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INLEDNING ,, , 

Välkorma, magiker och okn'ytt, onda troll cx::h vänner cN ljuset, till ännu ett Sil~. Nurrrner toN 
i raden nu, fast tiden hcr inlE fätät någonting cN den maj san fanns i bä'jan och san fu tfa ande 
ligger kvar i det lilla konventst beläget någonstans i skogen. Tiden nämar sig, är r'edan här, 
8\Aägsnar sig, se på det hur du vill men tiden fä' Sil~ är här, nu, då och fä' alltid. 

Vi a-betar ständigt med tiden mc:t oss, redan när Sil~ 11 s timme var slagen gläntade redan 
nästa år på clä'ren. Smrt är vi där och det hcr varit en resa i tu:! och rum, en resa m::t ett 
fjä'ran, okänt men samtidigt välbekannt mål. 

Kcxn cx::h skåda, cy du hcr ak:irig, komner aldig se någc:t liknande genom dimman cN värtdcr. 
Snat klämtar kbckcrna fä' årets konvent och det är vår f&hoppning att denna sll.Jndande tid, 
detta beg--änsade antal timmar ska bli de bästa ni upplevt hittills. 

Välkomna, åtEr igen. 

1 Mikael Jenssen 
Sil"f:,on-general 
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AKTA OVI SILL YOJN 

",Carl är ett rollspelskonvent som sedan tDlv år tillbaka arrangeras av Mera Rollspelsldubb 
1RK). Förra året st.artades även föreningen Sill~n och det är numera denna som har 
M.Jdansva"St ftr konvenret. 
",Carl erbjuder i fä"&ta hand välskrivna rollspelsscenaion, både systembundna och s-yst;emösa, 
en så !red publik som möjligt. Självldat arrangeras också andra aktivit.eter, vi anordnar både 
Lr'- och kortspelstuneringar. Konvenret är rredelstrrt med ett besökarantal på ungefär 1 CD 
rsoner de senaslE å'en. 

',OJn anordnas i år på Ncretskolan i 1\/k:ra, detta eftersom vi i å- intE har tillgång till Strandens 
Jla pga !:rand. Ncretskolan ligger på andra sidan OalälvE!ll från tågstationen sett. Se kartan 
1gst bak i kat3Iogen. · 

Y PÅ KOl\l\tENT? 
n du aldrig vait på ett konvent tidigcl'S behöver du intE oroa dig, vi som arrangerar Sil~ 
tsar extra ~ på att hjälpa nybäii:1'9 tilratta. Självklart är du välkommen att skriva eller 
ga om det är något du undrar över. Tveka intE heller att fråga om det är något du funderar 
:r under konventets gång, det är bara att fråga personalen i infamationen. 

• att det ska bli lätta"e ftr dig som besöker ett konvent ftr först.a gången har vi sammanställt 
lilBn list.a. 

-EO<IJSTA FÖR NYBCAJAFE 

Tag med liggundaiag, SOvSäck och f:N. kudde. 

Glöm intE hygienatildar som tandbcrst.e, tandkräm och tvål. 
Om du har speciella önskemål gällande allergier osv, kontakta arrangörerna i tid. 
Se till att vara utsövd innan konventEt eftErsom sömn ibland kan bli en bristvara. 
Om det intE anges kräver inget av rollspelsarrangemangen särskilda regelkunskaper. 
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PÅ KOl\l\!ENlEf 
Sömn är något som ofta brukar få lämna plats åt roligare aktivit.eter, men när till slut är tvungen 
att ta sig en lur är det av slDrsta vikt att man får sova i fred. Däitr erbjuder vi SCNSalar som 
ligger avsides i fätiållande till spelsalama och därför intE st.örs av de aktivit.et.er som förekommer. 
För en bekväm sörm rekommenderas du att ta med SCP.ISäck och liggunderlag. 

KICEK 
På Sill~n finns som vanligt den välförsedda kiosken som erbjuder läsk, kaffe, godis, lättare 
mikromat, diverse bakverk och frukost, allt till ftrmånliga priser. Dn du önska-- mer avancerad 
föda finns det ett antal matställen ad, ett köpcentrum i nämet.en av konventEt. 

