions of death 

2566 Skavenblight Scramblers 

2567 Malals Malicious Marauders 

2568 Malals Malicious Marauders 

  

T.O.W.T.A.L.s Headbangers bowl vinnare genomtiderna 

kat blänger på mig. sluta leva? 

2569 Darkside Cowboys 2573 Inställd på grund av huvudvärk" 
2570 Dwarf Gigants 2574 Galadriath Gladiators 
2571 Norse Nightmares 2575 Malals Malicious Marauders 
2572 Dwarf Gigants 

        

    
  

av Gronthog Nordahl 

E Storkross-stadion utanför 

Miragliano ligger för närvarande 
öde, men i dagarna fyra med start 
den 29 maj, kommer både planen 
och med all säkerhet läktarna att 
fyllas med slitande, solkiga och 
sergerrusiga spelare och support- 
rar. Det är sämligen då den be- 
ryktade ”hatmatchen” spelas, den 
mellan Skel Skuls och Hittin' 
Hybrids. Anledningen till att ha- 

tet är så extra mycket större än i 
vanliga fall beror på den kontro- 
versiella spelarövergången förra 
året, då Skuls förlorade sin enligt 
många bäste center, Ihjhs-s, till 

= a 

    
   
   

  

     

  

   
    

    

    

  

   

  

     
  

       

    

       

  

      

  
Hatmatchen! 

Blood Bowl-säsongen har precis satt igång, men 
entusiaster ser redan fram emot vad som har kom- 
mit att kallats ”hatmatchen” mellan undeadlaget 
Skel Skuls och grönhudingarna i Hittin” Hybrids — 
en match som inte äger rum förrän den 29 maj. 

Hybrids, hybridlaget som fått stor 
kritik för sina hänsynslösa spelar- 
köp. Många anser att de förstör 
sporten och inte ser till det 
idrottsmässiga utan bara till den 
ekonomiska profiten. Skuls spelare 
har låtit meddela att de nu inte har 
mycket till övers för Ihjhs-s, som 
kommer att få det tufft på planen. 

-Någon hatmatch vill jag inte 
tala om, säger lagets nuvarande 
kapten Fraak, men jag kan säga att 
Ihjhs-s inte ses med blida ögon av 
stora delar av laget. Han kommer 
att få en rättvis behandling på slag- 
fältet. 

Hybrids ägare Boni Benayoun 

är 

tycker hela saken är överspel. 

upp sådana här saker till löjliga 
dimensioner, I Hybrids har vi inte 
mer hat i oss än inför någon an- 
nan match. Det här är bara en 
match av många. 

detta, så är det en stor helg som| | 
väntar. Och lyckliga äro de fans 
som lyckats få tag på biljetter till 
detta magnifika möte. Biljetterna 

ser på upp emot två miljoner guld 
per 
ren. En som kommer att kunna 
njuta ordentligt av matchen är 
Magrittas före detta borgmästare | |" 

Lopas Manfald, som genom att fly | | 
staden med stadskassan lyckats| (Zl 

bakom Skuls avbytarbås, 
Fotnot: Ihjhs-s kunde inte nås för 

    

    

   

    

  

   

  

      

      

-Det är ni i media som blåser 

Oavsett vad man må anse om 

sedan länge slutsålda, trots pri-| | 

plats — på den stående läkta-| | 

   
    

ill si JE is Is avbrrartas PICS] (kk & Visste du att... 
& Det gårår över 70 trollhuvuden 

på en normal säsong? 

N Morg nr 
Thorg 
blev av- 
stängd 3 

kommentar.   
  

matchen på Storki 
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Hur känns det? 
Mithias Stjärnvise, harlequin war- 
lock som på egenhand dräpte 428 
imperial guards i den senaste stri- 
den. 
-Jagär fortfarande lite omtumlad. 

Jag vill dock poängtera att massa- 
kern var en laginsats och att jag 

inte klarat det om inte under mina 
lagsoldater fortsatt att mata fram 
lämpliga fiender för mig att ta 
hand om. 
- Ska du fira i kväll? 
- Nej, det finns det ingen tid till. 
Det är en ny strid i morgon. 

kr RK 

Hur står det till? 
Grontugg H; , Ork 
warbozz som dras med stora 
skadeproblem i sin trupp. 
- Döh grabben. De sa ja bah säga 
att de endah skadeproblem som 
finnse” de du snart komme fåh om 
du inte slutah snacka skit om min 
trupp bah. 

KRA 

Ytterligare ettårsfall 
I går stod der klart att tre eldar 
gravtank-piloter blev galaxens se- 
naste offer för byråkratiska 
övergångsregler. De tre piloterna, 
som hade ett livstidskontrat med 
Saim-Hann kraftvärld, fick ett 
proffserbjudande från en tyranid 
hive-flocta men då parterna inte 
kunde komma överens om lämp- 
liga övergångsvilkor så tvingas de 
tre pilotena stå utanför alla stri- 
der under det närmaste året. 

ARA 

Dopingskandal i huset Goliath 
I går hölls den summariska rätte- 

| [gången mot den huset Goliath- 
medlem som avslöjats som 
odopad efter en strid. 
Gängmedlemmens ursäkt att han 
var naturligt storväxt framkallade 
hånfulla kommentarer från de 
tungt beväpnade åhörarna på rät- 
tegången och en anonym Goliath- 
medlem sade efter förhandling- 
arna att saken var så gott som av- 
gjord och att den anklagade var 
skyldig som få. 

kr RAR 

Orkfart 
Kaargoff Väderspänd, den kände 

| |orkiska mekanikern, lät igår med- 
dela att han framställt en ny firg- 
nyans som ska ge orkfordon en 

ytterligare egg. Enligt obekräftade 
källor kommer färgen att kallas 
”evan fastah red.” 

KRK 

Galaktiska krigsplaneringsrådet 
meddelade här om dagen att ef- 
fekten av artillerield skulle änd- 
ras. Ändringen, som genomförs 
successivt, innebär att resultatet av 
bombardernang nu blir lite min- 
dre förödande än tidigare. Solda- 
ter som tidigare dog av krevader 
kommer nu endast att bli skadade, 

Effekten av de nya reglerna 
blir också att alla parter måste 
uppgradera sitt krigsregelverk, till 
krigsplaneringsrådets förtjusning.     
 



  

  

Är du en vinnare? 

Har du bra betyg? 

Är du psykiskt frisk? 

Är du i fysiskt topptrim? 

Har du många vänner? 

Har du en trivsam hemmiljö? 

Är du verkligen lycklig? 

VI KAN ÄNDRA PÅ DET! 
GÅ MED I 

Den Moroniska Föreningen 

    
JÄR'STÖRS      TI SKÅNE/OCH/STOLTA ÖVER DET'! DMF: Revingegatan 15, Lund 

Telefon: 046-15 18 19, 046-14 13 77 (kansli)
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GW-ambassadör på FSS Sydeon”?7 | 
Games Workshop fortsätter att producera nya spel och intressanta upplagor 
av gamla spel i en hög takt. De flesta håller väl också med om att produk- 
terna bara blir snyggare och snyggare. En av de personer som ligger bakom 
denna utveckling är Andy Chambers. Som en av studions främsta spelut- 
vecklare ligger han bakom spel som Necromunda och WH40k 2n2 ed och han 
är med och drar upp riktlinjerna för alla framtida spelsläpp. 

  

   

        

Andy Chambers är också en stor 
vän av det svenska konventet 
SydCon. Flera gånger har han be- 
sökt konventet och anser att det 
är ett av Europas främsta vad det 

    
   

MALA TA   
Rollspelsföreningen HEX har i år 
funnits i fem år och firar detta med en 
tävling! 

Tävlingen är det mycket lätt att 
delta i: det enda du behöver göra är 
att hitta de fem små HEX-loggorna 
som finns utspridda i tidningen. 

Skriv ner sidnumren på talongen 
nedan och lämna in den till 
personalen i Stora cafeterian senast 
söndag klockan 10.00. 

En liten påse med lite av varje som 
kan förknippas med SydCon 7 och 
HEX kommer att lottas ut bland de 
som lämnat in rätt svar. 

Vem vet vilka godsaker som kan 
finnas i påsen? 

Under sin vistelse i 
Nottinghem och strax 
efter intervjvun med 

Andy Chambers fick 

vår snokande reporter 
ett oväntat scoop. I en 
av studions många 

prång stötte han på 
miniatyrdesignern Jes 
Goodwin. 

Jessom gjort sig känd som en först- 
klassig miniatyrdesigner genom 
åren, framför allt genom sina 
många och mycket välgjorda 
WH4O0k-figurer (Vad sägs om de 
senaste chaos marinsoldaterna el- 
ler terminatorerna eller varför inte 
eldars fruktade Falcon Gravtank) 
sågs packa en enorm arbetsväska å rs etikett löd FSS Sydcon7. Ef- Dragningen bland de korrekta  MätösmötiskömaG 

bidragen kommer att ske Söndagen 

[Andy Chambers, alla svärmödrars dröm och Sydcons ständige hedersgäst 

gäller Games Workshop-spel. 
Många av konventets besökare har 
lärt sig att känna igen och upp- 
skatta den långhåriga engelsman- 
nen och de kontinuerliga nyheter 
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Fabius Biles pappa på besök 
ter ett par fåfänga försök att dölja 
sin tilltänkta resa bröt Jes 
Goodwin ihop och erkände att 
han, efter Andys alla lovord, känt 
sig tvungen att förära konventet ett 
besök. Jes lovade att under 
konventet stå till tjänst med tips, 
råd och rön i allt som har med 
figurdesign, konverteringar och 
figurmålning att göra i sin lilla 
målar- och designerhörna utöver 
sin tjänst som absolut överdomare 
i Sydcons figurmålningstävlingar. 

För att ge Sydcons deltagare en 
insikt i miniatyrskaparprocessen 
lovade han också att ta med sig sitt 
skissblock och berätta lite om hur 
en figur går från idé till färdig fi- 
gur. FSS Sydcons besökare kan 
nog tryggt förvänta sig ett par 
mycker intressanta föreläsningar 
av Jes Goodwin. 

Nöjd med sitt scoop återvände 

   

                          

   

han för med sig om vad som är på 
gång innanför studions väggar. 

När SydChrons reporter får 
tag på Andy i hans lya i 
Nottingham har han precis fått 
reda på att FSS Sydcon7 kommer 
att landa i Malmö i slutet på maj. 
Detta har föranlett honom att, 
med stor iver, redan början packa. 

Trots upprepade förfrågningar 
från vår reporter vägrar han helt 
att avslöja vad han kommer att ha 
med sig för godsaker. Klart är dock 
att Andy kommer att tillbringa tid 
i Epic-rummet, att han har med 
sig några intressanta rymdskepp 
och att det kan komma att arrang- 
eras några verkligt stora slag... 

SydChron kan inte mer än att 
önska en numera kusligt kort- 
klippt Andy en angenäm vistelse 
på FSS SydCon och en lång och 
fortsatt intressant karriär. I       

Har Mr Goodwin gjort denna? Jes! 

SydChrons utsände till närmaste 
gravtube för att hinna få in nyhe- 
ten innan deadline. 

  

  den 31 maj klockan 16.00 i Stora 
cafeterian. 

Så här ser loggan ut 
Denna räknas in in bland de fem 8 

      Namn: 

    

Adress: 

CENTINI 
IR EKTAÄAMPRODURKTER) 

reklamprodQcentini.se 
       
    Textiltryck €Reklamoartiklar €Brodyr <Skyltar&Dekaler 
  Postadress: 

  

Telefon: 

HEX-loggorna finns på sidorna: 

URPOd 

      

     

    

Jobba Gratis på Sydeon! 
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MEDDELANDEN 

Välkommen till Boston 
Vi tar nu emot immigrationsansökningar 
för tredje kvartalet 2077. 
Är du trött på att inte bli uppskattad för 
dina prestationer? Att bo i en stad som är 
nedlusad av korruption och kriminalitet? 
I Boston finns ingen kriminalitet, inga 
föroreningar och inga trafikstockningar, 
bara frisk luft och grönskande parker. Här 
finns också det i särklass bästa företags- 
klimatet eller för dig som forskar, världens 
främsta medicinska fakultet. För barnen 
erbjuder vi ett stort utbud av skolor i ab- 
solut toppklass. 
Antalet uppehållstillstånd är begränsat så glöm inte att bifoga alla meriter Du och 
Din familj önskar åberopa. 

Med vänlig hälsning, 
Bostons immigrationsbyrå 

Under FSS Sydcons besök på Värnhems- 
skolan kommer SKuD, i egenskap av ini- 
tiativtagare till konventet, att finnas till- 
gängliga för Skånes och Blekinges 
föreningsmedlemmar. 
Passa på att ta reda på vad vi står för, vad 
vi vill och hur vi vill upppnå det! 

    
         

       
      

   
Lördag eftermiddag kommer vi att ha en 
informationsträff då vi gärna svarar på frå- 
gor rörande vår verksamhet! 

«dp 
Frågor redan nu? 
skud2sverok.se 

        

  

Virusvarning 
Det är ett Kuang Grade Mark Eleven-vi- 
rus som går. Se till att vaccinera er med 
coca-colazyl i cafeterian Se 
Bär era Sydcon7-knappar synliga och med 
stolthet. Min kill-o-zap är redo... 
Säko 

  

Så här ska den se ut, knappen. Akta er för 
förfalskningar. 

    

LEDIGA PLATSER 

    

Öppensinniga arbetare och tjänstemän till 
Norrskensfabrik i stark tillväxt. Har du 
någon gång funderat om inte livet har mer 
att ge, så kanske detta är jobbet för dig. 
Erfarenhet av sagoberättande meriterande 
men inte nödvändigt. — rr 

GENERAL Sökes 
SVEROK SKuD söker en ansvarig till sict 
överlägset största arrangemang SydCon. 
Vi söker dig som brinner för spelhobbyn 
och för konventsverksamheten. 
Huvudansvaret för SydCon kräver ett 
mycket stort engagemang, en mycket väl- utvecklad förmåga att leda och delegera 
arbete och en mycket stor personlig insats 
både beträffande tid och möda. Det eko- 
nomiska huvudansvaret vilar på dina ax- 
lar och du ansvarar inför SVEROK Skuds styrelse. Jobbet är dessutom helt ideellt och kan nog, förutom en och annan gratis 
skjorta/ keps/ t-shirt bara resultera i för- luster. Som arbetsledare för över 200 per- 
soner bör du vara bra på att handskas med 
människor och besitta stor empati. Generalsjobbet är inte lätt och bör inte 
sökas lättvindigt. 

På plussidan ger huvudansvaret för 
SydCon ett mycket stort inflytande över den kreativa processen. Som general har 
du fritt att välja dina egna medarbetare, 
staka ut kursen för konventet och med 
distriktet i ryggen sträva efter att fullfölja din vision. Under vägens gång kommer 
du att träffa mycket trevligt folk, lära dig 
många nya saker och troligtvis mottaga respekt för din stora ideella insats. 

ANSVARIGA Sökes 
Ansvariga att hjälpa den nye generalen att 
få till ett bra SydCon 1999 önskas. En 
ansvarig för respekrtive område behövs: 
& Ekonomi 
& Rollspel 
& Brädspel 
& Figurspel 
& Kortspel 
& Reception 
& Cafeteria 
& Vakt och Städ 
+IT 
+ Emmis 

  

Spdcon Chronicle 

SS — — 
ED209-docka från OCP Action Figures. 
Den med röststyrd chainlink-kanon. 
Dark Helmut. 777-76649 

  Psykvård till högstbjudande. 
Jag skrynklar allt. 
Gag Halfrunt 777-424242 
Robotar 
Your Plastic Pal Who”s Fun To Be With 
Sirius Cybernetics Corporation 777-1918 

Brownian Motion producer 
Ceylon cybernetics and softdrinks 777- 18492 

Superdator till salu 
The Great Hyperlobic Omni-Cognate 
Neutron Wrangler of Ciceronicus 12 the 
Magic and Indefatigable 
En gammal hederlig modell som fortfa- 
rande duger bra till vanligt kontorsarbete 
Djupa tanken INC 777-100823 
Tribblar säljes mycket billigt. Söta, fina, rumsrena, älskliga, billiga... Please! 
Khargat Raal 777-17001 
Bättre begagnad telefonkiosk säljes, En- dast 249.000.000 år på nacken och 
1.696.000.000 mil körda. 
Dr. Who. 777-83840 — TTR 
Songs from Rakath samlingsalbumet. 
Musik att älska till. 
Record star 777-95553 

Bättre begagnad fd. Freejack. Lätta drog- skador men med ett vackert ansikte. 
Mi. ] 777-1963 Fare 

Utslitet pagemaker bortslumpas, En fol- 
der i baken. 
Sundin 777-290429 

Vattenskadat rymdskepp 
Utomjordlingar ingår. 
Crichton 777-94612 

säljes. 

Lo/Rez samlarbilder. Oavsett pris. 
Zona 777-79561 
Ny högerhand. 
Lube R. 777-98234 

Kryoberth för blandkatt köpes. 
E. Ripley 777-Alien 
Skjuts tillbaka. 
E. The king 777-Blue 
Glasögon i mycket stort parti. Mycket! 
Storebror 777-1984 
Medborgarskap, även svart. 
Mr. Jansen 777-23985 

En bit land, långt bort ifrån världens larm. Ett ställe dit man kan fly när omvärlden 
blir för påträngande. 
S. Plisken 777-209347 
Biljetter till Emmisgalan, betalar bra! 
Eriksson 777-000 

  

Utdrag ur blå bok bytes mot utdrag ur röd bok. 
Vilsen 777-876 
Maktposition bytes mot familjeliv. 
D. Vader 777-D-FORCE 
3 inträden till Gochcon bytes mot ett på Sydcon, kan tänka mig att bjuda 6. 
A. Quest 777-22 

  

HAL 9000 skeppsdator. 
Endast en tidigare ägare. 
Billig vid snabb affär. 
C. Clarke 777-10491 

  

          Ansökan skickas till 
general&sydcon.org   Reservdelar sökes 

Punktbladsvevaxel till Ganesha-maskinen 
sökes. Betalar bra. 
Joh Fredersen, Metropolis 777-1900 

Otto Sumps Eau de Klägg, Gärna den 
bruna SOml flaskan med träcktillsatsen. 
M. Jackson. 777-666 
Musfarm, gärna stor. 
Diana 777-67874   

NYTT LIV SÖKES 
Finns det någon som har ett över? Gärna 
innehållsrikt och stimulerande med stort 
socialt umgänge, betalar bra! 
Kan tänka mig att byta bort mitt tomma 
och meningslösa liv om någon vill ha det! 
L” Amiral 777-290429 

Mina tre bröst vibrerar av återhållen pas- sion vid tanken på ditt samtal 
-Eccentrica — Gallumbits, 
trippelbröstade horan på Eroticon 6 Är du the best bang since the big one? 071-22767091 (39,95 kCred/min) 
Kattpassning till snäll, något medfaren kissemiss, önskas medan jag sover, 
E. Ripley 777-Alien 

den 

Var tog du vägen efter flygturen? Ring mig, jag saknar dig så! 
Trillian 777-54546599 
Vi träffades som hastigast i taxin när du ramlade in i mitt liv. Jag hade lädertopp och körde, du var rödhårig och var kläddd 
i vitt, Jag saknar dig, kan du vara der för- 
lorade elementet i mitt liv? 
C. Dallas 777-5555555 

  

MAL ART ET ATT 
NERO KENO 

dra KulturDistriktet   Grönegatan 19b, Lund 
046-13 42 58
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MUGGEN SOM GER DIG 
GRATIS KAFFE HELA 
KONVENTET! 