FRUKCET 
Frukost kommer att serveras gratis i kiosken mellan Id. 8 och 10.30 under lördag och söndag. 
Frukost.en kommer att vara anpassad även ftr dig som är vegetaian eller vegan. Qn du är 
allergisk mot vissa produkter eller ämnen ber vi dig kontakta kioskansvarige så fat som möjligt. 

För er som vill laga egen mat på konventet kommer kiosken att tillhandahålla följande utrustning. 
• K~/frys 
• 
• 
• 
• 

Mil<ro.tågsugn 
Vattenkokare 
Kokplatta 
Kastruller 

ORDNINGSFEGLER 
För att konventet ska fungera någaiunda l:ra krävs det att deltagarna följer vissa regler. Detta 
för att vist:elsen ska bli så tre\Aig som möjligt ftr alla. Dessa regler är: 
• KonventEt är fullständigt drogfritt. Varken alkohd eller andra droger får förekomma. 
• Rökning är ftrojuden i konventets lokaler 
• Visa hänSyfl mot de som sover. Undvik andra aktivilBter än just sovande i SCNSala,,a 
• Dmtärldens regler gäller även här. Vi ftroehåller oss rättan att awisa s"ttlkiga personer. 
• Släng skräp i papperskcrgen och ingen annanst.ans. 
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KONTAKTm 
Det är alltid bra att veta V'i!r man skall vända sig med fråga- och funderingar. Här följer en lista 
med konventEts olika kontaklµersoner. 

Mikael Jenssen [Konventsansvarig] 
Tel: 0736831895, CE5J.15465 E-p::s;: epc@tinux.se 

Martin Svahn [Rollspelsansvaig] 
Tel: CE0-137703 E-p::s;: rollspel@sil~.sverol<.net 

Andreas Sandlund [Ka!Bbg- och hemsideansvarig] 
Tel: 0702414176, 040-188517 E-pc:s;: dli:::co@ccm,em.se 

Hans Hedberg [Kiosk- och frukostansvaig] 
Tel: CE5J.71132 E-pcst: :xais@tEfia.ccm 

Sill,P:ms officiella hemsida: 
sil~.sverol<.net 

RESA llLL/FPÅN SILL YffiN 
Till Ma-a ter du dig lätt3st och rrilp,änflgast med tåg eller buss. Eftersom konventEt; i år använder 
andra lokaler komner det att finnas möjlighet till transport från tågstationen tiO konvent.et. Denna 
transport kost.ar 10<r/person. 0,, du vill bli hämt.ad när du kommer måste du meddela 
konventsansvarige om din ankomsttid senast sarrrna dag som konvent.et st.artar alltså den 24 
ol<tooer. ' 

Biljetter till bus och tåg kan du hitta på följande sidor: 

s.t www.~.se 
9MD.s Bq'.)'866: www.5'M3bu;exp-ess.se 
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FÖRANMÄLNING 

Anmälningsavgift.en för_Sill'y():m är BO<r/person, oavsett om du föranmäler dig eller betalar på 
plats. Det spelar heller ingen roll om du är medlem i en SVERO<;;insluten förening eller int.e. Det 
finns en sta' ~el med att ~nmäla sig eftersom du maximerar chansen att du får spela det 
du vill när du VIII det. Rranmälrnng underlättar även för oss arrangtrer eft.ersom vi kan fördela 
spelledare över de olika passen effektivare om vi vet hur många som ska spela. Detta medveri<l:r 
till att skapa ordning och ökad trivsel. 

1 

Sista anmälningsdagen för föranmälning är tisdagen den 21 oktober. Därefta- är du tvungen att 
anmäla dig på plats. 

HL..R FCRAl\lv1ÅLER D.J IE? 
Det finns ett antEI sätt att föranmäla sig på, välj det som passar dig bäst: 
• Anmälan via int.emet 

• Anmälan via post.giro 
• Anmälan via e-post/trev 

AI\JMÅI..NII\G VIA INTEFN:T 
1 Det kommer att finnas rröjlighet att anmäla sig via Sil~ns hemsida. Genom att skapa ett 

användarkontn kan du själv kontrollera dina bokningar och göra ändringar fram till sist.a 
anmälningsdagen. Fä' mer infmnatioo om detta, besök sil~.sverok.net. 