  

På konventet betalar du 65 för samma mugg     
  

  

    

    

100 CREDS OM DU BESTÄLLER NU!! 
På konventet betalar du 125 för samma tröja 

  

NE — 

Figurmålningstävling 

FSS Sydcon inbjuder till en 
figurmålningstävling där de främsta 
av likar gör upp om vem som är 
färgburkarna och 
Citadellmir okrönte mäs-] 
tare. Tävlingen hålls i tre mycket 
breda 

1. Enskild figur, 4Omm och mindre 
2. Enskild figur, över 4Omm 
3. Öppen klass 

Högste domare i denna prestigefyllda 

kamp är Jes Goodwin. För vem skulle 

vara bättra att dömma i en 
figurmålningstävlning än den som kar 
ske designat själva figuren? Tag där- 

för chansen att bli bedömd av folk som 
verkligen vet vad hård konkurrans vill 
säga. 
Kanske blir det du som vandrar hem 
med ett av de mycket speciella pri-| 
serna. 

Vill du veta mer?     

      

    

                    

   

  

   

NOS In 
AUTOMATON 

Machines For 
The Future. 

AGE: NO 
Hg HG 

Klel033 

LATTE TV YT 
NEUE SET STEN 

4. Alla med behörighet på Sydcon7 
ör skyldiga att ansöka. Prestigefyllt 
arbete med minimala kroppskador då 
droiderna (konfrontations kuber) tar 
smällarna. Arbetet sker under en 
timme åt gången. 

REALITY 
SPELET DIN MAMMA 
VARNAT HIG för? 

  

  

Hemsida: 

Adress: c/o Niklas Hallgren, Lövstavägen 78, 194 42 Upplands Väsby Telefon: 08-590 88 444 I 070-44 00 655 
Epost: runan(Bhotmall.com 

http://Awwg.ml.orgirunar/index.html 
Postgiro: 102 25 85-2 (föreningen Runan ) 

AN UND: 
6 a 

Ett fansin som alltid kommer i tid! 

VARJE MAÅNADIIHN   



   

    

I På FSS SydCons eminenta holodeck kan denna vecka originaluppsättningen av Middle Earth the Wizards and the Lidless Eye beskådas och upplevas av allmänhe- ten. I regi av Johan ”Berra” Berrum får vi uppleva hela Midgård i all dess prakt. 
Denna relativt nya form av underhåll- ning, holotheatre, där man själv deltar ak. tivt i en virtuell värld har fått stor succé ute i Universum och det är nu dags för planetpremiär på Tellus. Regissör Johan Berrum sätter upp Järnkronas tolkning av J.R.R. Tolkiens mästerverk, Middle Earth the Wizards and the Lidless Eye. Nu finns alltså även möjlighet att ta På sig rollen som ringvålnad, vilket för denna konstform till högre höjder. Dess- utom kommer bäste deltagare att utses, vilket är praxis i holodeck-sammanhang. Johan Berrums tidigare uppsättningar har erhållit hög status och dess deltagare vunnit stora internationella segrar. Ta chansen att uppleva denna resa genom Midgårds underbara värld! Trollkarl eller Ringvålnad, hobbit eller dvärg, alla har en plats i denna gudomliga saga. Allt du be- höver är ditt eget personliga (holo-) deck för att deltaga, 

Lilla cantinan 
I gammal god Sydcon-stil kommer även årets konvent att ställa en cafeteria extra till besökarnas förfogande. Den lilla cafeterian har tidigare år varit känd som Stillheten och Sams, i år går den under aliasen Lilla Cantinan eller Intiman. Skarpögda SydChron-läsare har natur- ligtvis redan lagt märke till att film- visningen har två visningsställen, Storan och Intiman. Storan är helt enkelt aulan där det handlar om stor bild och stora fil- mer, men man ska för den sakens skull inte glömma bort de riktiga cineasterna som kan 8 sin filmhunger stillad på Intiman, Intiman huserar i Lilla cafeterian och be- står av en enkel videoutrustning och hög- kvalitativ film. 

På det hela taget kan man nog konsta- tera att årets lilla cafeteria kommer att hålla högre standard än någonsin tidigare och att om man bara hittar dit lär man inte gå någon annan stan under hela konvents- helgen. 

EMMIS AWARDS 
FSS Sydcon inbjuder till stor galaföreställ- ning under söndagens kväll. Besöker på jorden sammanfaller nämligen med den årliga Emmisutdelningen. Emmispriserna är något som FSS Sydcon instiftade 1995, och som honorerar förnämliga insatser som gagnat många människor och som skapat god moral inom Federationen, Priserna är unika i sitt slag, och därmed också mycket respekterade och eftertraktade. Så Jorden, Malmö och speciellt Värnhemskolan kan nu skatta sig lyckliga när FSS Sydcons be- sök råkar inträffa samtidigt som den traditionsfulla prisutdelningen. 

För att få fram vinnare vid årets gla 
har idel expertis från stjärnsystemets alla hörn tillkallats och satts i ett jurysystem; en jury för varje priskategori. 

Tår har en ny kategori lagts till, nämli- Ben Bästa figurspelsarrangemang 
T klassen publikens val överlämnar FSS    

INR TIYe 

    

ci Fi-retrop 
Är man ute efter något verkligt spektakulärt och orginellt, ska man söka sig till Filmhus7. Där anordnar man näm. ligen nu i dagarna en återblick på gamla science-fictionfilmer, med kompletta retro- spektiv på regissörer populära så sent till. baka som på 1970-talet. Auteurer som Ridley Scott och Roland Emmerich upp- märl as givetvis, men även regissö- rer som var gravt missförstådda under sin Ievnadstid och som först under våra dagar fått upprättelse, som Sylvio Tabet och Ste phen Chiodo, får stort utrymme. Små, obskyra kultfilmer som Blade Runner och, Jurassic Park spelas jämsides med klassi- ker som Federation. 
Regissörssamfundet, som ligger bakom satsningen, har gjort en stor insats när det gällde att restaurera en del av de gamla fil- 

filmhus 
Merna — många av dem fanns inte tillgäng- liga i annat format än laserdisc! — made lyckades inte få fram alla titlar de hade önskat, Terry Gilliarns ökända Brazil är till exempel fortfarande förbjuden inom Federationens gränser, liksom regissörens 12 Monkeys, som inte heller kan visas. Men i det stora hela bjuds det På en spra- kande filmfest, som måhända kan ta mus- ten lr en Om man inte är van vid den gamla filmtekniken, som i värsta fall kan inne- bära både tvådimensionell bild och enbart THX-ljud, ett gammalt system som fort- farande har sina nostal, giska amartör- användare runtom i Federationen, 
Bland godbitarna i Pp! hittar man till exempel den allra första versio- nen av Starship Troopers, som trots primi- tiva specialeffekter och flera riktiga skåde- 

    
   

      spelare(!) är medryckande och Pittoresk. En rolig poäng är också hur nära man lyckades återskapa arachnidernas form och bercende innan man ens hade stött på dem. Detta bevisar bara Heinleins framåtanda och storheten i hans verk än en 
En annan juvel, åtminstone för alla lucaner, är det stora retrospektivet över George Lucas. Lucas är för €vigt inskriven i historien som en stor filosofisk ledare för alla lucaner, men många vet inte att han även gjort film. Det var den geniförklarade serien Star Wars som ledde till hans fram- gÅngsrika karriär som först politiker och sedan filosof. Lucas-retrospektivet är till- räckligt för den intresserade att söka sig till Filmhus 7 - även om man inte är inbiten cineast. 
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Äntligen! Den länge efterlängtade och omtalade best-of plattan från galaxens bästa swing-band. Det har gått många (ljusjär sedan de sist hördes av, och för- väntningacna är naturligtvis mycket högt uppskruvade.. .tyvärr. 
Alla de gamla hitsen finns med här, med ett undantag. Varför har man valt att utelämna den på sin tid så revolutione- rande "Escape from Tatooine”, låten som introducerade jizzen till den stora massan. Kan det möjligen vara av Politiska orsa- ker, i vissa avkrokar av universum är den ju fortfarande bannlyst, 
Nåja, här finns i alla fall allt som ett 

      

    

   

         
   
     

  

   

  

    

   
     

       

     

    

Sydcon ansvaret till alla de varelser (män- niskor och annat) som besökt skeppet un- der dess besök på Värnhemskolan. Alla besökare får sin chans att rösta fram den händelse eller aktivitet under besöket som de tycker är mest värdig av priset publi- 
kens val, Priset delas till skillnad från de andra priserna ut under avslutningen strax innan avresan på måndagen, allt för att så många som möjligt ska kunna uppleva så mycket som möjligt innan avgöranden fälls, 

Varmt välkomna! 
Martin HE Assarsson 
dekorationsofficer 

Figrin D'an and the Modal Nodes:So far     

hängivet Figrin D'an... fan kan önska sig: ”Twilek Dancer”, covern "War", "Clowns in Uniforms”, "Worm Case” och inte minst den sensationella "Kloo Horn Swing”. Efter att ha konstaterat allt detta, frå- ger man sig: Vad 17 gör det nya skräpet på en i övrigt högkvalitativ samling? Spår som ”Chicaboo”, "Candy for Banthas”, "Droid Romance”etc, skulle inte ens platsa på en Hyperspace Hyenas-platta (ja, jag är fullt 
'en Om att jag tjatar om dem, men jag dallrar fortfarande av äckel, se förra månadens nummer för slaktningen av dem). Ett band som Figrin D'an and the Modal Nodes, med ett rykte på alla högt 

civiliserade världar som ett band med ett samvete - alla kommer väl ihåg sittstrejken på Gandolo IV i samband med Wookie- affären - ska inte, bör inte, inlåta sig på billig spaceteen-pop. Om detta är "so far” Figrin D'an and the Modal Nodes tänker &, tänker i alla fall inte jag följa med. Usch! Ibland önskar man nästan tillbaka Imperiets gamla fina censurorganisation, de hade aldrig släppt igenom denna depraverade smörja. (-Förlår, förlåt, detta är naturligtvis recensentens egen åsikt och inget som vi på redaktionen håller med om det allra minsta, vi har varnat honom - 
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The Making of The Escape From New = THX-1138 York av George Lucas 1971 

  

    

      

   

   
    

   

   

  

   

          

    
       

          

   

   

  

       
   

  

       

  

   

Storan kl. 22.00 Storan NATTBIO kl. 01.00 | The Escape From New York Starship Troopers äv John Carpenter 1981 av Paul Verhoeven 1997 Storan NATTBIO kl. 23.30 Storan NATTBIO kl. 03.00 

ER BENEN 
| The Unbelievable Truth The Wild Bunch av Hal Hartley 1990 av Sam Peckinpah 1969 Intiman kl. 12.00 Intiman kl. 12.00 Matinee Behind the Scenes: Star Wars Special av Dante 1993 

Edition Storan kl. 13.00 Storan kl. 14.00 North by Northwest Goodfellas av Alfred Hitcheock «av Martin Scorsese 1990 Intiman kl. 16.00 Intiman kl. 16.00 Metropolis Heavy Metal av Frie Lang av Potterton 1981 Storan kl. 17.00 Storan kl. 16.00 Independence Day 2001; A Space av Emmerich 1996 av Stanley Kubrick 1968 Storan kl. 19.15 Storan kl. 18.00 Sonatine Living in Oblivion av Takeshi Kitano 1993 av DiCille 1994 Intiman kl. 20.00 Intiman kl. 20.00 
Strange Days Director's Cut Brazil av Kathryn Bigelow 1995 av Terry Gilliam 1985 Storan kl. 22.00 Storan kl. 23.00 
Blood Simple Atizona Dream |av Joel Coen 1984 sv Emir Kusturica 1990 Intiman NATTBIO kl. 24.00 Intiman NATTBIO kl. 24.00 Killer Klowns From Outer Space Plan 9 From Outer Space av Chiodo 1988 av Ed Wood 1959 Storan kl. NATTBIO 01.00 Storan NATTBIO kl. 01.30 | Texas Chainsaw Massacre Aliens Directors Cut av Tobe Hooper 1976 Storan NATTBIO kl. 03.00 Intiman NATTBIO kl. 04.00 Touch of Evil 
The Thing (From Another World) av Orson Welles 1958 av Nyby/ Hawks 1951 Intiman NATTBIO kl. 04.00 Storan kl. NATTBIO 03.00         
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ingar 150:- 

08.00 Bakom The Tow; nship of Boston 
(repris) 

Scenarioförfattare Lagerström guidar oss genom 
    

  

De bästa och senaste kortspelen för dig som ar en inbiten kortspelare. 
KW TV är den enda kanalen för dig som gillar te Lig Ikddle Earth the Wizards and — || kampsport GW TV sänder live fån sonsiar 

      

   antal arenor samtidigt År du intresserad av brädspel är detta din kanal 
      

    

       
   

  

   

   
   

       
    

  

   
   

  

    
    
   

  

Staden, dess politik och intriger. Spelledama upp- Ö 
firidsskådeplatser och slagfält. Våra duktiga 

00 The Townshig or fr la fÅg0t | Gia föll. Das möra nom Och omigen med | the Lådless Eye. Kommentatorer guidar de amvigda i alla taktiska 
09.00 The Township of Boston (repris) | 14 "Britannia invaderat” Beräknas sluta 15.00 vidarebefodran gälla kg ställning 

Ett mörkt och Orwelliansk Cyberpunk-scenario i System: A733-W 
Tumeringsformatet är General 'Opponent med 2- | LL” 

— 

tt framtida Boston. En grupp ungdomar upple- | = Colonial Diplomacy: en variant på det klassiska | — deck crown der information finns på | Warhammer Medeltida miniatyrslag 

Ver under ett par dagar händelser som förändrar spelet Diplomacy. Istället för att spela i Europa Wwwironerown.com. Tumeringen är officiellt se artikel sid. 25 ”Inget tecken på fred i gamla      

         

     
    

både deras syn på sig själva och staden de bor i. År Boston ett paradis eller ett fängelse, man får tänka tanken... så långe man ler. I regi av Benny världen” 
HA Eangeras av: Conny Lundgren (0706-466970), HEX    

I detta eminenta spel hålls Svenska Mästerska- Anmälningsavgift: 30 kronor. pen. se annons sid. 17 ”SM i Colonial Arrangör: Johan Berrum, 0322-50021 Di y” 

  

        

  

(040-611 96 21). 
e-post: johan. 'vux.alingsas.se WH40k: Warhammer 40.000. Futuristisk 

Antal spelare: 5, huvudrumering System lig benanrepublik se Artikel sid. 35 "Lysande regi av Berra” Miniatyrkrigsföring 40.000 år in i framtiden 

ik 
lunta: ut lane 

System: Cyberpuni 
måg md reput fema, bl ARAIOR 08.00 Legend of the Five Rings (final) Arrangeras av: Peter Strand (046-14 5129) 

  

       

36 artikel sid. 10 ”The Township of Boston” 

se annons sid. 26 
» Beräknas sluta 13.00 lev! se artikel sid. 16 ” Junian tar över Regler: Et |d Edi Alla h ds Epic: Snarlikt WH40k i miniatyrskala. Detta gör 

3 ET koloni blomstra ler som gäller i tumeringar samt First tum rule tilltagna armen it Ut Mycket stora fältslag med 
o o8j se aräkel sk fo Gab och till sist one time event one time per game korets ndel och strategi $e artikel sid.17 "Catan Arrangör: Thomas Ekholm, DMF, 046-257095, Arrangeras av; Daniel Xundblad e 

   

      

     

  

     
       

      

    

   

08.00 Inför Kasta sten mot månen 

se artikel sid 27 

  

                 

       

  

: post: storp. mail telia com 
(repris) 

Y Moa. rd or mest klassi av alla strategi- | — 3 artikel sid. 24 ”Rokugan brinner" " ; 
” 

Få 

n Jaan på AR början samtalar spelledama spel, Öplomed på! hög nivå. se artikel sid. & "Dip- 
se artikel sid. 29 ”Gängkrigssäsongen inställd! Blood Bowl: En mycket våldsam version av ame- rikansk fotboll 
Arrangeras av David Lindholm (040-191784) & Peter Buskas 
3e artikel sid. 29 ”Hatmatchen!” 

   
System: Fem stycken omgångar spelas, du får delta i hur många du vill. Ett franskt poängsys- tem, C-Diplo, kommer att användas för att utvär- | Missa inte de figurspel som spelas dera varje parti. Poängen för dina två bästa Per | under hela helgen. tier räknas samman för att avgöra din slutpoäng 

11.00-18.00 Direktsändningar Braindance 

  
              

  

ioav 
tin Assarsson. För science fiction-nostalgiker. Vanliga människor i 50-talets Florida, en tid fylld av framtidstro och raketuppskjutningar Regi Martin HE Assarsson (040-93 78 90). Antal personer: 4. tumering 

09.00 Kasta sten mot månen (repris) Et den Emmisbelönade Mar- 

  

      
         

       

      

09.00 De avslutande sändningarna 
    

   
      

     
       
   

System: Friform 

Pris: 208EK 
109.00-13.30 WH40k FINAL 

Se artikel Sid. 14 ”Märklig man mystiflerar” Boman NAL Årrangörer: Andreas Svensson (046-211 33 32), 10.00-14.00 WHFB FINAL 
ö 

Olle Toftenow & Fredrik Månsson, DMF Jar Diplomacy FINAL Vinnare av 1997 års Emmis för bästa diorama = mg 

LULU (ERT oo JaaFNar 
Jeux de Råles dart    

    

    

  

    

  

se annons sid. 24 ”Reiser Berkowitz” 
Droidzone 

Pris: IOkr 
Arrangörer: Olow Nyman (070-430 08 67) och Jonas Karlsson 
se annons sid.34 ”Sökes” 

Forskarskepp försvunnet 
Arrangörer: Jesper Moberg mfl från Armagedon se artikel sid. 11 ”Forskarskepp försvunnet” 

Stalingrad 
Ansvarig: Johan Berg (031-25 63 49) se artiklar sid. 15 

Historiska figurspel 
Hi F 1040-303898), : Sindaktige Tormod ins ( ÅR Spoiler Of The Month se artikel sid. 16 ”Tennsoldater i cantinan I 

        Settlers of Catan pass 2 

  

Alla turneringar 75:- 

08.00 Bakom I Nidhuggs Tid (repris) Författaren och regissören ger råd och rön om hur spelledama ska tampas med äventyrslystna spe- läre. 