AI\JMÅI..NII\K3 VIA RETG1FO 
Det går även att göra anmälan via posll,;Jiroblankett. Skriv namn, adress, t.elefon och ev; epost på 
blanketten tillsammans med koderna på de scenarion du vill spela. Ange_ även om_ det är _något 
eller några pass du INTE kan spela på. A',,1Jift.en är BO<r/person. Betalnng sker tlll postgronr: 
286485-8. BetElningsm::ttagare är Mera Fklllspelsklubb. 

AI\JMÅLNII\G VIA E-RET /8FEV · 
0':1 ni är flera som anmäler er på samma gång kan det bli lit.e trångt på en blan~. ~ kan rn 
skicka namn, adress, t.elefon och e-post tillsammans med koderna på_de s~ncrion rn VIII spela 
~rrt de pass då ni INTE kan spela till rd3pel@mp:11,~net. ~lrnng gCJ"S dock foifarande 
Via post.giro. Var noga med att ange på blanketten ~m(Vllka ~lrnngen cN2S'. .. .. . . 
Det går också bra att skicka ovanstående infmnatlon Via vanlig post. Adressen ar fölJ8nde. 

Mikael Jenssen 
Bergvägen 4 
79250Mcra 
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Anmälning till ancra aktivit.eter som ~.ex. tirnerin_gar sker till de specifika ~rrangörema. Infama. 
tian om detta finner du läng-e fram I katalogen tlllsammans med respektive arrangemang. 
I samband med att du betalar din anmälningsa~ift blir du även medlem i ftreningen Sill-yeon. 
Detta är givetvis frivilligt och om du inte önska- bh medlem måste du meddela detta i samband 

med anmäloo. 

9:J-BV1A 
Sili)CDn öppnar klockan 18.m, alltså två timmar innan det fä-sta spelpasset st.artar. Under 
denna tid hoppas "1 att ni ska hinna bekanta er med lokalerna och få infcrmat:icn om era bokningar 
och Va' ni ska spela. 
Htr nedan följer en beskrMling av schemat under konvent.st. Ett mer utförligt spelschema finns 
på milrupjElaget i katalogen. 

- FR3JAG 
18.CD Kornientet q:ip.r. 
20.0J01.CD Pass 1 

L.CR:W3 
CE.CD-10.3J Fn.ko:.t 
CE.CD-14.CDPass 2 
15.CDfD.CD Pass 3 
21.0J02.CD Pass 4 

Sl'Jc:W3 
CE.CD-10. 3J Fn.ko:,t 
CE.CD-14.CD Pass 5 
14.10 Ev. diski..Jssona- och 81,flJndning 
15.30 Kcnventet 8V3lutas 

Chse1"\,131"8 att det till spelpass fe ka ·11ko mer infmnatia, cm på konve~ n tl mma ~igare scenarion. Detta kommer du att få 

Fä' senaste infomation om ·· dri . 
an ngar I schemat eller de olika aktMt.et.ema, se SillyC□ns hemsida: 

SLL YCO\J.S\,1RKNET 
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Månen stod högt upp på nattnimlen där den, som den alltid gjat, vakade ö.M' världen medan 
den vilade. Tiderna går, människosläkt.en föds och dör ut. Ingenting är n~ ftr den evigt vakande 
rrå'Sl. 

Uam t.og av gr)tan av spisen i sin lilla stuga. Han släckts genast elden ftr att ingen rök skulle stiga 
till himlen. Med en suck satte han sig vid bcrdet och smuttade fä'siktigt på den frrtfarande 
alldeles ftr varma soppan. Mäi<ret dä'ute kändes ö..erhängande, men det här va" den enda 
plctsen han "1sste som kanske skUle vara säker. Nej, sluta nu. Du är säker. Han slog bcrttankama 
och blåste lit:e på soppan. · 

Ryttaren stannade bredvid den nattsva-ta granen och blickade ned mot stl.Jgan. En mäi<t 
bepansrad stridshandske lyft.es och de tMiga rytta'na st.annade tålt intill honom. De blickade 
ned mot sll.Jgan där det svagt lyste ut ur fönstren och kunde skymta siluetten av en man stilla 
sittandes vid ett bero. Ryttarna crog sina svä"d med ett sjungande ljud och manade hästarna i 
full kaTiär ner mot &il.Jgan. 