    

Kanalen där du själv väljer vilket scenario du villspola, när du själv vill spela det. Jeux de Roles d'ort satsarpå rollspel där du står i centrum. Se fredagens tablå för det utbud som står er fil buda under helgen. Anmälan på konventet, 

    

    

    

    

       

      

         
   

  

         
   

Brädspelsfrågor? 
bradspelisydcon.org    

           

09.00 I Nidhuggs Tid (repris) Ett klassiskt fantasy-scenario i något annorlunda miljö, fritt efter Jay Williams bok med samma namn i regi av tidigare Emmisbelönade Ola Sun- din. måste ni kämpa mot en bigott värld och mot det hot som kan innebära era folks förintelse. Den enda räddning som ges är att hitta Arveids tempel 'östan för sol och västan för måne" och där finna någonting som kan råda bot på Odjurets framfart. 
Antal spelare: 4, tumering 
System: DoD expert 
se artikel sid. 15 "Arkeologisk fynd på 
Nimmaheden” 

  

    

    
          

     

    

     
    

        

    

  

    

  

        
   

  

     

System: 
AT33-W.: Två kvalpass spelas och de bästa går vidare till en final 
A733-WB: Två kvalpass spelas och de bästa går vidare till en final OBS! Regelkunskap 
krävs! 
B733-Y: Utslagstumering med antingen 32 el- 1er 64 deltagare beroende på intresset. Först 

till kva. Ta med egna bräden! 

      
   
   
      
    

    
    

  

     För samtliga gäller anmälan på konventet, - | 
anmälningsavgifer kan fore Åsh is a robot. Ash is a goddamn robot! 

FLAG EA GATE E 

        
            

  

      RE UED EST STURE TATA ue Te en Ul CURT CT 
tiser. utan även; en del; andra förmåner. Vi. tror: att. detta | TEL TEE rg IER BEG Or RSS UT 

Vane 

UR E UeE a ad ENSE så DU SET NONE SE 
LETS TILESYT 

[ENE NSS EEG Tile N NESNTTSR | TR I i MALE OTIS NST.:TA RUSTA GNT 
ISUENOEERNES



   

    

Alla huvudturneringar 150:- 

SÖNDAG 31 MAJ 1998 

Boardgames T 
Alla brädspel 20: 

  

Individuell prissättning 
  
    
09.00 Bakom Nexus (repris) 

Författaren för spelledama genom illusionen och 
käma. 

10.00 Nexus (repris) 
Ett systembundet Kult-scenario under havets yta. 

och action, ett äventyr helt i stil med 
Aliens, The Abyss, Sphere och Leviathan. Regi. 
Åsa Roos (040-92 19 18). 
Antal personer: 5, huvudtumering 
System: KULT 
se artikel sid. 9 ”Ännu ett bakslag för Sea Corps” 

15.00 Sändningsuppehåll 

16.00 Inför Pandoras Ask (repris) 
Om författandet och vad scenariot egentligen 

handlar om, hur ska det spelledas. Frågoma be- 
svaras av författarna 

17.00 Pandoras Ask (repris) 
Ett friform äventyr för alla som någon gång drömt 
om att bli astronauter. Scenariot utspelar sig år 
2025 ombord på rymdskeppet W.S.A.S.V Haw- 
kins II, på väg till asteroidbältet bortom Mars. 
Detta är den längsta resa som någonsin företa- 

Bits av en bemannad farkost och dess syfte är att 
finna råvaror som kan avhjälpa den akuta ener- 
gikris som mänskligheten befinner sig i. Av 
Emmisvinnande — Mikael = Kvamström, SydConveteranen Per-Ola Olsson och Anders 
Sandin. 040-23 90 16 
Antal spelare: 5, huvudtumering 
System: Friform 
se artiklar sid. 8 

RPG SAT 

   Anton Karp? (repris) 
Dokumentär om Anton Karp och hans liv. Spel- 
ledama ges all bakgrund de kan behöva av regis- 
sör Johan Salomonsson. 

09.00 Anton Karps sista dagar (repris) 
Ett friform från Storyteller's Inn. En saga som för 
tankarna till Peter Pan, Alice i underlandet och 

Astrid Lindgren. Regi: Johan Salomonsson (031- 
5497 01). 
Antal personer: 4, tumering 
System: Friform 
Se artikel sid. 4 ”Anton Karp avliden” 

14.00 Sändningsuppehåll 

15.00 Inför Janusprojektet (repris) 
Mannen bakom mysteriet ger tips, sorterar 
handouts och besvarar eventuella frågor från alla 
spelledare. 

16.00 Janusprojektet (repris) 
Ett mordmysterium av klassiskt snitt med mycket 
stor vikt lagd på välgjorda handouts och genom- 
tänkt intrig. Ett scenario där lösningen av myste- 

riet står i centrum. En thriller kopplad till den värld 
som beskrivs i Alien RPG skrivet av Christoffer 
Krämer 040-93 97 90. 
Antal spelare: 4, tumering 
System: Aliens RPG (världen) 
se artikel sid. 11 ”Massmördare lös på rymdsta- 
tion?” 

    
  

   
The RPG Channel 

Alla turneringar 75:- 

13.00 I väntan på Månskugga (repris) 
Författama peppar sina spelledare inför det 10 

timmar långa spelpass de står inför. Råd, tips och 
diskussioner utlovas. 

14.00 Månskugga (repris) 
Episka Månskugga utspelar sig under eoner av 

tid och riktar sig till de som tycker om tämings- 
löst rollspel (och som tycker om att bjuda på sig 
själva lite lagom mycket). Scenariot spelas under 
en hel dag Av de SydConvana Tobias Wrigstad 
(08-411 67 36), Peter Pettersson och Martin 
Brodén. 

  

Antal spelare: 4, tumering 
System: Friform 
se artikel sid. 17 ”Fyndet i Jericho frilagt” mf! 

   
BLS [Era 
Kanalen där du själv väljer vilket scenario du 
vilspela, när du själv vil spela det. Jeux de Roles 
"ort saharpå rolkpel där du står i centrum. Se 

fredagens tablå för det utbud som står er till buds 
under helgen. Anmälan på konventet. 

  

       

    
      

  

  
  

En allomfattande brädspelskanal som sänder si- 
multant från ett stort antal arenor samtidigt. Är 

du intresserad av brädspel är detta din kanal   
Age of Renaissance: ett spel om handel, expan- 
sion, utveckling och framsteg Civilizations succé- 
artade "uppföljare". se artikel sid. 17 ”Renässan- 
sen på vag” 
System: A733-W 
History of the World: du har hand om flera olika 
mänskliga civilisationer i kronologisk ordning. 
Tävla om vem som är bästa utvecklare. se artikel 
sid. 16 ”Världshistoria” 
System: A733-W 
Britannia: erövra Britannia om och om igen med 

olika folk. Bäste erövrare vinner. se artikel sid. 
14 "Britannia invaderat” 
System: A733-W 
Colonial Diplomacy; en variant på det klassiska 
spelet Diplomacy. Istället för att spela i Europa 

spelar man hår en stormakt i kolonialtidens Asien. 
I detta eminenta spel hålls Svenska Mästerska- 
pen. se annons sid. 17 ”SM i Colonial 
Diplomacy” 
System: A733-W 
Junta: sug ut din bananrepublik på megapesos, 
utmanövrera motståndarfamiljema, bli rik, över- 
lev! se artikel sid. 16 ”Juntan tar över” 
System: A733-W 
Republic of Rome: politik och ränksmiderier i 
Roms senat. se artikel sid. 16 ”Ny konsul i Rom” 
System: A733-WB 

    

De bästa och senaste kortspelen för dig som är 
en inbiten kortspelare. 

10.00 Inför Magic Typ 2 
Samling och genomgång för Magic Typ 2. 

11.00 Magic Typ 2 
Anmälningsavgift 50 kronor, max 64 deltagare. 
Tumeringsformatet är 6 rundors Swiss med 50 
minuters tidsbegränsning per runda. 
Hålltider: 
11.00-15.00 Runda 1-4 
15.00-16.00 Lunch 
16.00-18.00 Runda 5-6 
Arrangör: Martin Lundsgaard, 040-120586 
se artikel sid. 22 "Magikerna samlas då FSS 
Sydcon landar”. 

      

18.00-19.30 Sändningsuppehåll 
19.30 I väntan på Battletech 

Samling och genomgång för Battletech. 
20.00 Battletech 

Beräknas sluta 02.00. 
Officiellt sanktionerad tumering av WoTC. 
Tumeringsformen är Swiss med finalspel. 2 matcher i varje spel, först en utan sideboarding, 
sedan en med. 
Regler: 60 korts lek, 8 kort sideboard, Universe 
deck construction med följande tillägg: Högst sex 
av varje kort, förutom basic resources (ALMPT) 
och Unique (högst I av varje unique, inklusive 
Sideboard). Rasalhague och Wolf's Dragons är 
  

Kremlin din våg upp till egna faktioner, men ComStar och Periphery är 
meste vinkare vinner! se artikel sid. 16 ”Kreml- inte det. inkupp” Banned kort: Effective Groundwork, Elite System: A733-W Mechwarrior, Dasher D. 
Roborally: Wizards hjämskrynklare, utmanöv- 
rera dina motrobotar på fabriksgolvet. se artikel 
sid. 25 ”Twonky går vidare” 
System: A733-W 
Trivial Pursuit: det populära sällskapsspelet, 
mest knappologisk kunskap vinner! se artikel sid. 
24 "Pajkastning” 
System: A733-W 
Axis and Allies: allierade mot axelmaktema i 
andra världskriget. Lätt- och snabbspelat! se ar- 
tikel sid. 14 ”1 
System: A733-W 
Diplomacy: det mest klassiska av alla strategi- 
spel, diplomati på hög nivå. se artikel sid. 8 ”Dip- 
Iomater ombord” 
System: Fem stycken omgångar spelas, du får 

delta i hur många du vill. Ett franskt poängsys- 
tem, C-Diplo, kommer att användas för att utvår- 
dera varje parti. Poängen för dina två bästa par- 
tier räknas samman för att avgöra din slutpoäng 

07.00-14.00 Gemensamma sändningar 
Diplomacy pass 3 
Age of Renaissance FINAL 
History of the World pass 2 
Britannia pass 1 
Republic of Rome FINAL 
Axis and Allies pass 2 
Colonial Diplomacy pass I 
Kremlin FINAL 
Roborally pass 2 
Junta pass 1 

Trivial Pursuit FINAL 
15.00-22.00 Fortsatta sändningar 

Diplomacy pass 4 

Britannia pass 2 

Axis and Allies FINAL 
Colonial Diplomacy pass 2 
Roborally FINAL 
Junta pass 2 

Brädspelsfrågor? 
bradspelösyd 

  

  

A733-W: Två kvalpass spelas och de bästa går 
vidare till en final 
A733-WB: Två spelas och de bästa går 

;gelkunskap. vidare till en final OBS! Rej 
krävs! 
B733-Y: Utslagstumering med antingen 32 el- 

der 64 deltagare beroende på intresset. Först 

Anmälningsavgiften är 30 kronor. 
Arrangör: Johan Björklund, DMF, 046-320304 
e-post: tonedownQQusa net 
se artikel sid. 22 ”Kerensky är tillbaka” 

       
Individuell prissättning 

De bästa och senaste kortspelen för dig som är 
en inbiten kortspelare. 

10.00 Inför Star Wars CCG. 

10.30 Bakom Star Wars CCG. 

11.00 Nordiska Mästerskapen i Star 
Wars CCG. 

Beräknas sluta 21.00 
Det första Nordiska är sanktione- 
rat av Decipher och är även ett VM-kval. Vinna- 
ten representerar Norden vid VM i slutet av 1998 
och erhåller en resa till USA samt uppehälle där 
Tumeringsformen år Swiss 3-rundors (6 spel) med 
en timmes begränsning per spel. Final mellan de 
två bäst placerade Tumeringsregler och FAQ på www.decipher.com Anmälningsavgift 
30 kronor. 
Hålltider: 
11.00-15.30 Spel 1-4 
15.30-16.30 Lunch 
16.30-19.00 Spel 5-6 
19.00-21.00 Final 
Arrangör: Magnus Larsson, Red 64, DMF, 046- 
390307, 
e-post: larssonQaflu se 
se annons sid. 23 

  

    

   
   
   

   

18.00 Munden's Bar (repris) 
Beräknas sluta 23.30 
Aggressionernas arena eller sanningamnas hög- 
borg Följ med in i upplevelsemas centrum och 
döm själv. 
Pris: 35 kr 
Arrangörer: Peter Hansson & Peter Svärd 
Vinnare av 1997 års Emmis för Publikens val 

se artikel sid. 16 ”Cynosure åter i centrum”   
EE       

   

  

Spdcon Chronicle 

    (GW TV är den enda kanalen för dig som gillar kampsport. GW TV sänder live från samtliga stridsskådeplatser och slagfält. Våra duktiga kommentatorer guidar de oinvigda i alla taktiska finesser och alla ändringar i ställning 
vi direkt. En komplett kanal 
Warhammer Medeltida miniatyrslag 

se artikel sid. 25 "Inget tecken på fred i gamla världen” 
Arrangeras av: Conny Lundgren (0706-466970), HEX 
WH40k: Warhammer 40.000. Futuristisk mini: 40.000 år in i framtiden. Arrangeras av. Peter Strand (046-14 51 29) 
se annons sid. 26 
Epie: Snarlikt WH40k i miniatyrskala. Detta gör att man kan spela mycket stora fältslag med till- tagna arméer, 
Arrangeras av: Daniel Xundblad 
se artikel sid 27 ”Touchdown på Sydcon7” 
Necromunda: Gängkrig med miniatyrer i en 
föslummad och förfallen storstadsmiljö. 
se artikel sid. 29 ”Gängårigssäsongen inställd! 
Blood Bowl: En mycket våldsam version av ame- 
rikansk fotboll 
Arrangeras av David Lindholm (040-191784) & 
Peter Buskas 
se artikel sid. 29 ”Hatmatchen!” 

20.00 De fortsatta sändningarna 
08.00-11.30 WH40k block I 
10.00-14.00 Blood Bowl semifinal 
10.00.14.00 Epic semifinal 
10.00-14.00 WHFB pass 4 
12.00-14.30 WH40k block II 

15.00-19.30 Blood Bowl FINAL 
15.00-19.00 Epic FINAL 

15.00-19,00 WHFB pass 5 
16.00-19.30 WH40k block I 
20.00-24.00 WHFB pass 6 
20.00-23.30 WH40k block II 

  

Missa inte de figurspel som spelas 
under hela helgen. 

Braindance 
Pris: 20SEK 
Arrangörer: Andreas Svensson (046-211 33 32), 
Olle Toftenow & Fredrik Månsson, DMF 

Vinnare av 1997 års Emmis för bästa diorama 
se annons sid. 24 ”Reiser Berkowit:” 

Droidzone 
Pris: IOkr 
Arrangörer: Olow Nyman (070-430 08 67) och 
Jonas Karlsson 
se annons sid.34 ”Sökes” 

Forskarskepp försvunnet 
Arrangörer: Jesper Moberg mfl från 
se artikel sid. 11 ”Forskarskepp försvunnet” 

Stalingrad 
Ansvarig: Johan Berg (031-25 63 49) 

se artiklar sid. 15 

Historiska figurspel 
Huvudansvarig: Fredrik Innings (040-303898), 
Ståndaktige Tennsoldaten 

se artikel sid. 16 ”Tennsoldater i cantinan” 
För samtliga gäller anmälan på konventet, anmälningsavgifter kan förekomma. 

FRAMTIDSFABRIKEN 
http: TITTAT 

 



   

     

  

   
    

Spdcon Chronicle SE    

  

12.00 Inför Pandoras Ask 
Om författandet och vad scenariot egentligen multant från ett stort handlar om, hur ska det spelledas. Frågoma be- | | du intresserad av 

  

     

    

Svaras av författama 
13.00 Pandoras Ask 
Ett friform äventyr för alla som någon gång drömt om att bli astronauter. Scenariot utspelar sig år 2025 ombord på rymdskeppet W.S.A.S.V Haw- kins III, på vag till asteroidbältet bortom Mars. Detta är den längsta resa som någonsin företagits 

råvaror som kan avhjälpa den akuta energikris som mänskligheten befinner sig i. Av Emmisvinnande — Mikael — Kvamström, SydConveteranen Per-Ola Olsson och Anders Sandin. 040-23 90 16 
Antal spelare: 5, huvudtumering 
System: Friform 
se artiklar sid. 8 

18.00 Bakom The Township of Boston tare Lagerström guidar oss genom staden, dess politik och intriger. Spelledana upp- manas vara uppmärksamma och ställa frågor 
19.00 The Township of Boston 

   
   
    
   

  

  

  

   

            

   

   

   

  

         

   

  

11.00 Inför Janusprojektet 
Mannen bakom mysteriet ger tips, sorterar handouts och besvarar eventuella frågor från alla 

12.00 Janusprojektet 
Ett mordmysterie av klassiskt snitt med mycket 

  

Krämer 040-93 97 90. 
Antal spelare: 4, tumering 
System: Aliens RPG (världen) se artikel sid. 11 ”Massmördare lös på rymdsta- tion?” 

17.00 Sändningsuppehåll 

19.00 Bakom I Nidhuggs Tid Författaren och regissören ger råd om hur spel- ledama ska tampas med äventyrslystna spelare. 
20.00 I Nidhuggs Tid 
Ett klassiskt fantasy-scenario i något annorlunda miljö, fritt efter Jay Williams bok med samma namn i regi av tidigare Emmisbelönade Ola Sun- din. Tillsammans måste ni kämpa mot en bigott värld och mot det hot som kan innebära era folks förintelse. Den enda räddning som ges är att hitta 

                  

se artikel sid. 15 "Arkeologisk fynd på 
Nimmaheden” 

The RPG Channel 
Alla turneringar 75:- 
13.00 I väntan på Månskugga Författama peppar sina spelledare inför det 10 timmar långa spelpass de står inför. Råd, tips och diskussioner utlovas. 