På sin färd över himlavalvet ackompanjerades plötsligt den blodröda månen av dundret av 
, häst.amas ho.,ar och ett långt, utdraget skrik .. Sedan blev det Dpt. Människosläkt.en föds och dä" 

ut, tänkts månen, ftr eller senare dä" de alltid ut. 

INFORIVIATION 

Antal spelare: 4 
9,mm: D-akar & Derroner 
M'BI ~ . Magnus Hedlund & Unus \/01 Fieant [MRK) 
CMig info: 
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N-QÅEEN [SJ2) 
sedan nu, så många 'Sff' men~ _lits _tid. Hä- nötE~ åren under Väntan på 

Så~~ z mn tid, den tid som redan ha' ä.ef'9Mt mg. Så S011 allt J89 en gång IEM:Je fa- nu 
g . 
hcr ftrs'l,Unnrt. 

id . hcr aldig ftrstått tid? k tre sekunder en lång eller kort tid? På ~ sekunder hinner du 
~ ' J89 en skåpcbr, ta en rugga ~ -Säga ett narm. Tre sekunder är 1nrte ett år, _inrte som en 
~an. Är det mer, ä" det mndre? På tre sekunder kan en stad utplånas, en sgäma falla på 
himen. På tre sekunder kan du finna din livs käiek. . . 
Det 1Dg mg tre sekunder att ftrstå. Tre sekunder och -~ng~ blev någonsin var det varit. Hinner 
mpket hända på lång tid? Vad ä" tre sekunder? Har har hant något? 

Prästen hä" i tJv, har brat att jag ska få ligga på en slutning ned m::t sjön. Det ä" en l'np.et 
vacker piatE ftr en fJ'fN, cx:h jag ska v.ra klädd i finkost>,imen. Fram till den dagen ska jag försöka 
att leva så V'crngt scm rröjlgt och gä'a det bästa av den tid som jag har. Men jag ska inte raljera 

- om döden ftr dig kä"a bcrn. Människan fä-st.år just så ~ket som hon behö.ter vid varje givet 
ög:lllld<. Tds ~-

Vi IS' bcrn utav IT'8'ken. 
Blr någ:t någ:l1Sin så som tälkt. 
Det som tänkt.es då blev alctig nu, men sen. 
Nu saltas Krmsjön fN tåcr nu nä' rntrlret sig sänkt. 
Jag känner hu-jag sjunka- cx:h så som jag når sjöbotten, 
så trcr jag att jag älskat cfig men vet det fä-st då nu från sen blir nu ... igen. 

TKJen:,a fträndras men jag ä" fast i vad jag var. Kan detta vara vår förbannelse att behäv'a leva 
vå'a hv framlänges och ftrstå dem baklänges? Fä-st eftEråt är allt som det blev, fä- sent. Jag vill 
tro att allt får en ooning, att allting inte varit ftrgäves, att vi kommit någon vart, men jag vet inte. 
Herregud, kan du någcnsin ftr1åta mig? 

Antal speiEl-e: 4 
~: !:rakar & Derroner 

: ~ ~~ Martin, Johan & Anders (FriSpel] 
~\l Info: 
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INFOAIVIATION 
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RCBA OGARETTER (ffi3) 
När vi alla gick där på väg hem genom natten kom jag och tänka på att nu, så hä"' eft.erårt, 
skrattade vi inte åt gubben Karlsson och hans skräck. Förurt hade det varit roligt att t.a upp 
gubbens paranoia, men inrte nu längre. 

Ka,sson hade kommit ner från ncniand på sextiotalet. Han brukade berätta om sin tid vid 
9.lappavaactgn.N8 och om sin ftrst.troa rygg. Men ha~ hade inte passat in där och ha~ passade 
egentligen inte in här heller. Gubben Karlsson I~ nämligen fN rysskräck. Han_ r-,cktE all om man 
hojtade "St.alin" eflEr honom och han brukade sitta och blänga eft.er för&tamaj-tågen och muttra 
om iedefi". 