      
    

Episka Månskugga utspelar sig under eoner av tid och riktar sig till de som tycker om tärmnings- löst rollspel (och som tycker om att bjuda på sig själva kite lagom mycket). Scenario spelas under en hel dag. Av de SydConvana Tobias Wrigstad 
(08-411 67 36), Peter Pettersson och Martin Brodén. 
Antal spelare: 4, tumering 
System: Friform 

se artikel sid. 17 ”Fyndet i Jericho frilagt” mfl 
Jeux de Råles d'art 
Kanalen där du själv väljer vilket scenario du vilspela, när du själv vill spela det. eux de Roles d'art sabarpå rollspel dör du står i centrum. Se fredagens tablå för det utbud som står er till buds 

       

  

   

        

   

  

     
   

        

  

  

  

LÖRDAG 30 MAJ 1998 

Boardgames TV 
Individuell prissättning 

kortspelen för dig som är 
    

antal arenor samtidigt. År brädspel är detta din kanal 
11.00 Inför Magic Typ I Samling och genomgång för Magic Typ I 
11.30 Magic Typ I 

Anmälningsavgift 50 kronor, max 64 

Diplomacy: det mest klassiska av alla strategi- spel, diplomati på hög nivå. lomater 
System: Fem stycken 
delta i hur många 

tem, C-Diplo, kommer att 
dera varje parti. Poängen 

omgångar spelas, du får 

användas för att utvär- 
för dina två bästa par- 

att avgöra din slutpoäng 
ett spel om handel, expan- sion, utveckling och framsteg Civilizations artade "uppföljare". se artikel sid. 17 ”Renässan- sen på väg” 

"System: A733-W 
Advanced Civilization: 
veckling - civilisati 

11.30-15.30 Runda 14 

16.30-18.30 Runda 5-6 
srangör: Martin Lundsgaard, 040-120586. 

  

handel, expansion, ut- ion i länderna kring medelhavet. se artikel sid. 17 ”Nya civilisatio- ner” 
System: A733-W 
History of the World: du 
mänskliga civilisationer 
Tävla om vem som är Ett mörkt och Orwellianskt Cyberpunk-scenario sid. 16 ”Världshistoria” I ett framtida Boston. En grupp ungdomar upple- System: A733-W ver under ett par dagar händelser som förändrar Republic of Rome: både deras syn på sig själva och staden de bor i Roms senat. se arrikei Är Boston ett System: A733-WB tänka tanken. 
Kremlin: intrigera din väg upp till partitoppen, meste vinkare vinner! se artikel sid. 16 "Kreml. inkupp” 
System: A733-W 

Handel, krig och intri 
dens ögon. se artikels 
System: A733-W 
Risk: det klassiska brädspel 

artikel sid. 14 ”Risk för bråk” 
System: A733-W 
Roborally: Wizards hjämskrynklare, utmanöv- motrobotar på fabriksgolvet. se artikel 

'har hand om flera olika 
i kronologisk ordning 

bästa utvecklare. se artikel 

politik och ränksmiderier i i sid. 16 ”Ny konsul i Rom” 23.30-02.30 Runda 4-6 
Lundsgaard, 040-120586, 

”Magikerna samlas då FSS Syd- 

CCG TV2 
Individuell prissättning 

De bästa och senaste k 
en inbiten kortspelare. 

11.00 Inför Star Trek 
Samling och genomgång för Star Trek CCG. 

id. 14 "Oroligt i Svea Rike” ortspelen för dig som är 

tera dina 
sid, 2$ ”Twonky går vidare” 
System: A733-W 
Trivial Pursuit: det 
mest 

24 ”Pajkastning” 
System: A733-W 
Axis and Allies: alli 
andra världskriget. 

tikel sid. 14 ”Vapenstilles' 
System: A733-W 
Black Death: ta 
och döda 20 miljoner 
kel sid, 25 
System: A733-W 

11.00-18.00 Gemensam; 
Advanced Civilization pass 
Diplomacy pass I 

gsavgift 30 kr Reciphersanktionerad 8 med fina priser. Alla delta- Populära sällskapsspelet, äm ir unskap vinner! se artikel sid. På www.decipher com/startrek/ 

ierade mot axelmaktema i | — opome Kaj Svokko, 031-825502. 

På dig en pestsjukdoms mantel oskyldiga bönder. se arti- ”Pestigt för bengaier” 

    

    

  

Republic of Rome pass I 
Black Death pass 2 
Kremlin pass 1 
Svea Rike pass 2 
Trivial Pursuit pass 2 

19.00-02.00 
Advanced Civilization FINAL 

Diplomacy pass 2 
Age of Renaissance pass 2 

   

        

         

  

18.00 Munden”s Bar 

    

        Aggressionenas arena eller sanningamnas hög- 
centrum och 

   
   

    

  

   

  (OW TV är den enda kanalen för dig som gillar GW TV sänder live från samtliga ftridsskådeplatser och slagfält. Våra duktiga 
oinvigda i alla taktiska 
dringar i ställning 

kommentatorer guidar de 
finesser och alla an 
vidarebefodras direkt. En komplett kanal. 
Warhammer: Medeltida mini 

     
    
    
   

           
  

      

   

  

       

  

  

  
Arrangeras av: Peter Strand (046-14 51 se annons sid. 26 
     

    

      

19.00 I väntan på Magic Extended Epic: Snarlikt WH40k i miniatyrskala. Detta Samling och genomgång för Magic Extended 
19.30 Magic Extended 

Anmälningsavgift 50 kronor, max 64 deltagare. Neeromunda: är 6 rundors Swiss med 50 
idsbegränsning per runda. 

19,30-22.30 Runda 1-3 

Arrangeras av: Daniel Xundblad 
se artikel sid 27 
   
            

      

   

  

   

   
se artikel sid. 29 ”Hatmatchen!”     

  

    20.00 De fortsatta sändningarna 11.00-17.00 Blood Bowl Playoff 2 11.00-15.00 Epic pass 2 11.00-15.00 WHEFB pass I 11.00-14.30 WH40k block I 15.00-18.30 WH4Ok block II 16.00-20.00 Epic pass 3 
16.00-20.00 WHFB pass 2 18.00-22.00 Blood Bowl kvartsfinal 19.00-22.30 WH40k block I 21.00-01.00 Epic pass 4 21.00-01.00 WHFB pass 3 23.00-02.30 WH40k block II 

          

      

  

      

       

          

          
     

  

är Figur 

          
    

under hela helgen.    

  

       

  

    

  

       

    

Braindance 
Pris: 20SEK 

se annons sid. 24 "Reiser Berkowitz” 

    
Alla honor related 

tumeringar samt First tum rule Droidzone 
One time per game. Pris: IOkr 

Arrangör: Thomas Ekholm, DMF, 046-257095. 
il.telia com 

Jonas Karlsson 
$e annons sid.34 ”Sökes” 

Forskarskepp försvunnet 
Arrangörer: Jesper Moberg mfl från A: 

Stalingrad 
Ansvarig: Johan Berg (031-25 63 49) se artiklar sid. 15 

Historiska figurspel 
    

    Ståndaktige Tennsoldat 
Arrangörer: Peter Hansson & Peter Svärd Vinnare av 1997 års Emmis för Publikens val se artikel sid. 16 ”Cynosure åter i centrum”    

  

ingsavgifer kan förekomma. 

  

Brädspelsfrågor? 
bradspeltsydcon.org 

  

   System: 
A733-W: Två kvalpass. 
vidare till en final 
A733-WB: Två 
vidare till en 
krävs! 

spelas och de bästa går 

kvalpass spelas och de bästa går 
final OBS! Regelkunskap 

B733-Y: Utslagstumering med 
ler 64 deltagare intresset.     
      

    
    

    

under helgen. Anmälan på konventet. till kvam. Ta med egna bräden! 

    

       
    iatyrslag. se artikel sid. 25 "Inget tecken på fred i gamla världen” 

Arrangeras av: Conny Lundgren (0706-466970), 
WH40k: Warhammer 40.000. Futuristisk ”Me samlas då FSS Syd- miniatyrkrigsföring 40.000 år in i framti 

    

   

           
    
   

  

Arrangeras av David Lindholm (040-191784) & Peter Buskas 

       
   

    
     
   
   Kontinuerligt under hela helgen Igothenburg mail.telia com | Missa inte de figurspel som spelas se artikel sid, 22 Borg är komna” 

17.00 I väntan På Legend of the Five 

Samling och genomgång för Legend of the Five gs. 
17.30 Legend of the Five 

Regler: Emerald Edition. 