Nu ångrar jag att vi någonsin drev med honom. Jag undrar om han anade vad som komma 
skulle, om han i sitt spritincrankta hLMJd visst.e att han skulle få rätt och att vi alla en dag skulle 
frukta det röda mer än något annart. Så hä" eft.eråt, kan vi längre inte skratta åt Kaisson. Nu så 
här eflEråt är det vi som har ärvt hans skräck. .. 

INFORIVIATIDN 

Anta spela'8: 4 
9,mrn: Systsmlöst 
.ölra ig:r. Martin Svahn [FriSpel) 
ö,.,.;g info: Scenario i 70t.alets miljonpujekt. Mycket svlrspelat, högt krav 

på rolltolkning. 



□e sju talismanerna 

Nudåsen 

Rosa cigaretter 

Sepsis 

The last pieces 

Tvillingsjälar 

Tänkom 

Ur afgrunden 

Magic 
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S=PSIS- DRÖMMEN OM All.ANTIS (9J4) 
NashviUe 1988.12.CE 

Histnrien j_ag ändigen ~ delge er, kä--a läsare, har orsakat mig stat elände, ja kanske den 
st.trsta msär en människa kan tänkas utstå, ändå är den långt ifrån full&tändig. Min far, Henning 
Lucas Fish, sa alltid: "En berättElse ftrtäljd med kluven runga är endast halv i den rättfärdiges 
era." Jag 1rcr int.e ens 14 år ~Ida då och trodde int.e att g-änsen mellan sanning och lögn kunde 
vara så hårlin, och framftrallt int.e att den galne hade egenheten att tro sin egen dikt. 

Den femt.e friheten cN Gec:rge Henning Fish 
Ancra väidskrig3t hocle hä'jat Eu-q:>a i srat fem år. Detta på\Erl<ade dock int.e MS. SiM31"baracuda 
CE eller dess amerikanska besättning nämnvärt dä" de stilla gled fram längs Sydamerikas kust. 
Kapt.en Clifford med sin 75 man starka besättning hade legat till sjöss i 147 dygn. 
Undervattensbåtens krgsstrategiska uppgift låg i att patrullera kustremsan, men int.e så mycket 
som en tysk rMJåt hade siktats genom periskopets immiga glas. 

- - un~nsbåtens ~ atö sskift B2 låg i en drömlös slummer med ett undantag. I sin koj låg 
mannnavigatör Ian He,mat och grubblade, grubblade och skrev. Hans funderingar om 
mänskfighetens utvecklingsvektcr och universum som en levande organism hade sammanfallit i 
någ::t ftr honom så ftrbluffande och omskakande att han int.e längre visstE om bevisen i sig 
upphäl.d~ hans existentieOa ftrutsättningar, något som v,ckt honom mer och mer rimligt där 
han låg isolerad under niljontals ron cN saltvatt.en i sin minimala hytt sedan en för honom 
OCJVerSkådlig tid tillbaka. 
''O:::h de_tng:i Jesu krcpp och cnindade den med linnebindlar och lade cit de välluktande kryddorna, 
såscrn Judarna hcNa ftr sed vid tilredelse till begrcM1ing." [Joh. 19:40] 
Som si~ utväg i sin vilrådighet sökte han 'iNar i den cN flottan UllJlacerade skeppsbibel som 
hans ~iga ~ ftrsätts med. I Johannes-evangeliets nittonde kapitel beskrev.:; en episod 
som väckl:E hans ~het ... 

Antal spela-e: 4 
~~~, ~:Systemlöst 

: ~1~ (P". Anders Hansson (FriSpel) 

" OJ ' 

INFOAIVIATION 

__ i;~ ~j:!)info: 
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THE LAST PIECES (SJ5) 
Regnet tst.e ner. Det var fortfarande l_ite S'y1ii~ e~ ~ det gått igenom rensarna i kupolens tak. 
Det var en sådan natt då man ~ra vill krJpa ihop I sin fåtölj med en kopp rurogatte och en bra 
bok Men vissa personer måstE pbba på natten ... 

Nick gick sin vanliga runda med Bob bredvid sig i samma gamla tråkiga rruseum kmidorer. Han 
såg redan fram errot att komma tillbaka till vaklrummet och ~la koppen med kaffe och spela 
bort ',tt,9rligare en bit fN lönech~ken. 
När de svängde runt det nä&t sista häTiet på vaklrundan hä'des plttsligt ett svagt klirrande ljud. 
De stannade upp, tittade på varandra en sekund, som slagna cN blixten innan de bä-jade springa. 
I salen var ett fN fönstren öppna och på gall.el; låg lite glassplitter. 
'Fort· väsde Bob med sin hesa röst ·varna dom andra' 
o--cten hade bara lämnat mmnen när det metalliska ljudet från ett slltstyd<e ekade genom salen ... 

IN FOAIVIATION 

Anta spela-e: 45 
$,aan: Mutant 2CE9 
Äm:11 ~~ Hans Hedberg [MRKJ . 
% info: C',berpunk-älieno,r i framtida London, laddat med både mystik 
och action. 
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NLUNffiJÄLAR [gE) 
Vattnet sveper mot den glödheta sanden. Solens evig~ strålar reflekt.eras i vattnet då en fisk 
hoppar efl:Er en fl,,gande insekt. Alcrande träd gömmer tidens myst.erium. Ett stillsamt \lcltlEndra 
blir en dödlig fälla. s,ra:mas spelande IJr.µr nattens lugn. Fåglarna SOver lugnt till vindens lugna~ 
viskande rest. 
Blixtsnabbt fånga-omen sitt bpl. Fåglana lämnar ftrskräckta sina t:rädgrenar. Ett hjärta kamper 
ftrgäves men fl\lets låga släcks. Sakta lämnar själen kroppen, livets slut, men ur döden föds det 
~liv. 
Detta är Mcxler Nallrs laga-. 

Antal speiEre: 4 
~~..-i- 9,a:a,,: Kult 

'; ~ Mamn Sandlund [MRKJ 
~11:1 info: 

l " 
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INFOAIVIATION 
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T MIKOVI (ffi7) 
Ja, allt blir ju inte alltid som man tänkt sig, om man nu tänkt sig någct speciellt. 
Det är nu tänkt att nya t.ankar ska skapa ett helt nytt t.ankesätt i den nya tiden, i det nya landet. 
Nu ska alla betänka varje t.anke, välja t.ankräm och t.ankomat. 
Men tänk om det var något vi missade, om ingen tänkts på att ha som rättesnä"e att ftrsöka 
tänka efter, frre. 

INf=OAIVIATION 

Antal Bpeai3: 4 
~:SystEmlöst 
~ Svante Hansson (MRK) 
% info: Spela sovjetiska skidatleter i det tidiga 90talets Ryssland. 
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Ulleråkers hosptial 
Upsala, januai 1 007 

Min son, du skrif\0" till rrig och ber om m_in välsigne!~.' Du ~r st.or:'5lagna planer berättar du, 
t.ankar och ideer som lova att helt re\dutionera_ det sätt p~ VIiket VI betrakta vår Om/årld. Du 
skrifver att du hq:ipas att jag ska~I ~· att ~g med mina erfarenheter skall ha de rätta 
ftrut;.sättningana för att kunna begipa vidden a.; d1~a drö~mar, äfven om jag aldrig har fördjupat 
mg i de physiska verenskapema såsom du. Tro mig när Jag säger: Jag förstår, jag kan alldeles 
sätta mig in i din situatim; dina tankar~ dina förhoppni~ar är m_ig bekanta, äfven om jag anar 
att dina b€'..ekelsegulcle" äro ancra. I mn ungdcm söktE Jag be5'Väla de demoner som hemsäkte 
mna tanka- och jag letade rrig då in på stigar som rrrp<.et likna dem som du nu beträda - ifvrig 
att lura fN skapelsen dess herrdigheter. 
Men jag vet nu att jag hade fel, jag sökte vänner där inga fanns och jag snubblade in på ett 
slagfek:lt så crnfatrande och så ganmalt att jag fylldes med den mest namnlösa fasa när det 
sto:! klcrt för mig hur litet jag sjelf betrydde i det sammanhang jag trott mig kunna påverlka. Oärftr 
leder icke min ftrståelse för cf1n situation till att jag kan uppmuntra eller välsigna dina fä"etaganden. 
Istället ber jag dig, för rrin, ftr din och ftr allas vår skull att genast öfverge dina experiment -
följderna kmmer att blifva, om detta är jag viss, bcrtom allt förstånd ohyggliga. 