    

Arrangörer: Andreas Svensson (046-211 33 32), Olle Toftenow & Fredrik Månsson, DMF Rings (kval) Vinnare av 1997 års Emmis för bästa diorama 

Arrangörer: Olow Nyman (070-430 08 67) och 

se artikel sid. 11 ”Forskarskepp försvunnet” 

Huvudansvarig: Fredrik Innings (040-303898), 
iIdaten 

3e artikel sid. 16 ”Tennsoldater i cantinan” 
För samtliga gäller anmälan på konventet, anmälni 

3 

 



        

      

     
    

Alla huvudturneringar 150:- 

  

20.00 Bakom Nexus 
Författaren för spelledama genom illusionen och blottar scenariots skrämmande kärna. I 

21.00 Nexus | Ett systembundet Kult-scenario under havets yta. | Spänning och action, ett äventyr helt i stil med 
Aliens, The Abyss, Sphere och Leviathan. Regi: | 
Åsa Roos (040-92 19 18). 
Antal personer: 5, huvudtumering 
System: KULT | se artikel sid. 9 "Ännu ett bakslag för Sea Corps”     

    

turneringar 75: 

20.00 Inför Kasta sten mot månen 
I väntan på scenariots början samtalar spelledarna 
med regissören och författaren. 

21.00 Kasta sten mot månen 
Ett friform-scenario av den Emmisbelönade Mar- tin Assarsson. För science fiction-nostalgiker. Vanliga människor i 50-talets Florida, en tid fylld 
av framtidstro och raketuppskjutningar. Regi. I 
Martin HE Assarsson (040-93 78 90) 
Antal personer: 4. tumering 
System: Friform 

  

Se artikel sid. 14 ”Mårklig man mystifierar ” 

The RPG Channel 
Alla turneringar 75: 

20.00 Vem var Anton Karp? 
Dokumentär om Anton Karp och hans liv. Spel- ledama ges all bakgrund de kan behöva av regis- 
sör Johan Salomonsson. 

21.00 Anton Karp sista dagar 
Ett friform från Storyteller's Inn. En saga som för tankama till Peter Pan, Alice i underlandet och Astrid Lindgren. Regi: Johan Salomonsson 
(031-54 97 01). 
Antal personer: 4, tumering 
System: Friform 
Se artikel sid. 4 ”Anton Karp avliden”. 

Jeux de Röles d'art 
Kanalen där dv själv väljer vilket scenario du villspela, när du själv vill spela det. Jeux de Roles d'art satsarpå rollspel där du står i centrum. Här 
nedan följer det utbud som står er till buds under 
helgen. Anmälan på konventet. 

Reservhjältarnas Förräderi 
Ett superhjältescenario såsom DC Comics gjorde dem förr. Glimten i ögat även om superhjältar inte är någonting att skämta om. I regi av Ola 
Janson (031-40 52 72) & Henrik Ömebring (ti- 
digare flerfaldig Emmisvinnare). 
Antal spelare: 6 (endast kompletta lag får spela) 
System: DC Heroes semi-friform 
se artikel sid. 15 ”Reservhjältarna förrädare!” 

Dumburken 
För de av er som har sinne för svart humor, ab- 
surda situationer och anlag för TV-missbruk. I regi av Beatrice Jensen, 054-83 32 89, och Lars 
Johansson, Döda Karaktärers Sällskap. 
Antal spelare: 4 | 
System: inget, friform 

se artikel sid. 14 ”TV-bolag experimenterar med 
människor” 

Hugget som stucket 
Ett scenario som måste upplevas. Känslan av våld 
är målet och friform är vägen. I Hugget som 
Stucket tar sig Erik Lundström (054-15 46 51) 
an ett alltid lika brinnande ämne, absolut ingen- 
ting för den vekhjärtade 
Antal spelare: 4 
System: bah... friform d'extreme 
se artikel sid. 4 ”Våld - ett nygammalt fenomen 

Sagan om mannen som gjorde Norr- 
sken 

En saga så som endast Gargarisma (tidigare 
Emmispristagare), 031-18 44 68, kan berätta 
den. Friform så som det var tänkt, denna gången 
i de norrländska skogama där en man ser nort- 
skenet i ett annat sken än leksaksjättarna. 
Antal spelare:4 
System: friform | 

  

           
      

   
   

  

se ”Mediebrus” sid, 4 

Rättegången i vitrinskåpet 
Ett Castle Falkenstein-relaterat friform i regi av 
Stefan Karlsson (första gången på Sydcon), 0141- 
22 11 31. Ett rättegångsdrama där spelarna le- 
vandegör en avliden urmakares ägodelar, vem är 
skyldig till hans död? 
Antal spelare: 4 
System: friform 
se artikel sid.11 Rättegång i vitrinskåpet” I 

   

  

19.00-02.00 Gemensamma sändningar 

    Boardgames TV 
Alla brädspel 20:- 
En allomfattande brädspelskanal som sänder si- multant från ett stort antal arenor samtidigt. Är du intresserad av brädspel är detta din kanal 

   
Individuell prissättning 
De bästa och senaste kortspelen för dig som är en inbiten kortspelare. 

19.30 Inför SW Sealed Deck 
Samling och genomgång för Star Wars Sealed Deck 

    

   
     

    

     

    

Settlers of Catan: vems koloni blomstrar snab- bast? Handel och strategi. se artikel sid. 17 ”Catan koloniserat” 
System: B733-Y 
Svea Rike: led din ätt genom Sveriges historia. 
Handel, krig och intriger avgör din status i nuti- dens ögon. se artikel sid. 14 ”Oroligt i Svea Rike” 
System: A733-W 
Risk: det klassiska brädspelet, erövra världen! se 
artikel sid. 14 ”Risk för bråk” 
System: A733-W 
Black Death: ta på dig en pestsjukdoms mantel och döda 20 miljoner oskyldiga bönder. se arti- 
kel sid. 25 ”Pestigt för bengaler” 
System: A733-W 
Advanced Civilization: handel, expansion, ut- veckling - civilisation i länderna kring medelhavet. se artikel sid. 17 ”Nya civilisatio- 
ner” 

System: A733-W 

20.00 Star Wars Sealed Deck 
Slutar ca 02.00 
Anmälningsavgift 75 kronor, betalas på konventet. I priset ingår en limited starter Tumer- ingen är sanktionerad av Decipher. (Om Sealed Deck produkten kommit ut används den istället, anmälningsavgiften blir då högre) Tumerings- regler och FAQ på www.decipher.com. Arrangör: Andreas Nordin, DMF, 046-138184 
e-post: boba”fettQbigfoot. com 
se artikel sid.22 ”Förseglad lek” 

     
     

          

   

    

   

    

   

    

Missa inte de figurspel som spelas 
under hela helgen.    

    
    

    

Braindance 
Pris: 20SEK 
Arrangörer: Andreas Svensson (046-211 33 32), 
Olle Toftenow & Fredrik Månsson, DMF 
Vinnare av 1997 års Emmis för bästa diorama se annons sid. 24 "Reiser Berkowitz” 

Droidzone 
Pris: 10kr 
Arrangörer: Olow Nyman (070-430 08 67) och 
Jonas Karlsson 
se annons sid.34 ”Sökes” 

Forskarskepp försvunnet 
Arrangörer: Jesper Moberg mfl från Armagedon 
se artikel sid. 11 ”Forskarskepp försvunnet” 

Stalingrad 
Ansvarig: Johan Berg (031-25 63 49) 
se artiklar sid. 15 

Historiska figurspel 
Huvudansvarig: Fredrik Innings (040-303898), 
Ståndaktige Tennsoldaten 
se artikel sid. 16 ”Tennsoldater i cantinan” 

Settlers of Catan pass I 
Svea Rike pass I 
Risk pass I 

Black Death pass I 
Advance Civilization pass I 

Brädspelsfrågor? 
bradspel' (ETT TT 

För samtliga gäller anmälan på konventet, 
anmälningsavgifter kan förekomma. 

Kära läsare! 

Sydcon Chronicle har byggt om 
svårt att hitta. Här kommer därför en enkel guide. 
1. Välj kanal. Det finns olika rollspelskanaler, 

SHSpdcon Chronicle 

  

(GW TV är den enda kanalen för dig som gillar kampsport. GW TV sänder live från samtliga stridsskådeplatser och slagfält. Våra duktiga kommentatorer guidar de oinvigda i alla taktiska finesser och alla ändringar i ställning vidarebefodras direkt. En komplett kanal. 
Warhammer: Medeltida miniatyrslag se artikel sid. 25 Inget tecken på fred i gamla världen” 
Arrangeras av: Conny Lundgren (0706-466970), HEX 
WH40k: Warhammer 40.000. Futuristisk miniatyrkrigsföring 40.000 år in i framtiden. Arrangeras av: Peter Strand (046-14 51 29) se annons sid, 26 
Epic: Snarlikt WH40k i miniatyrskala. Detta gör att man kan spela mycket stora fältslag med till- tagna arméer. 
Arrangeras av: Daniel Xundblad 
se artikel sid 27 ”Touchdown på Sydcon7” Necromunda: Gängkrig med miniatyrer i en föslummad och förfallen storstadsmiljö. se artikel sid. 29 ”Gängkrigssäsongen inställd! Blood Bowl: En mycket våldsam version av ame- rikansk fotboll 
Arrangeras av David Lindholm (040-191784) & Peter Buskas 
se artikel sid. 29 ”Hatmatchen!” 

20.00 De inledande sändningarna 
20.00 Senaste anmälning till WH40k 
21.00-22.00 Information SM WH40k 
20.00-02.00 Blood Bowl Playoff I 
20.00-24.00 Epic pass! 

  

na tablåer och inledningsvis kan det kanske vara 

brädspel, kortspel, GW-spel eller annat. 

2. Läs kolumnerna som en vanlig TV-kanal. Här finner du all den information du behö- ver: När arrangemanget går, vad det kostar, 
som gäller och så vidare. 
tidningen. 

  

vem som arrangerar, vilka specialregler 
USE ETT TV ETTAN varje faktatext till en ar 

I tidningen markeras betydelsefull information med en fyrkant (H) i b 
medan material som enbart har till syfte att roa läsaren saknar denna. 

Sydcon Chronicle hoppas att det nya formatet skall vara både lättförståeligt och trev- t och att den initiala förvirringen snabbt IT 

  

GLÖM INTE ATT ANMÄLA DIG INNAN 4:E MAJ 

   