~ _säger att du funnit mina gamla jounaler och att du vet vad jag sökte under Schefferius gamla 
bibhct.ek. Jag säger: Bränn de böckerna, tankarna i dem ha försatt mig i den situation jag nu 
befinner mig i. Du säger att vittnesbörden frän S. Hedins första expedition kan hjelpa dig i ditt 
ookande. Jag säger: Rrsttr också dessa handlingar, hvad muhammedanema funnit i sina 
öderrai<er kan icke vaci fN godo för oss. Du talar också om en judisk pat.entverlkssekreterare 
och de~nes taser. Dessa förstå jag icke, men jag säger: Låt dem vara, det är inte alltid vår 
menskliga nyfikenhet gagna oss. 
~ du inte ~n fämå dig att lyssna till mina räd, som jag givit dig i all välmening, vänta åtminstone 
011. dess att III kan talas ~d öga m:t öga. Jag hyser goda förhoppningar om att utskrifvas redan 
n~ årcx:h då kunna III sätta oss ned och i lugn och ro tala om våra olika tankar med varandra. 
~16H111 rrttas: Ltanftr dessa murar, din uppriktigt menande fader. , , 

· . \oOO Heine Lilfien~. 

ra\ Ar1ta Bpaa'e: 45 
,..._. ~ . . .....~: CDC/Frifcm, 

· ,, \ • ~ 

( 

,11 i~,,,.. : ri.k nfo: Anders ~jörkelid (NisseNytt] 
1 ;l1o ~ • R1lspel_l H. P. l..o.Jec.rafts anda i Uppsala 1907. Fristående forts. på 

oi/ 1 mlöse an ~~morna. Försjunk i sekelskiftesstämning, akademiska särlingar 
./o/1amn , kosmisk fasa. . ®L_ ________ _ 

INFOAIVIATION 
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FIGU65PEL i 
~ ~.:._...,,./ 

Turneringen 

Det som spelas är Warhammer Fantasy Battles 6th Edition. De arrneer som ännu inte har fått 
någon anTryii_st anvä~der ''Raven_ing Hordes". Det är tillät;et; att använda de speciella armevalen i 
slutet a.; varJe an-rryi1st. Brettorna och WocxJ Elf använder de armelistana som finns i White 
[».af. 

Om antalet spelare är tillräckligt spelar var;e spelar två strider var. De fyra med högst 
sammanlagda victory points går vidare till semifinal. Om så inte skulle vara fallet används ett 
s-ystEm där vinnaren går \Ådare och förlcraren blir utslagen. 

Vad krävs för att detaga? 

• 
• 
• 
• 

En Warhammer Fantasy Battles-arme på 20)] poäng 

En läsbar roostersheet, samt gärna egna a~ists . 
Inga special characters är tillåtna . 

Dags of War är tillåtet . 

Vi vill gärna ha in anmälningar i fäväg. Det går även a-a att anmäla sig på plats, men då bara 
första dagen. Om ni anmäler er i fäväg skall anmälan innehålla namn, t.ekr sarTt arme. 

9,asn: Warhamrrer Fantasy Battles 

nfo: Anmälningar mejlas till p,.cn I m,@!Bia.CDTl. Frågcr kan mejlas 
eller så kan ni ringa till Jon 073 0429131 

17 
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FIGU~PEL ~--,,. -~ 

WARHAMIVER 40.aD 
Turneringen 

T l.fTl8ringen korrmer att följa samma n..meringssyst.em som till Wamammer Fantasy Battles. 
Det är tillåtet att amera lmperial Agents till lmperial Gucrd -och Space Maines-lag. Eye af T elTO" 
codexaTia är tillåtna att använda. 

Vad krävs ftr åt detaga? 

• En Wcrtarrrer 40< a,-re på 15CO poäng 

• En lästa- rocstersheet, samt gi:rna egna codexar . 

RETIJRN TO OOMINARIA 
SILL YOJNS OFFICIELLA MAGICTIJRNERING 
Fcnnat.et är Typ 1, vilket innebär att alla utgåvor är tillåtna. Turneringen kommer att spelas i 
minst 4 rundor 9.Niss, med finalspel däreftsr. 
R:rstapriset är en äkta UndenMJrld Chams (engelsk Legends såklart). Ancra och tredje plats är 
också garant.erade ett pris för sin prestation. 
En anmälningsavgift i propcrtion till antalet deltagare kommer evenruellt att uttagas. 
Posta dina fråga' om tl.rneringen till holm@t.om.gs eller kontakta Foglio på Svenska Magic. 

Td: Pass 3 och 4 

Anmeai: Sker på plats eller till hdm@tnm.gs 

-\/i ~Il gEi"na ha in anmälningar i fäväg. Det går även bra att·anmäla sig på plats, men då bara Krw. Leklista (kan skrivas pä plats) 
ftrsta dagen. Cm ni anmäler er i fäväg skall anmälan innehålla namn, t.el-nr samt am,e. 

9,mrn: Wa ta 111 e 40.COJ 

hl'o: Anmälningar mejlas till j:ri.w r ila 1@tsia.cxm . Frågor kan mejlas eller sä kan ni ringa till 
JJ1 073 0429131 

ÖVRIGA llJRNERINGAR 
Utöver ~ ~meringcr kommer det också eventuellt att anordnas en BloodBCMll-b.Jmering. 
~~~förfogacr det fritt fram ftr cfig som deltagare att anordna något när du har tid ä\€r pä konventEt. 

nde hcr du MRKs stora crsenal cN bräd- och figurspel. 

~l~e~i:assa dt6::I mellan ~ spelpass som du måst.e gä'a cN med, eller känner du att du 
cN bräd 

1 
.
1
~ med någon I ett världskrig? På konvent.et kommer det finnas ett st.at u~I 

Risk p ~ 11 !gängliga att låna. \/i hcr många, många klassiker att erbjuda, däribland: Ovilsanon, 
• acific, RoooRally, D-akoorgen, Axis and Allies, Diplomacy och så vidare. 

Du kommer att finna spelfäTådet i anslutning till kiosken i biblioteket. 

18 

Fcnre;: Typ 1 , Mirrodin ej tillåtet 

A-i:.: Und8'Vlt0rld Chams 

nfb: hdm@trrn.gs 

UppdatEra dig med vilka kat som är restrict.ade och bannade på www.svenskamagic.com/ 
tumeringsregler.php [sektion 127) 

19 
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Var det bättre förr? När en pix~I verkli~~n va~_en pixel o~h d~ räc~ med åtta 
bit.ar? Om du delar denna mening och aven känner en ~ss b□Jelse för kläder av 
det mer ''färggranna" slaget är retroh?man något för dig. 
Det blir tredje året i rad som detta bhppande och bloppande rum åt.erfinns på 
Sil~n och i är erbjuder vi ytterligare ett antal konsoler. Följande godbitar på 

rre1f1: 

• Amiga Effi 
• r,.,ffi 

• S\ES 
• Megadrive 
• G¼ 
• PlaY3t,ation 
• NinlEndo 64 
• Playstation 2 
• X-box 

Självklart finns det också en mängd spel till alla konsoler. 

Som om detta int.e räckte kommer det även att hållas en rumering i Super Street 
Fighta-2 . 

Alla som vill t.a med sina spel ä konsoler får väldigt gärna göra det. 
Folk som har frågor och förslag kan maila reil tiJ..tJ:B@hctmai.com 

R~höma~ anordnas av: Robin Malin , Simon Alfredsson , T eus An,;dsson & 
Oisofer DaV1dsson. 




